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This research focused on three Thai national visual artists of mixed media work, namely 

Kamol Tassananchalee, Decha Varachun, and Vichoke Mukdamanee. This research aims to study the 
life experience, way of thinking and resulting artistic style from 1977 to 2016. First, the examination of 
ten of the best-known works of each artist, while also studying documentation, written research and 
artist interviews. Additionally, the researcher approached these artworks with a background of 
postmodern representation, while also using a Constructionist Approach alongside Semiological 
Analysis in order to decode aspects such as composition, artistic values and method to convey 
meaning, and aesthetics. 

According to this study, the artists in the focus group who had taken a sabbatical in order 
to increase their artistic experience, acquire the living skills overseas, and express themselves 
differently in terms of artistic expression. After these artists had the chance to observe their personal 
backgrounds and the cultural folkways the individual, they were able to capture the volubility of cultural 
folkways and emerge with arts and internationalism. The artists were able to reflect and express their 
attitudes toward globalization the way in which Thailand became modernized due to the influence of 
western countries that can be seen through the positive perception of current changes and shown the 
balance of dual cultures. 

The mixed media art produced by the artists in this study has formed an artistic mixture 
combining folkways and daily routine that creates the originality that revealed in these artworks. This 
study shows that the mixed media art can manifest the creativity and elevate the value recognition of 
local raw materials, objects and raw industrial materials. The aspect of this study can be applied with 
art studies and research at multiple levels. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาการวิจัย  

การเปล่ียนแปลงทางการเมืองกับสงัคมประชาธิปไตยในช่วงพุทธทศวรรษ 2510 ส่งผลต่อ 
การสร้างสรรค์งานศิลปกรรมของศิลปินไทยช่วงพทุธทศวรรษ 2520 ให้มุ่งสู่ความความหลากหลายใน
เชิงความคิด รูปแบบ และการใช้ส่ือทางศิลปะท่ีมีการขยายอาณาเขตสู่กันและกันมากย่ิงขึน้ ศิลปิน
หลายคนเร่ิมสร้างสรรค์งานออกจากส่ือกระแสหลกั ซึ่งเป็นแนวศิลปะปฏิบตัิตามประเพณีนิยม สู่การ
สร้างสรรค์แบบผสมผสานข้ามส่ือ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์ด้วยส่ือจิตรกรรมผสมกับภาพพิมพ์  
ส่ือจิตรกรรมผสมกับประติมากรรม หรือประติมากรรมผสมกับภาพพิมพ์ เป็นต้น ในช่วงพทุธทศวรรษ 
2520 ศิลปะแขนงใหม่ได้รับการยอมรับในวงการศิลปกรรมอย่างเป็นทางการ เม่ือคณะกรรมการ
ประกวดศิลปกรรมแห่งชาติครัง้ท่ี 27 ปี พ.ศ. 2524 มีมติให้เพิ่มงานสาขาศิลปะส่ือประสม (Mixed 
Media) เข้าไปในการประกวด  

ค าว่าศิลปะส่ือประสม (Mixed Media) ในงานด้านทศันศิลป์นัน้ คือ การใช้วสัดหุลากชนิด
ผสมกนัหรือการใช้กรรมวิธีหรือวิธีการในการสร้างสรรค์ในลกัษณะผสม ซึ่งเป็นการผสมส่ือท่ีแตกต่าง
หลากหลายมากไปกว่าการผสมวัสดุหรือแค่การผสมทางเทคนิคเท่านัน้  “การสะกดค าว่าส่ือประสม 
(Mixed Media) เป็นการสะกดตามประกาศของมหาวิทยาลยัศิลปากร ในวงการศิลปะปัจจบุนัมีการใช้
ตวัสะกดทัง้ส่ือผสมและส่ือประสม” (สธีุ คณุาวิชยานนท์, 2554) สมพร รอดบญุ (2550) กล่าวเก่ียวกบั
ศลิปะส่ือประสมวา่  
 

 ในงานศิลปะประเภทต่าง ๆ สามารถมีลกัษณะเป็นสื่อประสม เช่น งานจิตรกรรมสื่อ
ประสม ซึ่งเรียกว่า Mixed Media Painting งานประติมากรรมสื่อประสมเรียกว่า Mixed 
Media Sculpture ภาพพิมพ์สื่อประสม เรียกว่า Mixed Media Prints และในงานศิลปะ
ประเภทศิลปะจดัวาง (Installation) เรียก Mixed Media Installation...สว่นการสร้างสรรค์
ในแบบที่เป็นการข้ามศาสตร์ในวงการศิลปะร่วมสมยัสากลจะใช้ค าวา่ Multi Media แทน
ค าวา่ Mixed Media...ความจริงแล้ว "Mixed Media" มิได้มีความหมายอะไรที่พิสดารหรือ
ลกึซึง้นอกเหนือไปจากการระบใุห้ทราบวา่ในงานของศิลปินนัน้ ๆ ใช้วสัดผุสมหรือกรรมวิธี
ในการสร้างสรรค์ในลกัษณะผสม  ศิลปินบางท่านอาจจะไม่ใช้ค าว่า "Mixed Media" กบั
งานของเขา แต่จะระบุให้แน่นอนลงไปเลยทีเดียวว่าเขาใช้วัสดุหรือกรรมวิธีอะไรบ้าง  
ศิลปินบางท่านยงัใช้ค าอื่น ๆ ซึ่งมีความหมายในท านองเดียวกนักบั "Mixed Media" เช่น 
Assorted Materials, Combine Materials, Combine Painting... 
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จิตรกรรมส่ือประสม (Mixed Media Painting) เป็นการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมแบบ  

2 มิติด้วยการใช้ส่ือวสัดแุละวิธีการหลากหลาย หากมีการใช้ส่ือวสัดท่ีุสูงขึน้มาจากพืน้ระนาบไม่มาก
นกัจะมีลกัษณะเป็นจิตรกรรมแบบนูนต ่า (Base Relief Painting)  หากมีการใช้ส่ือและวสัดท่ีุสงูขึน้มา
จากพืน้ภาพมากท าให้มิติของวสัดเุข้ามามีส่วนร่วมในงาน แตก่ารรับสมัผสังานทัง้หมดยงัไม่สามารถ
มองได้รอบตวั ผลงานดงักล่าวจดัเป็นจิตรกรรมแบบนนูสงู (High Relief Painting) (จ านง ธนาวนิชกลุ, 
2546) 

สธีุ คณุาวิชยานนท์ (2554) กลา่วว่า “หากจะสืบค้นศิลปะส่ือประสมของไทยว่าเร่ิมต้นและมี
บนัทึกไว้ตัง้แต่เม่ือใด คงจะต้องย้อนกลบัไปท่ีผลงานในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติของ เกียรติศกัดิ์ 
ชานนนารถ ในปี พ.ศ. 2512 เกียรติศกัดิ์ ผสมภาพสีน า้มนัเข้ากบัวสัด ุ3 มิติ ผลงานท่ีร่วมแสดงในครัง้
นัน้มีการใช้วัสดุส าเร็จรูปอย่างไม้แขวนเสือ้ผสมกับภาพคนท่ีเขียนบนแผ่นแบน ๆ แขวนอยู่ในโครง
โลหะ ส่ีเหล่ียม ดคูล้ายซากของสิ่งมีชีวิตถูกแขวนในตู้ เก็บวิญญาณ” และในการประกวดศิลปกรรม
แหง่ชาตใินปีเดียวกนั วิโชค มกุดามณี (2545) กลา่วถึงผลงานช่ือ จิตรกรรม (2512) ของ ธงชยั รักปทมุ 
ใช้ทรายผสมกาวลงบนผ้าใบก่อนใช้สีน า้มันระบายทับลงไปอีกชัน้ ศิลปินคนอ่ืน ๆ ท่ีสร้างสรรค์งาน 
ส่ือประสมเป็นยคุแรก ๆ คือ ประวตั ิเล้าเจริญ พิชยั นิรันดร์ และ อานนัท์ ปาณินท์ เป็นต้น (วิโชค มกุดา
มณี, 2545) ช่วงทศวรรษ 2520 ศิลปินน าวิธีการผสมส่ือไปใช้อย่างหลากหลาย มีทัง้ลกัษณะท่ีคอ่นไป
ทางจิตรกรรมส่ือประสม กล่าวคือ “ศิลปินจะใช้พืน้ท่ีของผนังในห้องนิทรรศการเป็นท่ีติดตัง้ผลงาน”  
(วิโชค มกุดามณี, 2545) แบบส่ือประสมเป็นรูปทรง 3 มิต ิคือ “คล้ายกบัประเภทประติมากรรม แตมี่ส่ือ
และการประกอบของวสัดุหลากหลายกว่างานประติมากรรม” (วิโชค มุกดามณี, 2545) ศิลปิน อาทิ  
รุ่ง ธีระพิจิตร สร้างสรรค์ผลงาน องค์ประกอบ หมายเลข 3 (2526) ทวน ธีระพิจิตร เลือกใช้วสัดใุนงาน
ส่ือประสม เช่น ในผลงานช่ือ สงัขาร หมายเลข 2526/1 ในปี พ.ศ. 2526 (สุธี คณุาวิชยานนท์, 2554) 
อาคม ด้วงชาวนา กับผลงาน แปรสภาพ (2524) และ แปรสภาพ 1 (2524) ประวตัิ เล้าเจริญ ก้าวล า้
จากการสร้างงานบนผนังสู่การท างานแนวศิลปะแบบจัดวางในผลงานช่ือ ขาวด าและสี เรมแบรนท์
ต้องการสี (2524) ธนะ เลาหกัยกุล กับผลงาน เลือดลม (2526) (วิโชค มุกดามณี, 2545) และ 
กมล ทศันาญชลี ศลิปินอีกคนหนึง่ท่ีใช้ชีวิตในประเทศสหรัฐอเมริกา จนกระทัง่ปี พ.ศ. 2523 น าผลงาน
มาจดัแสดงในประเทศไทย ซึง่มีทัง้งานภาพพิมพ์เทคนิคผสม การน าภาพหรือวสัดตุา่ง ๆ มาปะติดหรือ
บางภาพก็มีการเย็บด้วยด้ายจากจักรเย็บผ้า หรือบ้างก็พิมพ์ลงบนกระดาษแล้วน าไปประกอบสร้าง
เป็นรูปหลอดสีขนาดใหญ่ (สุธี คณุาวิชยานนท์, 2554) ความเติบโตด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
ในช่วงทศวรรษ 2520 - 2530 ส่งผลให้การสร้างสรรค์ของศิลปินรูปแบบศิลปะส่ือประสมใช้วสัดจุากทัง้
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ธรรมชาติและวัสดสุ าเร็จรูปจากกระบวนการอุตสาหกรรม ผลงานของศิลปินหลายคนได้ส่งสะท้อน
เนือ้หาเก่ียวกบัความเจริญเติบโตของสงัคมสมยัใหม่ อาทิ เดชา วราชนุ อิทธิ คงคากลุ กมล เผ่าสวสัดิ์ 
และ สรรเสริญ มิลินทสตู หรือความเป็นไปได้ท่ีศลิปินหวนกลบัไปให้คณุคา่ของวสัดธุรรมชาติและวสัดุ
พืน้ถ่ินผสมผสานกับความรุ่งเรืองในยุคอุตสาหกรรม อาทิ ชลดู นิ่มเสมอ มณเฑียร บญุมา และ วิโชค 
มกุดามณี ปัจจบุนัการสร้างสรรค์งานในรูปแบบส่ือประสมยงัคงได้รับความนิยมและการพฒันาอย่าง
ตอ่เน่ืองไปตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและโลกโลกาภิวตัน์  

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าการสร้างสรรค์งานศิลปะส่ือประสมในประเทศไทยตัง้ต้นมา
จากงานส่ือจิตรกรรม ดงันัน้ผู้วิจยัจึงให้ความสนใจในการศกึษาการสร้างสรรค์จิตรกรรมส่ือประสมโดย
มีศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์เป็นกรณีศึกษา ด้วยจิตรกรรมส่ือประสมเป็นรากฐานทางความคิด 
และการสร้างสรรค์ในการก้าวเดินสูม่โนทศัน์ของความอิสระแหง่ยคุสมยั นอกจากนีก้ารศกึษาข้อมูลใน
เบือ้งต้นยังพบว่าจิตรกรรมส่ือประสมพัฒนาแตกต่างไปจากจิตรกรรมแบบประเพณีนิยม  คือ  
1) จิตรกรรมส่ือประสมมีการใช้ส่ือและวัสดรุ่วมสมยัเข้าไปในผลงาน วสัดท่ีุน ามาผสมผสานนัน้อาจ
เป็นวสัดท่ีุศิลปินสร้างขึน้หรือเป็นวสัดสุ าเร็จรูปเข้าไปปะปิดในตวังานโดยตรง ซึ่งการใช้วสัดดุงักล่าว
เป็นการน าภาษาสญัลกัษณ์แห่งยคุสมยัเข้าสู่การสร้างสรรค์ศิลปกรรม 2) การออกนอกกรอบจิตรกรรม
แบบประเพณีนิยมซึ่งเดิมมีพืน้ฐานรูปทรงของกรอบภาพเป็นรูปส่ีเหล่ียม สู่จิตรกรรมวตัถท่ีุมีมิติกว้าง 
สงู ลึกท่ีเป็นจริงและมีรูปทรงรอบนอกหลากหลาย ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้วสัดเุป็นตวัปะปิดหรือเป็น
พืน้ท่ีรองรับภาพแทนการใช้ผืนผ้าใบ 3) งานจิตรกรรมส่ือประสมเป็นการลดช่องว่างระหว่างศิลปะและ
ชีวิตให้แคบลงด้วยการน าเอาวสัดใุนชีวิตประจ าวนัตา่ง ๆ เข้าไปผสมผสานในงานศลิปะ 4) การท าลาย
ข้อจ ากดัระหว่างส่ือและวสัดใุนงานจิตรกรรมส่ือประสมท าให้ระยะห่างระหว่างความเป็นศิลปะชัน้สูง 
(High Art) และศิลปะชัน้ต ่า (Low Art) แคบลง และ 5) การสร้างสรรค์งานรูปแบบจิตรกรรมส่ือประสม
เปิดโอกาสให้ศิลปินถ่ายทอดเจตจ านงของตนผ่านงานศิลป์ได้อย่างหลากหลาย และมีความอิสระซึ่ง
เป็นความสอดคล้องกบัแนวทางการปฏิรูปสงัคมไทยไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยในพทุธทศวรรษ 2520 
- ปัจจบุนั  

การศึกษาการสร้างสรรค์จิตรกรรมส่ือประสมจะเป็นการศึกษาภายใต้กรอบการสร้างสรรค์
งานลกัษณะ 2 มิติ โดยผลงานอาจมีลักษณะเป็นจิตรกรรมแบบนูนต ่า (Base Relief Painting) หรือ
จิตรกรรมแบบนูนสูง (High Relief Painting) และการอิงอยู่กับการใช้พืน้ท่ีของผนงัในห้องนิทรรศการ
เป็นท่ีติดตัง้ผลงาน โดยผู้วิจยัจะศกึษาแนวคิดและรูปแบบการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมส่ือประสมผ่าน
มมุมองแนวคิดการสร้างภาพแทน (Representation) และการศกึษาภาพแทนแบบหลงัสมยัใหม ่เอกรัฐ 
เลาหทัยวาณิชย์ (2552) กล่าวว่า “ภาพแทน (Representation) คือ ผลผลิตความหมายของสิ่งท่ีคิด 
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(Concept) ในสมองของเราผ่านภาษา เป็นการเช่ือมโยงระหว่างความคิดและภาษา ซึ่งท าให้เรา
สามารถอ้างอิงถึงโลกวัตถุจริง ๆ ผู้คน เหตกุารณ์ หรือจินตนาการถึงโลกสมมุติ ผู้คน และเหตกุารณ์
สมมตุไิด้” ซึง่ ค าวา่ ภาษา ในท่ีนีไ้มไ่ด้หมายถึงเพียงถ้อยค าท่ีมนษุย์ใช้ส่ือสารกนั แตห่มายรวมถึง การ
ใช้ภาพ รหสั เคร่ืองหมายต่าง ๆ ในการส่ือสารด้วย โดยหนึ่งในแนวทางการศึกษาภาพแทนแบบหลัง
สมยัใหม่เช่ือว่า ภาพแทน คือ การประกอบสร้าง (Constructionist Approach) เป็นแนวทางท่ีเสนอให้
เห็นว่าสิ่งต่าง ๆ ท่ีปรากฏขึน้แก่สายตาไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาติ แต่เกิดขึน้จากการสร้างชุดของ
ความสมัพนัธ์ระหว่างความคิดกบัชดุสญัญะท่ีได้รับการร้อยเรียงเพ่ือผลิตความหมายตา่ง ๆ ขึน้มา ซึ่ง
แนวทางดงักล่าว มีความสอดคล้องกับแนวทางการสร้างภาพแทนในรูปแบบจิตรกรรม ส่ือประสมของ
ศิลปินกรณีศึกษา ในแง่ของการสร้างภาพด้วยการน าวัตถุจากหลากท่ีหลายเวลามาประกอบเข้ากัน
ใหมร่่วมกบัการแสดงออกทางเทคนิคด้านจิตรกรรม ดงันัน้ภาพท่ีปรากฏแก่สายตาจงึแสดงตนอย่างแน่
ชดัว่า เป็นภาพอนัเกิดจากการประกอบสร้างจากวสัดรุ่วมสมยั วสัดพุบพานและวสัดท่ีุเก็บสะสม ซึ่ง
เป็นการหยิบยืมสิ่งท่ีมีอยู่แล้วในประวตัิศาสตร์ วฒันธรรมและสงัคมน ามาจดัการร้อยเรียงใหม่เพ่ือให้
เกิดภาษาส่ือสารความคิดของศิลปิน  

ดังนัน้ทฤษฎี ท่ีน ามาศึกษาภาพแทนแบบหลังสมัยใหม่คือ แนวทางสัญญะวิทยา 
(Semiology) หรือสญัศาสตร์ (Semiotics) ซึ่งเป็นแนวทางการศึกษาสญัญะอนัเกิดจากการใช้ภาษาท่ี
เป็นถ้อยค า ภาพ วตัถ ุและการท าหน้าท่ีส่ือความหมายของสญัญะเหล่านัน้ ไบรอนั เคอร์ติน (2551) 
เสนอว่า “สัญศาสตร์ยังเสนอวิถีคิดท่ีมีประโยชน์แก่การวิเคราะห์ทางรูปทรงนิยม (Formalism)  
การวิเคราะห์ทางสญัศาสตร์ช่วยให้เราตระหนกัถึงความสมัพนัธ์อนัหลากหลายระหว่างตวัเรากับ “สิ่ง
แทนความ” (Object)” และบทความจาก ปรัชญาเอกสาขาการส่ือสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร (2557) 
กล่าวว่า “...เม่ือกล่าวถึงการมองคุณค่าทางความงามของศิลปะหลังสมัยใหม่ สิ่งท่ีเรียกว่าสัญญะ 
(Sign) การตีความ (Hermeneutics) บริบท (Text) เวลา (Time) และพืน้ท่ี (Space) ได้เข้ามาแทนท่ีการ
ถอดรหสัคณุค่าทางความงามแบบเดิมท่ีว่าด้วยองค์ประกอบทางศิลปะ เส้น สี แสงเงา...” ดงันัน้แล้ว 
การศึกษาด้วยมุมมองแบบสัญญะวิทยาจะท าให้เกิดความเข้าใจในรูปแบบและกระบวนการท่ี
ก่อให้เกิดความหมาย คณุคา่ของการส่ือสารในงานจิตรกรรม อนัจะน ามาสู่การเข้าถึงความรู้ท่ีมีอยู่ใน
ผลงานจิตรกรรมส่ือประสมของศิลปินกรณีศกึษาในแง่มมุท่ีหลากหลายมากยิ่งขึน้  
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2. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
2.1 เพ่ือศกึษาประสบการณ์ด าเนินชีวิตในการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปิน 
2.2 เพ่ือศกึษาแนวคิด รูปแบบและวิธีการส่ือสารในงานจิตรกรรมส่ือประสมของศิลปิน 

 
3. ขอบเขตของการวิจัย  

3.1 การวิจัยนีมุ้่งศึกษาแนวคิด รูปแบบและพัฒนาการการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมส่ือ
ประสมซึ่งเป็นการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมด้วยการใช้ส่ือวัสดุหลากหลายเข้าไปผสมผสานกับ
ผลงานรูปแบบจิตรกรรม โดยมีลกัษณะเป็นจิตรกรรมแบบนนูต ่า (Base Relief Painting) หรือจิตรกรรม
แบบนนูสงู (High Relief Painting) และการอิงอยู่กบัการใช้พืน้ท่ีของผนงัในห้องนิทรรศการเป็นท่ีติดตัง้
ผลงาน 

3.2 โดยมุ่งศึกษาผลงานจากกลุ่มศิลปินไทยซึ่งมีการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมส่ือประสม
ด้วยคุณภาพอย่างต่อเน่ือง จนได้รับเกียรติยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติในสาขาทัศนศิลป์ ด้าน
ส่ือผสม (ส่ือประสม) โดยมี  

3.2.1 กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ ด้านจิตรกรรมและส่ือผสม
ประจ าปี พ.ศ. 2540 ด้วยการสุ่มกลุ่มตวัอย่างรวบรวมภาพถ่ายผลงานจิตรกรรมส่ือประสมของ 
กมล ทศันาญชลี ท่ีสร้างสรรค์ตัง้แต่พุทธทศวรรษ 2520 - 2550 ได้ภาพผลงานจ านวน 199 ภาพ 
แล้วน าภาพทัง้หมดมาจบักลุ่มตวัอย่างผลงานตามชว่งเวลาของกลุม่เนือ้หาท่ีมีความโดดเดน่ แล้ว
จงึคดัเลือกผลงานท่ีมีพฒันาการทางรูปแบบและเนือ้หาน ามาศกึษาจ านวน 10 ผลงาน 

3.2.2 เดชา วราชุน ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ ด้านภาพพิมพ์และส่ือผสม 
ประจ าปี พ.ศ. 2550 ด้วยการสุ่มกลุ่มตวัอย่างรวบรวมภาพถ่ายผลงานจิตรกรรมส่ือประสมของ 
เดชา วราชนุ ท่ีสร้างสรรค์ตัง้แตพ่ทุธทศวรรษ 2520-2550 ได้ภาพผลงานจ านวน 128 ภาพ แล้วน า
ภาพทัง้หมดมาจับกลุ่มตวัอย่างผลงานตามช่วงเวลาของกลุ่มเนือ้หาท่ีมีความโดดเด่น แล้วจึง
คดัเลือกผลงานท่ีมีพฒันาการทางรูปแบบและเนือ้หาน ามาศกึษาจ านวน 10 ผลงาน 

3.2.3 วิโชค มกุดามณี ศิลปินแห่งชาติสาขาทศันศิลป์ ด้านส่ือผสม ประจ าปี พ.ศ. 2555 
ด้วยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างรวบรวมภาพถ่ายผลงานจิตรกรรมส่ือประสมของ วิโชค มุกดามณี  
ท่ีสร้างสรรค์ตัง้แตพ่ทุธทศวรรษ 2520-2550 ได้ภาพผลงานจ านวน 132 ภาพ แล้วน าภาพทัง้หมด
มาจบักลุ่มตวัอย่างผลงานตามช่วงเวลาของกลุ่มเนือ้หาท่ีมีความโดดเด่น แล้วจึงคดัเลือกผลงาน  
ท่ีมีพฒันาการทางรูปแบบและเนือ้หาน ามาศกึษาจ านวน 10 ผลงาน 

3.3 เป็นการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ศึกษาจากผลงานจริง ภาพถ่าย แบบร่าง และ 
การสมัภาษณ์ศิลปิน 
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3.4 ก าหนดขอบเขตของการศึกษาผลงานจิตรกรรมส่ือประสมจากพุทธทศวรรษ 2520 – 
2550 เน่ืองจากพทุธทศวรรษ 2520 การสร้างสรรค์งานจิตรกรรมส่ือประสมปรากฏขึน้อย่างหลากหลาย
และเป็นช่วงเวลาท่ี กมล ทัศนาญชลี ได้เดินทางกลับมาประเทศไทยพร้อมกับจัดแสดงนิทรรศการ
เผยแพร่ศิลปะแนวส่ือประสม  เดชา วราชนุ เร่ิมสร้างสรรค์ผลงานด้วยวสัดปุะปิดในปี พ.ศ. 2512 และ 
วิโชค มกุดามณี สร้างสรรค์ผลงานด้วยส่ือวสัดหุลากหลายหลงัจากได้รับทนุให้ไปศกึษาตอ่ ณ ประเทศ
ญ่ีปุ่ นช่วงปี พ.ศ. 2527-2529  จนกระทั่งปัจจุบันพุทธทศวรรษ 2550 เหล่าศิลปินกรณีศึกษายังคง
สร้างสรรค์งานในรูปแบบจิตรกรรมส่ือประสมอย่างตอ่เน่ือง 
 
4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

4.1 ผลของการวิจัยเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวงการศิลปกรรมของไทยด้วยการสกัด 
องค์ความรู้จากศลิปินแหง่ชาติ 

4.2 ผลของการวิจัยเป็นประโยชน์ต่อวงการการศึกษาท่ีมีความเก่ียวข้องกับศิลปะและ
ประวตัิศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย โดยเน้นองค์ความรู้เก่ียวกับจิตรกรรมส่ือประสมในประเทศไทย 
โดยสามารถน าองค์ความรู้ไปถ่ายทอดได้ทัง้ในระดับการเรียนการสอน และระดับสาธารณชน 
บคุคลผู้สนทัว่ไป  
 
5. กรอบแนวคิดการวิจัย 

งานวิจยั เร่ือง การสร้างสรรค์จิตรกรรมส่ือประสมของศลิปินแห่งชาติสาขาทศันศลิป์ ระหว่าง
ปี พ.ศ. 2520-2559 เป็นการศึกษาประสบการณ์การด าเนินชีวิตและผลงานของศิลปินแห่งชาติสาขา
ทัศนศิลป์ คือ กมล ทัศนาญชลี (จิตรกรรมและส่ือผสม) เดชา วราชุน (ภาพพิมพ์และส่ือผสม) และ  
วิโชค มุกดามณี (ส่ือผสม) โดยใช้แนวคิดของการสร้างภาพแทนแบบหลังสมัยใหม่และหลักทฤษฎี
สญัญะวิทยาเป็นเคร่ืองมือในการศกึษาแนวทางวิธีการส่ือความหมายในผลงานของศิลปิน  โดยผู้วิจยั
ได้ค้นคว้าประวัติความเป็นมาของศิลปะส่ือประสม งานจิตรกรรมส่ือประสมของศิลปินไทยและ
ต่างประเทศ การสัมภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญด้านศิลปะ และการศึกษาผลงานของศิลปินกรณีศึกษาท่ีมี
ลักษณะเด่นจ านวนท่านละ 10 ผลงาน โดยศึกษาจากเอกสาร งานวิจัย และ การสัมภาษณ์ศิลปิน
กรณีศกึษา เพ่ือให้ได้ผลการศกึษาซึง่เป็นองค์ความรู้การสร้างสรรค์งานทศันศลิป์จากศิลปินแหง่ชาติ 
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กรอบแนวคดิการวิจยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

แนวคิดการสร้างภาพแทน     
แบบหลงัสมยัใหมแ่ละทฤษฎี
สญัญะวิทยา (Semiology)                   
หรือสญัศาสตร์ (Semiotics) 

ศกึษาจากเอกสาร 

ศกึษาจากเอกสาร  สือ่สิง่พิมพ์                 
และการสมัภาษณ์ 

วิเคราะห์และสงัเคราะห์ข้อมลู 

องค์ความรู้จากศิลปินแหง่ชาติด้านทศันศิลป์ (จิตรกรรมสือ่ประสม) 

- ศกึษาข้อมลูประสบการณ์การด าเนิน
ชีวิตของศิลปินแหง่ชาติสาขาทศันศิลป์  
3 ทา่น  
- ศกึษาข้อมลูผลงานด้านแนวคิด รูปแบบ
และงานสร้างสรรค์ที่มีลกัษณะเดน่ของ
ศิลปินทา่นละ 10  ผลงาน  
- ข้อมลูภมูิหลงัจิตรกรรมสือ่ประสม 
 ในประเทศและตา่งประเทศ 
- ข้อมลูทศันะจากผู้ช านาญการ          
ด้านศิลปะ 
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6. นิยามศัพท์  
ศิลปะส่ือประสม (Mixed Media Art) หมายถึงการสร้างสรรค์งานศิลปะท่ีน าเอาเทคนิค วสัดุ

และกรรมวิธีหลากหลายมาผสมผสานกัน อาทิ การใช้กรรมวิ ธีทางจิตรกรรมผสมผสานกับ
ประติมากรรม  จิตรกรรมผสมกับภาพพิมพ์ ประติมากรรมผสมผสานกับการใช้วสัดใุนชีวิตประจ าวนั 
ศิลปะส่ือประสมเป็นรากฐานให้กับการขยายอาณาเขตของการสร้างสรรค์งานศิลปะในยุคสมัยใหม่
และหลงัสมยัใหม่ให้มีการสร้างสรรค์ข้ามส่ือและข้ามศาสตร์ อาทิ การสร้างสรรค์งานศิลปะส่ือประสม
แบบจดัวาง (Mixed Media Installation) และการสร้างสรรค์แบบข้ามศาสตร์โดยการใช้เสียง (Sound) 
ผสมกับงานภาพถ่าย (Photo) ปัจจุบนัในวงการศิลปกรรมสามารถใช้ค าสะกดได้ทัง้ ส่ือประสมและ
ส่ือผสม   

จิตรกรรมส่ือประสม (Mixed Media Painting) หมายถึง การสร้างสรรค์ผลงานด้านทศันศิลป์
ในรูปแบบ 2 มิติ คือมีพืน้ท่ีรองรับภาพในมิติของความกว้างและความยาว  ผลงานมีการใช้พืน้ท่ีของ
ผนังในห้องนิทรรศการเป็นท่ีติดตัง้ผลงาน  โดยการสร้างสรรค์อาจเป็นการใช้ส่ือวัสดุและวิธีการ
หลากหลาย  อาจด้วยวิธีการปะปิด (Collage) วสัดใุนลกัษณะแบนราบผสมกบัวสัดท่ีุนนูสงูขึน้มาจาก
พืน้ระนาบไม่มากนกัจะเรียกว่าจิตรกรรมส่ือประสมแบบนนูต ่า หากมีการใช้ส่ือและวสัดท่ีุนนูสงูขึน้มา
จากพืน้ภาพค่อนข้างมากเข้ามาร่วมกับผลงานแบบ 2 มิติ แตก่ารรับสมัผสังานทัง้หมดยงัไม่สามารถ
มองได้รอบตวั  ผลงานดงักลา่วจดัเป็นจิตรกรรมส่ือประสมแบบนนูสงู  

ประสบการณ์การด าเนินชีวิต หมายถึง ภูมิหลังด้านสภาพแวดล้อม บริบททางครอบครัว
สงัคมและวฒันธรรมอนัเป็นปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การด าเนินชีวิต และการสร้างสรรค์งานของศิลปิน ในช่วง
เวลาหนึ่ง ๆ ประสบการณ์ด าเนินชีวิตเป็นการส ารวจและน าเสนอคณุค่าทางวฒันธรรมท่ีน าเสนอให้
เห็นภาพกว้างของบริบทรอบข้าง อนัสง่ผลกระทบตอ่ชีวิตและการสร้างสรรค์ของปัจเจกศิลปิน 
 



 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การสร้างสรรค์จิตรกรรมส่ือประสมของศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ระหว่างปี   

พ.ศ. 2520 - 2559 เป็นการศึกษาประสบการณ์การด าเนินชีวิตและผลงานของศิลปินแห่งชาติสาขา
ทัศนศิลป์ 3 ท่าน คือ กมล ทัศนาญชลี  เดชา วราชุน และ วิโชค มุกดามณี โดยศึกษาเอกสารและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องดงันี ้

1. ศลิปะส่ือประสมและจิตรกรรมส่ือประสม 
2. ศลิปินแหง่ชาติ  
3. กรอบแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
4. ศลิปินตา่งประเทศท่ีสร้างสรรค์ผลงานในลกัษณะส่ือประสม 
5. ทศันะจากผู้ช านาญการ 
6. บทความและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
1. ศิลปะส่ือประสมและจิตรกรรมส่ือประสม 

1.1 ความหมายของศิลปะส่ือประสมและจิตรกรรมส่ือประสม 
1.1.1 ค าวา่ส่ือประสม หรือ ส่ือผสม (Mixed Media) เป็นค าท่ีปรากฏแพร่หลายทัว่ไป

ในการกล่าวเก่ียวกบังานสร้างสรรค์ท่ีมีการผสานส่ือหรือกรรมวิธีในการสร้างสรรค์ซึ่งรวมการผสม
ส่ือท่ีหลากหลายแตกต่างมากไปกว่าการผสมวัสดุ  หรือแค่การผสมทางเทคนิคเท่านัน้  
สธีุ คณุาวิชยานนท์ (2554) กลา่ววา่ ค าวา่ ส่ือประสม (Mixed Media) เป็นการสะกดตามประกาศ
ของมหาวิทยาลยัศลิปากร ในวงการศิลปะปัจจบุนัมีการใช้ตวัสะกดทัง้ส่ือผสมและส่ือประสม และ
งานประกวดศลิปกรรมแหง่ชาตไิด้บรรจส่ืุอประสมเข้าในการประกวดครัง้ท่ี 27 เม่ือปี พ.ศ. 2524 

1.1.2 วิโชค มกุดามณี (2550) ให้ความหมายของศิลปะส่ือประสมว่า ปัจจบุนัค าว่า  
ส่ือประสม ได้น ามาใช้กันอย่างกว้างขวางและมีการให้นิยามตรงกับค าภาษาอังกฤษว่า  Mixed 
Media ซึ่งในพจนานุกรมภาษาอังกฤษได้ให้ค าจ ากัดความของค าว่า  Media นัน้สามารถแยก
ออกเป็น 2 ความหมาย คือ วสัดท่ีุส่ือความหมายในการแสดงออกในงานศลิปะ และอีกความหมาย
ก็คือกรรมวิธีหรือวิธีการ   ในการสร้างสรรค์ท่ีรวมถึงวิธีการของส่ือสมยัใหมท่ี่อาจเป็นเสียง เป็นแสง
และภาพ จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีบทบาทในปัจจบุนั ดงันัน้ในท่ีนี ้ค าวา่ส่ือประสม หรือ 
Mixed Media ท่ี ว ง ก า ร ศิ ล ป ก ร ร ม ไ ท ย ใ ช้ กั น อ ยู่ จ ะ มี ค ว า ม ห ม า ย ท่ี ก ล่ า ว ถึ ง  
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การผสมผสานทางวสัดตุา่ง ๆ ทัง้ 2 มิติและ 3 มิติ รวมทัง้การใช้ส่ือทางเทคโนโลยีสมยัใหม่ในการ
สร้างสรรค์ผลงานศลิปะ 

1.1.3 สมพร รอดบุญ (2550) ให้ความหมายของค าว่าส่ือประสมจากสูจิบัตร
นิทรรศการศลิปกรรมแหง่ชาตคิรัง้ท่ี 53 ความวา่  
 

 ในพจนานกุรมภาษาองักฤษ ได้ให้ค าจ ากดัความของค าวา่ “Media” ในแง่ของศิลปะ
ซึ่งสามารถจ าแนกได้เป็นสองความหมาย คือ วัสดุที่ใช้เป็นสื่อในการแสดงออกในงาน
ศิลปะ  และกรรมวิธีหรือวิธีการในการสร้างสรรค์ศิลปะ ดังนัน้ ความหมายของค าว่า 
“Mixed Media” ในงานศิลปะนัน้ คือ การใช้วสัดุหลากชนิดผสมกัน  หรือการใช้กรรมวิธี
หรือวิธีการในการสร้างสรรค์ในลกัษณะผสม เช่น กรรมวิธีของจิตรกรรมผสมผสานกับ
กรรมวิธีทางประติมากรรม... 
 …เป็นที่น่าสังเกตว่า เมื่อใดก็ตามที่ศิลปินร่วมสมัยในยุโรปและอเมริกาใช้ค าว่า 
"Mixed Media" ประกอบการอธิบายผลงานของเขา จะเห็นได้ว่าในงานนัน้ ๆ ไม่ว่าจะมี
รูปแบบหรือกรรมวิธีเช่นไรก็ตาม มักจะนิยมการน าวัสดุเหลือใช้และวัสดุส าเร็จรูป  
มาประกอบกนัขึน้ในงานของเขา ไม่ว่างานเหลา่นัน้ จะมีความเป็นสองมิติซึง่เป็นลกัษณะ    
ปิดปะ (Collage) หรือการก่อรูปขึน้เป็นแบบสามมิติ (Assemblage) หรือการผสมผสาน
กนัระหวา่งสองมิติและสามมิติ… 

 
1.1.4 เกษม ทองก้อน (2549) ให้ความหมายศิลปะส่ือประสม (Mixed Media) ว่า

เป็นทศันศิลป์ เป็นผลจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์ท่ีใช้วสัดตุา่งชนิดกนัมาเป็นส่วนประกอบและ
ท าให้เกิดเป็นศิลปกรรมแขนงนีข้ึน้  ส่ือประสมเป็นผลงานศิลปะโดยน าส่ือวัสดุแต่ละชนิดมา
ผสมผสานกนับนระนาบ ท าให้เป็นผลงานศิลปะ มองเห็นและสมัผสัได้ทางตาอย่างเหมาะสมและ
ผสานกนัอยา่งกลมกลืนลกัษณะ 2 มิตหิรือ 3 มิต ิ
 

 สื่อประสมเป็นผลงานการน าสื่อและกลวิธีหรือเทคนิคมาประกอบกนัหลายประเภท
เข้าไปรวมกันอยู่ด้วยกันในผลงานศิลปะตามเร่ืองราวของผู้ สร้างสรรค์ผลงาน  เป็น
ทัศนศิลป์ที่มี รูปแบบ 2 มิติ 3 มิติ ผลงานนัน้จะจัดอยู่ในสาขาใด เช่น ผลงานสาขา
จิตรกรรมเป็น 2 มิติ (กว้าง ยาว) สาขาประติมากรรม 3 มิติ (กว้าง ยาว สงู) อาจจะมีส ีแสง 
เสียง ประกอบเป็นผลงานแล้วแต่ศิลปินจะคิดสร้างสรรค์  บางผลงานศิลปินอาจจะมีงาน
บางชิน้ซึ่งมีสื่อต่าง ๆ มาประสมกนัในลกัษณะที่ไม่อาจแยกออกได้ว่าสื่อใดเด่นกว่า ตาม
เจตนาของศิลปินท่ีจะเป็นไปเช่นนัน้ เรียกศิลปะชิน้นัน้ว่า สือ่ประสม (Mixed Media)   
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1.1.5 จ านง ธนาวนิชกลุ (2546) ให้ความหมายของศิลปะส่ือประสม (Mixed Media 
Art) วา่เป็นศลิปะท่ีถกูสร้างขึน้อยา่งอิสระตามความคิดของศลิปินด้วยการใช้ส่ือ วสัด ุและวิธีการท่ี
หลากหลายในลักษณะผสมผสานอาจมีแสงเสียง การแสดง กลิ่น รส อุณหภูมิและสิ่งแวดล้อม 
ประกอบแล้วเกิดเป็นผลงานใหมใ่นทางศลิปะท่ีมีความคิดและการแสดงออกอยา่งมีเอกภาพ 
 

 จิตรกรรมแนวสือ่ประสม (Mixed Media Painting) การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมได้
มีการคิดค้นรูปแบบ การใช้สื่อวสัดแุละวิธีการที่แตกต่างออกไป เช่น มีการใช้สื่อและวสัดุ
ประเภทผ้า ไม้ โลหะ และวสัดุสงัเคราะห์ ฯลฯ และวิธีการที่ต่าง ๆ เข้าไปผสมผสานกับ
ผลงานจิตรกรรม จนไม่อาจเรียกผลงานชิน้นัน้ได้ว่าเป็นงานจิตรกรรมได้อย่างชดัเจนนกั 
ผลงานในลกัษณะนีจ้ึงถกูจดัให้อยูใ่นจิตรกรรมแนวสือ่ประสม… 

 
1.1.6 วิโชค มุกดามณี (2545) รวบรวมความหมายและเกณฑ์การจัดแบ่งประเภท

ศลิปะส่ือผสม (ส่ือประสม) จากการประกวดศลิปกรรมแหง่ชาติดงันี ้ 
ศิลปกรรมแห่งชาติ ครัง้ท่ี 24 พ.ศ. 2520 ให้ค าจ ากัดความว่าศิลปะส่ือประสม 

(Mixed Media) เป็นงานศลิปกรรมท่ีใช้วสัดปุระเภทส่ือตา่ง ๆ ในการประกอบผสานให้เอาเข้ามาสู่
การตดัสินร่วมกบัแขนงจิตรกรรม 

ศิลปกรรมแห่งชาติ ครัง้ท่ี 27 พ.ศ. 2524 ประเภทส่ือประสม ได้แก่ ผลงานท่ีใช้
เทคนิคและวัสดุหลายประเภทผสมกัน และรูปแบบไม่อาจจัดเข้าอยู่ในประเภทจิตรกรรม
ประตมิากรรมหรือภาพพิมพ์ได้  

ศิลปกรรมแห่งชาติ ครัง้ท่ี 29 พ.ศ. 2526 ไม่มีการจัดแบ่งประเภทศิลปะส่ือ
ประสมโดยให้ย้อนกลบัไปใช้แคส่ามประเภทคือ จิตรกรรม ประตมิากรรม และภาพพิมพ์  เน่ืองจาก
ผลงานส่ือประสม และจิตรกรรมมีสว่นท่ีคล้ายคลงึกนัอยูแ่ละอยูใ่นประเภทเดียวกนัได้ 

 ศิลปกรรมแห่งชาติ ครัง้ท่ี 37 พ.ศ. 2534 ย้อนกลับมาแบ่งประเภทงานศิลปะ
ตามส่ือเป็น 4 ประเภทอีกครัง้ โดยให้ค าจ ากัดความประเภทส่ือประสม ได้แก่ ผลงานท่ีใช้เทคนิค
และวสัดหุลายประเภทผสมกัน  และมีรูปแบบมีลกัษณะท่ีไม่อาจจดัเข้าอยู่ในประเภทจิตรกรรม 
ประตมิากรรม หรือภาพพิมพ์ได้  

 ศิลปกรรมแห่งชาติ ครัง้ท่ี 38 พ.ศ. 2535 ประเภทส่ือประสม ได้แก่ ผลงานด้าน
ทศันศลิป์ท่ีใช้เทคนิคและวสัดหุลายประเภทประกอบกนั  

 ศลิปกรรมแหง่ชาต ิครัง้ท่ี 39 พ.ศ. 2536 ประเภทส่ือประสม (Mixed media) คือ
ศลิปกรรมท่ีไมไ่ด้เข้ากบัประเภทอ่ืน ๆ ได้แก่ ผลงานด้านทศันศลิป์ ท่ีใช้กรรมวิธีทางศิลปะและวสัดุ
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หลายประเภทประกอบกนั ทัง้นีไ้มร่วมศลิปะประเภทคอมพิวเตอร์อาร์ต (Computer Art) และวิดีโอ
อาร์ต (Video Art) ฯลฯ 

 ศิลปกรรมแห่งชาติ ครัง้ท่ี 43 พ.ศ. 2540 ประเภทส่ือประสม (Mixed media) 
ได้แก่ ผลงานศลิปกรรมท่ีใช้กรรมวิธีทางศลิปะและวสัดหุลายประเภทประกอบกนั 

 ศิลปกรรมแห่งชาติ ครัง้ท่ี 46 พ.ศ. 2543 ประเภทส่ือประสม (Mixed media) 
ได้แก่ ผลงานศิลปกรรมท่ีใช้กรรมวิธีทางวัสดุต่าง ๆ ส่ือทางเทคโนโลยี งานประเภทจัดวาง โดย
สง่ผลงานด้วยภาพถ่ายและให้ตดิตัง้ผลงานจริงก่อนวนัตดัสิน 1 วนั  

 จากการสืบค้นข้อมูลข้างต้น สรุปได้ว่า ในทางเทคนิค ธรรมชาติของศิลปะส่ือ
ประสม คือ ศิลปะอนัเกิดจากการผสมผสานส่ือ วสัด ุเทคนิค อนัหลากหลาย ศิลปะส่ือประสมเป็น
การเปิดอาณาเขตของการสร้างสรรค์ศิลปะหลายส่ือให้เข้ามาผสมผสานกนั ในบางกรณีการรับรส
งานศิลปะส่ือประสมก็ขยายขอบเขตมากไปกว่าการใช้ประสาทสมัผสัทางการเห็น มิติของการรับ
สมัผสัมี ความเป็นไปได้ทัง้การเข้าไปเก่ียวข้องกบัมิตท่ีิเป็นจริง และมิตแิหง่การลวงตา  

 ในระยะแรกการให้ค าจ ากดัความของค าว่า ศิลปะส่ือประสม ในวงการประกวด
ศิลปกรรมแห่งชาติครัง้ท่ี 27 พ.ศ. 2524  ได้แสดงให้เห็นว่า งานในรูปแบบส่ือประสมในวงการ
ประกวดศิลปกรรมแห่งชาติมีแนวโน้มไปในแนวงานด้านจิตรกรรม  กระทัง่ในระยะตอ่มามีการให้
ค าจ ากดัความและการแบ่งประเภทศิลปะส่ือประสมให้แยกออกมาเป็นเอกเทศ  ซึ่งเป็นตวับง่ชีว้่า 
งานในรูปแบบส่ือประสมนัน้มีขอบเขตกว้างและศิลปินมักไม่จ ากัดตนเองอยู่ในส่ือรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่ง  ส าหรับสาเหตท่ีุศิลปินมกัสร้างสรรค์งานส่ือประสมด้วยรูปแบบจิตรกรรมอาจเกิดขึน้
จากข้อจ ากดัในเร่ืองของพืน้ท่ีส าหรับติดตัง้งาน ภายใต้ข้อจ ากดันี ้ความน่าสนใจท่ีเกิดขึน้ คือ พืน้
ผนงัส าหรับการตดิตัง้งานได้ชว่ยขบัเน้นให้จิตรกรรมส่ือประสมแสดงความเป็นวตัถท่ีุมีมิติ กว้าง สงู 
ลึก ท่ีเป็นจริง และมีขอบรอบนอกรูปทรงหลากหลายให้โดดเดน่ขึน้ ความก า้กึ่งระหว่างความเป็น
สองและสามมิติของจิตรกรรมส่ือประสมได้ท าให้สุนทรียรสของงานจิตรกรรมส่ือประสมมีความ
คาบเก่ียวระหว่างจิตรกรรมและประติมากรรม มีการน าเสนอความจริงแบบกายสมัผสัและความ
ลวงท่ีใช้สายตาสมัผสั  มีความเป็นวตัถท่ีุมีความหมายในตนเองและมีความเป็นมายาภาพท่ีได้รับ
การสร้างสรรค์ผ่านเทคนิคทางจิตรกรรม  ความก า้กึ่งและความคลุมเครือในงานจิตรกรรมส่ือ
ประสมเป็นองค์ประกอบท่ีก่อให้เกิดสนุทรียรสระหว่างจิตรกรรมแบบขนบและจิตรกรรมแบบหลงั
สมยัใหม่ซึ่งน าเสนอความเป็นวตัถขุองจิตรกรรม  ศาสตราจารย์อิทธิพล ตัง้โฉลก  กล่าวเก่ียวกับ
ความเป็นวตัถใุนงานจิตรกรรมว่า  “ตัง้แตเ่ดมิมาจิตรกรรมเป็นศลิปะ 2 มิตแิละมีมิตท่ีิ 3 เป็นความ
ลึกท่ีเป็น “มายา” ลวงตาผู้ดดู้วยเส้นสีน า้หนักและพืน้ผิวให้ดูลึกทะลุเข้าไปในผิวระนาบของผืน
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ผ้าใบ ตอ่เม่ือมาถึงคริสต์ศตวรรษท่ี 20 จิตรกรรมได้ขยายตวัแปรเปล่ียนทัง้นนู หนา ย่ืนออกมาและ
หลีกหนีหลดุออกห่างจากกรอบส่ีเหล่ียมจนกลายเป็น “วตัถ”ุ ซึ่งมีความเป็นจริงในตวัเองมิใช่ภาพ 
“มายา” ท่ีจ าลองเลียนแบบชีวิตและโลกอีกตอ่ไป” (อิทธิพล ตัง้โฉลก, 2550) 

 นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันว่างานใน
รูปแบบ ส่ือประสมในงานทศันศิลป์เป็นการสร้างสรรค์ โดยใช้วสัดหุลากชนิดผสมกันหรือการใช้
กรรมวิธีหรือวิธีการในการสร้างสรรค์ในลักษณะผสม เช่น กรรมวิธีของจิตรกรรมผสมผสานกับ
กรรมวิธีทางประติมากรรม หรืออาจเป็นการสร้างสรรค์ข้ามศาสตร์ เช่น การน าผลงานทศันศิลป์
ผสมผสานกับดนตรี วรรณกรรม การใช้ภาษาในลกัษณะต่าง ๆ ด้วย ซึ่งในวงการศิลปะร่วมสมยั
สากลจะใช้ค าว่า Multi Media แทนค าว่า Mixed Media ส่ือประสมเป็นแขนงของงานศิลปะท่ีกิน
ความหมายกว้างในขณะท่ีจิตรกรรมส่ือประสมซึ่งเรียกว่า Mixed Media Painting เป็นการจ ากัด
กรอบของการผสานส่ือให้อยู่บนรากฐานของงานแบบ 2 มิติเป็นหลกั โดยอาจเป็นการสร้างสรรค์
แบบผสมส่ือจิตรกรรมเข้ากบัส่ือประตมิากรรม  และงานสร้างสรรค์ด้วยส่ือภาพพิมพ์ผสมกบัการใช้
ส่ือเสียง หรือภาพท่ีต้องอาศัยเทคโนโลยี เป็นต้น ผลงานสร้างสรรค์จิตรกรรมส่ือประสมอาจมี
ลักษณะของการใช้วัสดุมาปะปิด (Collage) หรือการก่อรูปขึน้เป็นแบบสามมิติ (Assemblage) 
หรือการผสมผสานกนัระหว่างสองมิติและสามมิติ โดยการจดัแสดงผลงานยงัอ้างอิงอยู่กบัพืน้ผนงั
ท าให้ผลงานไมกิ่นเนือ้ท่ีระวางในแบบลอยตวั (Round Relief)  

1.2 ความเป็นมาของศิลปะส่ือประสมและจิตรกรรมส่ือประสมในประเทศไทย 
 วิโชค มุกดามณี (2545) กล่าวเก่ียวกับความเป็นมาของวิถีการสร้างงานศิลปะส่ือ

ประสมวา่มีมาช้านานแล้ว ตัง้แตส่มยับรรพกาลเม่ือมนษุย์ได้สร้างสรรค์สิ่งตา่ง ๆ ขึน้มาเพื่อตอบรับ
เง่ือนไขของสงัคมเกษตรกรรมซึ่งยงัมีวิถีชีวิตพึ่งพิงอยู่กับธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้วสัดุ
จ าพวกกระดกูสตัว์ ก่ิงไม้ เปลือกไม้หรือวสัดจุากธรรมชาติอ่ืน ๆ น ามาประกอบกนัเพ่ือท ารูปเคารพ
บชูา หรือในงานศลิปะพืน้เมืองของชนอาฟริกนัท่ีมีการขีดเขียนสีผสมกบัการใช้เปลือกหอย วสัดหุิน
สี แร่ธรรมชาติต่าง ๆ ก็ต่างล้วนเป็นการสร้างสรรค์จากการผสมผสานส่ือหลากหลายทัง้สิน้  หรือ
มองย้อนกลบัมาท่ีศิลปะของไทย การวาดเส้นเขียนสี ผสมผสานกบัการลงรัก ปิดทอง หรือการใช้
กระจกสีตา่ง ๆ ก็ล้วนแตเ่ป็นการแสดงออกด้วยการผสานวสัดเุข้าไปกับส่ืออ่ืน ๆ เพียงแตเ่ราไม่มี
ช่ือเรียกงานในอดีตเหลา่นัน้วา่เป็นส่ือประสม การจดัหมวดหมูข่องงานศิลปะดงักล่าวเป็นโลกทศัน์
ของการจดัหมวดหมู่ศิลปะส าหรับในยคุสมยัใหมท่ี่มีการแบง่แยกศาสตร์แขนงตา่ง  ๆ  ออกจากกนั  
และมีความพยายามในการค้นหาความหมายของส่ือใดส่ือหนึ่งเฉพาะ การใช้วสัดเุข้าไปผสมผสาน
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กับงานจิตรกรรมหรือประติมากรรมได้กลายมาเป็นทัศนะท่ีต่อต้านกระบวนทัศน์การสร้างสรรค์
งานจิตรกรรมท่ียดึมัน่อยูก่บัการใช้ส่ือแบบประเพณีนิยม 

 วิโชค มุกดามณี (2545) กล่าวถึงงานส่ือประสมยุคแรก ๆ ว่า “งานส่ือประสม
ถึงแม้ว่าจะไม่เป็นท่ียอมรับในยุคสมยัแรก ๆ ของวงการศิลปะสมยัใหม่ของไทย แตก็่ใช่ว่าจะไม่มี
ผู้สร้างสรรค์ผลงานเสียทีเดียว มีศิลปินไทยหลาย ๆ คนท่ีใช้วสัดปุะปิดเข้าไปอยู่ในพืน้ภาพ  แตจ่ะ
มีการใช้พู่กันและสีระบายกลบทับ   ใช้วัสดุต่าง ๆ เป็นพืน้ภาพให้มีความแตกต่างของผิว
หลากหลายขึน้  ศิลปินท่ีสร้างผลงานในแนวทางดงักล่าวท่ีปรากฏให้เห็นก็ คือ ประวตัิ เล้าเจริญ 
พิชยั นิรันดร์ และอานนัท์ ปาณินท์ เป็นต้น”  
 

 
 

ภาพประกอบ 1 ศลิปิน ประวตั ิเล้าเจริญ ช่ือผลงาน คอลลาจ หมายเลข 3  
ประเภท จิตรกรรม ขนาด 152 x 185 ซม.  เทคนิค สีน า้มนับนผ้าใบ การแสดงศลิปกรรมแหง่ชาติ 
ครัง้ท่ี 17 พ.ศ. 2510 ได้รับรางวลัประกาศนียบตัรเกียรตินิยม อนัดบั 2 เหรียญเงิน (จิตรกรรม) 

ผู้ครอบครอง หอศลิป์มหาวิทยาลยัศลิปากร 
 

ท่ีมา: http://www.resource.lib.su.ac.th/awardsu/web/artdetail.php?item_id=17 
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ภาพประกอบ 2 ศลิปิน อนนัต์ ปาณินท์  ช่ือผลงาน รูปคน หมายเลข 2   
ประเภท จิตรกรรม ขนาด 98 x 131 ซม.  เทคนิค เทคนิคผสมบนผ้าใบ  

การแสดงศลิปกรรมแหง่ชาติ ครัง้ท่ี 18 พ.ศ. 2511 ได้รับรางวลัประกาศนียบตัรเกียรตินิยม  
อนัดบั 2 เหรียญเงิน (จิตรกรรม) ผู้ครอบครอง หอศลิป์มหาวิทยาลยัศลิปากร 

 
ท่ีมา: http://resource.lib.su.ac.th/artsu/web/artdetail.php?item_id=28 

 
สุธี คุณาวิชยานนท์ (2554) กล่าวว่า พุทธทศวรรษ 2520 ถือเป็นช่วงเวลาแห่ง 

การเปล่ียนแปลงอนัส าคญัทางการเมือง แตใ่นขณะเดียวกนัก็จดัเป็นช่วงเวลาแห่งการเปล่ียนผา่น
จาก “ศิลปะสมยัใหม่” เข้าสู่ “ศิลปะร่วมสมยั” จากยุครุ่งเรืองของศิลปะนามธรรมสู่ยุคของศิลปะ
ส่ือผสมและศลิปะในรูปแบบใหมห่ลากหลาย  
 

 ความรุนแรงที่เร่ิมมาตัง้แต่ 14 ตุลาคม 2516 จนประทุอย่างรุนแรงในเหตุการณ์  
6 ตุลาคม 2519 ค่อย ๆ คลี่คลายไปตามล าดบั...ทางด้านศิลปวฒันธรรมพุทธทศวรรษ 
2520 นบัได้ว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการรือ้ฟืน้ “ของเก่า” ทัง้ทางด้านศิลปหตัถกรรม การฟืน้ฟู
ศิลปะประเพณีนิยม  พทุธศิลป์และศิลปะในลกัษณะเฉลมิพระเกียรติฯ แตใ่นขณะเดียวกนั
ก็จดัเป็นช่วงเวลาแห่ง  การเปลี่ยนผ่านจาก “ศิลปะสมยัใหม่” เข้าสู ่“ศิลปะร่วมสมยั” จาก
ยุครุ่งเรืองของศิลปะนามธรรมสู่ยุคของศิลปะสื่อผสมและศิลปะเน้นความคิดหรือคอน
เซ็ปชวลอาร์ต (Conceptual Art) เป็นยุคที่เกิดกลุ่มศิลปินแหวกแนวที่ท างานในลกัษณะ
สือ่ผสม ซึง่รวมการผสมสือ่ที่หลากหลายแตกตา่งมากไปกวา่การผสมวสัดหุรือแคก่ารผสม
ทางเทคนิคเทา่นัน้ 
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 สธีุ คณุาวิชยานนท์ (2554) กล่าวว่า “หากจะสืบค้นศิลปะส่ือผสมของไทยว่าเร่ิมต้น
และมีบนัทึกไว้ตัง้แต่เม่ือใด คงจะต้องย้อนกลบัไปท่ีผลงานในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติของ 
เกียรติศกัดิ ์ชานนนารถ ในปี พ.ศ. 2512 เกียรติศกัดิ์ผสมภาพสีน า้มนัเข้ากับวสัด ุ3 มิติ ผลงานท่ี
ร่วมแสดงในครัง้นัน้มีการใช้วสัดสุ าเร็จรูปอย่างไม้แขวนเสือ้ผสมกบัภาพคนท่ีเขียนบนแผ่นแบน ๆ 
แขวนอยู่ในโครงโลหะส่ีเหล่ียมดคูล้ายซากของสิ่งมีชีวิตถูกแขวนในตู้ เก็บวิญญาณ”  วิโชค มกุดามณี 
(2545) กล่าวว่า จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครัง้ท่ี 19 พ.ศ. 2512 จะเห็นว่ามีศิลปินไทยอีก
หลายคนใช้ส่ือวสัดหุลากหลายในการสร้างผลงาน ท่ีเห็นเดน่ชดัก็คือ เกียรติศกัดิ์ ชานนนารถ จาก
ผลงานช่ือ “จิตรกรรม” ซึง่ใช้ไม้ พลาสตกิ และอะลมูิเนียม ประกอบการเขียนภาพสีน า้มนับนผ้าใบ 
และผลงานช่ือ “จิตรกรรม” ของ ธงชยั รักปทมุ ใช้ทรายผสมกาวโรยลงบนผ้าก่อนใช้สีน า้มนัระบาย
ทบัลงไปอีกชัน้ 
 

 
 

ภาพประกอบ 3 ศลิปิน เกียรตศิกัดิ ์ชานนนารถ  ช่ือผลงาน  จิตรกรรม   
ประเภท จิตรกรรม ขนาด 150 x 150 x 45 ซม. เทคนิค สีน า้มนับนผ้าใบ และไม้พลาสตกิ และ
อลมูิเนียม ได้รับรางวลัประกาศนียบตัรเกียรตนิิยม อนัดบั 2 เหรียญเงิน (จิตรกรรม) การแสดง

ศลิปกรรมแหง่ชาติ ครัง้ท่ี 19 พ.ศ. 2512 ผู้ครอบครอง  หอศลิป์มหาวิทยาลยัศลิปากร 
 

ท่ีมา: http://resource.lib.su.ac.th/artsu/web/artdetail.php?item_id=33 
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ภาพประกอบ 4 ศลิปิน เกียรตศิกัดิ ์ชานนนารถ  ช่ือผลงาน  ความบนัดาลใจจากไม้แขวนเสือ้ 

 เทคนิค ส่ือประสม ปี พ.ศ. 2512  ขนาด 135 x 138 x 64 ซม. 
 

ท่ีมา: http://thai.culture.go.th/subculture8/images/PDF/Kiatisuk58p1.pdf 
 

 
 

ภาพประกอบ 5 ศลิปิน ธงชยั รักปทมุ ช่ือผลงาน จิตรกรรม 1  
ประเภท จิตรกรรม ขนาด 130x100 ซม. เทคนิค ทรายและสีน า้มนับนผ้าใบ  

การแสดงศลิปกรรมแหง่ชาติ ครัง้ท่ี 19 พ.ศ. 2512 ได้รับรางวลัประกาศนียบตัรเกียรตินิยม  
อนัดบั 2 เหรียญเงิน (จิตรกรรม) ผู้ครอบครอง  หอศลิป์มหาวิทยาลยัศลิปากร 

 
ท่ีมา: http://resource.lib.su.ac.th/artsu/web/artdetail.php?item_id=36 
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 แม้ความสนใจของศิลปินท่ีมีต่อการสร้างสรรค์งานในรูปส่ือประสมจะเร่ิมต้นขึน้
ตัง้แตช่่วงพทุธทศวรรษ 2510 โดยมีศิลปิน อาทิ ประวตัิ เล้าเจริญ พิชยั นิรันดร์ อานนัท์ ปาณินท์ 
และเกียรติศกัดิ์ ชานนนารถ เป็นต้น แต่ศิลปะส่ือประสมได้รับความนิยมและได้รับการยอมรับ
อย่างเป็นทางการในวงการศิลปกรรมของไทยเม่ือศิลปะแขนงนีไ้ด้รับการบรรจุไว้ในการประกวด
ศิลปกรรมแห่งชาติครัง้ท่ี 27 ปี พ.ศ. 2524  โดยก่อนหน้านัน้วงการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติมี
การแบง่ประเภทของส่ือสร้างสรรค์ออกเป็น 3 ประเภทด้วยกนั คือ ส่ือจิตรกรรม ประตมิากรรม และ 
ภาพพิมพ์ ในปี พ.ศ. 2524 คณะกรรมการจัดงานการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ  ครัง้ท่ี 27 มี
ความเห็นร่วมกนัในการเพิ่มประเภทส่ือประสมซึง่มีค าจ ากดัความ ส่ือประสม ว่า “ผลงานซึ่งใช้ส่ือ
ตัง้แต่ 2 ประเภทขึน้ไปประสมกัน” (วิโชค มุกดามณี, 2545) อาทิ  การสร้างสรรค์ของ อาคม  
ด้วงชาวนา ซึง่ได้รับรางวลัเหรียญเงิน ประเภทส่ือประสมจากการประกวดศลิปกรรมแหง่ชาติครัง้ท่ี 
27 ในผลงาน “แปรสภาพ” (2524) ท่ีมีการใช้วสัดปุระเภทยางมาเผาไฟและปะปิดบนผืนผ้าใบ  
 

 
 

ภาพประกอบ 6 ศลิปิน อาคม ด้วงชาวนา  ช่ือผลงาน แปรสภาพ หมายเลข 1 
ประเภท ส่ือผสม  ขนาด 125 x 248 ซม.  เทคนิค ส่ือประสม  

การแสดงศลิปกรรมแหง่ชาติ ครัง้ท่ี 27 พ.ศ. 2524 ได้รับรางวลัประกาศนียบตัรเกียรตินิยม  
อนัดบั 2 เหรียญเงิน (ส่ือประสม) ผู้ครอบครอง หอศลิป์มหาวิทยาลยัศลิปากร 

 
ท่ีมา: http://resource.lib.su.ac.th/artsu/web/artdetail.php?item_id=106 
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 ช่วงทศวรรษ 2520 ศิลปินน าวิธีการผสมส่ือไปใช้อย่างหลากหลาย  มีทัง้ลกัษณะท่ี
ค่อนไปทางจิตรกรรมส่ือประสม คือ “ศิลปินจะใช้พืน้ท่ีของผนังในห้องนิทรรศการเป็นท่ีติดตัง้
ผลงาน” (วิโชค มกุดามณี, 2545) หรือในแบบส่ือประสมเป็นรูปทรง 3 มิติ คือ “คล้ายกบัประเภท
ประตมิากรรม แตมี่ส่ือและการประกอบของวสัดหุลากหลายกว่างานประติมากรรม” (วิโชค มกุดามณี, 
2545) รุ่ง ธีระพิจิตร สร้างสรรค์ผลงาน องค์ประกอบ หมายเลข 3 (2526) ด้วยวสัดหุลากหลาย 
อาทิ โลหะ ไม้และผ้า  จนกระทั่งผลงานมีทัง้ความเป็นจิตรกรรมและประติมากรรมนูนต ่า    
ทวน ธีระพิจิตร  เป็นศลิปินอีกทา่นหนึง่ท่ีมี  ความโดดเดน่ในการเลือกใช้วสัดใุนงานส่ือประสม เชน่ 
ในผลงานช่ือ สังขาร หมายเลข 2526/1 ในปี พ.ศ. 2526 “ทวนมักจะใช้วัสดุทัง้ในแบบท่ีมาจาก
ธรรมชาติและของท่ีผลิตโดยมนุษย์  ซึ่งมีทัง้ของใช้แล้วหรือหาซือ้มาใหม่ เช่น หนังงู หนังวัว  
กระดกูสตัว์ เขาควาย ผสมผสานเข้ากับกระดาษและผ้าสี ผลงานของเขามีทัง้ท่ีท าบนแผ่นภาพ
ส่ีเหล่ียมและท่ีเป็นทรงกระบอกกลม 3 มิต”ิ (สธีุ คณุาวิชยานนท์, 2554)  
 

 
 

ภาพประกอบ 7 ศลิปิน รุ่ง ธีระพิจิตร ช่ือผลงาน องค์ประกอบ หมายเลข 3, 2526  
ประเภท จิตรกรรมขนาด 125 x 155 ซม.  เทคนิค  ส่ือประสม การแสดงศลิปกรรมแห่งชาต ิ 

ครัง้ท่ี 29 พ.ศ. 2526 ได้รับรางวลัประกาศนียบตัรเกียรตินิยม อนัดบั 2 เหรียญเงิน (จิตรกรรม)  
ผู้ครอบครอง  หอศลิป์มหาวิทยาลยัศลิปากร 

 
ท่ีมา: http://resource.lib.su.ac.th/artsu/web/artdetail.php?item_id=116 
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ภาพประกอบ 8 ศลิปิน ทวน ธีระพิจิตร  ผลงานช่ือ สงัขาร หมายเลข 2526/1, 2526  
เทคนิค ส่ือประสม  ขนาด 180 x 120 ซม. 

 
ท่ีมา: สธีุ คณุาวิชยานนท์ (2554) หนงัสือชดุเรียนรู้ศิลปะไทยเร่ืองทศันศิลป์ หน้า 328 
 

 ต้นพุทธทศวรรษ 2520 กมล ทศันาญชลี เป็นศิลปินท่ีท างานส่ือประสมคนส าคญั 
คนหนึ่ง กมล ทศันาญชลี ได้ไปเรียนศิลปะท่ีรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา และใช้ชีวิตเป็นศิลปิน
อยู่ท่ีนัน่ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2513 จนกระทัง่ ปี  พ.ศ. 2523  กมล ทศันาญชลี ได้น าผลงานในรูปแบบ 
ส่ือประสมท่ีท าขึน้ในระยะเวลา 10 ปี ท่ีสหรัฐอเมริกากลับมาแสดงท่ีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
หอศลิป กรุงเทพฯ 

 สธีุ คณุาวิชยานนท์ (2554) ให้ข้อมลูว่า “ผลงานท่ีน ามาแสดงมีทัง้ผลงานภาพพิมพ์
เทคนิคผสม เชน่ ภาพพิมพ์แมพ่ิมพ์โลหะท่ีพิมพ์ลงบนกระดาษท าเองแล้วผสมด้วยการน าภาพหรือ
วัสดุต่าง ๆ มาติดปะ หรือบางภาพก็มีการเย็บด้วยด้ายจากจักรเย็บผ้า หรือบ้างก็พิมพ์ลงบน
กระดาษแล้วน าไปประกอบสร้างเป็นรูปหลอดสีขนาดใหญ่ แล้วตดิด้วยซิปหรือมีลกูกลิง้ (แบบท่ีใช้
ส าหรับกลิ ง้ สีในเทคนิคภาพพิมพ์)  มาประกอบด้วย ท าให้กลายเป็นภาพพิมพ์ผสมกับ
ประตมิากรรม 3 มิต ิซึง่ลกัษณะงานประเภทนีอ้าจเรียกได้วา่เป็นศลิปะส่ือผสม”  
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. 

ภาพประกอบ 9 ศลิปิน กมล ทศันาญชลี  ช่ือผลงาน อาร์ตสิท์ คลัเลอร์ ซีร่ีส์ III  
วสัด ุกระดาษ ไฟเบอร์กลาส ไฟนีออน  ขนาด 180 x 20 x 125 ซม. 

 
ท่ีมา: สธีุ คณุาวิชยานนท์ (2554) หนงัสือชดุเรียนรู้ศิลปะไทยเร่ืองทศันศิลป์ หน้า 328 

 
 ความเติบโตด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมส่งผลให้การสร้างสรรค์ของศิลปิน

รูปแบบศิลปะส่ือประสมในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2525-2535 ใช้วัสดุจากทัง้ธรรมชาติและวัสดุ
ส าเร็จรูปจากกระบวนการอุตสาหกรรม  ผลงานของศิลปินหลายคนได้ส่งสะท้อนเนือ้หาเก่ียวกบั
ความเจริญเตบิโตของสงัคมสมยัใหม่ อาท ิวิโชค มกุดามณี  โดย สธีุ คณุาวิชยานนท์ (2554) กลา่ว
วา่  
 

 วิโชค มกุดามณี พฒันางานจิตรกรรมจากการระบายสีแบน ๆ ในปลายพทุธทศวรรษ 
2510 มาเป็นจิตรกรรมเทคนิคผสมด้วยการใช้สีสเปรย์บนแผน่ฟอร์ไมก้าในระหวา่งปี พ.ศ. 
2524-2527 และเร่ิมท างานสื่อผสมมากขึน้เร่ือย ๆ ในระหว่างการศึกษาศิลปะที่ญ่ีปุ่ นใน
ระหวา่งปี พ.ศ. 2527-2529  วิโชค มกุดามณี จะเป็นท่ีรู้จกัในเร่ืองการใช้วสัดทุี่เป็นผลผลติ
ทางอุตสาหกรรมจ าพวกพลาสติกสีสดดิบและอะลูมิเนียม  แล้วน ามาสร้างเป็นงาน
จิตรกรรมด้วยการเจาะรู พ่นสีเปรย์แล้วเช็ดถใูห้เกิดร่องรอย   วิโชค มกุดามณี ได้พฒันา
งานบางสว่นให้เป็นสามมิติแล้วน าไปจดัวางในธรรมชาติด้วย  
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ภาพประกอบ 10 วิโชค มกุดามณี จดัแสดงผลงานชดุ ชีวิตและสภาวการณ์ปัจจบุนั กบั
สภาพแวดล้อม ของสวนสาธารณะ ในมหาวิทยาลยั Tokyo Gakugei กรุงโตเกียว  

เม่ือวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2529  เทคนิค ส่ือประสม 
 

ท่ีมา: วิโชค มกุดามณี (2530) โครงสร้างและสญัลกัษณ์ในสภาวการณ์ใหม่ หน้า 23 
 

 เดชา วราชนุ เป็นศิลปินอีกท่านหนึ่งท่ีสร้างงานจิตรกรรมส่ือประสมด้วยการใช้วัสดุ
จ าพวกโลหะ แผ่นทองแดงและอะลมูิเนียม ในระยะแรก เดชา วราชนุ สร้างผลงานภาพพิมพ์  และ
สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมส่ือประสมในช่วงแรก ๆ ด้วยเทคนิคปะปิด  วิโชค มุกดามณี (2545) 
กล่าวว่า  “ในปี พ.ศ. 2520 ในผลงานช่ือ Collage 2/1977 เดชา วราชุน ใช้โลหะตดัเป็นรูปทรง
ล้อเลียนกับงานภาพพิมพ์ เดชา วราชุน ยงัคงพฒันาผลงานอย่างต่อเน่ืองมาตามล าดบั ผลงาน
ในช่วงปี พ.ศ. 2535 มีลกัษณะเปล่ียนแปลงไปจากเดิม เม่ือ เดชา วราชนุ เร่ิมใช้พืน้ท่ีทัง้หมดให้มี
ความส าคญัต่อการสร้างรูปทรง  ผลงานในชุดนีไ้ด้แก่ ภาพสะท้อนหมายเลข 1 ถึงหมายเลข 8, 
2535”  
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ภาพประกอบ 11 ศลิปิน เดชา วราชนุ ผลงานช่ือ การสะท้อน หมายเลข 10 ปี พ.ศ. 2534  

เทคนิค อะลมูิเนียม, ทองแดง, ทองเหลือง, ไม้อดั  ขนาด 93.5 x 113.5 ซม. 
 

ท่ีมา: http://www.rama9art.org/artisan/artdb/artists/home.php?p= profiles&name= 
Decha%20Warashoon 
 

 ช่วงกลางพุทธทศวรรษ 2520-2530 งานสร้างสรรค์แบบส่ือประสมขยายขอบเขต
และพฒันาไปตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี  การส่ือสารสารสนเทศ และการหวนกลบัไปหา
วสัดพืุน้ถ่ิน  โดยศลิปินได้พฒันาการสร้างสรรค์ส่ือประสมสูก่ารใช้วสัดอุตุสาหกรรมเข้าร่วมกับการ
ใช้ร่างกายในฐานะของงานศลิปะ อาท ิในผลงาน ประตมิากรรมชนบท (2525) ของ ชลดู นิ่มเสมอ  
ผลงาน มโนทศัน์ 1982 (2525) ของ กมล เผ่าสวสัดิ์ ใช้วสัดอุ่อนนุ่มจ าพวกผ้าจดัวางอยู่ในกล่องท่ี
แบง่ออกเป็นช่อง ๆ และจดัแสงสีภายในช่องตา่ง ๆ  ผลงาน เจดีย์ดินแดง (2532) และบ้านแห่งจิต 
(2538) ของมณเฑียร บญุมา สร้างผลงาน 2 และ 3 มิติจากวสัดทุ้องถ่ินเข้ากับการใช้ส่ือ ภาพและ
กลิ่น เป็นต้น 
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ภาพประกอบ 12 ศลิปิน ชลดู นิ่มเสมอ  ช่ือผลงาน ประติมากรรมชนบท 4/2525 
 

ท่ีมา: http://www.era.su.ac.th/Artists/thai/chalood/tend.html 
 

 
 

 
ภาพประกอบ 13 ศลิปิน มณเฑียร บญุมา ผลงานช่ือ เจดีย์ดนิแดง ปี พ.ศ. 2532  
วสัด ุดนิ ถ่าย ผงซกัฟอก และครามบนกระดาษ ขนาด 320 x 180 x 3 ซม. 

 
ท่ีมา: วิโชค มุกดามณี (2545) ศิลปะส่ือประสมและศิลปะแนวจัดวางในประเทศไทย  

หน้า 95 
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ภาพประกอบ 14 ศลิปิน กมล เผา่สวสัดิ์  ช่ือผลงาน  มโนทศัน์ 1982  
ประเภท  ประตมิากรรม  ขนาด 151.5 x 161.5 x 21 ซม.  เทคนิค  ส่ือประสม นิทรรศการ  
การแสดงศลิปกรรมแหง่ชาติ ครัง้ท่ี 28 พ.ศ. 2525 ได้รับรางวลัประกาศนียบตัรเกียรตินิยม  

อนัดบั 2 เหรียญเงิน (ประตมิากรรม) ผู้ครอบครอง   หอศิลป์มหาวิทยาลยัศลิปากร 
 

ท่ีมา: http://resource.lib.su.ac.th/artsu/web/artdetail.php?item_id=338 
 

 การขยายขอบเขตการสร้างสรรค์งานของศิลปินด้วยการผสมผสานวสัดุ จากการใช้
วสัดใุนชีวิตประจ าวนั  วสัดอุตุสาหกรรม  วสัดทุ้องถ่ิน  การผสมผสานข้ามส่ือ และการใช้ร่างกาย  
เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์งานศิลปะ  ส่งผลให้งานในรูปแบบส่ือประสมช่วงพุทธ
ทศวรรษ 2530-2540 เกิดการสร้างสรรค์งานแบบใหม ่ๆ  และมีความหลากหลาย  อาท ิผลงานของ 
อารยา ราษฏร์จ าเริญสขุ ศิลปินร่วมสมยัคนส าคญัในช่วงพทุธทศวรรษ 2530 -2540 สธีุ คณุาวิชา
นนท์ (2554) กล่าวว่า “ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2536 – 2540 อารยามักจะใช้ทัง้วัสดุธรรมชาติ 
อย่างเช่น เส้นผมของคน เปลือกข้าวโพด รูปแกะสลักไม้เป็นชิน้ส่วนของคน และการจัดวาง
เฟอร์นิเจอร์ไม้เก่า ๆ บางครัง้ก็ใช้วสัดสุ าเร็จรูปอย่างกระจกเงา ฟิล์มเอ็กซ์เรย์และภาพถ่ายเก่า ๆ 
มาจดัวาง ร่วมกนับางโอกาสก็ใช้เตียงนอนและผ้า กลา่วโดยรวมคือการเลือกใช้วสัดแุบบ 3 มิต ิมา
ประกอบเข้ากนัเป็นศิลปะจดัวาง” นอกจากนีใ้นช่วงปลายพทุธทศวรรษ 2530-พทุธทศวรรษ 2540 
ยังมีศิลปินคนอ่ืน ๆ อาทิ อรอนงค์ กลิ่นศิริ   โดย สุธี คุณาวิชยานนท์ (2554) ให้ข้อมูลว่า “เธอ
มกัจะใช้ผ้าและสิ่งทอท่ีมีลกัษณะอ่อนนุม่บางเบาแสดงบคุลิกท่ีเป็นผู้หญิงอย่างเดน่ชดั อรอนงค์ได้
น าผ้าเหล่านีม้าเย็บประกอบกนัแล้วยดันุ่นหรือฟองน า้ให้มีปริมาตรและความนุ่ม  รูปทรงท่ีเกิดขึน้
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เป็นนามธรรมแตด่คูล้ายสิ่งมีชีวิตหรือเคร่ืองในของสิ่งมีชีวิต ท่ีก าลงัเก่ียวเกาะลามเลียไปทัว่บริเวณ
ท่ีตดิตัง้ผลงาน” 
 

 
 

ภาพประกอบ 15 ศลิปิน อรอนงค์ กลิ่นศริิ ผลงานช่ือ Lunatic is in My Head, 2544 
ผ้าและส่ือประสม ขนาดผนัแปรไมค่งท่ี 

 
ท่ีมา: สธีุ คณุาวิชยานนท์ (2554) หนงัสือชดุเรียนรู้ศิลปะไทยเร่ืองทศันศิลป์ หน้า 336 

 

 
. 

ภาพประกอบ 16 ศลิปิน อารยา ราษฏร์จ าเริญสขุ ช่ือผลงาน บ้านของผู้หญิงอายส่ีุสิบ (2540) 
ประตมิากรรมดินเหนียวติดตัง้ในห้องนอน 

 
ท่ีมา: สธีุ คณุาวิชยานนท์ (2554) หนงัสือชดุเรียนรู้ศิลปะไทยเร่ืองทศันศิลป์ หน้า 335 
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 นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์ เป็นศิลปินอีกคนหนึ่งท่ีมีความโดดเด่น สุธี คุณาวิชยานนท์ 

(2554) กลา่ววา่  
 

 ตัง้แต่ปลายพุทธทศวรรษ 2530 นิพันธ์ท างานภาพพิมพ์ขนาดใหญ่จัดวางเข้ากับ
ผลงาน 3 มิติ ก่อนที่จะมาเน้นสร้างงานจัดวางโดยการเข้าไปควบคุมพืน้ที่หอศิลป์แล้ว
สร้างบรรยากาศที่อบอุ่นเชิง จิตวิญญาณด้วยวัสดุและวัตถุดิบจากธรรมชาติ  เช่น ดิน 
ข้าวสาร ผลน า้เต้า...ผลงานต่อมาในปี พ.ศ. 2540 มีการใช้จีวรพระสงฆ์ มาจัดวางสร้าง
บรรยากาศด้วยสีและแสงที่อบอุ่น และใช้เทคนิคโรยสีฝุ่ นเป็นภาพท้องฟ้าหรือโรยข้าวสาร
ลงบนจีวรจนกลายเป็นพืน้ท่ีศกัดิ์สิทธ์ิทางจิตวิญญาณ ผลงานจดัวางโดยการโรยสฝีุ่ นนีไ้ด้
พฒันาไปสูก่ารโรยแป้งฝุ่ นหอมสีขาวจนเป็นรูปผืนแผ่นดินในแผนที่  เห็นถนน แม่น า้ ภเูขา
และเส้นบอกอาณาเขตของตกึรามบ้านช่อง ดขูาวโพลนคล้ายเมืองผี ผลงานชดุนีไ้ด้รับการ
คดัเลือกไปจัดแสดงอีกครัง้ในศาลาไทย ในงานมหกรรมศิลปะร่วมสมยันานาชาติ เวนิส 
เบียนนาเล ่เมื่อปี พ.ศ. 2550 

 

 
. 

ภาพประกอบ 17 ศลิปิน นิพนัธ์ โอฬารนิเวศน์ ผลงานช่ือ City of Ghost, 2549  
แปง้เดก็ ผ้า โครงสร้างไม้ หลอดไฟฟ้าแผนท่ีและ plexiglass ผนัแปรตามพืน้ท่ี 
 
ท่ีมา: สธีุ คณุาวิชยานนท์ (2554) หนงัสือชดุเรียนรู้ศิลปะไทยเร่ืองทศันศิลป์ หน้า 338 
 

 ช่วงพุทธทศวรรษ 2520 เป็นช่วงเวลาของการเติบโตและการเปล่ียนแปลงทางด้าน
ศิลปกรรมในประเทศไทยให้ไปสู่รูปแบบการแสดงออกอย่างหลากหลาย  แรงผลกัดนัท่ีเข้ามามี
บทบาทต่อการสร้างสรรค์ คือ ความต้องการแสดงออกอย่างอิสระ อันเป็นแนวคิดท่ีมีความ
สอดคล้องต่อแนวทางของความเป็นประชาธิปไตย  นอกจากนีอิ้ทธิพลจากภายนอกท่ีส าคญั คือ 
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การน าเข้าวิธีคิดและรูปแบบจากต่างประเทศ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปแบบและแนวคิดสร้างสรรค์
ทางศิลปะจากสหรัฐอเมริกา  ซึ่งการรับอิทธิพลดงักล่าวเกิดจากการท่ีศิลปินหลายคนมีโอกาสได้
เดินทางไปศึกษาดูงาน หรือ ได้ไปศึกษาศิลปะจากสถาบันในประเทศสหรัฐอเมริกา โดย สุธี  
คณุาวิชายานนท์ (2546) ได้ให้ข้อมลู ดงันี ้
 

 ศิลปินหลายคนจบการศึกษาจากสถาบนัศิลปะในสหรัฐฯ บางคนก็เคยเดินทางไปดู
งาน เช่น อารี  สทุธิพนัธุ์  จบปริญญาโทจากมหาวิทยาลยัอินเดียน่า เมื่อปี 2504, พิริยะ 
ไกรฤกษ์ เรียนจบจากสหรัฐฯ ในปี 2506, ชลดู นิ่มเสมอ ไปดูงานที่นิวยอร์ก ในปี 2507, 
อิทธิ คงคากุล จบปริญญาโทจากรัฐอินเดียน่าในปี 2510, ด ารง วงศ์อุปราช เรียนที่
เพนซิลวาเนีย ระหว่างปี 2511-2513, ปรีชา อรชุนกะ จบจาก อาร์ต สติวเดนทส์ ลีค (Art 
Students League) ที่นิวยอร์ก ในปี  2511 และอยู่ต่อด้วยทุนต่าง  ๆ จนถึงปี 2515 
นอกจากนีย้งัมี ก าจร สนุพงษ์ศรี, ประวตัิ เล้าเจริญ, ประพนัธ์ ศรีสดุตา, สนัติ อิศโรวธุกลุ, 
กัญญา เจริญศุภกุล, กมล ทศันาญชลี, จุมพล อภิสขุ, อิทธิพล  ตัง้โฉลก, รุ่ง ธีระพิจิตร, 
โกศล นิ่มนวล, สุทัศน์ ป่ินฤทัย, จรรนง แสงวิเชียร, คึกเดช กันตามระ,  จิระพัฒน์  
พิตรปรีชา, กมล เผา่สวสัดิ์, รสลนิ อฐัพร, ประมวล บรุุษพฒัน์ และอภินนัท์ โปษยานนท์ 
 จากการไปเรียนตามระบบการศึกษาโดยตรงหรือเรียนรู้จากการดูงานและจากสื่อ 
ต่าง ๆ ท าให้อิทธิพลทัง้ทางด้านรูปแบบและเนือ้หา (ทัง้ทางตรงและทางอ้อม ไม่มากก็
น้อย) จากศิลปินอเมริกนัท่ีมีตอ่ศิลปินเหลา่นัน้เป็นเร่ืองที่หลีกเลี่ยงไมไ่ด้ แต่คงจะเป็นการ
กลา่วหาที่รุนแรงและไม่ตรงกบัความจริงนกั  หากจะหลา่วแบบเหมารวมวา่ศิลปินไทยท า
การ “ลอกเลยีน” หรือ “เลยีนแบบ”   
 ส าหรับศิลปินชัน้ดีแล้ว จะเป็นการรับอิทธิพลที่ท าให้เกิดการน าไปประยกุต์ คิดค้นและ
พฒันาท าตอ่แบบการ “ตอ่ยอด” ทางศิลปะเสยีมากกวา่... 
 

 นอกเหนือจากการขยายอาณาเขตของการสร้างสรรค์ข้ามส่ือทางศลิปะ ชว่งทศวรรษ 
2520 ยงัเป็นช่วงเวลาของการเกิดปรากฏการณ์ตา่ง ๆ มากมายในวงการศิลปะ อาทิ การท้าทาย
ศิลปะลทัธิสมยัใหม่ การวิพากษ์วิจารณ์และตรวจสอบการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ  การเพิ่มขึน้
ของเวทีการประกวดอ่ืน ๆ  การก้าวสูว่งการศิลปะนานาชาติของศลิปินไทยในทศวรรษ 2530-2540 
โดย สธีุ คณุาวิชายานนท์ (2546) ได้ให้ข้อมลู ไว้ดงันี ้

 
 และในทศวรรษ 2520 นีเ้อง ที่เร่ิมมีการท้าทายศิลปะลทัธิสมยัใหม่ (ทัง้ลทัธิสมยัใหม่
แบบต้นฉบับดัง้เดิมของตะวันตกและทัง้ลัทธิสมัยใหม่แบบไทย ๆ ) ซึ่งผู้ ท้าทายลัทธิ
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สมยัใหม่นี ้มีทัง้กลุม่ศิลปินท่ีท างานในแบบไทยประเพณี, ฟืน้ฟูไทยประเพณีหรือแนวไทย
ประเพณีประยกุต์... 
 กระแสการปฏิเสธจารีตของศิลปะแบบลทัธิสมยัใหมน่ี  ้ในบางกรณีจะมีความสมัพนัธ์
กบัแนวคิดแบบ “ลทัธิหลงัสมยัใหม”่ ที่เกิดขึน้ในตะวนัตกอยูบ้่างไมม่ากก็น้อย... 
 ศิลปินบางคนเร่ิมมีแนวคิดและการท างานหรือบางคนก็ประกาศออกมาโดยตรงว่า  
ปฏิเสธลทัธิสมยัใหมแ่ละสนบัสนนุลทัธิหลงัสมยัใหม่ แต่อย่างไรก็ตามลทัธิหลงัสมยัใหมก็่
ยงัคงเป็นของแปลกที่ไมค่่อยมีใครรู้จกัเท่าใดนกั  การเรียกขานศิลปะที่ไม่ใช่ไทยประเพณี
ดัง้เดิมว่าเป็น “ศิลปะสมยัใหม่” บ้างปะปนกบัค าวา่ “ศิลปะร่วมสมยั” บ้างก็เร่ิมมีการสรุป
รวบยอดกนัอย่างไม่เป็นทางการแต่มีผลในทางปฏิบตัิ  ด้วยความนิยมที่จะเรียกศิลปะใน
ทศวรรษ 2520 เป็นต้นมาวา่ “ศิลปะ ร่วมสมยั”... 
 ปรากฏการณ์ “บมู” ในวงการศิลปะ ทัง้ทางด้านการท าเงิน (ในยคุฟองสบู่), ทางด้าน
ความหลากหลายและทางด้านการก้าวสูว่งการศิลปะนานาชาติของศิลปินไทยในทศวรรษ 
2530-2540 ก็ล้วนแล้วแตเ่ป็นผลพวงของการบกุเบิกของศิลปินรุ่นหนุม่สาวในยคุ 2520 นี ้
ทัง้สิน้  

 
 จากการสืบค้นข้อมูลข้างต้น กล่าวสรุปเก่ียวกับความเป็นมาของศิลปะส่ือประสม

และจิตรกรรมส่ือประสมในประเทศไทยได้วา่  
 1) วิถีการสร้างสรรค์งานศิลปะส่ือประสมมีมาช้านานแล้ว ตัง้แต่เม่ือมนุษย์

สร้างสรรค์ศิลปกรรมด้วยการน าวสัดตุา่ง ๆ อาทิ กระดกู เปลือกหอย หินสี ก่ิงไม้ ฯ มาประกอบกนั
เพ่ือเป็นวตัถเุคารพบชูาหรือวตัถเุพ่ือเป็นสญัลกัษณ์ เพียงแตใ่นขณะนัน้ยงัไมมี่ช่ือเรียกงานในอดีต
วา่เป็นงานศลิปะส่ือประสม  

 2) การจัดหมวดหมู่แบ่งประเภทงานศิลปะต่าง ๆ เป็นวิถีการศึกษาแบบโลก
สมยัใหมซ่ึง่มีเปา้หมายเพ่ือศกึษาค้นคว้าท าความเข้าใจกบังานรูปแบบใดรูปแบบหนึง่โดยเฉพาะ  

 3) การสร้างสรรค์แบบผสมผสานเข้าไปในงานจิตรกรรมได้กลายมาเป็นทศันะท่ี
ตอ่ต้านแนวคดิการสร้างสรรค์แบบสมยัใหม่  

 4) ศิลปะส่ือประสมในประเทศไทยรุ่งเรืองในทศวรรษ 2520 เม่ือปัจจยัแวดล้อม
ทางสงัคมและความคิดของผู้คนมุ่งเข้าสู่ความหลากหลาย เป็นยคุแห่งการเช่ือมผ่านความรุ่งเรือง
ของศิลปะแบบนามธรรมบริสทุธ์ิสู่ศิลปะรูปแบบใหม่ท่ีมีความหลากหลาย  ในทศวรรษเดียวกันนี ้
เองวงการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติบรรจศุิลปะส่ือประสมเป็นศิลปะแขนงใหม่อย่างเป็นทางการ 
ในการประกวดศลิปกรรมแหง่ชาติครัง้ท่ี 27 ปี พ.ศ. 2524   
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 5) แนวโน้มของศลิปะส่ือประสมในประเทศไทยตัง้ต้นท่ีงานจิตรกรรมส่ือประสม  
 6) ช่วงกลางพุทธทศวรรษ 2520-2530 การสร้างสรรค์งานส่ือประสมขยาย

ขอบเขตและพฒันาไปตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
 7) ตัง้แตช่ว่งกลางพทุธทศวรรษ 2530 การสร้างสรรค์งานส่ือประสมพฒันาไปใน

หลากหลายรูปแบบด้วยการก้าวเข้าสู่วงการศลิปกรรมนานาชาตขิองศลิปินไทย  
1.3 ความส าคัญของศิลปะส่ือประสม 

 1.3.1 จ านง ธนาวนิชกุล (อ้างถึงใน ชลูด นิ่มเสมอ, 2530) กล่าวถึงเป้าหมายของ
การสร้างสรรค์งานศิลปะส่ือประสมว่า เป้าหมายของการใช้ส่ือและวัสดไุม่เป็นวิธีการท่ีแสดงถึง
คุณค่าในตวัวัสดุเพียงอย่างเดียว แต่เป็น การแปลคุณค่าของส่ือและวัสดุออกมาเป็นรูปทรงท่ี
สมัพนัธ์กบัความรู้สกึ การแสดงออกและความคิดในทางศลิปะได้อยา่งลงตวัและมีเอกภาพ  เพราะ
เทคนิคเป็นสว่นส าคญัสว่นหนึง่ของศลิปะซึง่อยูท่างฝ่ายทกัษะเป็นตวัการท่ีแปลจินตนาการออกมา
เป็นวัตถุท่ีมองเห็นได้  ถ้าเปล่ียนเทคนิครูปทรงก็จะเปล่ียน เนือ้หาก็จะเปล่ียนไปด้วย จ านง  
ธนาวนิชกลุ (2545) ได้สรุปความส าคญัในการสร้างสรรค์ศลิปะส่ือประสมดงันี ้
 

 1) ศิลปะสือ่ประสมเป็นศิลปะท่ีสามารถสร้างสรรค์ด้วยสือ่ วสัดแุละวิธีการหลากหลาย
ไมม่ีข้อจ ากดั ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัแนวความคิด การแสดงออกที่สมัพนัธ์กบัการน าเสนอผลงาน 
 2) เป้าหมายของการใช้สือ่และวสัดใุนงานศิลปะสื่อประสมไมใ่ช่เป็นวิธีการที่แสดงถึง
คณุคา่ในตวัวสัดเุพียงอยา่งเดียวแตเ่ป็นการแปลคณุคา่ของสือ่และวสัดอุอกมาเป็นรูปทรง
ที่สมัพนัธ์กบัความคิด 
 3) ศิลปะสื่อประสม เป็นศิลปะที่ศิลปินสามารถใช้สื่อวัสดุและวิธีการต่าง ๆ ในการ
ค้นคว้าทดลองและแสวงหารูปทรงที่สมัพนัธ์กบัรูปแบบ เทคนิคและความคิดใหม ่ๆ ซึง่บาง
ความคิดจะแสดงความหมายของสือ่และวสัดใุนตวัเองแตบ่างความคิดก็แสดงความหมาย
ที่เช่ือมโยงในแตล่ะสือ่ที่ประสานสมัพนัธ์กบัสิง่แวดล้อม 
 4) ศิลปะสื่อประสม เป็นศิลปะที่สื่อสารให้มนษุย์รับรู้และสมัผสัได้อย่างหลากหลาย 
ไมว่า่จะเป็นการใช้สายตาด ูหฟัูง จมกูดมกลิน่ ลิน้ลิม้รสหรือกายสมัผสั ท าให้สามารถรับรู้
ได้อยา่งรวดเร็ว ใกล้ชิดผลงานและลดช่องวา่งในการรับรู้และการเข้าถึงผลงานได้มากขึน้ 
 5) ศิลปะสื่อประสม เป็นศิลปะที่ก่อให้เกิดรูปแบบทางศิลปะใหม่ ๆ ที่คลี่คลายและ
พัฒนาไปตามสภาพชีวิต สงัคม สิ่งแวดล้อมและยุคสมยั อันเป็นการเปลี่ยนแปลงตาม
กระแสของโลกยคุ โลกาภิวตัน์ในปัจจบุนั 
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 1.3.2 จากการศึกษาวิทยานิพนธ์ของ Lauri Lydy Reidmiller (2003) เร่ือง Art for 
The Visually Impaired and Blind: A Case Study of One Artist’s Solution พบว่า  นอกเหนือ 
จากงานศิลปะส่ือประสมจะมีบทบาทในการขยายขอบเขตการสร้างสรรค์ของศิลปินร่วมสมัย 
ศิลปะส่ือประสมยงัสามารถใช้เป็นส่ือการเรียนรู้และส่ือการรับสุนทรียรสในงานศิลปกรรมส าหรับ
คนพิการทางการเห็น ในปี ค.ศ. 2003 Lauri Lydy Reidmiller ได้ท าการศกึษางานสร้างสรรค์ของ
ศิลปิน Queen Brooks ผู้ซึ่งสร้างสรรค์งานศิลปะส่ือประสม และจดังานนิทรรศการศิลปะส าหรับ
คนพิการทางการเห็น โดยมีกรณีศึกษาเป็นนักเรียนระดบัชัน้มัธยมต้นของโรงเรียน Ohio State 
School for the Blind ในประเทศสหรัฐอเมริกา Queen Brooks ได้เข้าร่วมกิจกรรมกบันกัเรียนท่ีมี
ความพิการทางการเห็น  เธอได้ทดลองใช้วัสดุหลากหลายประเภทเพ่ือให้นักเรียนได้สัมผสั  อัน
น ามาสู่บทสรุปในการเลือกใช้วสัดตุา่ง ๆ ในงานส่ือประสมของเธอ  เธอพบว่านกัเรียน ชอบสมัผสั
วสัดท่ีุมีความนุ่มมากกว่าวสัดท่ีุมีพืน้ผิวหยาบ นกัเรียนชอบจับสมัผสัและบีบวสัดท่ีุมีพืน้ผิวและ
ความยืดหยุน่คล้ายฟองน า้หรือส าลี  การใช้พืน้ผิวท่ีมีความแตกตา่งหลากหลายยงัสามารถกระตุ้น
การรับสัมผัสให้กับนักเรียนได้ดีอีกด้วย  นอกจากนีเ้ธอยังพบว่าวัสดุในงานศิลปะส่ือประสม
เปรียบเสมือนเป็นภาษาท่ีกระตุ้นการรับรู้ ความทรงจ า และประสบการณ์ของนักเรียนท่ีมีความ
พิการทางการเห็น   หลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมและเก็บข้อมูลต่าง ๆ ท่ีมีความส าคญัต่อการ
เลือกใช้วสัด ุ  Queen Brooks เลือกใช้วสัดตุา่ง ๆ ในผลงานดงันี ้วสัดท่ีุมีกลิ่นและพืน้ผิวจ าพวก ไม้ 
โลหะ และหนัง (โดยเธอต้องลบเหล่ียมมุมและคม จากวัสดุเหล่านีอ้อกไปก่อน)  วัสดุใน
ชีวิตประจ าวัน อาทิ พลาสติก ยาง วัสดุสังเคราะห์อ่ืน ๆ  วัสดุพบพาน (found objects) ท่ีมี
ความสมัพนัธ์กับประสบการณ์ในชีวิตประจ าวนัของนกัเรียน อาทิ ลูกโป่ง ริบบิน้ กระดมุ ลูกปัด  
เปลือกหอย และอ่ืน ๆ  ในผลงาน Silent Voice ศิลปิน  Queen Brooks ได้ใช้แผ่นดิสก์ เป็นจุด
สนใจของภาพเน่ืองจากมนัง่ายส าหรับนกัเรียนท่ีจะจดจ าลกัษณะทางกายภาพของวตัถนีุไ้ด้   และ
ในผลงาน Conjurer Woman เธอได้ใช้เล็บพลาสตกิเข้าไปประกอบในผลงาน  

 
 ดเูหมือนว่านกัเรียนที่มองไม่เห็นมีความสขุมากที่ได้สมัผสัและคาดเดาว่าวสัดตุ่าง  ๆ 
ในผลงานคืออะไร  วสัดบุางอยา่งท าให้นกัเรียนร่วมแบง่ปันเร่ืองราวและความทรงจ า อาทิ 
ผลงานที่ท าขึน้จากลกูโป่งแบน ๆ กระตุ้นให้พวกเขาท าเสยีงเหมือนตอนท่ีลกูโป่งถกูปลอ่ย
ลม  ผลงานที่ท าขึน้จากกระดมุกระตุ้นให้นกัเรียนบางคนนึกถึงกระดมุบนเสือ้กนัหนาวตวั
โปรดของเธอ บางครัง้เด็ก ๆ ที่พอมองเห็นเลอืนรางก็อดรนทนไมไ่ด้ที่จะบอกเพื่อน ๆ ที่มอง
ไมเ่ห็นวา่ วสัดนุูน่น่ีนัน่คืออะไร (Lauri Lydy Reidmiller, 2003) 
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ภาพประกอบ 18 ศลิปิน Queen Brooks ผลงานช่ือ Silent Voice (2003)  
เทคนิค ส่ือประสม 

 
ท่ีมา: https://etd.ohiolink.edu/rws_etd/document/get/osu1054144608/inline 

 

 
 

ภาพประกอบ 19 ศลิปิน Queen Brooks ผลงานช่ือ Conjurer Woman (2003) 
เทคนิค ส่ือประสม 

 
ท่ีมา: https://etd.ohiolink.edu/rws_etd/document/get/osu1054144608/inline 
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 สรุปความส าคญัของงานศลิปะส่ือประสมได้ว่า 
 1) งานสร้างสรรค์ศิลปะส่ือประสมสะท้อนให้เห็นถึงความเปล่ียนแปลงไปของนิยาม

ค าวา่ ศลิปะ โดยในงานศลิปะส่ือประสมเป็นการส่ือความหมายถึงความเป็นจริงด้วยการน าวสัดซุึ่ง
เป็นภาษาสญัลกัษณ์แหง่ยคุสมยัเข้าไปผสมผสานในตวังาน  

 2) งานสร้างสรรค์ศิลปะส่ือประสมสามารถสะท้อนแนวคิด รูปแบบศิลปะ การรับรู้
ศิลปะ การให้ความหมายกบัส่ือและวสัดใุนการสร้างสรรค์ศิลปะ ในแง่ของการคล่ีคลายพฒันาไป
ตามกระแสของโลกปัจจบุนั  

 3) การรับรู้ศิลปะส่ือประสมสามารถรับสมัผสัด้วยประสาทสมัผสัท่ีนอกเหนือไปจาก
การมองเห็น อันน ามาสู่การสร้างบทบาทคุณค่าใหม่ต่อสังคมในแง่ของศิลปะในฐานะส่ือการ
ถ่ายทอดความรู้เพ่ือคนพิการทางสายตา ดงัปรากฏในงานวิทยานิพนธ์ของ Lauri Lydy Reidmiller 
ในปี ค.ศ.2003  

1.4 ความหมายของวัสดุในงานจิตรกรรมส่ือประสม 
 1.4.1 รณภพ เตชะวงศ์ (2550) เขียนเก่ียวกบัวสัด ุวตัถ ุสญัลกัษณ์และความหมาย 

มีใจความว่า ความหมายของค าว่า “วัสดุ” ตามพจนานุกรมบณัฑิตยสถานกล่าวไว้คือ วัตถุท่ี
น ามาใช้ เช่น วสัดกุ่อสร้าง ของใช้ท่ีมีอายกุารใช้ในระยะเวลาสัน้ ๆ เช่น กระดาษ ดินสอซึ่งตา่งกบั 
ค าว่า “วตัถุ” (Material) ท่ีมีความหมาย คือ สิ่งของ ทัง้สองค านีมี้ความหมายท่ีใกล้เคียงกันและ
บางครัง้ก็อาจหมายถึงสิ่ง ๆ เดียวกันหรือเป็นเร่ืองเดียวกัน ซึ่งเราอาจจะใช้ค าว่า “วัสดุ” และ 
“object” แทนความหมายของสิ่งตา่ง 
 

 ทัง้วัสดุและวัตถุที่น ามาใช้ในการสร้างผลงานศิลปะ  กล่าวถึงวัสดุต่าง ๆ หรือเศษ
ชิน้ส่วนของวัสดุส าเ ร็จรูป  (Readymade) กับพวกวัสดุเ ก็บตก (Found Object)  มี
คณุลกัษณะและคณุสมบตัิเฉพาะ และมีความหมายในตวัมนัเอง   หากเมื่อวสัดนุัน้ปรากฏ
อยู่ในผลงานศิลปะสิ่งนัน้ย่อมมีคณุค่า มีความหมายใหม่ขึน้มาตามวตัถุประสงค์ในการ
สร้างสรรค์ผลงานของศิลปินแตล่ะคน  
 ในอดีตมีการใช้วสัดตุา่ง ๆ มาสร้างผลงานจิตรกรรมไทยซึง่ประกอบด้วย กระดาษ ไม้ 
ปนู ผ้า ใช้เป็นพืน้ส าหรับการเขียนภาพ สว่นขมิน้ ยางไม้ กาวจากสตัว์ใช้เป็นตวัผสม เพื่อ
เขียนหรือทา สว่นสีที่ใช้เขียนนัน้ก็ท ามาจากธรรมชาติ เช่น เลือดจากสตัว์ คร่ัง บางสว่นก็
ใช้ทองค าเปลว  เป็นต้น ซึง่ช่างเขียนใช้วสัดเุพื่อเป็นทศันธาตพุืน้ฐานทางศิลปะเทา่นัน้ มิได้
แฝงนยัยะอื่นที่มีความหมายซ่อนไว้ในตวัวสัดแุต่อย่างใด หากแต่ศิลปินร่วมสมยัน าวสัดุ
มาใช้ในมิติของการเป็นเคร่ืองหมายแทนโลกแห่งวตัถทุี่มีความเช่ือมโยงและบางครัง้ก็มี
อิทธิพลเหนือจิตใจมนษุย์ 
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 1.4.2 วิทยานิพนธ์กรณีศึกษา “The Anthropology of Minimalist Sculpture: how 

the individual relates to the material object” ของ Jane Hartley (2004) อธิบายให้เห็นถึงความ
ผูกพนัระหว่างมนุษย์และวตัถุ  กรณีศึกษาของ Jane Hartley เป็นการศึกษาสงัคม Gawan kula 
ในหมู่เกาะปาปัว นิว กีเนีย (Papua New Guinea) ได้อธิบายให้เห็นว่าในสงัคม Gawan มีความ
ผกูพนัอยูก่บัตวัวตัถโุดยเฉพาะเปลือกหอยท่ีพวกเขาใช้ในระบบการค้าและการแลกเปล่ียน  เปลือก
หอยเป็นสิ่งท่ีได้รับการยกย่องวา่เป็นสิ่งท่ีมีคณุคา่และเป็นสิ่งท่ีมีอ านาจพิเศษ  ถกูใช้เพ่ือแทนคา่สิ่ง
ต่าง ๆ  ในสงัคม Gawan เปลือกหอยเป็นสิ่งท่ีบ่งบอกถึงอ านาจสถานะและจุดยืนของบุคคลท่ีได้
ครอบครองมนั  ในกรณีกลบักนัก็ดรูาวกบัว่า ตวัเปลือกหอยเองก็มีคณุค่าและมีความหมายในตวั
มนัเองท่ีสามารถจะบง่บอกและสะท้อน สถานภาพความเป็นบคุคลนัน้ ๆ   ดงัค ากล่าวท่ีว่า มนษุย์
ไมไ่ด้เพียงให้คณุคา่กบัตวัวตัถเุทา่นัน้  ในขณะเดียวกนัตวัวตัถก็ุมีอ านาจ  มีคณุคา่และมีศกัยภาพ
ในการสะท้อนให้เห็นอ านาจและสถานะทางสงัคมของบคุคลนัน้ ๆ เชน่กนั  

 กรณีศึกษาของ Jane Hartley เป็นข้อสนับสนุนอย่างหนึ่งท่ีชีใ้ห้เห็นว่าวัตถุท่ีอยู่
รอบตวัเราไม่ได้เป็นเพียงวตัถท่ีุมนษุย์สร้างขึน้เท่านัน้แตต่วัมนัเองมีศกัยภาพในการสะท้อนให้เห็น
ความเป็นไปบางอย่างของบุคคลและสงัคม Jane Hartley ได้เปรียบเทียบสงัคมอุตสาหกรรมทนุ
นิยมของชาวตะวนัตกท่ีมีพืน้ฐานการผลิตและการใช้สิ่งของอปุโภคบริโภคจ านวนมากกับสงัคมท่ี
อิงอยู่กับวฒันธรรมธรรมชาติของ Gawan  ในสงัคมตะวันตกวัตถุยงัคงเป็นสิ่งสะท้อนถึงบุคคล  
สงัคมและวิถีชีวิตมนษุย์  ตวัอย่างเช่น การบริโภคสินค้าอปุโภคบริโภคในจ านวนมหาศาลของคน
ในสงัคมเมือง เป็นผลให้เกิดการผลิตทางอตุสาหกรรมท่ีเน้นเร่ืองปริมาณและการซ า้  สินค้าตา่ง ๆ 
จ านวนมากถูกผลิตขึน้มาอย่างเป็นของโหล มีรูปร่างหน้าตาคล้ายคลึงหรือเหมือนกัน บุคคลใด
บุคคลหนึ่งสามารถท่ีจะใช้สินค้าเหล่านีเ้ป็นตวับ่งบอกถึงสถานภาพของเขาและเธอได้ก็ด้วยการ
เลือกใช้สินค้าท่ีพิเศษไม่เหมือนใคร เป็นรุ่นท่ีผลิตออกมาเฉพาะแบบและจ านวน   ดงันีแ้ล้วทัง้
มนษุย์และวตัถุต่างก็ให้และมีความหมายต่อกันและกันในการเลือก หยิบเอาวสัดแุละวตัถุต่าง ๆ 
มาใช้ในการสร้างสรรค์งานศิลปะ ศิลปินเองก็ไม่อาจเล่ียงประเด็นในแง่ของความหมายท่ีติดมาอยู่
กบัตวัวตัถนุัน้ ๆ  

 จากการสืบค้นข้อมลูข้างต้นสรุปความหมายของวสัดใุนงานจิตรกรรมส่ือประสมได้
ว่า วัสดุท่ีน ามาใช้ในงานจิตรกรรมส่ือประสมมีศกัยภาพในการส่ือความหมายในตวัมันเอง  ซึ่ง
ความหมายดงักล่าวอาจมีความเช่ือมโยงกบัธรรมชาติในตวัวตัถุ ในขณะเดียวกนัความหมายของ
วสัดท่ีุน ามาใช้อาจมีความแปรเปล่ียนไปเม่ือมีการน าวตัถมุาสัมพนัธ์กับคน สงัคมและวฒันธรรม 
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กรณีศึกษาของ Jane Hartley ในปี ค.ศ. 2004 แสดงให้เห็นว่ามนุษย์ไม่ได้เป็นเพียงผู้ ให้
ความหมายแก่วตัถไุด้เท่านัน้ แตใ่นทางกลบักนัวตัถเุหล่านัน้ก็สามารถสะท้อนสถานภาพ อ านาจ 
ยุคสมัย เวลา เร่ืองราวในอดีต และสภาพสังคมหนึ่ง ๆ ท่ีมีความสัมพันธ์กับมนุษย์ได้เช่นกัน 
อย่างไรก็ตาม ความหมายของวัตถุไม่ได้มีความคงตัว ทัง้นีท้ัง้นัน้ขึน้อยู่กับความประสงค์ของ
ศลิปิน และความสามารถของศลิปินในการสร้างความหมายใหมใ่ห้กบัวตัถดุ้วยวิธีการตา่ง ๆ ได้  
 
2. ศิลปินแห่งชาติ 

2.1 ประวัตคิวามเป็นมาของโครงการศิลปินแห่งชาติ  
 การสืบค้นข้อมลูจากเว็บไซต์กรมส่งเสริมวฒันธรรม พบข้อมลูเก่ียวกบัความเป็นมา

ของโครงการศิลปินแห่งชาติว่าได้เร่ิมต้นขึน้มาตัง้แต่ พ.ศ. 2527 โดยมีส านกังานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกศิลปินผู้ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะดังมีรายละเอียด
ตอ่ไปนี ้
 

 ส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแหง่ชาติได้จดัท าโครงการศิลปินแหง่ชาติมาตัง้แต่
พุทธศกัราช 2527 เพื่อสรรหา ส่งเสริมสนบัสนุนและช่วยเหลือศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะล า้ค่า  อันทรงคุณค่าของแผ่นดิน ยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ  โดยมี
ส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแหง่ชาติเป็นผู้พิจารณา 
 ศิลปินแห่งชาติ นบัเป็นทรัพยากรบคุคลส าคญัทางด้านศิลปะ ที่ได้สืบสานงานศิลปะ
ของชาติให้เช่ือมโยงจากอดีตมาสู่ปัจจุบนัเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษใน
อดีตให้มีความรุ่งโรจน์สบืไปยงัอนาคตข้างหน้า 
อนึ่ง จากพระราชด ารัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่ 
คณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติน าศิลปินเข้าเฝ้าเพื่อรับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ
ศิลปินแห่งชาติว่า "ผลงานของศิลปินแห่งชาติเป็นมรดกศิลปะอันล า้ค่าของชาติ  เป็น
เคร่ืองหมายแสดงอารยะธรรมอนัสงูสง่ของชาติไทย ควรแก่ความภมูิใจของคนไทยทัง้ชาติ 
ผลงานของท่านเหล่านีน้บัวนัจะสูญหายไปด้วยสาเหตุต่าง ๆ จึงจ าเป็นอย่างเร่งด่วนที่
จะต้องศึกษาผลงานของทุกท่านเหล่านี  ้แล้วจัดท าเนียบขึน้บัญชีอย่างเป็นระบบเพื่อ
ประโยชน์ในการศกึษาและรักษาไว้เป็นสมบตัิของชาติโดยสว่นรวมตอ่ไป" 
 การจัดท าโครงการศิลปินแห่งชาติ  ได้มีการก าหนดวัตถุประสงค์ของการจัดท า
โครงการ ไว้ 5 ข้อ ได้แก่ 
  1) จดัท าท าเนียบศิลปินทกุแขนงทัว่ประเทศ 
  2) สรรหาศิลปินเพื่อประกาศยกยอ่งเกียรติคณุขึน้เป็นศิลปินแหง่ชาติ 
  3) จดัตัง้กองทนุ (มลูนิธิ) สวสัดิการเพื่อศิลปิน 
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  4) สนบัสนนุให้ศิลปินได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงาน 
  5) อนรัุกษ์และสง่เสริมให้มีการสบืทอดความรู้ ความสามารถของศิลปิน 
 โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ ของทกุปี เป็น "วนัศิลปินแหง่ชาติ" 
(กรมสง่เสริมวฒันธรรม, 2549)  

 
2.2 คุณสมบัตขิองศิลปินแห่งชาติ 

  ส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแหง่ชาตไิด้ก าหนดคณุสมบตัแิละมาตรฐานของ
ศลิปินแหง่ชาตไิว้ 7 ประการ  โดยอ้างอิงตามข้อมลูจากเว็บไซต์ของกรมสง่เสริมวฒันธรรมดงันี ้ 
 

  1) เป็นผู้มีสญัชาติไทยและยงัมีชีวิตอยูใ่นวนัตดัสนิ  
  2) เป็นผู้ที่มีความสามารถ มีความเช่ียวชาญ และมีผลงานดีเด่น เป็นที่ยอมรับ
ของวงการศิลปินแขนงนัน้ 
  3) เป็นผู้สร้างสรรค์และพฒันาศิลปะแขนงนัน้จนถึงปัจจบุนั  
  4) เป็นผู้ผดงุและถ่ายทอดศิลปะแขนงนัน้  
  5) เป็นผู้ปฏิบตัิงานศิลปะแขนงนัน้อยูใ่นปัจจบุนั  
  6) เป็นผู้มีคณุธรรมและมีความรักในวิชาชีพของตน  
  7) เป็นผู้มีผลงานท่ียงัประโยชน์ตอ่สงัคมและมนษุยชาติ (กรมสง่เสริมวฒันธรรม, 
2549) 

 
2.3 สาขาการสร้างสรรค์ศิลปะของศิลปินแห่งชาติ  

 ส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติได้ก าหนดสาขาการสร้างสรรค์ศิลปะ
ของศิลปินแห่งชาติไว้ 4 สาขาคือ สาขาทศันศิลป์  สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม  สาขาวรรณศิลป์ 
และ สาขาศิลปะการแสดง  โดยอ้างอิงตามข้อมลูจากเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมวฒันธรรม (2549-
2559) ดงันี ้ 
 

 1) สาขาทศันศิลป์ (Visual Art) หมายถึง ศิลปะที่มองเห็นได้ด้วยตา จะเป็นศิลปะสอง
มิติหรือสามมิติ ซึ่งได้แก่ ผลงานศิลปกรรมประเภทต่าง ๆ ที่แสดงถึงภูมิปัญญาของผู้
สร้างสรรค์และมีเอกลกัษณ์ที่โดดเดน่ ดงัตอ่ไปนี ้
ก. จิตรกรรม หมายถึง ภาพเขียนสแีละภาพลายเส้น 
  ข. ประติมากรรม หมายถึง งานปัน้และแกะสลกั 
  ค. ภาพพิมพ์ หมายถึง ศิลปะการพิมพ์ด้วยกรรมวิธีต่าง ๆ เช่น การพิมพ์ด้วย
แมพ่ิมพ์ไม้ โลหะ ฯลฯ 
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  ง. ภาพถ่าย หมายถึง ผลงานศิลปะภาพถ่ายที่เสนอด้วยสือ่และกรรมวิธีตา่ง ๆ  
  จ. สื่อประสม หมายถึง ผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์ขึน้ด้วยกรรมวิธีและเทคนิคตา่ง 
ๆ อยา่งอิสระ 
 2) สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม (Architecture) หมายถึง งานออกแบบหรืองาน
ออกแบบและงานก่อสร้างอาคารสวยงาม มีคณุค่าทางศิลปะและมีวิทยาการซึ่งแสดงภมูิ
ปัญญาของผู้ออกแบบอยา่งโดดเดน่ ได้แก่ สถาปัตยกรรมไทยและสถาปัตยกรรมร่วมสมยั 
 3) สาขาวรรณศิลป์ (Literature) หมายถึง บทประพนัธ์ที่ปลกุมโนคติของผู้อ่านท าให้
เกิดจินตนาการ  ความเพลิดเพลินและเกิดอารมณ์ต่าง ๆ ตามเจตนารมณ์ของผู้ประพนัธ์ 
ได้แก่ กวีนิพนธ์ เร่ืองสัน้  นวนิยาย บนัเทิงคดี ส าหรับเด็กและเยาวชน อาทิ หนงัสือเด็ก 
วรรณกรรมเยาวชนที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่อยา่งกว้างขวาง 
 4) สาขาศิลปะการแสดง (Performing Art) หมายถึง ศิลปะที่เก่ียวข้องกับการแสดง 
ซึง่เป็นได้ทัง้แบบดัง้เดิมหรือพฒันาขึน้ใหม ่ได้แก่ 
  ก. การละคร ประกอบด้วย ละครร า เช่น โนห์รา ชาตรี ฯลฯ ละครร้อง โขน ลิเก 
ระบ า (ประดิษฐ์ขึน้มาใหม่) ร า (ประดิษฐ์ขึน้มาใหม่) ฟ้อน (ประดิษฐ์ขึน้มาใหม่) เซิง้ 
(ประดิษฐ์ขึน้มาใหม)่ หุน่ เช่น หุน่ละครเลก็ หุน่กระบอก หนงัใหญ่ หนงัตะลงุ การเขียนบท
ร้องหรือบทละครร า (เพื่อการแสดง) 
  ข. การดนตรี แบง่ออกเป็นดนตรีไทยและดนตรีสากล  
   1) นกัดนตรี ต้องเป็นนกัดนตรีเดน่เฉพาะเคร่ืองมือ 
   2) นกัร้อง ต้องมีความสามารถทัง้ร้องสง่และร้องรับในการแสดงต่าง ๆ และ
สามารถแหลท่ านองตา่ง ๆ  ได้ (แหลเ่ฉพาะแบบดัง้เดิม) 
    3) นกัประพนัธ์เพลง ต้องประพนัธ์ ทัง้ทางร้องและทางดนตรี 
   4) ผู้อ านวยเพลง ต้องเป็นผู้อ านวยเพลงดีเดน่ 
   5) ผู้ผลติเคร่ืองดนตรี 
  ค. การแสดงพืน้บ้าน ประกอบด้วย หมอล า ซอ ล าตัด เพลงฉ่อย เพลงอีแซว  
เพลงบอก สวดคฤหสัถ์ ฯลฯ (กรมสง่เสริมวฒันธรรม, 2549) 

 
2.4 รายนามศิลปินแห่งชาตสิาขาทัศนศิลป์  

 รายนามศิลปินแห่งชาติสาขาทศันศิลป์ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2528 ถึงปัจจุบนั  โดยสืบค้น
จากเว็บไซต์วิกิพีเดียสารานกุรมเสรี (2559) มีรายนามศลิปินแหง่ชาตสิาขาทศันศลิป์ดงันี ้
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ตาราง 1 รายนามศลิปินแหง่ชาตสิาขาทศันศลิป์ 
 

พ.ศ. รายนามศิลปินแห่งชาตสิาขาทัศนศิลป์ 

2528 ผศ. เฟือ้ หริพิทกัษ์  (จิตรกรรม) 

2529 

นายค าหมา แสงงาม  (ปัน้แกะสลกั) 
นายประสงค์ ปัทมานชุ (จิตรกรรม) 
นายไพฑรูย์ เมืองสมบรูณ์ (ประติมากรรม) 
นางแสงดา บนัสทิธ์ิ (การทอผ้า) 
นายเห้ง โสภาพงศ์ (เคร่ืองถม) 

2530 
นายชิต เหรียญประชา (ประติมากรรม) 
นายโหมด วอ่งสวสัดิ ์(จิตรกรรม) 
นางพยอม สนีะวฒัน์ (ศิลปะงานผ้า) 

2531 
ศ. เฉลมิ นาคีรักษ์ (จิตรกรรม) 
ศ. พนู เกษจ ารัส (ศิลปะภาพถ่าย) 
นายพิมาน มลูประมขุ (ประติมากรรม) 

2532 นายสนิท ดิษฐพนัธุ์ (จิตรกรรม) 

2533 นายทวี นนัทขว้าง (จิตรกรรม) 

2534 นายสวสัดิ์ ตนัติสขุ (จิตรกรรม) 

2535 นายประยรู อลุชุาฎะ (น. ณ ปากน า้( )จิตรกรรม) 

2536 นายพินิจ สวุรรณะบณุย์ (การออกแบบประยกุต์ศิลป์) 

2537 - 

2538 นายจิตต์ จงมัน่คง (ภาพถ่ายศิลปะ) 

2539 นายช าเรือง วิเชียรเขตต์ (ประติมากรรม) 

2540 ดร. กมล ทศันาญชล ี(จิตรกรรมและสือ่ผสม) 

2541 
ศ. เกียรติคณุประหยดั พงษ์ด า (ภาพพิมพ์) 
ศ. ชลดู นิ่มเสมอ (ประติมากรรม) 

 
  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD_%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2_%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C_%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%8A&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%91%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B2_%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%87_%E0%B9%82%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%95_%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%8D%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%94_%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A1_%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1_%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%99_%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99_%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%82&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97_%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5_%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%A3_%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8E%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%88_%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A2%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87_%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%A5_%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%94_%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%94_%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AD
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ตาราง 1 (ตอ่) 
 

พ.ศ. รายนามศิลปินแห่งชาตสิาขาทัศนศิลป์ 

2542 
ผศ. ด ารง วงศ์อปุราช (จิตรกรรม) 
นายอินสนธ์ิ วงศ์สาม (ประติมากรรม) 
ผศ. มานิตย์ ภูอ่ารีย์ (ภาพพิมพ์) 

2543 นายจกัรพนัธุ์ โปษยกฤต (จิตรกรรม) 

2544 นายถวลัย์ ดชันี (จิตรกรรม) 

2545 ศ. พิเศษ( ประกิต บวับศุย์ (จิตรกรรม) 

2546 นายพิชยั นิรันต์ (จิตรกรรม) 

2547 
นายไพบลูย์ มสุกิโปดก (ภาพถ่ายศิลปะ) 
ผศ. สนัต์ สารากรบริรักษ์ (จิตรกรรม) 

2548 
นายทวี รัชนีกร 
นายประเทือง เอมเจริญ (จิตรกรรม) 

2549 
ศ. เกียรติศกัดิ ์ชานนนารถ(จิตรกรรม) 
ศาสตรเมธีนนทิวรรธน์ จนัทนะผะลนิ (ประติมากรรม) 

2550 
ศ. เดชา วราชนุ (ภาพพิมพ์และสือ่ผสม) 
นายยรรยง โอฬาระชิน (ภาพถ่าย) 

2551 ศ. อิทธิพล ตัง้โฉลก (จิตรกรรม) 

2552 
ศ. ปรีชา เถาทอง (จิตรกรรม) 
นายวรนนัท์ ชชัวาลทิพากร (ภาพถ่าย) 

2553 นายธงชยั รักปทมุ (จิตรกรรม) 

2554 นายเฉลมิชยั โฆษิตพิพฒัน์ (จิตรกรรม) 

2555 
ศ. พิเศษ อารี สทุธิพนัธุ์ (จิตรกรรม) 
ศ. วิโชค มกุดามณี (สือ่ผสม) 
รศ. เข็มรัตน์ กองสขุ (ประติมากรรม) 

2556 นายช่วง มลูพินิจ (จิตรกรรม) 

2557 
นายชวลติ เสริมปรุงสขุ (จิตรกรรม) 
นายปัญญา วิจินธนสาร (จิตรกรรม) 

2558 ศ. วิชยั สทิธิรัตน์ (ประติมากรรม) 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%87_%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C_%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C_%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%8C_%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95_%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A8%E0%B8%A2%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2_%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%94%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C_%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5_%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87_%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%9C%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B2_%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%87_%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5_%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B2_%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C_%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%98%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2_%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2_%E0%B9%82%E0%B8%86%E0%B8%A9%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5_%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%84_%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%87%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C_%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87_%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%88
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95_%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2_%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2_%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
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3. กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
3.1 สภาวะหลังสมัยใหม่ (Postmodernity) และลัทธิหลังสมัยใหม่ 

(Postmodernism) 
 3.1.1 จนัทนี เจริญศรี (2554) ผู้ เขียนหนงัสือโพสต์โมเดิร์นกับสงัคมวิทยา ได้เสนอ

ความหมายของยคุหลงัสมยัใหมก่ว้าง ๆ 2  แนวทาง คือ  
 1) หมายถึงยคุทางประวตัิศาสตร์ซึง่โบดริยาร์ (Jean Baudrillard) และเลียวทาร์ 

(Jean Francois Lyothard) เห็นพ้องต้องกนัว่าเป็นยคุหลงัอตุสาหกรรม (Postindustrial Society) 
ในขณะท่ี   เจมสนั (Fredric Jameson) ไม่ได้ใช้ศพัท์ค านีใ้นความหมายดงักล่าว คือ เขาเห็นว่า     
ยคุหลงัสมยัใหมเ่ป็นเพียงตรรกะทางวฒันธรรมของยคุทนุนิยมตอนปลาย   การเปล่ียนยคุดงักล่าว
เป็นการเปล่ียนในบางมิตเิทา่นัน้ หมายถึงประสบการณ์ตอ่ยคุหลงั  

 2) สมยัใหม่ท าให้เรารู้สึกต่อความเป็นจริงว่าเป็นเพียงภาพลกัษณ์ ซึ่งลกัษณะ
ของการเกิดกระบวนการหลงัสมยัใหม ่(Postmodernization) นัน้ประกอบไปด้วยการพฒันาในการ
ผลิตสินค้าสารสนเทศ อันน าไปสู่ความดกด่ืนของวัฒนธรรมเชิงสัญลักษณ์ท่ีเปล่ียนแปลง 
อยูต่ลอดเวลา (จนัทนี เจริญศรี, 2554)     

 3.1.2 จิรโชค วีระสย (2550) กลา่วเก่ียวกบั Postmodernism วา่ เป็นปรากฏการณ์ท่ี
ใช้ศพัท์วา่ “เกิดขึน้ภายหลงัหรือสืบตอ่จากความเป็นสมยัใหม่” ยงัไมมี่ค าแปลอย่างเป็นทางการใน
ภาษาไทย จึงขอใช้ศพัท์ภาษาอังกฤษไปก่อน แต่หากจะลองแปลคร่าว ๆ ดูนัน้  ผู้ เขียนเคยใช้ 
“โพ้นนวสมยั” หรือ “ผา่นเลยสมยัใหม”่  

 โดย จิรโชค วีระสย (2550) ได้เสนอลักษณะ 4  ประการของยุคหลังสมัยใหม่ท่ี
แตกตา่งไปจากยคุสมยัใหมโ่ดยสรุปใจความ คือ  

  1) มีมิติทางด้านสงัคมท่ีชนชัน้ทางสงัคมมีความส าคญัลดลงแต่โครงสร้างทาง
สังคมมีลักษณะแบ่งแยกและมีความสลับซับซ้อนโดยท่ีการจ าแนกแตกต่าง  (Differentiation) 
สถานภาพทางเพศ (Gender) ชาตพินัธุ์และอายมีุบทบาทส าคญัมากย่ิงขึน้   

 2) มิติด้านวฒันธรรม มีการเปล่ียนแปลงในเร่ืองรสนิยม คา่นิยม ความมีศรัทธา 
ความสนุทรีย์ชีวิตมนษุย์เก่ียวข้องกบัเร่ืองราวทางศลิปวฒันธรรมมากยิ่งขึน้       

 3) มิติด้านเศรษฐกิจ จากเศรษฐกิจถูกครอบง าโดยวิธีการแบบเฮนรี ฟอร์ด 
(Henry Ford ค.ศ.1863-1947) ท่ีมุง่ประสิทธิภาพเป็นเกณฑ์ โดยถือประโยชน์สงูประหยดัสดุ มาสู่
ระบบเศรษฐกิจเป็นแบบหลังฟอร์ด (post-Fordist) คือเน้นผลิตชิน้ส่วนเฉพาะอย่างตามความ
ต้องการของตลาดมากขึน้  
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 4) มิติทางการเมืองจากรัฐบาลมีลักษณะขนาดใหญ่ (big government) และ
เป็นรัฐสวสัดิการเจ้าของกิจการสาธารณูปโภค สู่การส่งเสริมเอกชนให้รัฐลดบทบาทในการจดัการ
ด้านเศรษฐกิจ 

 3.1.3 วรชัย จันทร์ทิพย์ (2554) กล่าวว่า Postmodern หรือ ลัทธิหลังสมัยใหม่ 
ปรากฏขึน้ครัง้แรกในงานเขียนช่ือ “อาร์คิเทคเจอร์ แอนด์ เดอะ สปิริต ออฟ แมน” (Architecture 
and the Spirit of Man) ของ โจเซ็พ ฮดันอท (Joseph Hudnot) ในปี ค.ศ.1949   ต่อมาอีก 20 ปี
ให้หลัง ชาร์ลส์ เจนส์ (Charles Jencks) ช่วยท าให้แพร่หลายออกไป จนกระทั่งในปลายคริสต์
ทศวรรษ 1970 นกัวิจารณ์ศลิปะเร่ิมใช้ค านีบ้อ่ยขึน้จนเป็นปกติ   ในตอนนัน้ค าวา่ โพสต์โมเดร์ิน ยงั
คลมุเครืออยูม่าก แตโ่ดยมากแล้ว  บง่บอกถึงการตอ่ต้านลทัธิสมยัใหม่   นกัทฤษฎีทัง้หลายเช่ือว่า
การเปล่ียนจากลัทธิสมัยใหม่ไปสู่หลังสมัยใหม่  นัน้บ่งบอกถึง  “ส านึก” ท่ีตอบรับกับการ
เปล่ียนแปลงในสงัคมและระเบียบใหม่ทางเศรษฐกิจ บรรษัทข้ามชาติขนาดมหึมาได้ก้าวเข้ามา
ควบคมุวิถีชีวิตด้วยระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและส่ือมหาชนท่ีทรงพลงัซึง่ได้เข้ามาท าให้เขตแดน
ของประเทศชาติหมดความหมาย ลทัธิทนุนิยมในยุคหลงัสมยัใหม่และหลงัอุตสาหกรรมได้ท าให้
ผู้บริโภคเกิดวิสยัทศัน์ใหม่ต่อประเด็นต่าง ๆ ในโลกไม่ว่าจะเป็นเร่ืองพรมแดนของโลกตะวนัออก
และตะวนัตกท่ีถกูก าหนดขึน้หลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 และเร่ืองการปฏิวตัิในด้านสิ่งแวดล้อมโลกท่ี
เร่ิมขึน้ระหว่างคริสต์ทศวรรษ 1960 ซึ่งเป็นตวัท่ีท าให้เส้นแบ่งแยกระหว่างลัทธิสมยัใหม่กับหลัง
สมยัใหม่ชดัเจนขึน้   ลทัธิหลงัสมยัใหม่เป็นสญัญาณท่ีบ่งบอกถึงความเส่ือมศรัทธาในความเป็น
สมยัใหม่หรือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  ลทัธิหลงัสมยัใหม่ไม่ได้ปฏิเสธเทคโนโลยีอย่างสุดขัว้ 
แต่ต่อต้านความเจริญหรือความก้าวหน้าแบบลัทธิสมัยใหม่ท่ีไม่สนใจผลกระทบท่ีรุนแรงต่อ
ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

 จากค านิยามต่าง ๆ เก่ียวกับยุคหลังสมัยใหม่ของนักคิดต่างแสดงให้เห็นถึง              
การเปล่ียนแปลงของสงัคมวฒันธรรมแบบสมยัใหม่ซึง่มีความเจริญด้านเทคโนโลยีอตุสาหกรรม สู่
สงัคมแบบหลงัสมยัใหม่ท่ีมีความเจริญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีการขยายตวัด้านการส่ือสารมี
ความรวดเร็ว กว้างขวาง มีความสามารถในการสง่และรับข้อมลูอยา่งทนัท่วงที ท าให้คนในสงัคมมี
ความรู้สึกร่วมเวลาและร่วมเหตกุารณ์ต่อสิ่งต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ ความเช่ือของผู้คนในสงัคมซึ่งเคยว่า
ด้วยพืน้ฐานมมุมองท่ีมีความเช่ือในวิทยาศาสตร์ได้ขยายตวัออกสู่ความเช่ือหลากหลายซึง่มีความ
เช่ือมโยงกบัสงัคมวฒันธรรมพืน้ถ่ินของชมุชน การปรากฏข้อมลูจากหลากหลายแหลง่ได้ท าให้เกิด
ส านึกถึงความหลากหลายทางธรรมชาติ สงัคมและวฒันธรรม  การมองเห็นคณุค่าของการด ารง
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อยู่ของสรรพสิ่ง ไม่ใช่เพียงในแง่ของการน ามาใช้ประโยชน์แตเ่ป็นสิ่งท่ีสมัพนัธ์เช่ือมโยงอนัส าคญั
ตอ่การด ารงอยูข่องชีวิตมนษุย์   

 การพัฒนาด้านการผลิตสินค้าสารสนเทศ ได้น าไปสู่ความดกด่ืนของภาพและ
สญัลกัษณ์ท่ีมีปรากฏหลากหลายในส่ือรูปแบบต่าง ๆ  ท าให้ความจริงของสิ่งท่ีปรากฏเป็นเพียง
ภาพลกัษณ์  ความจริงไม่มีความหมายตายตวัแต่แปรผันไปตามบริบทต่าง ๆ ของสงัคม ดงันัน้
การศกึษาสญัลกัษณ์หรือภาพตา่ง ๆ ในยคุหลงัสมยัใหม่จึงเป็นเร่ืองส าคญัท่ีจะท าให้เราเข้าใจถึง
ความหมาย หรือเป็นการศกึษาเพ่ือให้เข้าใจถึงวิธีการสร้างความหมายท่ีปรากฏอยู่ในภาพ โดยไม่
เช่ือวา่ความจริงและสิ่งท่ีเห็นจะเป็นสิ่งเดียวกนั  

3.2 แนวคิดการสร้างภาพแทน (Representation) แบบหลังสมัยใหม่ และแนวทาง
การศึกษาภาพแทน 

 เอกรัฐ เลาหทยัวาณิชย์ (2552) กลา่ววา่  “ภาพแทน (Representation) คือ ผลผลิต
ความหมายของสิ่งท่ีคิด (Concept) ในสมองของเราผ่านภาษา เป็นการเช่ือมโยงระหว่างความคดิ
และภาษา ซึ่งท าให้เราสามารถอ้างอิงถึงโลกวตัถุจริง ๆ ผู้คน เหตกุารณ์ หรือจินตนาการถึงโลก
สมมตุิ ผู้คน และเหตกุารณ์สมมตุิได้” ซึ่ง ค าว่า ภาษา ในท่ีนีไ้ม่ได้หมายถึงเพียงถ้อยค าท่ีมนษุย์ใช้
ส่ือสารกนั แตห่มายรวมถึง การใช้ภาพ รหสั เคร่ืองหมายตา่ง ๆ  ในการส่ือสารด้วย   

 ประวตัศิาสตร์ท่ีผ่านมา  การสร้างภาพแทนในรูปแบบของจิตรกรรมมกัจะแทนคา่สิ่ง
ต่าง ๆ ด้วยพืน้ท่ีของรูปทรงและการระบายสี  แต่การสร้างสรรค์จิตรกรรมส่ือประสมของศิลปิน
กรณีศกึษาทัง้สามทา่นมีเทคนิค กระบวนการและวิธีการท่ีแตกตา่งออกไป  โดยเป็นการสร้างสรรค์
ด้วยการน าสิ่งของวตัถจุากหลายท่ีหลากเวลามาประกอบร่วมกบัเทคนิคทางจิตรกรรม  ดงันัน้ภาพ
ท่ีปรากฏแก่สายตาจงึแสดงตนอย่างชดัเจนว่า เป็นภาพอนัเกิดจากการประกอบสร้างจากวสัดรุ่วม
สมัย วัสดุพบพาน และวัสดุท่ีเก็บสะสม  ซึ่งเป็นการหยิบยืมสิ่งท่ีมีอยู่แล้วในประวัติศาสตร์ 
วฒันธรรมและสงัคมน ามาจดัการร้อยเรียงใหม่เพ่ือให้เกิดภาษาส่ือสารความคิดของศิลปิน  ดงันัน้ 
ทัง้วตัถ ุและการร้อยเรียงองค์ประกอบในผลงานจิตรกรรมส่ือประสมจงึเป็นการสร้างภาพแทนแบบ
หลงัสมยัใหม่ และวตัถหุยิบยืมท่ีน ามาใช้ในผลงานก็มีความหมายท่ีเช่ือมโยงกบัสงัคมวฒันธรรม
ซึ่งท าให้ผู้ ชมสามารถอ้างอิงถึงโลกวัตถุจริง ๆ ผู้ คน หรือเหตุการณ์  ผู้ วิจัยจึงได้ศึกษาแนวคิด
เก่ียวกับกับการสร้างภาพแทนแบบหลังสมัยใหม่เพ่ือช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจต่องาน
จิตรกรรมส่ือประสม ดงันี ้ 

 3.2.1 เอกรัฐ เลาหทัยวาณิชย์ (2552) กับงานเขียน แนวคิดการสร้างภาพแทน 
(Representation) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบทความ หลังสมัยใหม่: การสร้างภาพแทน โลกาภิวตัน์ 
และแนวคิดการบริโภค ได้อธิบายถึงความหมายของภาพแทนและระบบของการสร้างภาพแทน  
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ซึ่งข้อเขียนดงักล่าวส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจตอ่วิธีการสร้างสรรค์ท่ีเปล่ียนแปลงไปของศิลปินใน
ยุคปัจจุบนัซึ่งมกัมีการหยิบยืมสิ่งท่ีมีอยู่แล้วในประวตัิศาสตร์ วฒันธรรมและสงัคม  แล้วน าภาพ 
ภาษาหรือถ้อยค าท่ีมีอยู่แล้วมาใช้ใหม่ จดัเรียงใหม ่หรือสร้างระบบใหมเ่พ่ือให้เกิดเป็นภาษาแสดง
ความหมายและส่ือสารความคิดของศิลปิน   เอกรัฐ เลาหทยัวาณิชย์ ได้ให้ความหมายของค าว่า
ภาษา ซึง่หมายรวมถึง ภาษาท่ีใช้ส่ือสารด้วยการเขียน การพดู และภาพตา่ง ๆ ท่ีใช้ส่ือความหมาย  
“...หรือสิ่งใด ๆ ท่ีท าหน้าท่ีในฐานะสญัญะ และถูกจดัการด้วยสญัญะเข้าไปสู่ระบบ ซึ่งสามารถ
บรรจุและแสดงความหมายได้  ในมุมมองนีล้้วนถูกจัดเป็น  “ภาษา” ทัง้สิ น้ . . . ”  (เอกรัฐ  
เลาหทยัวาณิชย์, 2552) 

 บทความของ เอกรัฐ เลาหทยัวาณิชย์ น าเสนอแนวทางการรับรู้ ตีความและเข้าใจ 
ภาพแทนซึ่งเป็นกระบวนการท่ีสมาชิกของวฒันธรรมนัน้ ๆ ใช้ภาษา/ ภาพเพ่ือผลิตความหมาย 
ตา่ง ๆ ภาพแทนท่ีถกูสร้างขึน้มีความหมายมากกวา่สิ่งท่ีปรากฏแก่สายตา  เน่ืองด้วยความซบัซ้อน
ทางการผลิตซ า้ของศลิปะและวฒันธรรมสงัคมของโลกหลงัสมยัใหมท่ี่เช่ือมโยงกบัความดกด่ืนทาง
สัญลักษณ์ เอกรัฐ เลาหทัยวาณิชย์ กล่าวเก่ียวกับเร่ืองแนวคิดการสร้างภาพแทน โดยมีเนือ้หา
เก่ียวกบัการสร้างภาพแทน ดงันี ้
 

แนวคิดการสร้างภาพแทน (Representation) 
 ภาพแทน (Representation) คือ ผลผลิตความหมายของสิ่งที่คิด (concept) ในสมอง
ของเราผา่นภาษา เป็นการเช่ือมโยงระหวา่งความคดิและภาษา ซึง่ท าให้เราสามารถอ้างองิ
ถึงโลกวตัถจุริง ๆ ผู้คน เหตกุารณ์ หรือจินตนาการถึงโลกสมมตุิ ผู้คน และเหตกุารณ์สมมตุิ
ได้    การสร้างภาพแทนนัน้ ประกอบไปด้วยกระบวนการ 2 กระบวนการ หรือ ระบบการ
สร้างภาพแทน 2 ระบบ ด้วยกนั คือ  
 ระบบแรก ท าให้เราสามารถให้ความหมายกบัโลกผ่านการสร้างชุดของความสมัพนัธ์ 
หรือห่วงโซ่ของการเปรียบเทียบระหว่างสิ่งต่าง  ๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้ คน วัตถุ เหตุการณ์ 
ความคิดทางนามธรรมตา่ง ๆ กบัระบบความคิดหรือแผนท่ีความคิดของเรา 
 ระบบที่สอง ขึน้อยู่กบัการสร้างชดุของความสมัพนัธ์ระหวา่ง "แผนที่ความคิดของเรา” 
กับ “ชุดสญัญะ” โดยการจัดการหรือรวบรวมมนัเข้าสู่ภาษาที่หลากหลาย ซึ่งแทนที่หรือ
อ้างอิงถึงความคิดเหล่านัน้ ความสมัพันธ์ระหว่าง “สิ่งต่าง ๆ ” ความคิด และสญัญะ  
วางอยู่บนแก่นกลางของการผลิตความหมายในภาษา  กระบวนการที่ เ ช่ือมโยง
องค์ประกอบทัง้ 3 สว่นนีเ้ข้าด้วยกนั คือ สิ่งที่เราเรียกว่า “ภาพแทน” (Stuart Hall, 1997 : 
17-19) 
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 บทความของ เอกรัฐ เลาหทัยวาณิชย์ (2552) ได้น าเสนอแนวทางการศึกษาภาพ
แทนไว้ 3 แนวทางดงันี ้ 
 

 1) ภาพสะท้อน (reflective approach) แนวทางการศกึษาภาพแทนท่ีเช่ือวา่ภาพแทน 
คือ “ภาพสะท้อน” (reflective approach) แนวทางนีเ้ช่ือว่า ความหมายอยู่ในวตัถุ ผู้คน 
ความคิด หรือเหตกุารณ์ที่อยู่บนโลกแห่งความจริง และภาษาท าหน้าที่เหมือนกบักระจก 
เพื่อสะท้อนความหมายที่แท้จริงซึง่ปรากฏบนโลก 
 2) เจตจ านง (intentional approach) แนวทางการศึกษาภาพแทนที่เช่ือว่าภาพแทน 
คือ “ความตัง้ใจหรือเจตจ านง” (intentional approach) แนวทางนีเ้ช่ือวา่ ผู้แตง่ ผู้พดู เป็น
คนก าหนดความหมายต่าง ๆ บนโลก ผ่านภาษา ค าต่าง ๆ จึงมีความหมายตามที่ผู้แต่ง
ตัง้ใจที่จะให้มีความหมาย 
 3) การประกอบสร้าง (constructionist approach) แนวทางการศึกษาภาพแทนที่ 
เช่ือว่า ภาพแทน คือ “การประกอบสร้าง” (constructionist approach) ความหมายผ่าน
ภาษา แนวทางนีเ้ช่ือว่า ไม่มีสิ่งใด หรือแม้กระทัง่ปัจเจกผู้ ใช้ภาษาคนใดสามารถจะคง
ความหมายต่าง ๆ ในภาษาไว้ได้ สิ่งต่าง ๆ ไม่ได้มีความหมายใด ๆ แต่เป็นเราที่สร้าง
ความหมายขึน้มา โดยการใช้ระบบภาพแทน ซึง่ได้แก่ ความเข้าใจ (concept) และสญัญะ 
(sign) ตา่ง ๆ ... (Stuart Hall, 1997: 24-26) 

 
 โดยแนวทางการศึกษาด้วยการประกอบสร้าง (Constructionist Approach)  เป็น

แนวทางท่ีเสนอให้เห็นว่าสิ่งตา่ง ๆ ท่ีปรากฏขึน้แก่สายตาไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาติแต่เกิดขึน้จาก
การสร้างใหม่ซึง่ไมไ่ด้อิงตรรกะความเป็นจริงท่ีมีอยู่ในโลกภายนอก ในแง่ของงานศิลปะส่ือประสม
ของศิลปินกรณีศกึษาทัง้ 3 ท่าน ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์อนัเกิดจากการน าวตัถท่ีุอยู่ตา่งท่ี ตา่งเวลา 
และตา่งสถานการณ์มาประกอบเข้าด้วยกนั  แนวทางการศกึษาภาพแทนจงึเป็นแนวทางการศึกษา
ภาพแทนท่ีเช่ือว่า ภาพแทน คือ  การประกอบสร้าง และทฤษฎีท่ีน ามาศึกษาคือ แนวทางสญัญะ
วิทยา (semiology) ซึ่งเป็นการศกึษาสญัญะอนัเกิดจากการใช้ภาษา ท่ีเป็นถ้อยค า ภาพ และวตัถ ุ 
ไปจนถึงการท าหน้าท่ีส่ือความหมายของสัญญะเหล่านัน้   นพพร ประชากุล (2551) กล่าวว่า 
ทฤษฎีสัญญะวิทยาได้รับการพัฒนามาจากความรู้ด้านภาษาศาสตร์เชิงโครงสร้างของ
นักภาษาศาสตร์ชาวสวิส  แฟร์ดินองซ์ เดอ โซซูร์ (Ferdinand de Saussure) ผู้ ปฏิวัติแนวคิด
การศกึษาด้านภาษาศาสตร์ให้หลุดออกจากการศึกษาในเชิงวิวฒันาการมาสู่การศึกษาภาษาใน
ฐานะของส่ือในการส่ือความหมาย ตอ่มา โรล็อง บาร์ตส์ (Roland Barthes) ได้น าต้นเค้าความคิด
ของโซซูร์มาพฒันาเป็นวิชาสญัญะวิทยา (semiology) ซึ่งเขาใช้ศกึษากระบวนการส่ือความหมาย
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ในทางสงัคม วฒันธรรมและในงานวรรณกรรม นพพร ประชากลุ (2551) กลา่วถึงภาษาศาสตร์เชิง
โครงสร้างนีว้า่  
 

 แฟร์ดินองซ์ เดอ โซซูร์ (Ferdinand de Saussure) กล้าที่จะกระชาก “ภาษา” ออกมา 
จากกระแสการศึกษาเชิงวิวฒันาการที่ด าเนินมาตลอดของคร่ึงหลงัศตวรรษที่  19 จนถึง
คร่ึงแรกของศตวรรษที่ 20 โดยเขาน ามนัมาพิจารณาในฐานะ “ระบบสื่อความหมาย” ที่มี
แบบแผนภายในตวัเอง ณ แต่ละยคุสมยั...ภาษามีคณุสมบตัิเป็นเครือข่ายความสมัพนัธ์
อย่างเป็นระบบของหน่วยสื่อความหมายหรือสญัญะ (sign) อนัได้แก่ ถ้อยค า  และการ
ท างานของภาษาก็อิงอยู่กับความสัมพันธ์สองแบบระหว่างบรรดาสัญญะ  ได้แก่  
ความสามารถที่จะปรากฏตอ่เนื่องกนั หรือร่วมกนัในข้อความหนึง่ ๆ ... กบัอีกแบบหนึง่คือ 
ความสามารถที่จะ “ปรากฏในต าแหน่งเดียวกัน” หรือแทนที่กันได้ในข้อความ...เมื่อเรา
แจกแจงหนว่ยสญัญะที่มีอยูใ่นภาษาพร้อมทัง้ความสมัพนัธ์ระหวา่งสญัญะเหลา่นัน้ได้ทัง้
ระบบ ก็จะปรากฏเป็นโครงสร้าง (structure) ของภาษานัน้ ๆ ออกมา...สิ่งที่น่าสนใจของ
โซซูร์ส าหรับนกัคิดนอกวงการภาษาศาสตร์อยูท่ี่แนวคิดเร่ืองโครงสร้างนีเ้อง 

 
 โดย เอกรัฐ  เลาหทยัวาณิชย์ (2552) ให้ข้อมลูส าหรับการศึกษาในแนวทางสญัญะ

วิทยาไว้ดงันี ้
  

 แนวทางสญัญะวิทยา (semiology) จะท าการศึกษาสญัลกัษณ์ทางวฒันธรรม เพื่อ
ค้นหาวา่สญัลกัษณ์ท าหน้าที่สือ่ความหมายในทางสงัคมอยา่งไร  แนวทางนีพ้ฒันามาจาก
แนวคิดของนกัภาษาศาสตร์ชาวสวิสเซอร์แลนด์ แฟร์ดินองซ์ เดอ โซซูร์ (Ferdinand de 
Saussure) ที่เช่ือวา่ “ภาษา” เป็นระบบของสญัญะท่ีสงัคมสร้างความเข้าใจตอ่สิง่ตา่ง ๆ  ...   
 นักทฤษฎีที่พัฒนาวิธีการศึกษาสัญญะวิทยาในเวลาต่อมา  คือ โรล็อง บาร์ตส์ 
(Roland Barthes) เขาเสนอว่า ภาพแทนความจริงเป็นที่มาของกระบวนการสร้างความรู้
ทางสงัคม จึงควรวิเคราะห์ระบบภาพแทนความจริงในฐานะตัวบท (text) เช่ือมโยงกับ
บริบททางสงัคม (context) เพื่อท าความเข้าใจว่า กระบวนการสร้างภาพแทนความจริง
เกิดขึน้เพื่ออะไร... 
 ในงานศกึษาเร่ือง “มายาคติ” (Mythologies) บาร์ตส์ได้สาธิตวิธีการใช้สญัลกัษณ์ทาง
ภาษาสร้างมายาคติทางสังคม  โดยวิ ธีการที่ เ รียกว่า  “การเ ปิดโปงมายาคติ ” 
(Demythification) เขาได้ชีใ้ห้เห็นว่า การสร้างความหมายเชิงมายาคติเก่ียวโยงกับการ
สร้างความจริง ในแง่ที่ว่ามายาคติถกูสร้างขึน้ด้วยเทคนิควิธีที่ท าให้ดเูป็นธรรมชาติ ท าให้
เกิดความเช่ือว่า มายาคติเป็นสิ่งที่สมเหตุผล และเป็นตัวแทนความจริง ทัง้นีก็้เพื่อให้
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แนวคิดที่น าเสนอ ไม่ถกูตัง้ค าถามถึงเป้าหมายที่มนัถกูสร้างขึน้มา (เนตรดาว แพทย์กุล, 
2543) 
 โดยสรุป ภาพแทน คือ กระบวนการที่สมาชิกของวฒันธรรมนัน้ ๆ ใช้ภาษา (ภาษาใน
ที่นีร้วมถึงระบบสญัลกัษณ์และระบบสญัญะต่าง ๆ ) เพื่อผลิตความหมายต่าง ๆ ขึน้มา 
การนิยามเช่นนีแ้สดงถึงนยัยะส าคญัที่วา่ สิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น วตัถ ุผู้คน เหตกุารณ์ตา่ง 
ๆ ที่อยู่บนโลกนัน้ ไม่มีความหมายในตวัของมนัเอง ไม่มีความหมายที่คงที่แน่นอน ไม่มี
ความหมายที่เป็นสดุท้าย และไม่มีแม้กระทัง่ความหมายที่จริงแท้ ความหมายเกิดขึน้จาก
พวกเรา จากวัฒนธรรมของมนุษย์ผู้ ที่ท าให้สิ่งต่าง  ๆ มีความหมายขึน้มา ดังนัน้ 
ความหมายจึงมีการเปลีย่นแปลงจากวฒันธรรมหนึง่สูอ่ีกวฒันธรรม และจากช่วงเวลาหนึง่
สู่อีกช่วงเวลาอยู่เสมอ มันไม่มีหลักประกันว่า  วัตถุต่าง ๆ ในวัฒนธรรมหนึ่งจะมี
ความหมายเหมือนกันกับวฒันธรรมอื่น นั่นก็เพราะว่า วัฒนธรรมแตกต่างกันตรงรหสั 
(code) ซึง่ปรากฏอยูใ่นวฒันธรรมนัน้ ๆ (Stuart Hall, 1997 : 61-62)      

 
 3.2.1.1 ทฤษฎีสญัญะวิทยา 

 1) สญัญะวิทยา (Semiology) และสญัศาสตร์ (Semiotics)  
 พอล คอบลีย์ (2558) อธิบายว่า “โซซูร์ใช้ค าว่า สญัวิทยา (Semiology) 

ในฐานะท่ีมนัต่างจาก สญัศาสตร์ (Semiotics) ค าแรกจะกลายมาเป็นค าท่ีเช่ือมโยงกับแนวทาง
การศกึษาสญัญะแบบยุโรป ส่วนค าหลงัจะเช่ือมโยงกับนกัทฤษฎีอเมริกนั อย่างไรก็ดีในภายหลงั
ค าวา่ “สญัศาสตร์” ก็จะกลายมาเป็นค าทัว่ไปท่ีใช้เรียกการวิเคราะห์ระบบสญัญะโดยรวม ๆ ” 

 2) ความหมายและความส าคญัของสญัญะวิทยา (Semiology)  
 สัญญะ (Sign) หมายถึง สิ่ง ท่ีถูกสร้างขึน้มาเพ่ือให้มีความหมาย 

(Meaning)  สิ่งท่ีน ามาเป็นสัญญะนัน้อาจจะเป็นถ้อยค า วัตถุสิ่งของ หรือภาพ   สัญญะเป็น
ตวัแทนความหมายของความเป็นจริง สัญญะมีความส าคญัในการส่ือสาร  โดยความหมายท่ี
เกิดขึน้จะส่งผลกระทบต่อความคิดและจิตใจของผู้ รับสาร กาญจนา แก้วเทพ (2552) อธิบาย
เก่ียวกบัความส าคญัของ สญัญะ วา่  
 

 ทฤษฎีสญัญะวิทยาแปลมาจากภาษาองักฤษวา่ Semiology ถอดความหมายจากราก
ศพัท์เดิมได้วา่เป็นศาสตร์แหง่สญัญะ (Science of sign)…อธิบายถึงวฏัสงสารของสญัญะ 
คือ   การเกิดขึน้ การพฒันา การแปรเปลี่ยน...สญัญะ (sign) หมายถึงสิ่งที่ถกูสร้างขึน้มา
เพื่อให้มีความหมาย (meaning) แทนของจริง/ตัวจริง (object) ในตัวบท (text) และใน
ปริบท (context) หนึ่ง ๆ ...สิ่งที่น ามาเป็นสญัญะนัน้ อาจจะเป็นวัตถุสิ่งของ...รูปภาพ 
และสัญญะที่ รู้จักกันมากที่สุดก็คือ ภาษา  ถึงแม้ว่า “สัญญะ” จะเป็นเพียงตัวแทน
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ความหมายของความเป็นจริง...เราจะเห็นความส าคญัและพลานุภาพของสิ่งที่เรียกว่า  
“สญัญะ”...ตวัอยา่งเช่น ในวรรณคดี “สามก๊ก” เราก็ทราบวา่จิวยี่นัน้ถึงกบักระอกัโลหิตจน
เสียชีวิต เพียงเพราะได้ยินค าพูดที่ เป็นเพียงลมปากของขงเบ้ง  หรือตัวหนังสือใน
สนธิสญัญานัน้ท่ีจริงก็เป็นเพียงรอยเปือ้นบนกระดาษ แตก็่สามารถชีเ้ป็น  ชีต้ายให้แก่ชีวิต
คนได้ 

 
 สัญญะวิทยา (Semiology) เป็นการศึกษาเก่ียวกับระบบสัญลักษณ์  

ศกึษาการเกิดขึน้ การพฒันา และการแปรเปล่ียนของสญัญะ (Sign)     
 ทฤษฎีทางด้านสญัญะวิทยาได้เข้ามามีบทบาทในการตีความหมายทาง

ความงามของศลิปะหลงัสมยัใหม ่ ซึง่เป็นการตีความจากภาษา ภาพ สญัลกัษณ์ เคร่ืองหมาย และ
สิ่งต่าง ๆ ท่ีเข้ามาสร้างความหมาย  สญัญะวิทยาจึงมีความส าคญัเป็นอย่างยิ่งต่อการเข้าใจใน
คุณค่าของการส่ือสาร  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตีความและการให้คุณค่าความงามของศิลปะท่ี
นอกเหนือไปจากเร่ืองขององค์ประกอบทางศลิปะ  

 บทความจาก ปรัชญาเอกสาขาการส่ือสาร มหาวิทยาลยันเรศวร (2557) 
เร่ือง สญัญะวิทยากลุ่มลทัธิหลงัสมยัใหม่ ได้เสนอทฤษฎีสญัญะวิทยากลุม่ลทัธิหลงัสมยัใหม่ ว่ามี
ความส าคญัในการท าความเข้าใจศิลปะหลงัสมยัใหมเ่ป็นอย่างมาก  ด้วยการตีความแบบสญัญะ
วิทยาจะเป็นการให้คุณค่าต่อสิ่งต่าง ๆ ในเชิงสัญลักษณ์ท่ีมีการส่ือความหมาย โดยบทความ
สญัญะวิทยากลุม่ลทัธิหลงัสมยัใหม่ มีใจความดงันี ้
 

 สญัญะวิทยา (Semiology) นัน้เป็นทฤษฎีที่ว่าด้วยการให้ค าอธิบายต่อสิ่งที่เรียกว่า
สญัญะ (Sign) คือ อธิบายการเกิดขึน้การพฒันา การแปรเปลี่ยน รวมทัง้การเสื่อมโทรม 
ตลอดจนการสญูสลายของสญัญะหนึ่ง ๆ ที่ปรากฏออกมาอย่างมีระบบระเบียบ สญัญะ
เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึน้มาเพื่อให้มีความหมายแทนตัวจริงหรือของจริง  ซึ่งความหมาย
ของสัญญะนัน้ขึน้อยู่กับตัวบท (Text) และบริบท (Context) ที่แวดล้อมสัญญะนัน้  ๆ 
หน้าที่ของสัญญะ คือ การสื่อความคิด เนือ้หาสาระที่ปรากฏในสื่อนัน้ผู้ รับสารเป็นผู้
ตีความ (Interpretation) หรือถอดความ (Decoding) ซึ่งการรับรู้ในสญัลกัษณ์ที่ปรากฏ
มากน้อยเพียงใดนัน้ขึน้อยูก่บัประสบการณ์ การรับรู้ของผู้ตีความ 
 สญัญะคือสิ่งที่สร้างขึน้มาทดแทนของจริงที่ปรากฏ ทฤษฎีทางด้านสญัญะวิทยาได้
เข้ามามีบทบาทในการตีความหมายทางความงามของศิลปะหลังสมัยใหม่  และเมื่อ
กลา่วถึงการมองคณุคา่ทางความงามของศิลปะหลงัสมยัใหม่ สิ่งที่เรียกว่าสญัญะ (Sign) 
การตีความ (Hermeneutics) บริบท (Text) เวลา (Time) และพืน้ที่ (Space) ได้เข้ามา
แทนที่การถอดรหสัคณุค่าทางความงามแบบเดิมที่ว่าด้วยองค์ประกอบทางศิลปะ เส้น สี 
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แสงเงา เป็นการตีความจากสญัลกัษณ์ ไม่ว่าจะเป็นภาษา รหสั เคร่ืองหมายสญัญาณ 
รวมทัง้การสื่อสารอื่น ๆ อีกมากมายของมนุษย์ การศึกษาเก่ียวกับระบบสัญลักษณ์
หรือสญัญะวิทยาจึงมีความส าคญัเป็นอย่างยิ่งตอ่การเข้าใจในคณุคา่ของการสื่อสารเป็น
อยา่งยิ่ง… 

 
 ไบรอัน เคอร์ติน (2551) อธิบายสัญศาสตร์ (Semiotics) ในแง่ของนิยาม

ทัว่ไปวา่      
 

 เป็นการศึกษาว่า “สิ่งแทนความ” (representation) ก่อให้เกิดความหมายได้อย่างไร 
เป็นการศึกษาถึงกระบวนการที่ท าให้เรา “เข้าใจความหมาย” ของสิ่งใด ๆ (comprehend 
meanings) หรือกระบวนการที่เรา “ให้ความหมาย” แก่สิ่งใด ๆ (attribute meanings) 
นอกจากนีส้ญัศาสตร์ ยงัเสนอวิธีคิดที่มีประโยชน์แก่การวิเคราะห์ทางรูปนิยม (formalism) 
การวิเคราะห์ทางสญัศาสตร์ช่วยให้เราตระหนกัถึงความสมัพนัธ์อนัหลากหลาย ระหว่าง
ตวัเรา กบั “สิง่ที่แทนความ” (object)  

 
 ไบรอนั เคอร์ติน (2551) อธิบาย สญัศาสตร์: นิยามด้วยศพัท์ทางสญัศาสตร์ 

วา่ 
 

  สัญศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ศึกษา สัญญะ (Sign) และการอ้างอิงความหมาย 
(Signifying Practices)  สญัญะหมายถึง สิ่งใด ๆ (ค า /ภาพ/ วตัถุ/ ฯลฯ) ที่อ้างอิงความ
หมายถึงสิ่งอื่น สญัศาสตร์ศึกษาวา่การอ้างอิงความหมายที่ปรากฏอยูร่อบ ๆ ตวัเราได้รับ
ผลกระทบจากกรอบทางสงัคม (Social Convention) ที่ฝังรากลกึอยูแ่ล้วในสงัคม อย่างไร
บ้าง (Eco 1976, 16)…สญัศาสตร์เช่ือว่า สญัญะใด ๆ ไม่จ าเป็นต้องมีความหมายในตวั
มนัเอง และความหมายของสญัญะยอ่มไมผ่กูติดกบัสญัญะ (ที่มีสภาพเป็นค า/ วตัถ/ุ ภาพ) 
แต่ความหมายของสญัญะย่อมขึน้อยู่กับบริบท...    การอ้างอิงความหมาย (Signifying 
Practices) เป็นการพิจารณาว่าเกิดความหมายได้อย่างไร...พอทส์  (Pott 1996, 21) 
บัญญัติศัพท์เฉพาะส าหรับเรียก กรอบทางสังคม (Social Convention) ซึ่งเช่ือมโยง
กบัสญัญะเข้ากบัความหมาย ว่า “รหสันยั” (Code)…ความหมายของไม้กางเขนไมไ่ด้เกิด
ขึน้มาพร้อมกบัไม้กางเขน...กรอบทางสงัคมไม่เพียงเช่ือมภาพและวตัถเุข้ากบัความหมาย 
แตก่รอบทางวฒันธรรม (Cultural Convention) ยงักระตุ้นให้เกิดความหมายอีกด้วย  

 
 3) นกัทฤษฎีสญัญะวิทยา  
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 สองนกัทฤษฎีท่ีได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ วางรากฐานของทฤษฎีสญัญะ
วิทยา คือ   เฟอร์ดนิองด์ เดอ โซซูร์ (Ferdinand de Saussure, 1857-1913) และชาร์ลส์ แซนเดอร์ 
เพียร์ซ (Charles Sanders Peirce, 1893-1914)  ส าหรับนักทฤษฎีสญัญะวิทยาท่ีริเร่ิมประยุกต์
แนวของ สญัศาสตร์ท่ีพฒันาขึน้มาจากภาษาศาสตร์ มาใช้ในการวิเคราะห์ภาพตา่ง ๆ คือ โรรองด์ 
บาร์ตส์ (Roland Barthes, 1915-1980)  โดยมีข้อมลูท่ีสืบค้นดงันี ้

 3.1) เฟอร์ดินองด์ เดอ โซซูร์ (Ferdinand de Saussure, 1857-1913) 
เป็นนกัวิชาการด้านภาษาศาสตร์ชาวสวิส ท่ีมีแนวทางในการศึกษาภาษาศาสตร์แบบร่วมเวลา 
(synchronic)  “...เขาได้น าเสนอแนวทางการวิเคราะห์สภานะของภาษาโดยทัว่ไป ซึ่งก็คือความ
เข้าใจเง่ือนไขในการด ารงอยู่ของทุก ๆ ภาษา...” (พอล คอบลีย์, 2558) ซึ่งแนวทางดงักล่าวท าให้
แนวทางของโซซูร์มีความแตกต่างจากนักศึกษาภาษาศาสตร์ด้านอ่ืน ๆ ในเวลาเดียวกัน    โดย 
“โซซูร์ เสนอว่า ยงัมีระบบสญัญะรูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีสามารถจะแสดงความหมายและความคิดของผู้
สง่สารได้...ทกุสิ่งทกุอยา่งจะเป็นสญัญะได้หากถกูน ามาใช้แสดงความหมาย” (กาญจนา แก้วเทพ, 
2552)    โซซูร์ ให้ความส าคญักับ สัญญะทางภาษาคือสิ่งท่ีมีสองด้าน ด้านแรกคือ รูปสัญญะ 
(Signifier) คือ มิติเชิงวัตถุของสัญญะ และความหมายสัญญะ (Signified) คือ มโนทัศน์ในหัว 
(Metal Concept) “แกนกลางของความเข้าใจสัญญะทางภาษาของโซซูร์คือธรรมชาติของ
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปสัญญะและความหมายสัญญะอันไร้กฏเกณฑ์ก ากับ” (พอล คอบลีย์, 
2558) 
 

 
. 

ภาพประกอบ 20 องค์ประกอบของสญัญะ 
 

ท่ีมา: พอล คอบลีย์ (2558) สืบสญัศาสตร์ แปลโดย อธิป จิตตฤกษ์ หน้า 12 
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 3.2) ชาร์ลส์ แซนเดอร์ เพียร์ซ (Charles Sanders Peirce, 1893-1914) 
นกัปรัชญาชาวอเมริกัน  ได้น าเอาระยะห่าง Signifier และ Signified มาจดัประเภทของ Sign ได้
เป็น 3 ประเภทคือ Icon  Index และ Symbol ซึ่ง เสนอว่า “การเข้าใจธรรมชาติของสญัญะแต่ละ
ชนิดจะท าให้เราเลือกใช้สัญญะแต่ละอย่างให้มีประสิทธิภาพมากขึน้... ” (กาญจนา แก้วเทพ, 
2552) 
 

 
 

ภาพประกอบ 21 ระยะหา่งระหวา่งรูปสญัญะและความหมายสญัญะ 
 

ท่ีมา : กาญจนา แก้วเทพ (2552) การวิเคราะห์ส่ือ แนวคดิและเทคนิค หน้า 78 
 

 
 

ภาพประกอบ 22 ประเภทของสญัญะตามทศันะของ เพียร์ซ 
 

ท่ีมา: กาญจนา แก้วเทพ (2552) การวิเคราะห์ส่ือ แนวคดิและเทคนิค หน้า 79 
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 3.3) โรรองด์ บาร์ตส์ (Roland Barthes, 1915-1980) นักปรัชญาและ
นกัสญัวิทยาศกึษาสญัญะประเภทความหมายโดยนยั (Connotative Meaning)  นพพร ประชากลุ 
(2551) กลา่วเก่ียวกบั โรรองด ์บาร์ตส์ วา่  
 

 โรล็องค์ บาร์ตส (Roland Barthes)…ช่ือของเขาได้รับการจารึกในฐานะเสาหลกัหนึง่
ของส านักคิดแนวโครงสร้างนิยม (structuralism) ซึ่งทรงอิทธิพลอยู่ในวงการวิชาการ
ตะวันตกช่วงทศวรรษ 1960, 70 และ 80 ...เป็นกระแสวิชาการที่เรียกอย่างล าลองว่า  
หลังสมัยใหม่นิยม  (postmodernism) . . . เดิมทีการศึกษาภาษาแนวปฏิฐานนิยม 
(positivism) ถือว่าภาษาซึ่งเป็นเคร่ืองมือที่มนุษย์ใช้สื่อสารกันนัน้แสดงแทนสิ่งต่าง ๆ ที่
ธรรมชาติได้จดัแบ่งออกเป็นชนิดประเภทไว้แล้ว ถ้อยค าซึ่งเป็นหน่วยของภาษาจึงต่างมี
ความหมายอนัเป็นแก่นแท้ในตวัมนัเอง แตภ่าษาศาสตร์เชิงโครงสร้างได้มาสาธิตให้เหน็วา่  
ความหมายของค าในภาษาหนึ่ง ๆ ล้วนแต่อิงอยู่กบั “ความแตกตา่งระหว่างตวัมนัเองกบั
ค าอื่น ๆ ”  แนวคิดเ ร่ืองโครงสร้างนีม้ีศักยภาพสูงมากในการประยุกต์ใช้ในทาง
สงัคมศาสตร์และมนษุย์ศาสตร์ เพราะสามารถช่วยให้เล็งเห็นถึงกระบวนการท างานของ
ปรากฏการณ์ทางสงัคม-วฒันธรรม ซึ่งมีเร่ืองของคติความเช่ือ ความหมายและคุณค่า
ด ารงอยู่และไม่อาจเข้าถึงด้วยวิธีวิเคราะห์ที่หยิบยืมมาจากวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ...  ”
กิจกรรมแบบโครงสร้างนิยม” กล่าวคือ จัดแบ่งบรรดาตัวละครอันมากมายออกเป็น 
“กระบวนชุด” โดยพิจารณาจากการท า “หน้าที่” ที่คล้ายคลึงกันในบทละครเร่ืองต่าง ๆ 
จากนัน้ก็ค้นหาความสมัพันธ์ในเชิงต่อเนื่องตามกระแสความระหว่างกระบวนการชุด
เหลา่นัน้... 

 
 ไบรอนั เคอร์ตนิ (2551) อธิบายเก่ียวกบั โรรองด ์บาร์ตส์ วา่  

 
 โรรองด์ บาร์ตส์ (Roland Barthes, 1915-1980) เป็นคนแรกที่ริเร่ิมประยุกต์แนว
ของสญัศาสตร์ที่พฒันาขึน้มาจากภาษาศาสตร์ มาใช้ในการวิเคราะห์ภาพตา่ง ๆ เช่น ภาพ
โฆษณาอาหาร  งานของบาร์ตส์มีประโยชน์ในฐานะเป็นบทสรุปประเด็นส าคญัของสญั
ศาสตร์ที่กลา่วมาทัง้หมด กลา่วโดยสรุป บาร์ตส์พยายามพิสจูน์ว่า ความหมาย (ใด ๆ ) ที่
เราให้แก่ภาพ (ใด ๆ ) ไม่ได้เป็นผลโดย “ธรรมชาติ” จากสิ่งที่เรามองเห็น...บาร์ต เรียก
ผลกระทบในวูบแรก ( immediate visual impact) ว่า denoted meaning…และเรียก
ความหมายเชิงวฒันธรรมที่เราโยงเข้ากบัสิง่ที่เรามองเห็นวา่ connoted meaning 
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 บาร์ตส์ แสดงการวิเคราะห์โวหารของภาพ (The Rhetoric of the Image/ 
1964) ด้วยการแยกสารในโฆษณาเป็นสามอย่าง คือ สารทางภาษา (Linguistic Message) สาร
สัญลักษณ์ท่ีไม่เข้ารหัส (Non-Coded Iconic Message) และสารสัญลักษณ์เข้ารหัส (Coded 
Iconic Message)  ซึง่กลา่วไว้ในหนงัสือของ พอล คอบลีย์ (2558) ดงันี ้ 
 

 สารทางภาษา (Linguistic Message) ซึ่งสื่อได้ทัง้ความหมายตรงและความหมาย
แฝง สารสญัลกัษณ์ที่ไม่เข้ารหสั (Non-Coded Iconic Message) คือ การรับรู้วตัถทุี่ผู้ชม
สามารถระบุได้ในภาพ โดยไม่จ าเป็นต้องเก่ียวพนักับรหสัของสงัคมที่ใหญ่กว่า และสาร
สญัลกัษณ์เข้ารหสั (Coded Iconic Message)  คือ ความหมายโดยนยัอนัเกิดจากการจดั
วางองค์ประกอบของภาพ...ในทางตรรกะ ผู้อ่านจะตระหนกัถึงสิ่งที่สญัญะแสดงออกมา
ตรง ๆ ก่อน แล้วต่อจากนัน้จึงคอ่ยถอดรหสัความหมายทางวฒันธรรม สงัคม หรืออารมณ์
ออกมา แตใ่นความเป็นจริง การระบสุิง่ที่สญัญะแสดงออกมา (โดยเฉพาะถ้าเป็นภาพ)  ทัง้
สองกระบวนการจะเกิดขึน้อย่างรวดเร็วในระดบัที่ผู้ รับสารจะจ าไม่ได้ด้วยซ า้ว่าเกิดอะไร
ขึน้บ้าง กลา่วคือมนัเกิดขึน้พร้อมกนันัน่เอง ถ้าวา่กนัตามประสบการณ์จริงของผู้ รับสาร  
 

 4) แนวคดิพืน้ฐานของทฤษฎีสญัญะวิทยา อ้างจาก กาญนา แก้วเทพ (2552)  
 4.1) สญัญะ (sign) 
 4.2) ความสมัพนัธ์ (Relations) 
 4.3) ลกัษณะสว่นตวั / สว่นรวมของสญัญะ (Private/Public) 
 4.4) รหสั (code) 
 4.5) วิธีการวิเคราะห์แบบตา่ง ๆ  

 โดยมีรายละเอียดข้อมลูสงัเขปดงันี ้ 
 4.1) สญัญะ (sign) (กาญนา แก้วเทพ, 2552) 

 4.1.1) สญัญะ หมายถึง สิ่งท่ีอ้างอิงความหมายถึงสิ่งอ่ืน สิ่งท่ีน ามาใช้
เป็นสญัญะ หมายรวมถึง เสียง ถ้อยค า ภาพ เคร่ืองหมาย สญัลกัษณ์  

 4.1.2) จากแนวคิดของโซซูร์ ผู้ วากรางฐานส าคญัให้กับสัญญะวิทยา
องค์ประกอบของสญัญะมี 3 สว่น คือ ของจริง (reference) อาท ิตวัแมวจริง ๆ  

 ตวัหมาย / รูปสญัญะ (signifier) คือ เม่ือแต่ละวฒันธรรมสร้างสญัญะ
แทนตวัแมวจริงขึน้มา อาทิ ภาษาเขียนว่า แมว หรือ cat รูปภาพของแมว หรือ การเปล่งเสียงว่า 
แมว หรือ cat 
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 ตัวหมายถึง / ความหมายของสัญญะ (signified) เม่ีอคนในแต่ละ
วัฒนธรรม ผ่านกระบวนการเรียนรู้สัญญะ และเห็นสัญญะแมว ก็จะเกิดภาพในความคิดหรือ        
มโนทศัน์ความเป็นแมวขึน้มา อาท ิแมว ส่ีขา ตาโตกลมปลายตาแหลมชี ้หชีู ้มีหนวด ขีอ้้อน ชอบถู
ไถเนือ้ตวั ฯ 

 4.1.3) ค าถามหลักของการศึกษาสัญญะในส่วนของผู้ ส่งสาร  คือ 
ความหมายท่ีอยู่ในสัญญะได้ถูกสร้างสรรค์ (generate) ขึน้มาอย่างไร และผู้สร้างสัญญะนัน้มี
วิธีการถ่ายทอดความหมาย (convey) ไปยังผู้ รับสารอย่างไรบ้าง ค าถามหลักของการศึกษา
สญัญะในส่วนของผู้ รับสาร คือ ผู้ รับสารถอดความหมายออกมาจากสญัญะดงักล่าวได้อย่างไร 
ค าตอบในเบือ้งต้นคือ สิ่งท่ีเช่ือมโยงระหวา่งผู้สง่สารและผู้ รับสารท่ีเอือ้อ านวยให้กระบวนการส่งรับ
ความหมายเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั คือ ทัง้สองฝ่ายต้องมี รหสั (code) อนัเดียวกนั 

 4.2) ความสมัพนัธ์ (Relations) (กาญนา แก้วเทพ, 2552) มีความส าคญัใน
แง่ของการเปล่ียนแปลงของความหมาย อาทิ องค์ประกอบย่อยท่ีประกอบด้วยค า พ่อ ตี ลกู หาก
เปล่ียนล าดบัความสมัพนัธ์เป็น ลกู ตี พ่อ ความหมายของทัง้สองประโยคจะเปล่ียนไปโดยสิน้เชิง 
การวิเคราะห์ในเชิงความสัมพันธ์มีความแตกต่างจากการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative 
Analysis) ท่ีมกัแยกสว่นประกอบย่อย ๆ ออกมาเป็นหน่วยแล้วนบัปริมาณมากน้อย  ในขณะท่ีการ
วิเคราะห์เชิงความสัมพนัธ์มุ่งหาความหมายท่ีแท้จริงของสญัญะท่ีปรากฏ โดยส่วนนัน้อาจเป็น
เพียงสว่นท่ีมีปริมาณน้อย  

 แนวคิดเร่ือง “ความสัมพันธ์” เป็นการอธิบายข้อเท็จจริงท่ีว่า ไม่มีอะไรมี
ความหมายในตวัเอง กระทัง่เราได้น าสิ่งนัน้ไปสมัพนัธ์กับสิ่งอ่ืน 1) อาจเป็นด้วยการเปรียบเทียบ
กบัคูต่รงข้าม (binary opposition) เช่น การให้ความหมายของสีขาวด้วยการน าสีด ามาเทียบเคียง         
2) ความสมัพนัธ์แบบตวับท (text) กับ ปริบท (context) หมายถึง ตวับทหนึ่ง ๆ จะมีความหมาย
อย่างไรขึน้อยู่กับปริบทด้วย  อาทิ ความสมัพนัธ์ระหว่างภาพกับค า การรับรู้ภาพเดียวกันแต่ค า
บรรยายท่ีแตกตา่งกนัยอ่มให้ความหมายท่ีแตกตา่งกนั  

 4.3) ลักษณะส่วนตัว / ส่วนรวมของสัญญะ (Private/Public) (กาญจนา 
แก้วเทพ, 2552) 

 โซซูร์ เสนอวา่ สญัญะทกุอยา่งจะประกอบด้วย 2 มิต ิเสมอ คือ มิตท่ีิเป็น
ส่วนรวม “language” และมิติท่ีเป็นส่วนตวั  “Speech” ตวัอย่าง ภาษาไทยจะประกอบไปด้วย
พยญัชนะ 44 ตวั สระ 32 ตวั วรรณยกุต์ 5 เสียง มีไวยกรณ์ในการเรียงล าดบั ประธาน กริยา กรรม 
ฯลฯ แตก่ารน ามาใช้นัน้นกัพดูแตล่ะทา่นตา่งก็มี Speech (ลีลา) ของตนเอง  
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 4.4) รหสั (Code/ Rule/Conventions) (กาญจนา แก้วเทพ, 2552) 
 รหสั คือ แบบแผน กรอบแห่งความแน่นอนในการจดัวางโครงสร้าง ใน

การรับรู้และตีความสญัญะต่าง ๆ  คนในแต่ละกลุ่มจะมีรหสัประจ ากลุ่มของตวัเอง ผู้ส่งสารและ
ผู้ รับสารไม่จ าเป็นตัองถือรหัสเล่มเดียวกัน หรือมีกรอบอ้างอิง (Reference) เดียวกัน แต่ท่ียัง
ส่ือสารกนัได้เพราะมีรหสัท่ีคล้ายกนั การถอดรหสัออกมาได้ไมเ่หมือนกนัไม่ใช่ข้อผิดพลาด แตเ่ป็น
เพียงการถอดรหสัท่ีแตกตา่งไปจากฝ่ายผู้สง่เทา่นัน้  

 4.5) วิธีการวิเคราะห์แบบตา่ง ๆ (กาญจนา แก้วเทพ, 2552)  
 4.5.1) การวิเคราะห์ความหมายโดยอรรถและความหมายโดยนยั  
 ระดบัความหมายในตวัสญัญะมีสองระดบัคือ ระดบัความหมายโดยตรง 

(Denotative) และระดบัความหมายโดยนยั (Connotative) 
 ความหมายโดยตรง (Denotative Meaning) หมายถึงความหมายท่ี

เข้าใจกันตามตัวอักษรเป็นความหมายท่ีเข้าใจตรงกันโดยส่วนใหญ่  ตัวอย่างท่ีชัดเจนคือ
ความหมายท่ีระบอุยูใ่นพจนานกุรม เชน่ แม ่หมายถึง สตรีผู้ให้ก าเนิดลกู เป็นต้น     

 ความหมายโดยนัย (Connotative Meaning) หมายถึง ความหมาย
ทางอ้อมท่ีเกิดจากข้อตกลงของกลุ่ม หรือเกิดจากประสบการณ์เฉพาะของบุคคล เช่น เวลาพดูถึง 
“แม่” บางคนอาจจะนึกถึงความอบอุ่นหรือบางคนนึกถึงความเข้มงวด  “ระดบัความหมายโดยนยั 
เป็นความหมายท่ีสะท้อนคณุค่าท่ีผูกติดอยู่กับสญัญะนัน้เช่น ข้อความท่ีว่า “นายกรัฐมนตรีคนนี ้
เป็นนกัเรียนนอก” ความหมายระดบัโดยนยั ซึง่เป็นความหมายในระดบัท่ีสองก็คือ “นายกรัฐมนตรี
คนนี  ้ เป็นคนเก่ง  มีความสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดี ” (ปรัชญาเอกสาขาการส่ือสาร 
มหาวิทยาลยันเรศวร, 2557) 

   บาร์ตส์ สนใจศึกษาระดับความหมายโดยนัย “เน่ืองจากเป็นระดับ
ความหมายท่ีมีความส าคญักบับคุคลอยา่งแท้จริง ทัง้ในแง่ของการถอดรหสั การตีความหมายและ
ความหมายโดยนยันีย้งัสามารถแปรเปล่ียนไปได้อีกมาก” (กาญจนา แก้วเทพ, 2552) 

 4.5.2) การวิเคราะห์แบบ Paradigmatic /Syntagmatic 
4.5.2.1) การวิเคราะห์แบบ Diachronic /Syntagmatic “การวิเคราะห์

แบบ Syntagmatic จะพบมากในเร่ืองของการเลา่เร่ือง เน่ืองจากโครงสร้างของการเล่าเร่ืองจะต้อง
ก าหนดขัน้ตอนของเหตุการณ์เอาไว้อย่างแน่ชัด  หากสลับขัน้ตอนกัน ความหมายก็อาจ
เปล่ียนแปลงไป” (กาญจนา แก้วเทพ, 2552) 
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 4.5.2.2)  การวิ เคราะห์แบบ Synchronic/Paradigmatic โซซู ร์  
(1974) ให้ความหมายของการวิเคราะห์แบบ Synchronic ไว้ว่า “เป็นการหาแบบแผนท่ีซ่อนเร้น
ของคูต่รงข้ามและสร้างความหมายขึน้มา” ทัง้นีเ้น่ืองมาจากข้อเท็จจริงเก่ียวกบั “ความหมาย” ท่ีได้
กล่าวมาตัง้แต่ต้นแล้วว่า “หากปราศจากความแตกต่าง ความหมายก็กลายเป็นสิ่งท่ีไม่มี
ความหมาย...(กาญจนา แก้วเทพ, 2552) 

 4.5.3) การวิเคราะห์แบบ Metaphor /Metonymy (กาญจนา แก้วเทพ,  
2552) Metaphor วิเคราะห์ความคล้ายคลงึด้วยการเปรียบเทียบ (analogy) 
 

 Metaphor และ Metonymy เ ป็นวิ ธีการหลักอีก  2 วิ ธีการที่ ใ ช้ในการถ่ายทอด
ความหมายจากสัญญะตัวหนึ่ง  โดยอาศัยสัญญะอีกตัวหนึ่ง  Metaphor เป็นวิธีการ
ถ่ายทอดความหมายโดยอาศยัความสมัพนัธ์ระหว่างสญัญะ 2 ตวัที่มีความคล้ายคลงึกนั 
และถูกน ามาใช้ถ่ายทอดความหมายด้วยวิธีการ “เปรียบเทียบอุปมาอุปมยั” (Analogy) 
โดยที่สญัญะตวัแรกนัน้เป็นที่รู้จกัความหมายกนัดีอยูแ่ล้ว เพราะฉะนัน้ เมื่อถกูน ามาเข้าคู่
กับสญัญะตวัที่สองซึ่งยงัไม่ค่อยรู้จักความหมายกันดี   อาศยัความหมายของสญัญะตวั
แรกจึงพลอยท าให้สญัญะตวัหลงัถกูรับรู้ความหมายไปด้วย...เช่น ชายผู้ดีใจดีราวกบัพ่อ
พระ... (กาญจนา แก้วเทพ, 2552) 

 
 Metonymy วิ เคราะ ห์ความคล้ายคลึงกัน ด้วยการ เ ช่ื อม โยง 

(association) “เป็นวิธีการถ่ายทอดความหมายโดยท่ีหยิบเอาสว่นเสีย้วเล็ก ๆ สว่นหนึง่ของสญัญะ 
(part) มาแทนความหมายของส่วนรวมทัง้หมด (whole) ตวัอยา่งท่ีพบบอ่ยท่ีสดุ คือ การใช้สญัญะ
แทนเมืองตา่ง ๆ เช่น ปารีส (whole) – หอไอเฟล (part) หรือ พทุธศาสนา (whole) ดอกบวั (part)” 
(กาญจนา แก้วเทพ, 2552) 

3.3 กระแสโลกาภวัิตน์ (Globalization)  
 เ อก รัฐ  เลาหทัยวาณิช ย์  (2552) ใ ห้ ข้อมูล เ ก่ียวกับ  แนวคิด โลกา ภิวัต น์  

(Globalization) ดังนี ้พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546) ได้ให้
ความหมายของ "โลกาภิวัตน์" ไว้ว่า โลกาภิวัตน์ แปลว่า "การแพร่กระจายไปทั่วโลก การท่ี
ประชาคมโลกไมว่า่จะอยู ่ณ จดุใด สามารถรับรู้ สมัพนัธ์ หรือรับผลกระทบท่ีเกิดขึน้ได้อยา่งรวดเร็ว
กว้างขวาง ซึง่เน่ืองมาจาก การพฒันาระบบสารสนเทศ" 

 กระแสโลกาภิวตัน์ เป็นกระแสแหง่การเปล่ียนแปลงในการเช่ือมสงัคมและชมุชนโลก
เข้าหากัน สมาชิกของสงัคมมีความสมัพนัธ์ในระดบัระหว่างประเทศสูงมากขึน้  นโยบายระหว่าง
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ประเทศมีการลดข้อจ ากัดและกฎระเบียบอันเป็นอุปสรรคต่อการค้าระหว่างประเทศ  ก่อให้เกิด 
การเคล่ือนย้ายถ่ายเททางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมท่ีสะดวกและง่ายมากยิ่ งขึ น้  
ด้านเศรษฐกิจมีการปรากฏของห้างร้านค้าท่ีกระจายไปทัว่โลก อาท ิTesco Lotus และ McDonald 

  โลกาภิวตัน์อาจถูกมองว่าเป็นการท าให้ทนัสมัยโดยอิงจากกระแสวฒันธรรมของ
ตะวันตกเป็นหลัก  ด้วยการแพร่กระจายของแนวคิดด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมแบบ
ตะวนัตกสูป่ระเทศอ่ืน ๆ อาท ิการค้าแบบระบบทนุนิยม การผลิตแบบอตุสาหกรรมนิยม วิธีคดิแบบ
เหตผุลนิยม การบริหารแบบระบบตะวนัตก และแนวคดิแบบปัจเจกชนนิยมท่ีได้แพร่กระจายไปทัว่
โลก   นอกจากนีก้ารส่ือสารกันได้อย่างเสรีในโลกออนไลน์ท าให้เกิดกลุ่มคนสงัคมใหม่ท่ีไม่ได้มี   
อาณาเขตด้านภูมิศาสตร์ในการแบ่งพืน้ท่ี  แต่ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลในกลุ่มชนต่าง ๆ เกิด
จาก ความสนใจด้านกิจกรรม  ข้อมูลข่าวสารและปฏิสัมพันธ์ในด้านต่าง ๆ ท่ีมีร่วมกัน  การ
เช่ือมโยงกนัในสงัคมออนไลน์เป็นการจดัรูปแบบภูมิศาสตร์ทางสงัคมใหม่  (Social Geography)  
ในการติดต่อส่ือสารในลักษณะไร้พรมแดนมากยิ่งขึน้   อารีย์ นัยพินิจ ภัทรพงษ์ เกริกสกุล และ  
ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร ได้อธิบายความหมายของโลกาภิวตัน์ไว้ 5 แนวทาง  โดยอ้างจาก 
Scholte (อารีย์ นยัพินิจ, ภทัรพงษ์  เกริกสกลุ และธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร, 2557) ดงันี ้ 
 

 1) ความหมายแรกของโลกาภิวตัน์ หมายถึง การที่ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศเพิ่ม
สงูขึน้ (Internationalization) ซึ่งจะเป็นการพดูถึงโลกาภิวตัน์ในแง่ของความสมัพนัธ์ข้าม
พรมแดนระหว่างประเทศ (Cross-Border Relations)  เป็นการพูดถึงความเจริญเติบโต
ของการแลกเปลีย่นระหวา่งประเทศและการพึง่พากนัระหวา่งประเทศที่เพิ่มสงูขึน้  
 2) ความหมายที่สอง เป็นการอธิบายโลกาภิวตัน์ในแง่ของการท าให้เป็นเสรีมากขึน้ 
(Liberalization) ตามอุดมการณ์เสรีนิยม ซึ่งเป็นการอธิบายถึงกระบวนการผนวกรวม
เศรษฐกิจระหวา่งประเทศ ซึ่งคือการลดข้อจ ากดัตา่ง ๆ ที่เป็นอปุสรรคลง อาทิ กฎระเบียบ
ต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคระหว่างการค้าระหว่างประเทศ การลดอตัราภาษีสินค้าน าเข้าและ
สง่ออกระหว่างประเทศ นอกจากนัน้ยงัรวมไปถึงระเบียบข้อก าหนดเก่ียวกบัการเคลื่อนท่ี
ของมนษุย์ระหวา่งประเทศก็ลดความเข้มงวดลงเพื่อให้สามารถเดินทางระหวา่งประเทศได้
สะดวกยิ่งขึน้  
 3) ความหมายที่สาม เป็นการอธิบายโลกาภิวัตน์ในแง่ของการท าให้เป็นสากล 
(Universalization) เมื่อ Reiser and Davies (1944, pp.212-219) เร่ิมใช้ค าวา่ Globalize 
ในทศวรรษที่ 1940 โดยหมายถึงการท าให้เป็นสากล (Universalize) เพราะในยุคนัน้มี
ความเช่ือวา่ในอนาคตการรวมกนัทางวฒันธรรมของโลกในแบบมนษุย์นิยมโลกจะเกิดขึน้ 
โลกาภิวตัน์จึงเป็นเร่ืองของสิ่งที่กระจายไปทัว่โลก เป็นกระบวนการของการแพร่ขยายของ
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สิ่งต่าง ๆ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการกระจายข้อมูลข่าวสารจากประชาการใน
พืน้ที่หนึ่งไปสูป่ระชาการในพืน้ที่อื่น ๆ ของโลก เช่น การขยายตวัของร้านอาหารฟาสต์ฟูด้
แบบอเมริกนั (American Fast Food) เช่น แมคโดนลัด์ (MacDonald) การพฒันาไปสูก่าร
ท าฟาร์มปศสุตัว์ขนาดใหญ่ เป็นต้น  
 4) การอธิบายโลกาภิวตัน์ในแง่ของการท าให้เป็นตะวนัตก (Westernization) หรือการ
ท าให้ทันสมัย (Modernization) เป็นการอธิบายในแง่โลกาภิวัตน์ที่พยายามท าให้เกิด
รูปแบบต่าง ๆ ที่มีความทันสมัยมากยิ่งขึน้  (หรือเป็นแบบตะวันตก) โดยเป็นการ
แพร่กระจายรูปแบบของตะวันตกในด้านต่าง  ๆ เช่น ระบบทุนนิยม เหตุผลนิยม 
อตุสาหกรรมนิยม การบริหารงานแบบระบบตะวนัตกหรือความเป็นปัจเจก ชนนิยมได้แพร่
ขยายไปทัว่โลกและสง่ผลให้วฒันธรรมที่มีอยูเ่ดิมของชนุชนหรือท้องถ่ินสญูหายไปเพราะมี
การรับวฒันธรรมแบบใหม ่ แบบตะวนัตกเข้ามาทดแทน ดงันัน้โลกาภิวตัน์ในแง่นีจ้ึงมกัถกู
อธิบายในแง่ของการสร้างอาณาจกัรของ “สิ่งที่เป็นตวัแทนของความทนัสมยัหรือความ
สมยัใหม่” เช่น ห้างค้าปลีก Tesco Lotus โทรศพัท์เคลื่อนที่ของบริษัท Apple (I-Phone), 
ร้านไอศครีม Swensens คอมพิวเตอร์แบบพกพายี่ห้อ Apple Notebook หรืออาคาร Burj 
Dubai Building ในประเทศดไูบ เป็นต้น  
 5) การอธิบายโลกาภิวตัน์ในแง่ของการแบง่เขตพืน้ท่ีใหม่ (Respatialization) ในทศันะ
ด้านนี ้โลกาภิวตัน์จะเป็นการจัดรูปแบบภูมิศาสตร์ทางสงัคมใหม่ (Social Geography) 
โดยเป็น      การเพิ่มความเช่ือมโยงระหว่างบุคคลในส่วนต่าง ๆ ของโลกมากยิ่งขึน้ ด้วย
การเช่ือมโยงจากข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม การอพยพเคลื่อนย้าย และปฏิสมัพนัธ์ในด้าน
ต่าง ๆ ของมนุษย์ ผ่านทางอินเตอร์เนตหรือชุมชนออนไลน์ เช่น Facebook, LINE หรือ 
Twitter เป็นต้น” 

 
 โลกาภวัิตน์กับผลกระทบด้านวัฒนธรรม  

 ประภัสสร โพธ์ิศรีทอง (ม.ป.ป.) เขียนบทความ โลกาภิวัตน์กับการจัดการ
วฒันธรรม โดยชีใ้ห้เห็นถึงความสมัพนัธ์ระหว่างกระแสโลกกาภิวตัน์และผลกระทบด้านวฒันธรรม
วา่  
 

 ..กระแสโลกาภิวตัน์ เป็นยคุที่ข้อมลูขา่วสารหรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึน้ในมมุหนึง่ของ
โลก สง่ผลกระทบถึงสว่นอื่น ๆ ของโลกได้อยา่งรวดเร็ว หรือบางคนเรียกวา่โลกไร้พรมแดน
...สิ่งที่เข้ามาพร้อมกบักระแสโลกาภิวฒัน์ คือ บริโภคนิยม...ถ้ากระแสโลกาภิวตัน์ผนวก
เข้ากบัเงินทนุก็ยิ่งสามารถสร้างสินค้าที่ทรงอิทธิพลในการสร้างค่านิยมแบบใหม่ ๆ ให้กบั
คนมากได้ยิ่งขึน้ เกิดต้นแบบหรือแม่พิมพ์ทางวฒันธรรมในโลกยุคใหม่. ..กระแสแฟชั่น 
กางเกงลีวายส์ในกลุ่มวัยรุ่น...ท าให้คนรุ่นใหม่มีกระแสความนิยมในเร่ืองแฟชั่น  หรือ
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รูปแบบการใช้ชีวิตที่เหมือนกนัไป...ในหลาย ๆ ประเทศก็เร่ิมตอ่ต้านกระแสบริโภคนิยมกนั
มากขึน้...เช่น กระแสการพยายามปกปอ้งอตัลกัษณ์หรือผลประโยชน์ของชาติเพิ่มมากขึน้ 
เกิดเป็นการผลิตสินค้าทางวัฒนธรรมขึน้มาต่อสู้ กับสินค้าวัฒนธรรมจากตะวันตก... 
ในอดีตการพัฒนาทางเศรษฐกิจขึ น้อยู่กับทรัพยากรธรรมชาติ  แต่ปัจจุบันเมื่อ
ทรัพยากรธรรมชาติเร่ิมร่อยหลอลง ทรัพยากรทางวฒันธรรมได้กลายมาเป็นวตัถดุบิส าคญั
ในการพฒันาเป็นสินค้าที่มีทนุทางวฒันธรรม มีองค์ความรู้ มีเอกลกัษณ์ ค่อนข้างเด่นชดั
ยาวนาน ก็เร่ิมจะพฒันาสนิค้าวฒันธรรมขึน้ในรูปแบบตา่ง ๆ การสนบัสนนุเงินทนุการผลติ
สนิค้าวฒันธรรมจึงเป็นสิง่จ าเป็น... 

 
 จากข้อมูลข้างต้นกล่าวได้ว่า กระแสโลกาภิวัตน์ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม

และส่งผลต่อวัฒนธรรมของชาติ  ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดในการรับอิทธิพลตะวันตก  การน าเสนอ
ความเป็นอตัลกัษณ์ของชาติ  การหวนย้อนกลบัไปส ารวจสงัคมทัง้ในระดบัท้องถ่ิน ระดบัชาต ิและ
ระดบัสากล การสร้างสรรค์งานศิลปะในช่วงเวลาของการรับน าเอาแนวคิดของศิลปะตะวันตก  
เข้ามาในประเทศไทยจึงจ าเป็นต้องมีการกล่าวอ้างหรืออิงกับความรู้ประวตัิศาสตร์ศิลป์ตะวันตก 
การใช้แนวคิดเชิงปรัชญาตะวันตกในการวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์   ปัญญา เทพสิงห์ กับบท
วิจารณ์หนังสือ “ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยบนความหลากหลายและสับสน” (ปัญญา เทพสิงห์, 
2556) อธิบายเช่ือมโยงค าว่า ศิลปะ วฒันธรรม และศาสนาในวิถีโลกาภิวตัน์ว่า “บทท่ี 1...การท่ี
วฒันธรรมจะมีความหมายและคุณค่ามิได้เกิดจากผลผลิตและความคิดของมนุษย์เท่านัน้  ยงัมี
กลไกของตลาด ระบบทุนนิยมและการขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยีเพ่ือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ  
ด้วย...” จากมุมมองดงักล่าว แสดงให้เห็นว่า กลไกการขับเคล่ือนทางสังคมย่อมส่งผลต่อการ
สร้างสรรค์กบัศลิปิน     
 
4. ศิลปินต่างประเทศที่สร้างสรรค์ผลงานในลักษณะส่ือประสม  

4.1 การสร้างสรรค์งานด้วยวิธีการปะปิด (Collage)  
 การสร้างสรรค์งานในลกัษณะส่ือประสมของตะวนัตกตัง้ต้นขึน้จากการสร้างงานใน

รูปแบบเทคนิคผสม (Mixed Technique) ด้วยวิธีการปะปิด (Collage) โดยสองจิตรกรสมยัใหม่
ในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 20 คือ ปาโบล ปิกัสโซ  (Pablo Picasso ค.ศ. 1881-1973) และจอร์จ 
บาร์ค (George Braque ค.ศ. 1882-1963)  วิโชค มุกดามณี (2550) กล่าวว่า “ศิลปะสมัยใหม่ 
(Modern Art) เป็นยคุสมยัท่ีมีความผกูพนักบังานกระดาษเป็นอย่างสงูกว่ายคุอ่ืนใด ในแง่ของการ
น าไปใช้ตอบสนองแนวความคิดเพ่ือสร้างผลงานให้เป็นแบบอย่างแห่งยุคสมยั” นอกจากนี ้วิโชค  
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มุกดามณี (2550) เขียนเก่ียวกับแนวคิดแบบลัทธิสมัยใหม่และการสร้างสรรค์งานด้วยการใช้
วิธีการปะปิดด้วยวสัดกุระดาษและอ่ืน ๆ ซึง่เร่ิมขึน้ในตอนต้นของศตวรรษท่ี 02  วา่ 
 

 การปฏิวัติทางศิลปกรรมสู่ความเป็นสมัยใหม่ของตะวันตกนัน้  ส่วนส าคัญใน
โครงสร้างคือแรงผลกัดนัที่เกิดขึน้จากความต้องการจะคิดค้นสร้างความใหม่…ให้กบังาน
ศิลปกรรมแห่งศตวรรษที่  20 เป็นความพยายามในการแสวงหาเอกลักษณ์ใหม่แห่ง
ความก้าวหน้าให้แตกต่างออกไปจากศตวรรษที่ 19  โดยสิน้เชิง ผลที่เกิดจากความ
ปรารถนาที่จะหลดุพ้นจากการครอบง าจากอิทธิพลของแนวทางศิลปกรรมดัง้เดิมแห่งยคุ  
เรเนอซองส์เกิดเป็นกระบวนการวิเคราะห์ปรับใช้วิทยาการจากวงการต่าง ๆ ที่ก้าวหน้า  
กระทัง่สรุปเป็นหลกัการส าคญัที่สดุตามล าดบัเพื่อเป็นแนวทางที่ก่อให้เกิดศิลปะสมยัใหม่
ขึน้มาได้ ก็คือการมุ่งหน้าเข้าสู่ความเป็นนามธรรม และ การส าแดงอตัลกัษณ์ให้ปรากฏ
เป็นภาพในระนาบแบน 2 มิติ (Flattening of Picture Plane) ซึ่งหลกัการทัง้ 2  ประการนี ้

ติที่มีอยู่ในงานกระดาษตรงกบัคณุสมบั   เหลา่ศิลปินหวัก้าวหน้า (Avant-Garde Artists) 
แหง่ยคุจึงเร่ิมมีความพงึพอใจกบัลกัษณะพิเศษของงานกระดาษ ได้น าไปวิเคราะห์ปรับใช้
ให้สอดคล้องกบัสภาวะแหง่ความต้องการ  เมื่อกระบวนการแปรสภาพทางการสร้างสรรค์
สู่แนวทางใหม่มีประสิทธิภาพเด่นชดัขึน้ ศิลปินรุ่นหลงัได้เสริมแรงสนบัสนนุด้วยการเน้น
การแสวงหาตามแนวคิดใหมอ่ย่างเข้มแข็ง ศิลปะสมยัใหม่จึงกลายเป็นปรากฏการณ์ใหม่
ส าหรับศิลปกรรมแห่งศตวรรษที่ 20  ปรากฏการณ์นีน้บัว่าได้สร้างความสมยัใหม่ให้กบั
ตะวนัตกตามวตัถปุระสงค์  

 
 ธเนศ อ่าวสินธุ์ศิริ (2558) อาจารย์ นักวิชาการและศิลปินอิสระ ได้กล่าวเก่ียวกับ 

มโนทศัน์ของตะวนัตกอนัวา่ด้วยเร่ืองแนวคิดของลทัธิสมยัใหมซ่ึง่สง่ผลตอ่การสร้างสรรค์งานศิลปะ
จากแนวประเพณีนิยมไปสูก่ารสร้างสรรค์ในรูปแบบใหม่ ๆ วา่ 

 
 ความเช่ือในเร่ืองความก้าวหน้าของโมเดิร์นนิสม์ (Modernism) เป็นกรอบใหญ่ที่ท าให้
ศิลปินตะวนัตกสร้างสรรค์ด้วยวิธีการ วิธีคิดหรือมีการใช้วสัดใุหม่ ๆ  มนัเป็นส านึกของคน
ตะวนัตกที่ท าให้เกิดคติอาวอง การ์ด (Avant-Garde) ขึน้มา ค าว่า อาวอง การ์ด แปลว่า 
ฟร้อนท์การ์ด (Front Guard) หมายความว่าคณุท าหน้าที่เดินไปข้างหน้าเพื่อที่จะผลกัดนั 
วิธีคิดแบบโมเดิร์นนิสม์ในตะวนัตกท าให้คนสว่นใหญ่เช่ือในเร่ืองการพยายามที่จะขยาย
นิยามของศิลปะให้กว้างออกไปเร่ือย ๆ ไมค่งที่มีการขยบัไปเร่ือย ๆ ...ส าหรับชาวตะวนัตก
ค าว่า Mixed Media เป็นส านึกที่ขยายนิยามของค าว่าศิลปะออกไปเร่ือย ๆ คนตะวนัตก
เช่ือว่าศิลปะสามารถท าใหม่ได้ตลอดเวลา เราท าสิ่งที่แตกต่างออกไปได้ตลอดเวลาแล้ว
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เป็นหน้าที่ที่จะต้องผลกัดนัเวลาให้ขยบัไปข้างหน้าเพราะวา่เวลามนัก็คือวิธีแสดงออก วิธี
คิดชุดที่มนัต้องเปลี่ยนไปตลอดเวลา คนตะวนัตกเช่ือในเร่ือง การเปลี่ยนแปลง ผมคิดว่า
ตรงนีค้ือต้นเหตขุองทกุ ๆ อยา่ง  

 
 ภายใต้แนวคิดแบบลทัธิสมยัใหม่  (Modernism) ซึง่มีความเช่ือในเร่ืองของการสร้าง

สงัคมและโลกใหม่ท่ีดีขึน้ด้วยความศรัทธาท่ีมีตอ่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คริสต์ศตวรรษท่ี 20 
จึงมาพร้อมกับการเปล่ียนแปลงในด้านต่าง ๆ มากมาย  การมาของเทคโนโลยีกล้องถ่ายภาพท่ี
สามารถสร้างภาพได้อย่างสมจริงท าให้จิตรกรหนัหนีออกจากการสร้างสรรค์งานแบบเหมือนจริงสู่
การนิยามจิตรกรรมท่ีเน้นและให้คุณค่าในตวัจิตรกรรมเอง  หลักการลวงตาทางจิตรกรรมด้วย  
การสร้างระยะตืน้ลกึจากหลกัทศันียวิทยาเชิงเส้น (Linear Perspective) ท่ีพฒันามาตัง้แตย่คุสมยั 
เรเนอซองส์จึงสิน้สุดลง สู่การสร้างสรรค์งานจิตรกรรมสมัยใหม่ท่ีพืน้ผิวหน้ามีความแบน  (Flat 
Surface)  จิตรกรรมสมัยใหม่ได้รับการนิยามในฐานะของการแสดงออกของสีและรูปทรงแทน  
การพรรณนาเร่ืองราว   

 การแสวงหาความใหม่ (Newness) เป็นแรงผลกัดนัให้ศิลปินตะวนัตกได้มุ่งเข้าสู่วิธี
คิดและการแสดงออกท่ีมีความก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการปะปิดเป็นเทคนิควิธีการอย่างหนึ่งท่ี
ท าให้จิตรกรได้บรรลถุึงเปา้หมายของการน าเสนอความจริงของจิตรกรรมท่ีมีโลกความจริงภายใน
กรอบผืนผ้าใบท่ีมีพืน้ผิวหน้าท่ีมีความแบน  และการใช้วสัดจุากโลกร่วมสมยัปะติดเข้าไปผสานใน
งานจิตรกรรมเป็นการถ่ายทอดชีวิตและประสบการณ์ของคนในสงัคมสู่งานศิลปะ การน าเอาสิ่ง
ต่าง ๆ มาปะติดบนพืน้ระนาบแบน ๆ ได้สร้างความฉงนงงงวยในเร่ืองของระยะตืน้ลึก ความจริง
และความลวง เน่ืองจากวสัดท่ีุศิลปินได้น ามาปะปิดนัน้ท าหน้าท่ีในฐานะภาพแทนของตวัวตัถุเอง 
เป็นภาพแทนลวดลาย   ในขณะเดียวกันก็ได้ท าหน้าท่ีเป็นระนาบสร้างระยะด้วยการซ้อนทับกัน 
ศิลปินตะวันตกท่ีให้ความสนใจในการสร้างสรรค์งานด้วยการใช้วัสดุในชีวิตประจ าวันเข้ามา
ผสมผสานในผลงานจิตรกรรมระยะเร่ิมแรกในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษท่ี  20 คือ  ปาโบล ปิกัสโซ 
(Pablo Picasso ค.ศ. 1881-1973) และจอร์จ บาร์ค (George Braque ค.ศ. 1882-1963) โดยวสัดุ
ท่ีศลิปินทัง้สองน ามาตดิผนกึลงในผลงานจิตรกรรม อาท ิชิน้สว่นของผ้าน า้มนั (Oli-colth) กระดาษ
หนงัสือพิมพ์ กระดาษท่ีมีลวดลายตา่ง ๆ  ตัว๋ชมมหรสพ กระดาษปิดผนงั เศษซองจดหมาย เศษผ้า
และเชือก ดงัปรากฏในผลงาน Still Life with Chair Caning (1912) ของปิกสัโซ  และผลงาน Fruit 
Dish and Glass (1912) ของบาร์ค  
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ภาพประกอบ 23 ผลงานของ Georges Braque ช่ือ Fruit Dish and Glass  
เทคนิค papier colle and charcoal paper สร้างขึน้เม่ือปี ค.ศ. 1912 

 
ท่ีมา: https://en.wikipedia.org/wiki/Papier_collC3%A9#/media/File:Braque_fruitdis _ 

glass.jpg 
 

 
  

ภาพประกอบ 24 ศลิปิน Pablo Picasso ผลงานช่ือ Still Life with Chair Caning  
สร้างสรรค์ขึน้เม่ือปี ค.ศ. 1912 ขนาด 29 x 37 ซม. 

 
ท่ีมา: https://www.khanacademy.org/ 

 
 Beth Harris และ Steven Zucker (2015) อธิบายเก่ียวกบัผลงานซึง่เกิดจากการปะ

ปิดของบาร์คและปิกสัโซ ท่ีมีการใช้วสัดหุลากหลาย วา่ 
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 เป็นการใช้ผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม ซึง่ต้องตรงกบัความต้องการของบาร์คที่ต้องการจะ
ท าลวดลายไม้บนภาพวาดกีต้าร์ในผลงานของเขาพอดี  ดังนัน้แทนที่จะใช้การวาดด้วย
ดินสอ เขาตดัสนิใจที่จะน าวสัดมุาปะปิดแทนการวาดลวดลายเนือ้ไม้ลงไป และด้วยวิธีการ
ปะปิดของบาร์คนีเ้องได้เปลีย่นแนวโน้มของการสร้างสรรค์ศิลปะในอีก 90 ปีตอ่มา การปะ
ปิดวัสดุของบาร์คเป็นแนวทางการสร้างสรรค์ซึ่งแตกต่างจากแนวทางปฏิบัติใน  การ
สร้างสรรค์งานจิตรกรรมทัว่ ๆ ไปในขณะนัน้ การใช้วสัดุส าเร็จรูปจากอุตสาหกรรมผลิต
เป็นการน าวฒันธรรม “ชัน้ลา่ง” (low) สูอ่าณาเขตของศิลปะบริสทุธ์ิ ซึง่ได้รับ การนิยามวา่
เป็นวฒันธรรม “ชัน้สงู” (high) ประสบการณ์จากชีวิตประจ าวนัทัว่ ๆ ไป มกัถูกแบ่งแยก
ออกจากอาณาเขตของการสร้างสรรค์ทางศิลปะที่ได้รับการยกย่องว่ามีความสงูส่ง ด้วย
ความส าคญัที่เท่าเทียมกนัระหว่างโลกศิลปะและประสบการณ์ในชีวิตประจ าวนั ผลงาน
ของศิลปินทัง้สองเน้นย า้และแยกแยะบทบาทด้านความช านาญศิลปะออกจาก การ
สร้างสรรค์งานศิลปะ บาร์คและปิกสัโซได้น า “ความแปลกปลอม (fake)” สูง่านศิลปะอยา่ง
เจตนาเพื่อน าผู้ชมเข้าสูก่ารอภิปรายเก่ียวกบัศิลปะและประณีตศิลป์ วฒันธรรมชัน้สงูและ
วฒันธรรมชัน้ลา่ง ความมีเอกลกัษณ์เป็นหนึง่เดียว (uniqueness) และวตัถทุี่เป็นมวลผลติ 
(mass production) พวกเขาได้ตัง้ค าถามว่า “วตัถุเหลา่นีย้งัคงเป็นงานศิลปะหรือไม่ ถ้า
ศิลปินไมไ่ด้จดัการกบัรูปทรงของมนัทัง้หมด อีกทัง้คณุสมบตัิของความเป็นงานศลิปะไมไ่ด้
ยึดโยงอยู่กับความช านาญด้านเทคนิคอีกต่อไป” วิธีคิดในการสร้างสรรค์งานศิลปะของ
ศิ ล ปิ น ทั ้ ง ส อ ง ไ ด้ ชั ก น า ศิ ล ปิ น ส มั ย ใ ห ม่ ใ ห้ ส น ใ จ ก า ร น า วั ส ดุ 
ร่วมสมัยมาสร้างสรรค์ในงานศิลปะ ซึ่งวิธีการปะปิดของปิกัสโซและบาร์คได้รับ ความ
สนใจและได้รับการพฒันาสู่ผลงานสร้างสรรค์ซึ่งมีการผสมผสานระหว่างจิตรกรรมและ
ประติมากรรม (สือ่ประสม)  

 

4.2 ศิลปะส่ือประสม และศิลปะแนว Assemblage  
 อิทธิพลและบทบาทจากงานปะปิดของปิกัสโซและบาร์คได้เปิดหนทางให้ศิลปินรุ่น

หลงัสร้างสรรค์ในลกัษณะของส่ือประสม ตอ่มาในช่วงต้นถึงกลางคริสต์ศตวรรษท่ี 20 ศิลปะแนว 
Assemblage ได้ก่อตวัขึน้และได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในช่วงทศวรรษ 1950 และ 1960  ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา  

 “แต่เดิมผลงานศิลปะแนว Assemblage เป็นท่ี รู้จักกันในนาม Objects ค าว่า 
Assemblage ถกูใช้เม่ือภณัฑารักษ์ Peter Selz และ William Seitz จดัแสดงนิทรรศการ “The Art 
of Assemblage” ในปี ค.ศ. 1961 ณ Museum of Modern Art นิวยอร์กสหรัฐอเมริกา” (Amy 
Gibbs,  2015)  ซึ่ง มีศิลปินท่ีเข้าร่วมแสดงผลงาน อาทิ  Man Ray, Joseph Cornell, Robert 
Rauschenberg, Wallace Berman, Bruce Conner, Edward Kienholz และ Cesar Baldaccini 
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 ศิลปะแนว Assemblage ใช้วิธีการสร้างงานศิลปะในรูปแบบสามมิติโดยการ
ผสมผสานวสัดท่ีุพบเห็นในชีวิตประจ าวนั (Found Objects) เข้าเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกัน กล่าวได้
วา่อิทธิพลจากงานปะปิดและงานแบบประกอบสร้างจากแผ่นโลหะของปิกสัโซและบาร์คในช่วงต้น
คริสต์ศตวรรษท่ี 20 ได้เข้ามามีอิทธิพลอย่างมากต่องานศิลปะแนว Assemblage ซึ่งได้รับความ
นิยมในชว่งกลางคริสต์ศตวรรษท่ี 20  นอกจากนีม้าร์เซล ดชูองป์ (Marcle Duchamp,1887-1968) 
ศิลปินแนวคอนเซปชวล อาร์ต (Conceptual Art) ชาวฝร่ังเศสถือเป็นอีกคนหนึ่งท่ีมีอิทธิพลต่อ  
การสร้างสรรค์งานศิลปะแนว Assemblage เช่นกนั อาทิ ในผลงานช่ือว่า Bicycle Wheel (1913) 
สร้างสรรค์โดยการน าล้อรถจักรยานมาติดตัง้บนเก้าอีน้ั่ง   ซึ่งเป็นการน าเอาวัสดุท่ีพบเจอใน
ชีวิตประจ าวนัมาน าเสนอคณุคา่ด้านความงาม การน าเสนอคณุคา่ของวตัถใุนฐานะภาพแทนของ  
ยุคสมัย และแบบวิถีในการสร้างสรรค์งานศิลปะซึ่งเปล่ียนหน้าท่ีจากวัตถุใช้สอยสู่ส่ือสร้างบท
สนทนาในการตัง้ค าถามตอ่สิ่งตา่ง ๆ ท่ีคุ้นเคย  
 

 
 

ภาพประกอบ 25 ศลิปิน Marcel Duchamp ผลงานช่ือ Bicycle Wheel  
สร้างสรรค์ขึน้เม่ือปี ค.ศ.1913 จากวสัดลุ้อโลหะติดตัง้บนเก้าอีส้ าหรับนัง่  

ขนาด 129.5 x 63.5 x 41.9 ซม. 
 

ท่ีมา: https://www.moma.org/learn/moma_learning/marcel-duchamp-bicycle-wheel 
 

4.3 ศิลปินท่ีสร้างสรรค์งานด้วยส่ือประสม และศิลปะแนว Assemblage  
 Robert Rauschenberg (ค.ศ.1925 - 2008) 

การสืบค้นข้อมลูจากเว็บไซต์ The Art Story Foundation (2009) พบว่า Robert 
Rauschenberg เป็นศิลปินชาวอเมริกันผู้ ทรงอิทธิพลในโลกศิลปะร่วมสมัย เขาเป็นศิลปินคน
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ส าคัญของการเปล่ียนผ่านจากงานในแนวแอ็บส์แทรก  เ อ็กซ์ เพรสชั่นนิสม์  (Abstract 
Expressionism)  สู่ลัทธิศิลปะสมัยใหม่ในช่วงกลางถึงปลายคริสต์ศตวรรษท่ี  20  Robert 
Rauschenberg ท างานศิลปะแนว Assemblage ด้วยวิธีผสม (Combines) วัตถุสามมิติหลาก
ประเภทและหลากขนาดเข้ากบังานภาพถ่ายและงานจิตรกรรมสองมิติ   การทดลองสร้างสรรค์ด้วย
วิธีการหลากหลายในผลงานของ Robert Rauschenberg ได้ขยายขอบเขตของงานศิลปะแบบ
ประเพณีนิยมสู่การแสวงหาหนทาง  การสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ ๆ  โดยสรุปประเด็นความส าคญั
เก่ียวกบัตวัศลิปินและผลงานของศลิปินดงันี ้ 
 

 ถึงแม้ว่าแนวคิดและการสร้างสรรค์งานของ Robert Rauschenberg จะไม่ได้รับการ
ยอมรับในระยะแรกแต่เขาเป็นศิลปินที่ได้การยกย่องอย่างสงูจากศิลปินรุ่นใหม่ Robert 
Rauschenberg ได้ตัง้ค าถามเก่ียวกับการให้ค าจ ากัดความงานศิลปะและบทบาทของ
ศิลปิน    ผลงานของ Robert Rauschenberg  ได้เคลื่อนจากทศันคติแนวคิดที่ว่าร่องรอย
ของฝีแปรงพรรณนาโลกภายในของศิลปิน ไปสู่ทัศนคติแห่งการสะท้อนภาพของโลก     
ร่วมสมัยที่ซึ่งศิลปะมีการปฏิสมัพนัธ์ระหว่างสื่อประชานิยมและสินค้ามวลผลิตอนัเป็น
ปัจจยัที่ได้ท าให้การสะท้อนจินตภาพทางศิลปะร่วมสมยัมีความพิเศษแตกต่างจากที่เคย
เป็นมา Robert Rauschenberg  ผสานอาณาจักรศิลปะก ามะลอ (kitsch) เข้ากับศิลปะ
บริสุทธ์ิด้วยการใช้สื่อแบบประเพณีนิยมกับวัสดุท่ีพบพานในชีวิตประจ าวันโดยการ
ผสมผสาน (combines) ผา่นวิธีการหยิบยืม (appropriate)...     
 Robert Rauschenberg  เช่ือว่างานจิตรกรรมมีความสมัพนัธ์กบัทัง้ “ศิลปะและชีวิต 
ซึ่งทัง้สองอย่างเป็นสิ่งที่จัดสร้างขึน้มาใหม่ได้” ด้วยความเช่ือนีศ้ิลปินได้สร้างสรรค์งาน
ศิลปะที่สัมผัสกับสองอาณาจักรด้วยบทสนทนากับผู้ ชม กับโลกรอบ ๆ ตัวและกับ
ประวัติศาสตร์ศิลปะซึ่ง เขากระท าอย่างต่อเนื่องแน่วแน่ไม่เปลี่ยนแปลง Robert 
Rauschenberg  มกัจะทิง้พืน้ที่ไว้ให้ผู้ชมได้ตีความผลงานของเขาเสมอ เพื่อที่เปิดโอกาส
ให้พิจารณาการจัดวางต าแหน่งและการผสมผสานของวตัถุและรูปภาพต่าง ๆ ที่น ามา
สร้างสรรค์ในผลงาน ดงันัน้แล้วในผลงานของเขาจึงไมม่ีการวางแผนจดัเรียงวตัถเุหลา่นัน้
ลว่งหน้าและไมม่ีความหมายตายตวัที่แฝงฝังอยูใ่นผลงาน   ผลงาน Bed (1955) เป็นหนึง่
ในศิลปะแนว Assemblage ชิน้ส าคัญของ Robert Rauschenberg ที่เขาสร้างสรรค์ขึน้
ด้วยวิธีการผสมผสาน ด้วยการใช้วตัถสุามมติิ ใช้สนี า้มนัและดินสอขีดเขียนบนหมอน ผ้าปู
เตียงและผ้าห่ม ผลงานชิน้นีไ้ด้ก้าวข้ามผ่านเส้นแบ่งระหว่างจิตรกรรมและประติมากรรม
ในผลงาน Assemblage ของลทัธิดาดาซึง่มีการใช้วสัดแุบบประเพณีนิยมและเศษซากของ
เหลือใช้ในชีวิตประจ าวนั   Robert Rauschenberg ใช้ค าว่าคอมบายส์ (combines) เพื่อ
อธิบายชุดผลงานจากทศวรรษ 1950 ถึง 1960 ซึ่งเป็นงานอันเกิดจากการผสานสื่อ
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จิตรกรรมและประติมากรรมเข้าด้วยกนัในรูปลกัษณ์ของวตัถสุามมิติ  มีเร่ืองเลา่ที่ไมท่ราบ
วา่จริงเท็จเพียงใดบอกวา่วนัหนึง่ Robert Rauschenberg ไมม่ีผืนผ้าใบแล้วจึงได้หนัไปหา
เตียงผ้าลินิน  ล าดับแรกเขาเขียนอย่างหวดั ๆ บนหมอน ผ้าปูที่นอน ผ้าห่มด้วยดินสอ  
ต่อมาไม่นานก็สลดัหยดสีลงบนวตัถเุหลา่นัน้ จากนัน้ก็ขึงเตียงนัน้เข้ากบัแผ่นไม้สี่เหลี่ยม
เป็นพืน้หลงั แล้วก็วางหมอนผ้าห่มและปลอ่ยชายผ้าปทูี่นอนให้หลดุออกมาด้านหนึ่ง เขา
สลัดหยดสีด้วยวิธีการที่ท าให้ผู้ ชมนึกถึงท่าทีแบบ Jackson Pollock และ William de 
Kooning อยา่งไรก็ตามรอยฝีแปรงที่ปรากฏอยูใ่นผลงาน Bed (1955) ไมไ่ด้เป็นสิง่บง่บอก
ถึงจิตภายในของศิลปิน แต่เป็นสญัลกัษณ์ที่หยิบยืมมาใช้เพื่อก าหนดให้เป็นการเคลื่อน
ไปสูโ่ลกภายนอกภายใต้แนวคิดแบบอะวองการ์ด วสัดพุบพาน (Found Objects) น าเสนอ
ความเป็น Robert Rauschenberg มากกวา่การหยดหยอดสลดัส ีเนื่องด้วยวา่มนัเป็นวตัถุ
ที่ตัวศิลปินเป็นเจ้าของและใช้ในชีวิตประจ าวัน มากกว่าการเป็นสัญลักษณ์ทาง
สนุทรียศาสตร์ที่ยืมมาจากศิลปินรุ่นก่อนหน้า 

 

 
 

ภาพประกอบ 26 ศลิปิน Robert Rauschenberg ผลงานช่ือ Bed  
สร้างสรรค์ขึน้เม่ือปี ค.ศ. 1955 เทคนิค สีน า้มนัและดินสอบนหมอน  
ผ้าหม่และผ้าปเูตียง บนแผน่ไม้ ขนาด 191.1 x 80 x 20.3 ซม. 

 
ท่ีมา: https://www.moma.org/learn/moma_learning/robert-rauschenberg-bed-1955 
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 Joseph Cornell (ค.ศ. 1903 -1972)   
การสืบค้นข้อมลูจากเว็บไซต์ The Art Story Foundation (2009) พบว่า Joseph 

Cornell เ ป็นศิลปินชาวอเมริกันสร้างสรรค์งานศิลปะแนว  Assemblage ด้วยกลวิ ธีแบบ 
เซอร์เรียลิสม์ (Surrealism) ด้วยการจดัวางสิ่งของท่ีไม่น่าจะอยู่ด้วยกันได้ไว้ด้วยกัน ผลงานของ 
Joseph Cornell ชิน้ส าคญัคือกล่องท่ีมีกระจกปิดทับอยู่ด้านหน้า มักจะเรียกว่า Shadow Box, 
Memory Boxes หรือ Poetic Theaters  ผลงานชุดกล่องเหล่านีม้ักจะเชือ้เชิญให้ผู้ ชมเข้าสู่โลก
ส่วนตวัของศิลปิน กระตุ้นความทรงจ าอันมีความเก่ียวข้องกับวัตถุสิ่งของท่ีถูกบรรจุไว้ภายใน  
โดยสรุปประเดน็ความส าคญัเก่ียวกบัตวัศลิปินและผลงานของศลิปินดงันี ้

 
 ผลงานของ Joseph Cornell ได้รับแรงบนัดาลใจจาการใช้วสัดุส าเร็จรูปจากศิลปิน
ชาวฝร่ังเศส Marcel Duchamp เขายกระดบัวสัดพุบพาน (found objects) สูผ่ลงานศิลปะ
ชิน้เอกอันเต็มไปด้วยกระบวนทัศน์ใหม่ทางศิลปะของศิลปินในฐานะนักสะสมและนกั
รวบรวมข้อมูล  วตัถุสะสมเหล่านีบ้่อยครัง้ศิลปินซือ้จากร้านขายของมือสองในนิวยอร์ก
หรือบางครัง้ก็ตัดเก็บจากนิตยสาร...ถึงแม้ว่า Joseph Cornell จะไม่ได้อยู่ในลัทธิ 
เซอร์เรียลสิม์อยา่งเป็นทางการ แตเ่ซอร์เรียลสิม์ก็ได้ให้อิทธิพลตอ่ผลงานของเขา ดงัเห็นได้
จากการจดัวางวตัถตุ่าง ๆ ที่ไม่เข้ากนัไว้ด้วยกนั โดยศิลปินได้ปฏิเสธแง่มมุเก่ียวกบัความ
รุนแรงและเร่ืองทางเพศของเซอร์เรียลิสม์ออกไป Joseph Cornell พึงพอใจกับสิ่งที่เขา
เรียกวา่ “เวทมนตร์ขาว” ผลงานของ Joseph Cornell มีบทบาทอยา่งมากตอ่เซอร์เรียลสิม์
ในสหรัฐอเมริกา  ในปี ค.ศ. 1939 Joseph Cornell ได้รับการกลา่วถึงโดยศิลปินเซอร์เรีย
ลิสท์ที่ช่ือ Salvador Dali ว่า “เป็นผลงานแบบเซอร์เรียลิสม์ที่แท้จริงที่จะพบได้ในอเมริกา” 
ผลงานชิน้ส าคัญ Untitled (Tilly – Losch) (1935) เป็นหนึ่งในผลงานชิน้ส าคญัในกลุ่ม 
Shadow Boxes ซึ่งเป็นกล่องมีกระจกปิดด้านหน้า ภายในบรรจุวสัดุพบพานต่าง ๆ ซึ่ง
ได้รับการจดัการอยา่งระมดัระวงั  ภาพท่ีปรากฏภายในกลอ่งมีสภาวะเหมือนความฝันและ
ประเด็นของผลงานมักมีความเก่ียวข้องกับความทรงจ าในวัยเด็ก  ด้วยการใช้ภาพ
เด็กผู้หญิงซึ่งถูกตัดออกมาจากแผ่นพืน้หลงั เธอแขวนห้อยด้วยเส้นลวดแขวนลอยอยู่
ท่ามกลางพืน้หลงัท้องฟ้า ลอ่งลอยอยูเ่หนือภาพทิวเขา ในมือของเธอถือลกูปัดไม้และเส้น
ลวด ผลงานชิน้นีต้ัง้ช่ือตามนกัแสดงชาวเวียนนาผู้มีช่ือเสียงในวงการภาพยนตร์ฮอล์ลวิดู 
ซึง่ท างานและอาศยัอยูใ่นสหรัฐอเมริกาช่วงทศวรรษ 1930-1940 ช่ือ  Tilly Losch   
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ภาพประกอบ 27 ศลิปิน Joseph Cornell ผลงานช่ือ Tilly Losch  
สร้างสรรค์ขึน้เม่ือปี  ค.ศ. 1935ขนาด 10 x 9 1/4 x 2 1/8 นิว้ 

 
ท่ีมา: https://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/cornell/ 

 
 Louise Nevelson (ค.ศ.1899-1988) 

 การสืบค้นข้อมลูจากเว็บไซต์ The Art Story Foundation (2009) พบว่า Louise 
Nevelson เป็นศิลปินหญิงชาวอเมริกัน   เธอเป็นท่ีรู้จักในวงการศิลปะในขณะท่ีศิลปะลัทธิ  
Abstract Expressionism รุ่งเรือง  ผลงานอนัเป็นท่ีจดจ าได้ของเธอคืองานท่ีท าด้วยไม้ซึ่งเป็นเศษ
ไม้ท่ีเธอเก็บรวบรวมจากเศษซากของเมืองน ามาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะจัดวาง (Installation) 
ขนาดใหญ่ กระบวนการท างานของเธอเป็นท่ีเห็นชัดเจนว่าได้รับอิทธิพลจากศิลปิน  Marcel 
Duchamp ท่ีท างานกบัวสัดพุบพาน (found objects) และวสัดสุ าเร็จรูป (readymades)    Louise 
Nevelson จัดเรียงวัตถุต่าง ๆ อย่างระมัดระวังเพ่ือท่ีจะรือ้ประวัติศาสตร์ของเศษซากเหล่านัน้
ภายใต้วิถีทางใหม่ เร่ืองราวต่าง ๆ ถูกแฝงฝังในงานประติมากรรมของเธออันเป็นผลมาจาก
ประสบการณ์ท่ีสั่งสม (ในฐานะท่ีเป็นเด็กชาวยิวท่ีต้องย้ายถ่ินฐานจากรัสเซียสู่อเมริกา   
ในฐานะของศลิปินฝึกหดัในมหานิวยอร์กและเยอรมนัและในฐานะของผู้หญิงท่ีประสบความส าเร็จ
ด้วยการท างานหนกั)  ความส าเร็จของศลิปินหญิงทา่นนีเ้กิดขึน้ทา่มกลางเหลา่ศลิปินชายทัง้หลาย
ในนิวยอร์กและได้กลายมาเป็นแรงบนัดาลใจให้กบัศลิปินหญิงรุ่นหลงั ๆ มากมาย  โดยเฉพาะกลุ่ม
ศิลปินท่ีมีความเก่ียวข้องกบัศิลปะจดัวางและกลุ่มเฟมินิสม์ โดยสรุปประเด็นความส าคญัเก่ียวกบั
ตวัศลิปินและผลงานของศลิปินดงันี ้
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 ถึงแม้ว่าประเด็นในผลงานของ Louise Nevelson จะรวมความรู้สึกส่วนตวัของเธอ
เก่ียวกบัการย้ายถ่ินฐานในช่วงชีวิตวยัเด็ก การปะทะกนัทางวฒันธรรมและความศกัดิ์สทิธ์ิ
ของธรรมชาติ แต่ความโยงใยกับประวตัิส่วนตวัด้านเฟมินิสม์ได้ครอบง าผลงานของเธอ  
Louise Nevelson ตัง้ใจเลือกใช้ไม้เป็นวสัดใุนงานเนื่องด้วยไม้มีศกัยภาพในการปลกุเร้า
จิตใจให้นกึถึงรูปทรงของเมือง ธรรมชาติและดินแดนจินตนาการท่ีเก่ียวข้องกบัสวรรค์ เมื่อ
เรามองไปท่ีงานศิลปะแนว Assemblage ของเธอในรายละเอียดแตล่ะสว่นมีขนาดเลก็แต่
องค์รวมทัง้หมดของผลงานมีขนาดใหญ่มาก...ผลงาน Sky Cathedral (1958) เป็นผลงาน
ขนาดใหญ่ชิน้ส าคญัซึ่งแหวกขนบออกมาจากงานสร้างสรรค์ของศิลปินชายที่ท างานแนว 
Abstract Expressionism ซึ่งมีอิทธิพลครอบง าแนวโน้มศิลปะในนิวยอร์กในช่วงทศวรรษ 
1950 ในการสร้างสรรค์งานชิน้นี ้ Louise Nevelson น าเอาเศษไม้ชิน้เลก็ ๆ จากอาคารเกา่ 
ๆ น ามายึดติดกันด้วยกาวและตะปูในรูปทรงที่ดูคล้ายกลุ่มสี่เหลี่ยม  เป็นประติมากรรม
แขวนผนงัในยคุแรก ๆ ของเธอ  เร่ิมต้นจากการประกอบกนัเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึง่ดู
คล้ายกบัรูปลกัษณ์ศิลปะจากคิวบิสม์ในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20     Louise Nevelson  
เร่ิมที่จะท ารูปทรงแบบมีแกนหมุน มีเคร่ืองยอดและแบบทางสถาปัตยกรรม เพื่อที่จะ
สามารถสะท้อนความมหมึา ความหลากหลายของมหานครนิวยอร์กซึง่เป็นบ้านหลงัที่สอง
ของเธอ  เธอจงใจใช้ไม้และสร้างรูปทรงของไม้เพื่อกระตุ้นเร้าอาณาจกัรแหง่สวรรค์  รวมทัง้
ประติมากรรมในสภาพแวดล้อมแบบเมืองที่อยู่รอบตวัเธอ  กล่องหลากหลายที่สร้างขึน้
เป็นโครงสร้างท าหน้าที่บรรจุความสบัสนวุ่นวายของการน าวตัถุต่าง ๆ มาประกอบเข้า
ด้วยกนั (Assemblage)  หน่วยย่อยเล็ก ๆ ประกอบกนัเข้าเป็นองค์ประกอบใหญ่เพื่อที่จะ
สะท้อนประสบการณ์ของศิลปินท่ีมีตอ่โลก  รวมไปถึงความเช่ือของเธอในเร่ืองจิตวญิญาณ  
ถึงแม้วา่เธอจะเติบโตในครอบครัวชาวยิวแตใ่นช่วงชีวิตเธอได้ศกึษาศาสนาหลากหลาย ใน
ผลงานประติมากรรมของเธอได้สะท้อนการสะสมสิ่งของต่าง ๆ เก่ียวกบัศาสนา  เธอจงใจ
ที่จะทาสีงานประติมากรรมของเธอให้เป็นสีด าเพื่อที่จะลบประวตัิศาสตร์ของ ๆ แต่ละชิน้
แ ล ะ เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม เ ป็ น อ ง ค์ ร ว ม ใ น ผ ล ง า น   
สีด าไม่ใช่สีที่แสดงความเป็นแง่ลบส าหรับเธอ แต่สีด าคือองค์รวม คือทกุสิ่งอย่าง  ตวัมนั
เองเป็นที่รวมของทกุสี  ดงันัน้เธอรู้สกึว่าสีด าได้ท าให้งานของเธอนัน้รู้สกึยิ่งใหญ่สง่างาม  
ด้วยสีและขนาดของผลงานทัง้หมดได้เปลี่ยนความคิดเก่ียวกบัผลงานและการสร้างสรรค์
ผลงานของศิลปินหญิงในยคุนัน้    Sky Cathedral  เป็นผลงานสว่นหนึง่ของนิทรรศการใน
ปี ค.ศ. 1958 อนัเป็นช่วงเวลาที่ Louise Nevelson มีช่ือเสยีงโดง่ดงั      
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ภาพประกอบ 28 ศลิปิน Louise Nevelson ผลงานช่ือ Sky Cathedral  
สร้างสรรค์ขึน้เม่ือปี ค.ศ. 1958 เทคนิค ไม้ทาสี ขนาด 343.9 x 305.4 x 45.7 ซม. 

 
ท่ีมา: http://www.moma.org/learn/moma_learning/louise-nevelson-sky-cathedral-1958 

 
 Mark Dion (ค.ศ.1961-ปัจจุบัน)  

การสืบค้นข้อมลูจาก TANYABONAKDARGALLERY (2016) พบวา่ Mark Dion 
(เกิด ค.ศ. 1961) เขาเป็นศิลปินชาวอเมริกัน เกิดท่ีมลรัฐแมสซาซูเซตส์ (Massachusetts) Dion 
ศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาเอกท่ี  University of Hartford School of Art รัฐคอนเนตทิคัต 
(Connecticut) ในชว่งระหวา่งปี ค.ศ. 1986 และ 2003 ตามล าดบั นอกจากนีเ้ขายงัได้ศกึษาท่ี The 
School of Visual Arts in New York ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1982-84 และได้เข้าร่วมโปรแกมศึกษาท่ี 
Whitney Museum of American Art’s Independent Study Program ในชว่งปี ค.ศ. 1984-85 เขา
ได้รับรางวลัส าคญั ๆ มากมาย อาท ิThe ninth annual Larry Aldrich Foundation Award (2001) 
และ The Smithsonian American Art Museum's Lucida Art Award (2008) ในชว่งสองทศวรรษ
ท่ีผ่านมา ผลงานของเขาได้รับการจัดแสดงอย่างกว้างขวางในพิพิธภัณฑ์ทัง้ในและต่างประเทศ 
อาทิ ผลงาน การแสดงเด่ียว Mark Dion: The Academy of Things at The Academy of Fine 
Arts Design in Dresden, Germany (2014), The Macabre Treasury at Museum Het Domein 
in Sittard, The Netherlands (2013), Oceanomania: Souvenirs of Mysterious Seas at Musée 
Océanographique de Monaco and Nouveau Musée National de Monaco / Villa Paloma in 
Monaco (2011) , The Marvelous Museum:  A Mark Dion Project at Oakland Museum of 
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California (2010-11), Systema Metropolis at Natural History Museum, London (2007), The 
South Florida Wildlife Rescue Unit at Miami Art Museum (2006), Rescue Archaeology, a 
project for the Museum of Modern Art (2004), และผลงานท่ีมีช่ือเสียง Tate Thames Dig at 
the Tate Gallery in London (1999)    

 แนวคิดในการท างานของ Mark Dion ตัง้แตช่่วงทศวรรษ 90 เป็นการตรวจสอบ
ลงไปในคตินิยมและสถาบนัสาธารณะซึ่งมีบทบาทในการก าหนดความเข้าใจของเราเก่ียวกับ
ประวัติศาสตร์  ความรู้และโลกธรรมชาติ  ศิลปินได้เข้าไปหยิบยืมวิธีการทางโบราณคดีและ
วิทยาศาสตร์ในการเก็บรวบรวม  สะสม จัดระเบียบ และจัดแสดงวัตถุต่าง ๆ ในสถาบันและ
พิพิธภัณฑ์ ศิลปินได้สร้างสรรค์งานท่ีกล่าวถึงประเด็นความแตกต่างระหว่างทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร์ท่ีมีความเป็นวตัถุวิสยัและอิทธิพลเชิงอตัวิสยัต่าง ๆ ด้วยการย้อนกลบัไปสู่รากฐาน
ของการเมืองเร่ืองสภาพแวดล้อมและนโยบายสาธารณะท่ีมีบทบาทในการก าหนดความรู้เก่ียวกบั
ธรรมชาต ิ  Mark Dion ตัง้ค าถามตอ่บทบาทอ านาจของวิทยาศาสตร์ในสงัคมร่วมสมยัปัจจบุนั  

 ผลงานสร้างสรรค์ของ Mark Dion ในโครงการ Tate Thames Dig สร้างสรรค์ขึน้
เม่ือปี ค.ศ. 1999  เป็นผลงานตวัอย่างท่ีจะน ามากล่าว ณ ท่ีนี ้โดย William Viney (2016)  เขียน
บทความ ‘Mark Dion and the Arts and Archaeologies of Waste’ เผยแพร่ในส่ือออนไลน์มี
ใจความโดยสรุปวา่ 

 
...ในแง่มุมหนึ่งไม่มีอะไรที่แปลกใหม่เก่ียวกับของสะสมที่อยู่ในงานของ  Dion สิ่งของ
เหลา่นีเ้ป็นสิง่ที่ยงัคงติดกบัขนบของการใช้วสัดพุบพานในงานประติมากรรม ความบงัเอญิ
และเป็นวัสดุที่มีราคาไม่แพงอะไรนัก  น ามาสะสมรวบรวมไว้แล้วจัดแสดงในพืน้ที่
สาธารณะ ...  

  

https://narratingwaste.wordpress.com/2012/06/20/new-article-up-on-material-world-mark-dion-and-the-arts-and-archaeologies-of-waste/
https://narratingwaste.wordpress.com/2012/06/20/new-article-up-on-material-world-mark-dion-and-the-arts-and-archaeologies-of-waste/
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ภาพประกอบ 29 ศลิปิน Mark Dion โครงการ Tate Thames Dig  
สร้างสรรค์ขึน้เม่ือปี ค.ศ. 1999 

 
ท่ีมา: https://narratingwaste.wordpress.com/tag/mark-dion/ 

 
 . . .บ่อยครั ง้ที่  Mark Dion ใ ช้วิ ธี วิทยาแบบโบราณคดีในการสร้างสรรค์งาน
ประติมากรรม เช่นผลงาน Flotsam and Jetsam (The End of the Game) (1994) ผลงาน 
History Trash Dig (1995) ผลงาน History Trash Scan(1996) และผลงาน Raiding 
Neptune’s Vault (1997)  ผลงานเหลา่นีล้้วนแสดงให้เห็นถึงความสนใจของเขาที่ตัง้อยูบ่น
วิธีวิทยาแบบโบราณคดีที่แตกต่างหลากหลาย     ผลงาน Tate Thames Dig (1999) มี
ความคล้ายคลึงกับผลงานต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น   โดยตวัผลงานเป็นการสะสม  แยก
ประเภทและการจดัแสดงวตัถุที่มีปฏิสมัพนัธ์ต่อทัง้พิพิธภณัฑ์ทางประวตัิศาสตร์และการ
วิพากษ์วา่ประวตัิศาสตร์เหลา่นัน้ได้ก่อรูปก่อร่างขึน้มาได้อย่างไร โครงการ Tate Thames 
Dig (1999) ได้รับการสนบัสนนุโดยพิพิธภณัฑ์ Tate ตอ่มาผลงานชิน้ดงักลา่วได้รับการจดั
แสดงและเป็นผลงานสะสมชิน้ส าคญัของพิพิธภณัฑ์   
 เนือ้หาและแนวความคิดในผลงาน Tate Thames Dig (1999) มีความเฉพาะเจาะจง
ส าหรับพิพิธภณัฑ์ Tate   ผลงานชิน้นีไ้ด้รับการมองเห็นวา่เป็นโครงการของ Tate Modern 
project และได้รับการจัดแสดงในฐานะส่วนหนึ่งของ Art Now programme ที่ Millbank  
วตัถทุี่เป็นชิน้งานบนัทกึการเร่ิมต้นใหมข่องพิพิธภณัฑ์ Tate ในลอนดอนในฐานะท่ีมีความ
เช่ือมโยงกนัของสองพืน้ท่ีคือพิพิธภณัฑ์และพืน้ท่ีริมแมน่ า้ โครงการนีไ้ด้เช่ือมตวัพิพิธภณัฑ์
เข้าสู่ชุมชนที่อยู่รายล้อมและเช่ือมเข้าสู่ประวตัิศาสตร์ทางสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตวั
พิพิธภณัฑ์ โครงการนีเ้ป็นงานท่ีมีการตระหนกัรู้ในตนเองซึง่มนัได้สะท้อนกระบวนการของ
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การจัดระเบียบ แยกประเภทและวิธีการจัดแสดงของตัวพิพิธภัณฑ์ Tate ซึ่งพิพิธภณัฑ์ 
Tate เองก็ได้ใช้กระบวนการสะสม แยกประเภทและจดัแสดงอยา่งนัน้เช่นกนั    
 วิธีวิทยาทางโบราณคดีที่ Dion ได้รับเอามาเพื่อสร้างสรรค์งานชิน้นีม้ีความโดดเด่น
แตกต่างออกไป   โดยศิลปินใช้เวลาสองสปัดาห์ท างานกบัทีมผู้ เช่ียวชาญด้านโบราณคดี
และอาสาสมคัรในการขุดค้นเศษซากวสัดทุี่กระแสน า้หรือลมอาจจะพดัพามาบริเวณริม
สองฝากฝ่ังแม่น า้เทมส์ ซึ่งบริเวณนีเ้ป็นพืน้ที่ใกล้กับใจกลางเมืองลอนดอน   ผลที่ได้รับ
จากการขดุค้นนัน้นา่ทึ่งจากวสัดพุบพานหลากหลาย อาทิ  ขวด  เศษแก้ว พลาสติก เหลก็ 
กระดุม ฟัน กระดูก บัตรประชาชน บัตรเครดิต กล้องยาสูบ   ของเล่นและเศษซาก
เคร่ืองปัน้ดินเผา  วตัถเุหลา่นีซ้ึ่งครัง้หนึ่งเคยเป็นของใช้ ได้กลายเป็นของถกูทิง้     ถกูขดุ
ค้นพบและสะสมโดยวิธีการทางโบราณคดี  ดัง้นัน้สิ่งที่มีอยู่ในวตัถุพบพาน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งวตัถุเศษขยะเหล่านีค้ือเป็นวตัถทุี่สะสมพฤติกรรมและกิจกรรมที่มีแบบแผนของ
มนุษย์ซึ่งสามารถเปิดเผยโดยผ่านการศึกษาวสัดุเหล่านัน้   นอกจากนีพ้ืน้ที่ของการขุด
ส ารวจเป็นเสมือน “การบนัทกึแบบแผนพฤติกรรมและกิจกรรมเพื่อท่ีจะถกูเปิดเผยผา่นการ
วิเคราะห์ที่มีความสมัพนัธ์ในเชิงบริบทที่มีอยูใ่นซากเศษวตัถพุบพาน”    
 บนัทึกภายในฉบบัหนึ่งของพิพิธภณัฑ์ Tate ได้กลา่วถึงการได้มาของวตัถตุ่าง ๆ และ
กล่าวเน้นถึงการสร้างสรรค์ผลงานที่มีการเช่ือมโยงกับกิจกรรมของมนุษย์  วตัถุพบพาน
ได้รับการท าความสะอาด จัดระบบ  จัดล าดบัตามประเภท น า้หนกั สี  วตัถุต่าง ๆ ได้รับ
การจดัแสดงไว้ภายในตู้กระจกแหง่ความสงสยัใคร่รู้ (ซึง่ตู้นีม้ีการพาดพิงถึงการขคุค้น การ
สะสมและการจดัแสดงแบบยคุสมยัเรเนอซองส์และขนบแบบวิกตอเรีย)    วตัถตุา่ง ๆ ที่จดั
แสดงในผลงานของ Dion  อ้างถึงการเป็นวตัถขุองใช้และการเป็นวตัถขุองทิง้   มนัอยู่ใน
เส้นแบ่งระว่างของการสะสมและการเป็นสิ่งที่ได้คืน   วตัถุพบพานจากเศษซากขยะเป็น
เสมือนสื่อบนัทึกพฤติกรรมของมนุษย์ เสมือนหนทางไปสู่อดีต ดงัที่ William Rathje ได้
เขียนบนัทกึไว้ ณ ที่ใดที่หนึง่วา่   “วตัถซุึง่กลุม่คนในสงัคมได้เป็นเจ้าของและขว้างมนัทิง้ไป 
สามารถพดูเก่ียวกบัชีวิตของเราได้อย่างซื่อสตัย์  ได้อย่างมีมลู ได้อย่างคลอ่งแคลว่และได้
อย่างเป็นจริงเก่ียวกบัชีวิตของมนัซี่งผ่านพ้นสิ่งต่าง ๆ มา”   ข้อมลูที่วตัถสุื่อสารนัน้ได้รับ
การทกึทกัวา่เป็นสิง่ที่เช่ือถือได้  มีความแท้มากกวา่สิง่ที่เป็นค าพดูและถกูเขียนบนัทกึไว้  ที่
ส าคญัยิ่ง จุดที่ต้องการเน้นยงัคงเก่ียวพนักบัมนษุยวิทยา  ซึ่งปฏิสมัพนัธ์ระหว่างวตัถแุละ
มนุษย์ได้ถูกท าให้เป็นเคร่ืองมือที่จุดประกายถึงชีวิตของมนุษย์    ผลงาน Tate Thames 
Dig (1999) ไม่ใช่งานศิลปะแบบรีไซเคิล เนื่องจากการรีไซเคิลแนะให้เห็นถึงการที่จะ
สญูเสียศกัยภาพของสิ่ง ๆ นัน้   และสญูเสียความสมัพนัธ์ตอ่ความมีหน้าที่อะไรบางอยา่ง
ของวัตถุ   ในทางกลบักันวตัถุที่บรรจุอยู่ในงานของ Dion นัน้ได้พกพากระบวนการที่มี
ความซบัซ้อน กระบวนการที่มีความลืน่ไหลและความตอ่เนื่องของวงจรชีวิตที่เข้าและจาก
ไป  จากการเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นของใช้และของทิง้     และได้หวนกลบัมาเป็นของ
สะสมอยูใ่นการดแูลอีกครัง้หนึง่…   
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 นอกจากนีย้งัมีผลงานชิน้อ่ืน ๆ ของ Mark Dion ท่ีมีการใช้วสัดพุบพาน อาท ิLandfill 

ค.ศ.1999-2000 เป็นการใช้วสัดพุบพานผสมผสานกับการใช้ส่ืออ่ืน ๆ   โดยวสัดตุ่าง ๆ ท่ีศิลปิน
น ามาเสนอนัน้ล้วนเป็นวตัถุท่ีเคยเป็นเศษซากของสิ่งต่าง ๆ ส าหรับศิลปินวสัดเุหล่านัน้คือวตัถุท่ี
บนัทกึเร่ืองราว กาลเวลา ประวตัศิาสตร์และพฤตกิรรมของมนษุย์โดยสิ่งตา่ง ๆ ท่ีมนษุย์บริโภคแล้ว
ทิง้หรือเป็นเศษซากท่ีถูกพัดพามาล้วนต่างมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของมนุษย์    
เศษซากและขยะไมใ่ชข่องท่ีไร้คณุคา่ แตส่ิ่งเหลา่นัน้คือสิ่งท่ีบง่บอกถึงพฤตกิรรมของเรา  เปรียบกบั
ขยะท่ีออกมาจากก้นครัวในบ้านเรา มันสามารถบ่งบอกได้ว่าในแต่ละวันเรากินใช้อะไร เรามี
พฤติกรรมอย่างไร แนวโน้มทศันคติตอ่ความเป็นอยู่และต่อรสนิยมวิถีการใช้ชีวิตเป็นอย่างไร เป็น
ต้น  
 

 
 

ภาพประกอบ 30 ศลิปิน Mark Dion ผลงานช่ือ Landfill  
สร้างสรรค์ขึน้เม่ือปี ค.ศ. 1999-2000 เทคนิค Mixed Media เป็นผลงานสะสมของ Museum of 

Contemporary Art San Diego ขนาดผลงาน 71.5 x 147.5 x 64 นิว้ 
 

ท่ีมา : http://www.tanyabonakdargallery.com/artists/mark-dion/series-sculpture-and-
installation/27t 
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 Olga de Amaral (เกิด ค.ศ. 1932) 
การสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ของ CASA AMARAL (2016) พบว่า  ศิลปินหญิง

นาม Olga de Amaral เกิดท่ีเมือง Bogota ประเทศโคลมัเบีย  เธอศกึษาด้านงานศลิปะผ้า (fabric 
art) จาก Cranbrook Academy of Art  ในรัฐมิชิแกน  Amaral  เป็นศิลปินท่ีมีช่ือเสียงในการ
ท างานด้านเส้นใย จิตรกรรมเกสโซ (gesso)  การใช้แผ่นเงินและแผ่นทองค า  เธอถ่ายทอดความ
เป็นสองมิติในงานผ้าทอมาสู่งานในรูปแบบสามมิติ ท่ีมีความผสมผสานทัง้ศิลปะบริสุทธ์ิ   
งานหตัถศิลป์และงานออกแบบ  Amaral เป็นบคุคลท่ีมีความส าคญัในฐานะของศิลปินจากละติน
อเมริกาซึง่มีผลงานสร้างสรรค์โดดเดน่เป็นท่ีรู้จกัในชว่งหลงัสงครามโลก (ทศวรรษ 60-70)  โดยเธอ
สร้างสรรค์งานในรูปแบบนามธรรมจากวสัดไุมต่ามแบบประเพณีนิยม  

 ผลงานของ Amaral มกัสะท้อนถึงช่วงเวลาในประวตัิศาสตร์ท่ีผ่านล่วงเลยตาม
กาลเวลา โดยได้รับแรงบนัดาลใจอย่างลึกซึง้จากวฒันธรรมของโคลมัเบียและจากอตัลกัษณ์ของ
ตวัเธอเอง   เร่ืองราวและความงดงามของสถาปัตยกรรม คณิตศาสตร์ ทิวทศัน์  การแบ่งขัว้ทาง
ประชาคมสงัคมและวฒันธรรมของโคลมัเบียได้รับการถกัทอร่วมกันผ่านวสัดเุส้นใย  การใช้แผ่น
ทองค าในผลงานของ Amaral ได้แรงบนัดาลใจจากการผสมผสานศิลปะยุคอาณานิคมและก่อน 
ฮิสแปนิก (pre-hispanic) ซึง่ท าให้ผลงานของเธอส่ือความรู้สกึอ่อนโยนและการน าพาผู้ชมไปสู่โลก
อ่ืน    

 Amaral ก่อตัง้และอ านวยการคณะวิชาผ้าทอท่ี  University of the Andes ใน  
Bogotá เม่ือปี ค.ศ. 1965 เธอได้รับรางวลัส าคญั ๆ มากมาย อาท ิ Guggenheim Fellowship เม่ือ
ปี ค.ศ. 1973  และในปี ค.ศ. 2005   เธอได้รับฉายาว่า  “Artist Visionary” จาก  Museum of Art 
and Design in New York ศิลปิน Amaral มีผลงานการแสดงครัง้ส าคญัในพิพิธภณัฑ์ตา่ง ๆ อาทิ  
Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, the Museum of Modern Art, New York, the 
Metropolitan Museum of Art, the Art Institute of Chicago, the Indianapolis Museum of Art, 
the Museum of Modern Art, Kyoto, Japan, San Francisco’ s De Young Museum, the 
Museum Bellerive ใน Zürich, the Museum of Fine Arts, Houston และ the Renwick Gallery 
of the National Gallery ใน Washington, D.C. 
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ภาพประกอบ 31 ศลิปิน Olga de Amaral ผลงานช่ือ Memorias 3  
สร้างสรรค์เม่ือปี ค.ศ. 2011 

 
ท่ีมา: http://amaraldiseno.co/virtual/OCA/2012_OCA_LatinAmericanMasters/ 

 

ภาพประกอบ 32  ศลิปิน Olga de Amaral ผลงานช่ือ AQUA IX  
สร้างสรรค์เม่ือปี ค.ศ. 2011 

 
ท่ีมา : http://amaraldiseno.co/virtual/OCA/2012_OCA_LatinAmericanMasters/ 
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 Kohei Nawa (เกิด ค.ศ. 1975)  
การสืบค้นข้อมูลจาก PACE Gallery (Pace London, 2016) และ Museum of 

Contemporary Art Tokyo (2016) ศิลปินชาวญ่ีปุ่ น Kohei Nawa เกิดเม่ือปี ค.ศ. 1975 ปัจจุบนั
พ านกัอยู่ในกรุงโตเกียว Kohei Nawa เป็นศิลปินรุ่นใหม่ท่ีมีช่ือเสียงและมีผลงานแสดงนิทรรศการ
ในหลากพิพิธภณัฑ์และหลายประเทศ  Kohei Nawa เป็นศิลปินท่ีมีทกัษะและมีความยืดหยุ่นต่อ
การใช้วสัดหุลากประเภท หลากเทคนิคและวิธีการ   ในปี ค.ศ. 2009 เขาแสดงงานผลงานเด่ียว 
“L_B_S” ท่ี  Maison Hermès กรุงโตเกียว   นอกจากนีเ้ขายังมีผลงานจัดแสดง ณ GALERIE 
VERA ประเทศเยอรมนีและได้เข้าร่วมในนิทรรศการ    The 6th Asia Pacific Triennial of 
Contemporary Art ณ ประเทศออสเตเรีย  ผลงานของเขาได้รับความสนใจจากผู้ชมเป็นอยา่งมาก
กระทั่งได้รับการขึน้ปกสูจิบตัรนิทรรศการในครัง้นัน้    ในปี ค.ศ. 2010 เขาได้เป็นตวัแทนศิลปิน
ญ่ีปุ่ นเข้าร่วมใน Busan Biennale และ Bangladesh Biennale  และด้วยความสามารถท่ีโดดเดน่
ผลงานของเขาได้รับรางวลั Grand Prize ใน Bangladesh Biennale 

 การสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ของ  Museum of Contemporary Art Tokyo 
(2016) พบว่า ผลงานในชุด Cell (2011) ท่ีจัดแสดง ณ Museum of Contemporary Art Tokyo  
เป็นผลงานการแสดงเดี่ยวของ Kohei Nawa ภายใต้แนวคิด Cell ในฐานะของภาชนะส าหรับภาพ 
(image)   ศิลปินได้แสดงให้เห็นถึงการเปล่ียนรูปของวสัดท่ีุมีคณุสมบตัิเป็นของเหลว อาทิ โพลียริู
เทน กาว ลกูปัดใส ปริซมึ น า้มนัซิลิโคนและอ่ืน ๆ   โดยน าวสัดเุหลา่นัน้มาแสดงออกภายใต้รูปทรง
ตา่ง ๆ   การสร้างสรรค์ของเขาสะท้อนการรับรู้  อารมณ์ความรู้สกึและความจริงบางอย่างท่ีมีความ
คลมุเครือระหวา่งความเป็นระบบแบบดจิิตอลและระบบอนาลอก (analog)      

 นิทรรศการ Cell ของ Kohei Nawa เป็นการส ารวจแหล่งท่ีมาและขอบเขตของ
อินเตอร์เฟส (interface) โดยมีการแบ่งหมวดการใช้วสัดอุอกเป็นหลายประเภท อาทิ ลูกปัด กาว 
ซิลิโคนและอ่ืน ๆ ซึ่งผลงานในชดุรูปสตัว์เขาซือ้ตุ๊กตาสตัว์เหล่านีจ้ากส่ือออนไลน์ ตุ๊กตาจะถูกปก
คลมุไปด้วยลกูปัดใสเพื่อท่ีจะสร้างสิ่งซึง่เขาเรียกวา่ PixCell   

 นอกจากนี ้Kohei Nawa ยงัสร้างสรรค์งานด้วยวัสดุอ่ืน ๆ อาทิ การสร้างสรรค์
งานจากกาวร้อน ซึ่งมีลกัษณะเป็นงานกึ่งจิตรกรรมและประติมากรรม สร้างสรรค์บนก าแพงของ 
หอศิลป์โดยตรงโดยใช้ปืนกาวสร้างรูปทรงอิสระคล้ายกบัเถาเลือ้ยท่ีแผ่ขยายรูปทรงออกไปผลงาน
ของ Kohei Nawa ให้ความรู้สึกถึงความน่าทึ่ง ทกัษะและความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงาน  
ความซบัซ้อนจากการจดัการวสัดแุละการน าเสนอผลงานนบัได้วา่เป็นต้นแบบของศลิปินท่ีสามารถ
ใช้วสัดพุบพานและวสัดใุนงานประตมิากรรมได้อย่างชาญฉลาด 
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ภาพประกอบ 33 ศลิปิน Kohei Nawa  ผลงานช่ือ PixCell-Elk#2 
สร้างสรรค์ขึน้เม่ือปี ค.ศ. 2009 

 
ท่ีมา : http://www.mot-art-museum.jp/koheinawa/eng/photos/ 

 

  
 

ภาพประกอบ 34 ศลิปิน Kohei Nawa ผลงานช่ือ  Force   
จดัแสดงท่ี  Pace London สร้างสรรค์ขึน้เม่ือปี ค.ศ.  2015 

 
ท่ีมา: http://edition.cnn.com/2015/09/15/arts/art-london-kohei-nawa/ 
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5. ทัศนะจากผู้ช านาญการ 
5.1 รองศาสตราจารย์ ธเนศ อ่าวสินธ์ุศิริ (2558) 

 ศิลปินอิสระและนกัวิชาการได้ให้สมัภาษณ์เก่ียวกับศิลปะส่ือประสมของตะวันตก
และในประเทศไทยมีใจความวา่ 
 

 ในโลกตะวันตกตัวที่เป็นกรอบใหญ่ที่สุดเป็นความเช่ือในเร่ืองความก้าวหน้าของ        
โมเดิร์นนิสม์ เช่ือในการท าสิ่งใหม่ ๆ ที่แตกต่าง การสร้างสรรค์ด้วยวิธีการหรือการใช้วสัดุ
หรือวิธีคิดใหม ่ๆ ไปข้างหน้าได้ตลอดเวลา มนัมาจากส านึกที่บางทีมนัก็ไมป่รากฏชดัเป็น
ทฤษฎีแต่เป็นส านึกของตะวันตกจึงท าให้เกิดคติอะวองการ์ด (Avant-Garde) ขึน้มา     
จริง ๆ ถ้าเราศกึษาเข้าไปในรายละเอียดของแตล่ะประเทศแตล่ะที่อาจจะไมเ่หมือนกนั เชน่ 
ผมว่าการเกิดขึน้ของคอลลาจมนัเกิดในช่วงเวลาสงครามโลกแต่ก็ไม่ได้หมายความว่า
ช่วงเวลานัน้ไม่มีสีไม่มีอุปกรณ์ แต่มันเป็นความคิดที่ต้องการแสวงหาสิ่งที่มนัแตกต่าง
ออกไป...ในวงการศิลปะของตะวนัตก ศิลปะเป็นศาสตร์ที่รองรับด้วยองค์ความรู้ ศิลปินที่
ท างานศิลปะทางทศันศิลป์ก็จะมีความรู้แบบนกัประพนัธ์เพราะว่าพวกนกัประพนัธ์ก็เป็น
พวกที่อ่านทฤษฎี  มีวิธีคิดเยอะแล้วก็ท างานสร้างสรรค์ด้วย ผมคิดวา่ศิลปินก็ไมไ่ด้ตา่งกนั 
วิธีคิดโมเดิร์นนิสม์ในตะวนัตกมนัท าให้คนส่วนใหญ่เช่ือในเร่ืองการพยายามที่จะขยาย
นิยามของศิลปะให้กว้างออกไปเร่ือย ๆ นิยามของศิลปะมนัจะไมค่งที่เลยมนัมีการขยบัไป
เร่ือย ๆ  ผมคิดวา่โครงสร้างของเขามนัมีหลาย ๆ สว่นประกอบกนั  แตเ่ขามีแกนใหญ่ที่เช่ือ
ว่าเขาจะต้องไปข้างหน้า  สิ่งที่เกิดขึน้ไม่ว่าจะเป็น found object จะเป็นอะไรทัง้หลาย  
สว่นค าว่า Mixed Media ถ้าแปลให้ตรงคือ ค าว่า media เป็นพหพูจน์ของค าว่า medium 
ของสื่อศิลปะไม่ว่าจะ  ภาพพิมพ์ จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพถ่ายหรืออะไรก็แล้วแตซ่ึง่
เป็นการน า medium มากกวา่หนึง่มาบวกกนั การท างานของศิลปินตะวนัตก อาทิ การท า
ศิลปะแนว Assemblage ที่เอานู่นเอานี่มาผสมผสานกันหรือ Combine Painting แบบ 
Robert Rauschenberg  มนัคงไม่ใช่ศิลปะแบบ Mixed Media มนัคงเป็นส านึกที่ขยาย
นิยามของค าว่าศิลปะออกไปเร่ือย ๆ  ชาวตะวนัตกเช่ือว่าเราท าศิลปะได้ใหม่ตลอดเวลา 
เราท าสิ่งที่แตกต่างออกไปได้ตลอดเวลาแล้วเป็นหน้าที่ด้วย เพราะว่าคณุจะต้องผลกัดนั
เวลาให้มันขยับไปข้างหน้า  เพราะว่าเวลามันก็คือ วิธีแสดงออก  วิธีคิดชุดที่มันต้อง
เปลีย่นไปตลอดเวลา เขาเช่ือในเร่ืองการเปลีย่นแปลง  
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5.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรรเสริญ มิลินทสูต (2559) 
 ผู้บริหารด้านศิลปวฒันธรรม นกัวิชาการและศิลปินอิสระได้ให้ทศันะเก่ียวกบัศิลปะ

ส่ือประสมในตะวนัตกและในประเทศไทยมีใจความวา่ 
 

 ...ข้อแรกมนัก็มีความสบัสนกนัระหว่างสองอย่าง คือ เหมือนกบั Mixed Technique 
กบั Mixed Media เพราะว่า Mixed Technique มนัคงมีคนท ามากนัโดยตลอด อย่างเช่น 
ภาพพิมพ์สองอนัปนกนั เขียนสฝีุ่ นปนกบัสีน า้มนั... แตถ้่าเป็น Mixed Media ก็จะเป็นการ
ข้ามสือ่ซึง่ในท่ีนี่คือเอาสือ่สองตวัปนกนั งานของศิลปินบางทา่นในระยะแรกอาจจะถกูมอง
ว่าเป็นการข้ามสื่อแต่พอเวลาผ่านไปมาถึงปัจจุบันนิยามของค าว่า Mixed Media 
เปลี่ยนไปและเมื่อกลบัไปมองผลงานจิตรกรรมชิน้เดิมอีกครัง้ ผู้ชมอาจจะนิยามว่าเป็น
จิตรกรรม เพียงแตม่ีการเปลีย่นวสัด ุถ้าเราเอาภาวะปัจจบุนัเป็นตวัตัง้แล้วก็ย้อนกลบัไปท า
ความเข้าใจกับประวตัิศาสตร์ใหม่แล้วก็ท าความเข้าใจกับศพัท์เทคนิคทางศิลปะ Mixed 
Media ต้องประกอบด้วยสื่อสองสื่อมาท างานด้วยกัน หรือยกตัวอย่างถึงการท าผิว
ประติมากรรมด้วยการพิมพ์ระบายสลีงไป สมยัก่อนก็จะนิยามงานในรูปแบบนัน้วา่ Mixed 
Media  แต่เมื่อมาถึงปัจจุบนัก็คงคิดว่าเป็นการท าผิวประติมากรรม เหมือนกับเราทาสี
ประติมากรรมไมใ่ช่การข้ามสือ่ ดงันัน้ผมคิดวา่ประเด็นแรกคือต้องท าความเข้าใจกบัค าว่า 
Mixed Media ให้ชดัเจนก่อน...ผมแนะน าวา่อาจเลีย่งใช้ค าวา่งานสองมิตแิทนการใช้ค าวา่
จิตรกรรม   เพื่อที่จะให้เห็นวา่การเร่ิมเอาสิ่งที่มีสามมิติไปใสใ่นงานสองมิติ แต่ว่ายงัให้คน
ดดูใูนลกัษณะของสองมิติอยู ่อย่างน้อยมนัอาจจะตดัข้อโต้เถียงของการให้ค าจดัความ....
ในทศันะของผมส าหรับการสร้างสรรค์ที่มีการเอาวตัถสุามมิติเข้ามาผสมในงานสองมิติก็
จะมีวิธีการใช้วตัถใุนสองทิศทาง คือ  ทางที่หนึง่ศิลปินคิดในเร่ืองของรูปแบบ (Form) จริงๆ
โดยที่ไม่ได้สนใจจะเอาตวัความหมายของวตัถุที่เข้ามาใส่ให้มนัเกิดผลทางความหมาย  
เป็นลกัษณะที่ชดัเจนคือไมว่า่จะเป็นวสัดอุะไร ศิลปินจะท าลายความหมายของความเป็น
วสัดนุัน้ออกไป แล้วให้เหลอืเฉพาะคณุลกัษณะของความเป็นทศันธาต ุ(elements) ตา่ง ๆ 
นานา  แล้วเอาตวันัน้มาผสมใหม่ มารวม (combine) มาควบคุม (manipulate) อะไรก็
แล้วแต่เพื่อให้เกิดตวัผลงานจิตรกรรมที่ให้ผลในความรู้สึกในเชิงของนามธรรมออกมา  
แต่ในขณะเดียวกันก็มีอีกกลุ่มหนึ่งที่ยงัคงเอาตวัความหมายของตวัวตัถุหรือวสัดุต่าง ๆ 
เข้ามาใช้  คือทัง้วตัถแุละวสัด ุเช่น เอาดินมาใช้ยงัคงให้ความรู้สกึว่ามนัเป็นดินแตกอะไร  
ต่าง ๆ นานา คือคงความหมายของตวัวตัถุไว้เหมือนเดิม  เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มแรก  
ที่อาจจะใช้ดินเหมือนกนัแตท่ าจนกระทัง่ดินกลายเป็นผงสเีป็นพืน้ผิว...    
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5.3 ดร.ชญานุตม์ ศิลปศาสตร์ (2559) 
 นกัวิชาการและภัณฑารักษ์อิสระได้ให้ทศันะเก่ียวกับศิลปะส่ือประสมในตะวันตก

และในประเทศไทยมีใจความวา่    
 

  ...Mixed Media  ในเชิงประวัติศาสตร์ศิลป์ของต่างประเทศเร่ิมมาตัง้แต่ยุคต้น
ศตวรรษที่ 20  มองย้อนไปเมื่องานปะปิดเร่ิมขึน้มา   สว่นในประวตัิศาสตร์ไทย ถ้ามองวา่
จิตรกรรมสมัยใหม่เร่ิมที่ไหนก็ต้องเป็นช่วงของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี และงาน
จิตรกรรมสื่อประสมเร่ิมมาชดัเจนช่วงทศวรรษ 70 และ 80...ถ้าเรามองในแง่วา่  ศิลปะใน
บ้านเราที่ใช้วสัดหุรือสื่ออื่นเข้ามาผสมก็จะช้ากว่าต่างประเทศ   นิดหน่อย...ถ้ามองตอน
ที่ปิกัสโซท างานปะปิดคือมโนทศัน์ของสมยัใหม่คือคิดใหม่ท าใหม่ ต้องมีอะไรที่ก้าวหน้า
ตลอดเวลานัน่คือแนวคิดในการท างาน ถ้าเปรียบเทียบกบัตา่งประเทศเราไม่ได้มีมโนทศัน์
แบบเดียวกับตะวนัตก แต่เราผสมผสานจากการเห็นวิธีการหรือไปเห็นอะไรบางอย่างที่
นา่สนใจเข้ากบัวฒันธรรมของเราอีกทีหนึง่เพื่อให้เกิดความหลากหลายทางการสร้างสรรค์
มากขึน้  ในช่วงทศวรรษเดียวกนัคือ 70 และ 80 สื่อใหม่ ๆ พวก New Media ได้เข้ามามี
บทบาทตอ่การสร้างสรรค์งานของศิลปินไทยหลายทา่นแล้ว พวกงานจดัวาง  (Installation) 
และงานแสดงสด (Performance)   ซึง่ตรงนีก็้เป็นทางเลอืกของการใช้สือ่อีกประเภทหนึง่ที่
เรียกว่า  Digital Media งานแบบสื่อประสม (Mixed Media) ก็เข้ามาในช่วงเวลาเดียวกนั
นีเ้อง…ความพิเศษของงานจิตรกรรมสือ่ประสมก็คือ ลกูเลน่ของการใช้วสัดทุี่สร้างลกัษณะ
พิเศษ (originality) ของศิลปินแต่ละคนขึน้มา ซึ่งเป็นการพยายามหาเทคนิคและวิธีการท่ี
คนอื่นอาจจะยังไม่ได้น ามาสร้างสรรค์ในงานของตน   วัสดุต่าง ๆ ที่เรารู้สึกคุ้นเคยใน
ชีวิตประจ าวนัจะถกูสร้างเนือ้หาขึน้มาใหม่ด้วยการเปลี่ยนพืน้ที่  เปลี่ยนบริบทจากหน้าที่
ดัง้เดิมกระทัง่กลายเป็นอยา่งอื่น... 

 
6. บทความและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

6.1 สมพร รอดบุญ (2542) 
 ได้เขียนบทความเก่ียวกับการสร้างสรรค์งานของ กมล ทัศนาญชลี ไว้ในสูจิบัตร  

“Kamol Tassananchalee 39 Years Retrospective”  มีใจความโดยสงัเขปดงันี ้
 

 งานในช่วงต้นของศิลปิน ช่วงประมาณปี พ.ศ. 2512  เป็นงานจิตรกรรมซึง่มีแนวเร่ือง
เก่ียวกบัชีวิตและความโกรธาตอ่ความรุนแรงโหดร้ายจากสงครามที่เกิดขึน้ในเวียตนาม ซึง่
ป รากฏในงานภาพพิม พ์ชุด  “The Troubled World Series”  และ จิตรกรรมชุ ด 
“Brotherhood of man” และ  “The Asian War in Flesh and Blood”… 
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 ในปี พ.ศ. 2513 กมล เดินทางไปสูส่หรัฐอเมริกาที่ซึง่เขาได้มีประสบการณ์อยา่งเสรีใน   
การสร้างสรรค์งานศิลปะ ที่นัน่เขาได้ศึกษาภาพพิมพ์ที่สถาบนัโอติส (Otis Art Institute) 
ในเมือง  ลอสแองเจลสิ...  
 ช่วงปี พ.ศ. 2516-2517 เป็นช่วงที่กมลก าลงัค้นหา แสวงหาและทดลองเทคนิควิธีการ
ต่าง ๆ   ประเด็นหลกัในช่วงเวลานัน้คือการแสวงหาความเป็นไปได้ที่หลากหลายในการ
สร้างสรรค์งานภาพพิมพ์  เขาเร่ิมท างานชดุ “Paint Tube” ซึ่งได้กลายมาเป็นหลกัฐานชิน้
ส าคญัของการเป็นศิลปินไทยที่มีความก้าวหน้าจากการท างานภาพพิมพ์สองมิติ สู่การ
ท างานสามมิติแบบลอยตวั  ด้วยเทคนิคทางภาพพิมพ์ อย่างไร้ข้อจ ากดั และไม่ติดอยู่กบั
ความคิดทัว่ ๆ ไปท่ีวา่ภาพพิมพ์จะท าได้เพียงบนพืน้ภาพแบน ๆ เทา่นัน้...  
 งานแนวสือ่ประสมของกมลตอ่มาพฒันาไปสูง่านแบบจดัวางซึง่มีพืน้ฐานจากงานแนว
คอนเซปชวล ถ้าเรามองย้อนกลบัไปที่งานของกมลในปี พ.ศ. 2518 เราจะเห็นการใช้วสัดุ
หลากหลายที่เขาพบในธรรมชาติ วสัดทุิง้เหลอืใช้รวมทัง้วสัดสุ าเร็จรูป (ready-mades) ซึง่
สามารถพบหาได้ในชีวิตประจ าวนัของเรา อาทิ ก้อนหิน กระดาษ เชือก ซิป เหล็กและ
นีออน  งานหลอดสีที่ก่อนหน้านีจ้ดัแสดงในห้องแสดงงานได้ถกูย้ายไปสูพ่ืน้ที่ด้านนอกใน
สภาพแวดล้อมธรรมชาติ  กมลใช้ธรรมชาติในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของคอนเซปและ
ขณะเดียวกนัก็เป็นสว่นหนึ่งในงานของเขา  หลอดสีของเขาได้ถกูน าไปจดัวางที่ชายหาด 
ภเูขาและทะเลทราย... ความตัง้ใจหลกัของกมลคือการสร้างปรากฏการณ์ ค าแถลงการณ์ 
(statement) ใหม่ของงานศิลปะในธรรมชาติที่สะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลงไปตาม
กาลเวลา ความไมถ่าวรและการยอ่ยสลายไปในท่ีสดุ   แนวความคิดเช่นนีไ้มต้่องสงสยัเลย
วา่มีความเก่ียวข้องกบัปรัชญาของชีวิต  
 ในปี พ.ศ.  2519 กมลได้น างานหลอดสีไปติดตัง้ไว้ที่ทะเลทราย  MOJAVE  มลรัฐ
เทกซสั  ด้วยการจดัวางหลอดสีแต่ละอนักลบัหวั...ในปี พ.ศ. 2533 กมลจ าลองงานชิน้นี ้
จดัแสดงที่หอศิลป์เจ้าฟ้ากรุงเทพ  พร้อมจดัแสดงอื่น ๆ ที่กมลได้สร้างสรรค์ไว้ขณะพ านกั
อยู่สหรัฐอเมริกาในช่วง 10  ปีที่ผ่านมา ไม่มีใครปฏิเสธได้วา่ กมลได้น าแนวคิดที่ก้าวหน้า
ทางศิลปะรวมถึงรูปแบบและเทคนิคใหม่ ๆ สู่วงการศิลปกรรมของไทย  ในความคิดเห็น
สว่นตวัของผู้ เขียนบางทีกมลเป็นศิลปินคนแรกที่ได้แนะน างานสือ่ประสมผสมกบังานแบบ
ศิลปะกับสภาพแวดล้อม (environmental art) งานรูปแบบจัดวางและคอนเซปชวล สู่
วงการศิลปกรรมไทยในช่วง 20 ปี... 

 
6.2 Herbert P. Phillips (1999) 

 ด ารงต าแหนง่ศาสตราจารย์กิตติคณุ แหง่มหาวิทยาลยั California ท่ี Berkeley ผู้ซึง่
เคยพบปะกับ กมล ทัศนาญชลี ท่ีบางกะปิแกลอร่ีตัง้แต่ปี พ.ศ. 2508 และได้พบกันอีกครัง้ ณ 
ประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงเวลา 15 ปี ต่อมา Herbert P. Phillips ได้ตัง้ข้อสังเกตต่อการ
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สร้างสรรค์และการประสบความส าเร็จของกมล ทัศนาญชลี ไว้ในสูจิบัตรนิทรรศการ Kamol 
Tassaanchalee 39 Years Retrospective ในปี พ.ศ. 2542 มีใจความสงัเขป ดงันี ้ 
  

 ...ความโดดเด่นในผลงานของกมลมาจากคณุลกัษณะที่มีเอกลกัษณ์อย่างน้อยสาม
ประการ คือ ประการที่หนึ่ง ไม่เหมือนกับศิลปินไทยร่วมสมัยคนอื่น ๆ ซึ่งยกเว้น พิชัย  
นิรันดร์ และ องัคาร   กลัยาณพงศ์  กมลเผชิญหน้ากบัค่านิยมและขนบทางสนุทรีย์แบบ
ไทยมาตัง้แตย่งัวยัเยาว์  เมื่อกมลอายไุด้ 7 ขวบ  กมลติดตามคณุตา สา่ง สดประเสริฐ เป็น
ที่รู้จกักนันามของ หมื่นช่าง  ช านาญกิจ และศิลปินอาวโุสเพื่อนของคณุตาเป็นจิตรกรไทย
ที่เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนงัที่วดั  พระแก้ว  คุณตาส่าง สดประเสริฐ เป็นศิษย์เอกของ
หลวงตาไม้ซึ่งหลวงตาไม้เพื่อนสนิทกับขรัวอินโข่ง  สุทรียทางศิลปะของกมล จึงสืบ
ย้อนกลบัไปได้ถึงขรัวอินโข่งซึ่งเป็นจิตรกรเอกผู้ ซึ่งน าเอารสนิยมแบบตะวนัตกสู่ศิลปะ
ประเพณีแบบไทยในรัชสมัยรัชกาลที่  4   อีกทัง้บรรดาคุณลุงของกมล ... เป็นช่างไทย 
สถาปนิก และจิตรกร  ความซาบซึง้ในสนุทรียะแบบไทยจึงเป็นคณุลกัษณะทัว่ไปที่มีอยู่ใน
สภาพแวดล้อมชีวิตของกมล  ดงันัน้กมลจึงไมเ่หมือนกบัเพื่อนศิลปินคนอื่น ๆ  กมลไมต้่อง
หว่านล้อมผู้หลกัผู้ ใหญ่ให้เห็นด้วยกบัการด าเนินชีวิตบนหนทางศิลปินตามที่ตนปรารถนา 
...ประการที่สองและบางทีอาจเป็นคณุลกัษณะที่โดดเดน่ไม่เหมือนใครของกมล    ในการ
ผสานศิลปะแบบอยา่งยโุรปอเมริกนัเข้ากบัแบบอยา่งของไทย ซึ่งเป็นการคิดประดิษฐ์ใหม่
ทางศิลปะในแง่ของความหมายและคณุค่า  ศิลปินไทยร่วมสมยัมากมายติดอยู่กบัขนบ
แบบใดแบบหนึ่ง แต่ไม่มีใครที่มีความตอ่เนื่องมีความคิดริเร่ิมและโอกาสในการอทุิศตนท่ี
จะผสมผสานและริเร่ิมใหมใ่นงานสองขนบที่มีความแตกตา่งกนัอยา่งสิน้เชิง  กมลได้กลาย
มาเป็นผู้ รวบรวมและแปลงรูปในยุคสมยัใหม่เหมือนรูปเทพเจ้าโรมนันามเจนสั (Janus)  
ผู้ปรากฏกายในร่างสองหน้าจ้องมองออกไปในทิศทางตรงกนัข้าม...กมลได้เข้าศกึษาตอ่ที่ 
Otis Art Institute และได้พบปะนกัสะสมผู้มีศกัยภาพมากมาย กมลและบิลได้เป็นเพื่อน
กันมาอย่างยืนนาน...กมลด าเนินชีวิตในสหรัฐอเมริกาและสร้างตวัในฐานะศิลปิน เขา
สามารถขายผลงานให้กบันกัสะสมทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศ  กมลได้จัดตัง้ Thai 
Art Council of the United States เขาสนบัสนนุกิจกรรมตา่ง ๆ ด้วยเงินสว่นตวั หลายครัง้
ที่กมลเดินทางกลบัมาประเทศไทยเพื่อพบปะเพื่อนศิลปิน เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษและ
ค้นพบแรงบนัดาลใจ...แนวภาพในรูปลกัษณ์แบบตะวนัตกสมยัใหม่กบัแบบไทยได้ปรากฏ
ในผลงานของกมลอย่างต่อเนื่อง เมื่อตัง้ต้นท างานจิตรกรรม  กมลหมกมุ่นกับการใช้
สุนทรียภาพเชิงเส้น ถึงแม้ว่าเขาจะเร่ิมใช้สีบ้างแต่ก็ไม่มากนักจนกระทั่งเขาได้มาถึ ง
แคลิฟฟอร์เนีย เขาได้เปิดออกไปสู่การใช้สีแบบทดลองในวิถีทางแบบอเมริกัน อย่างไรก็
ตามตัง้แตย่คุต้น ๆ ประสบการณ์ในสหรัฐอเมริกา  เขาได้ผสมผสานทศันธาตขุองไทยและ
ตะวนัตกเข้าด้วยกนั ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์จาก “หนงัใหญ่” ในฐานะเคร่ืองมือในการ
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ก าหนดกรอบภาพ...หรือรูปทรงรอยพระพุทธบาทกับสีสดใสแบบแคลิฟฟอร์เนียและ 
การแสดงออกในแนวทางของแ อ๊บสแทรก   เอก ซ์ เพรสสชั่นนิส ม์   (Abstract 
Expressionism)... ประการที่สาม การเชือ้เชิญศิลปินให้มาพ านกั ณ สหรัฐอเมริกาเป็นท่ีรู้
กนัในแวดวงศิลปินไทย  และการกระท านัน้ได้แสดงให้เห็นถึงการอทุิศตนของกมล...กมล
ตระหนักดีว่าเขาพ านักอยู่ที่สหรัฐอเมริกา แต่ต้นก าเนิดทางศิลปะของเขามีรากอยู่ใน
ประเทศไทย  และการมาเยือนของเพื่อนร่วมชาติเป็นครัง้คราวท าให้เขาได้ติดตามความ
เคลื่อนไหวและวิสยัทศัน์ในวงการศิลปกรรมไทย กมลเป็นศิลปินที่มีชีวิตในสองโลก ซึ่ง
ส่งผลให้งานของเขาเต็มไปด้วยสีสัน มีความเป็นต้นฉบับไม่เหมือนใคร มีความเป็น
ธรรมชาติและมีเสนห์่นา่หลงใหล... 

 
6.3 สุธี คุณาวิชยานนท์ (2554) 

 เขียนหนงัสือชดุ เรียนรู้ศิลปะไทยเร่ืองทศันศิลป์ (สธีุ คณุาวิชยานนท์, 2554) โดยมี
เนือ้หาเก่ียวกบักมล ทศันาญชลี มีใจความวา่  ต้นพทุธทศวรรษ 2520 กมล ทศันาญชลี (เกิด พ.ศ. 
2487) เป็นศิลปินท่ีท างานส่ือผสมคนส าคัญคนหนึ่ง  กมลได้ไปเรียนศิลปะท่ีรัฐแคลิฟอร์เนีย 
สหรัฐอเมริกาและใช้ชีวิตเป็นศิลปินอยู่ท่ีนัน่ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2513 จนกระทัง่ ปี พ.ศ. 2523  กมล ได้
น าผลงานท่ีเขาท าขึน้ในระยะเวลา 10 ปี ท่ีอเมริกากลับมาแสดงท่ีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ   
หอศิลปกรุงเทพฯ  ผลงานท่ีน ามาจดัแสดงในช่วงเวลานัน้เป็นผลงานภาพพิมพ์เทคนิคผสม เช่น 
ภาพพิมพ์แม่พิมพ์โลหะท่ีพิมพ์ลงบนกระดาษท าเองแล้วผสมด้วยการน าภาพหรือวสัดตุา่ง ๆ  มาปะติด 
หรือบางภาพก็มีการเย็บด้วยด้ายจากจกัรเย็บผ้าหรือบ้างก็พิมพ์ลงบนกระดาษแล้วน าไปประกอบ
สร้างเป็นรูปหลอดสีขนาดใหญ่แล้วติดด้วยซิปหรือมีลูกกลิง้  (แบบท่ีใช้กลิง้สีในภาพพิมพ์) มา
ประกอบด้วยท าให้กลายเป็นภาพพิมพ์ผสมกบัประติมากรรม 3 มิติ ซึ่งลกัษณะงานประเภทนีอ้าจ
เรียกได้วา่ศลิปะส่ือประสม 

6.4 วิโชค มุกดามณี (2545) 
 เขียนหนงัสือเก่ียวกับผลงานของ กมล ทศันาญชลี ในหนงัสือศิลปะส่ือประสมและ

ศิลปะแนวจดัวางในประเทศไทย มีใจความว่า กมลเป็นศิลปินท่ีมีช่ือเสียงด้านการน าศิลปะเข้าไป
สมัพนัธ์กบัธรรมชาตแิวดล้อม (Environmental Art) โดยในปี พ.ศ. 2518 กมล  น าผลงานชดุหลอด
สีขนาดใหญ่  ไปติดตัง้ตามชายหาด ทะเลทรายและหบุเขาในรัฐตา่ง ๆ ของสหรัฐอเมริกาหรือการ
ใช้สีฝุ่ นไปโปรยในหาดทรายให้ปลิวฟุ้งไปกบัอากาศและพืน้ท่ีสร้างงาน  วิโชค มกุดามณี ได้บนัทึก
การท างานของกมล ทศันาญชลี ไว้ว่า กมลใช้วสัดหุลากชนิดในการสร้างสรรค์ผลงานทัง้วสัดท่ีุท า
ขึน้เองและวสัดเุหลือใช้  ในระยะหลงัเม่ือมีอาการภูมิแพ้วสัดจุากสารเคมี กมล   ได้หนัมาทดลอง
ท ากระดาษใช้เองและเม่ือทดลองท างานกบักระดาษอยู่ระยะหนึ่งก็เกิดแนวคิดท่ีจะน ารูปทรงของ
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หนงัใหญ่ซึ่งเป็นรากศิลปวฒันธรรมไทยมาเป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์งาน โดย กมล สามารถ
พฒันารูปร่างและรายละเอียดของหนงัใหญ่อนัมีรูปลกัษณะเฉพาะไปสูล่กัษณะร่วมแบบนามธรรม 
ซึง่เป็นการประสานรูปแบบวฒันธรรมไทยเข้ากบัวฒันธรรมสากลร่วมสมยัได้อยา่งกลมกลืน 

6.5 เอกชาต ิใจเพชร (2551) 
 เขียนบทความพิเศษในนิตยสาร Fine Art แสดงทศันะต่อผลงานของ  เดชา วราชุน 

โดยมีใจความพอสงัเขปวา่ 
 

 งานของเดชา วราชุน แบ่งได้เป็น 3 ยุคใหญ่ ๆ คือ ยุคเร่ิมต้น (2511-2532) ยุคสีน า้ 
(2533) และงานยุคสื่อผสม (2534-ปัจจุบัน)  งานในยุคแรกเป็นการท างานโดยที่ได้รับ
อิทธิพลจากงานของคนอื่นน้อยมาก เขาท างานโดยใช้ทศันธาตตุา่ง ๆ มาจดัองค์ประกอบ
ขึน้เป็นจิตรกรรมนามธรรม มีทัง้รูปทรงของเรขาคณิตและรูปทรงของอินทรีย์วตัถอุยูใ่นงาน 
ซึ่งรูปทรงที่แตกต่างกันทัง้สองนีเ้ป็นตวัสร้างความเคลื่อนไหวให้เกิดขึน้ในงานนามธรรม
ของเขา...  
 ในล าดับต่อมา การท างานของ เดชา วราชุน ได้น าวิธีการติดปะ (Collage) มาใช้ 
ร่วมด้วย โดยวสัดทุี่ศิลปินน ามาใช้ติดปะมกัจะเป็นวสัดทุี่มีความทรงจ าของศิลปินอยูใ่นนัน้ 
ไมว่า่จะเป็น นาฬิกาเก่า ไพโ่บราณ กลอ่งไม้ขีดไฟ ฯลฯ จึงกลา่วได้วา่ งานชดุนีข้องเขาเป็น
การร้อยเรียงความทรงจ าที่เขามีออกมาเป็นงานศิลปะ และผลงานชุดนีก็้แสดงถึง
ความสามารถในการจดัองค์ประกอบงานของเขาเพราะเขาสามารถน าเอาวสัดทุี่แตกตา่ง
กนัอยา่งมากมายมาท าให้ลงตวัในงานชิน้เดียวกนั 
 

6.6 วิโชค มุกดามณี (2545) 
 เขียนหนงัสือ ส่ือประสมและศิลปะแนวจดัวางในประเทศไทย โดยได้เขียนเก่ียวกบั

ประวตัแิละการสร้างสรรค์งานของ เดชา วราชนุ มีใจความดงันี ้
 เดชา วราชุน (เกิด พ.ศ. 2488) เป็นศิลปินอีกท่านหนึ่งท่ีสร้างงานจิตรกรรมส่ือ

ประสมด้วยการใช้วสัดจุ าพวกโลหะ ทองแดง อะลมูิเนียมในการสร้างสรรค์งาน ในระยะแรก เดชา 
วราชนุ  สร้างผลงานภาพพิมพ์ โดย วิโชค มกุดามณี บนัทกึไว้วา่ 

 
 ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2512 เป็นต้นมาเขาใช้ประสบการณ์จากการรวบรวมข้อมูลที่สนใจ ทัง้
จากธรรมชาติและจากรูปทรงที่มาจากเรขาคณิต รวมทัง้การเคลื่อนไหวของฝีแปรงใน
ลกัษณะรูปทรงอิสระน ามาจดัเป็นองค์ประกอบของภาพขึน้ตามจินตนาการ  เดชา เช่ือวา่
องค์ประกอบเป็นสว่นส าคญัทางศิลปะที่จะท าให้เกิดเป็นภาพ เป็นเพลงหรือความไพเราะ
ทางถ้อยค าได้ ดงันัน้ในผลงานของเขาจะน าเอามวลธาตทุางศิลปะคือ เส้น รูปทรง พืน้ผิว 
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สี น า้หนกัและพืน้ที่ว่างมาประกอบกนัให้เกิดความประสานกลมกลืนเพื่อให้เกิดผลตาม
ความรู้สึกนึกคิดส่วนตวั  เดชา สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมสื่อประสมในช่วงแรก ๆ ด้วย
เทคนิคปะปิดในปี พ.ศ. 2520 ในผลงานช่ือ Collage 2/1977 เดชา ใช้โลหะตดัเป็นรูปทรง
ล้อเลียนกับงานภาพพิมพ์ คือใช้มวลธาตุทางทัศนศิลป์เป็นมูลเหตุส าคัญในการสร้าง
ผลงาน เขาใช้พืน้ที่ขาวเหมือนแผ่นกระดาษ จากนัน้จึงสร้างรูปทรงขึน้มาจากพืน้ท่ีขาวนัน้ 
ครัง้ต่อ ๆ มา เดชา ยงัคงพฒันาผลงานอย่างต่อเนื่องมาตามล าดบั ผลงานในช่วงปี พ.ศ. 
2535 มีลกัษณะเปลีย่นแปลงไปจากเดิม เมื่อ เดชา เร่ิมใช้พืน้ท่ีทัง้หมดให้มีความส าคญัตอ่  
การสร้างรูปทรง ผลงานในชดุนีไ้ด้แก่ ภาพสะท้อนหมายเลข 1 ถึงหมายเลข 8, 2535  
 

6.7 วิชญ มุกดามณี (2556) 
 เ ขียนบทความเก่ียวกับศิลปินแห่งชาติ  คือ ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี  

เพ่ือน าเสนอบุคลิกภาพส่วนตัว การพัฒนาผลงานและความคิดสร้างสรรค์ของศาสตราจารย์   
วิโชค มกุดามณี  โดยมีใจความโดยสงัเขปดงันี ้ 
 

 วิโชค มุกดามณี เป็นศิลปินแนวสื่อประสมที่มีผลงานโดดเด่นอยู่ในกลุ่มของศิลปิน          
หวัก้าวหน้าของประเทศไทย ผลงานศิลปะในระยะแรกตัง้แตปี่ พ.ศ. 2516... 
 หลงัจากวิโชคกลบัมาจากญ่ีปุ่ นเมื่อปี 2529 ผลงานศิลปะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง
เห็นได้ชัด ทัง้ในเร่ืองของขนาดที่ใหญ่โต บางชิน้สงูเท่าตึกสามชัน้ พฒันาการสร้างสรรค์
แสดงออกสูรู่ปแบบศิลปะแนวสือ่ผสม (Mixed Media) จากนัน้จึงพฒันาผลงานสร้างสรรค์
ไปสูรู่ปแบบศิลปะเชิงความคิดแนวจดัวาง (Installation Art) ... 
 ในช่วงปี 2535-2541 เป็นช่วงที่ วิโชค มุกดามณี แสดงศักยภาพในฐานะศิลปิน
สื่อผสมให้เห็นอย่างชัดเจนและให้อิทธิพลอย่างสูงต่อวงการศิลปะร่วมสมัยของไทย... 
ศิลปินจดัแสดงนิทรรศการผลงานแนวสื่อผสมอนัมีเอกลกัษณ์โดดเด่นอย่างต่อเนื่อง อาทิ 
ผลงานสร้างสรรค์ชุด “สู่สภาวะใหม่” โดยการใช้โลหะและสื่อผสม ผลงานสร้างสรรค์ชุด 
“ศิลปะเคร่ืองปัน้ดินเผา” ท าที่บริษัทปัน้ แต่งดราฟท์ (โรงงานเซรามิกของศิลปินเอง)  
ผลงานสร้างสรรค์ชุด “สญัญาณสิ่งแวดล้อมใหม่” แสดงสภาวะสงัคมไทยในยคุสมยัแห่ง
ความเปลี่ยนแปลง ผลงานสร้างสรรค์ชุด “จกัรวาล ชีวิตและวิทยาศาสตร์” และ “เร่ืองราว
จากป่าต้นน า้” น าเสนอมุมมองที่ศิลปินมีต่อสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติรอบตัว ผลงาน
สร้างสรรค์ชุด “เรือและชีวิต” และ “คน ความสมัพนัธ์กับสิ่งของ” ศิลปินแนวจัดวาง ณ 
Yokohama Art Museum (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทวงวัฒนธรรม อ้างถึงใน วิชญ 
มกุดามณี, 2556) 
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6.8 วิโชค มุกดามณี (2530) 
 เขียนหนงัสือ ส่ือประสมและศิลปะแนวจดัวางในประเทศไทย (2545) โดยได้เขียน

เก่ียวกบัประวตัแิละการสร้างสรรค์งานของตนเองมีใจความสงัเขปดงันี ้
 วิโชค มกุดามณี (เกิด พ.ศ. 2496) จบปริญญาตรีจากคณะจิตรกรรม ประติมากรรม

และภาพพิมพ์ ระยะแรกสร้างสรรค์งานในรูปแบบจิตรกรรมเขียนสีตอ่มาในพทุธทศวรรษ 2520 ได้
พฒันาการสร้างสรรค์สู่การใช้วัสดุร่วมสมัยซึ่งได้รับแรงบนัดาลใจและผลกระทบจากเทคโนโลยี
สมยัใหม ่วิโชค มกุดามณี ได้กลา่วเก่ียวกบัผลงานสร้างสรรค์จิตรกรรมกบัสภาพแวดล้อม ชดุ “ชีวิต
และสญัลกัษณ์” สร้างสรรค์ขึน้เม่ือปี พ.ศ. 2527 วา่ “สิ่งท่ีผมเร่ิมรู้สกึในระยะนีก็้คือ การรับเอาวสัดุ
ต่าง ๆ ท่ีมีผลจากเทคโนโลยีเข้ามาร่วมในชีวิตประจ าวันซึ่งผมไม่ปฏิเสธท่ีจะรับเอาสิ่งต่าง  ๆ 
ดงักล่าว แตใ่นส่วนลึกนัน้นอกจากเกิดความเกรงกลวัตอ่การเปล่ียนแปลงท่ีนอกเหนือไปจากพลัง
ของธรรมชาติและการกระท าของมนุษย์แล้ว ผมยงัหวัน่วิตกต่อความก้าวไกลของเทคโนโลยีซึ่ง
คืบหน้าโดยไมห่ยดุยัง้” 

 ในปี พ.ศ. 2527-2529 วิโชค มกุดามณี ไปศกึษาตอ่ ณ ประเทศญ่ีปุ่ น เขาได้ทดลอง
สร้างสรรค์งานส่ือประสมด้วยวสัดหุลากหลายไม่ว่าจะเป็นพลาสติก โลหะ อลูมิเนียม สแตนเลส 
ผ้า เชือกและวัสดุหลากชนิด โดยมีโครงเร่ืองต่าง ๆ จากความบันดาลใจในประเทศญ่ีปุ่ นคือ  
1) ชีวิตของคนและเร่ืองราวของเด็ก 2) เคร่ืองหมายและสญัลกัษณ์ 3) บรรยากาศและความรู้สกึท่ี
ได้รับจากสภาพแวดล้อม  

 งานสร้างสรรค์ ศิลปะกบัสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2534  วิโชค มกุดามณี มีความสนใจใน
ประเด็นเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึน้อันเน่ืองมาจากสาเหตุหลายประการไม่ว่าจะอุบัติภัย  
สภาวะสงครามซึ่งผู้คนล้มตายจากอาวธุสงครามท่ีมีประสิทธิภาพในการท าลายล้างสงู  ซึ่งศิลปิน
เช่ือว่าเหตุการณ์ร้ายเหล่านีเ้กิดขึน้จากอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมใหม่และสังคมของมนุษย์เราท่ี
เพียบพร้อมด้วยความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี  

 ผลงานสญัญาณสิ่งแวดล้อมปี พ.ศ. 2536 ของวิโชค มกุดามณี เร่ิมมีการผสมผสาน
วัสดุจากพืน้ถ่ินไทยมากขึน้เม่ือศิลปินต้องการสะท้อนภาพท่ีแตกต่างกันระหว่างความทันสมัย
เทคโนโลยีและธรรมชาติ ด้วยการน าท่อนไม้ซึ่งเป็นภาพแทนของการถูกตดัท าลายให้ชีวิตสร้าง
รูปทรงจากสญัลกัษณ์ตาลปัตรเพ่ือสะท้อน ไม้ล้ม หายนะ ความตายและก้าวเข้าสูส่ภาวะใหม ่

 การล่มสลายของธรรมชาติในยคุอตุสาหกรรมและหลงัอตุสาหกรรมยิ่งส่งสะท้อนให้
ผลงานของ วิโชค มกุดามณี น าเสนอแง่มมุระหว่างธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี ด้วยการ
พฒันาผลงานทัง้รูปแบบ 2 มิติและ 3 มิติ มีการติดตัง้ท่ีสมัพนัธ์กับสภาพแวดล้อมทัง้นอกและใน
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หอศลิป์ เพ่ือสะท้อนทิวทศัน์ อากาศ ธรรมชาต ิและการผสมผสานของวิถีชีวิตซึง่มีการเปล่ียนแปลง
เคล่ือนไหวไปตามกระแสความเจริญด้านวิทยาศาสตร์และอตุสาหกรรม อาท ิในผลงาน สญัญาณ
สิ่งแวดล้อม : พืช (2536) สัญญาณวัฒนธรรม ก-ข (2537) วัฒนธรรมเทคโนโลยี  (2537)  
เกษตรกรรมป่าต้นน า้ (2539) จักรวาล ชีวิต วิทยาศาสตร์ (2539/1, 2539)  ชีวิต ธรรมชาติและ
สายน า้ (2539) ป่าและแผน่ดนิ (2540)  เร่ืองราวจากป่า (2540)  โลกภายนอกและมมุมอง (2542)  

6.9 จ านงค์ ศรีนวล (2535) 
 บนัทึกบทสัมภาษณ์ของ วิโชค มุกดามณี ท่ีให้ไว้กับนิตยสารสารคดีเก่ียวกับการ

แสดงนิทรรศการ “สู่..สภาวการณ์ใหม่” จดัแสดง ณ หอศิลปแห่งชาติ ถนนเจ้าฟ้า ระหว่างวนัท่ี 6-
28 กุมภาพันธ์ 2535 โดยได้ให้สัมภาษณ์เก่ียวแนวคิดและการสร้างสรรค์ผลงานในช่วงพุทธ
ทศวรรษ 2530 สรุปใจความได้วา่ การสร้างสรรค์งานมีแนวคดิเก่ียวกบัสภาพแวดล้อม โดยในระยะ
เร่ิมแรกมีความสนใจชีวิตของชาวเมืองอาศยัอยูใ่นแฟลตการเคหะยา่นบวัขาว มีนบรีุ  ศลิปินสงัเกต
ชีวิตผู้คนจากเสือ้ผ้าท่ีแขวนตากไว้ “อยา่งบ้านนัน้มีคนตายก็จะเป็นเสือ้ผ้าสีด า บ้านนีมี้ลกูสาวก็จะ
มีเสือ้ผ้าของเด็ก”  จากการสงัเกตวิถีชีวิตของผู้คนได้น า วิโชค มกุดามณี มาสู่งานสร้างสรรค์ในชดุ 
“ชีวิตและสญัลกัษณ์ในชมุชน” โดยเป็นการน าวสัดตุา่ง ๆ เช่น พลาสติก ผ้า มาแขวนห้อย อนัเป็น
วิธีการน ามาสูง่านในรูปแบบส่ือประสม  

6.10 ปริญญานิพนธ์ของ พูลสวัสดิ์ มุมบ้านเช่า (2546) 
เร่ือง ศลิปะส่ือผสม: กรณีศกึษาผลงาน จิตรกรรมของฮวน มิโรและผลงานส่ือประสม

ของ กมล ทศันาญชลี  เม่ือปี พ.ศ. 2546 เป็นการศึกษาผลงานของกมล ทศันาญชลี ในชุด หนงัใหญ่  
จ านวน 13 ผลงาน สร้างสรรค์ขึน้ระหว่างปี พ.ศ. 2525-2532 โดยมีใจความส าคญัจากผลงาน
การศกึษาดงันี ้ 
 

 กมล ทัศนาญชลี เป็นศิลปินที่มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์ศิลปะโดย
เฉพาะงานศิลปะแบบสื่อประสมที่มีเอกลกัษณ์โดดเด่นเฉพาะตวั โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ผสมผสานวัฒนธรรมตะวนัตกกับตะวนัออกได้อย่างกลมกลืน โดยมีผลงานแบ่งเป็น 4 
ระยะดงันี ้ 
 ผลงานในช่วงแรกปี พ.ศ. 2503-2515 เป็นการสร้างสรรค์งานขณะก าลงัศึกษาอยู่ที่
โรงเรียนเพาะช่าง เป็นงานในรูปแบบจิตรกรรมมีเนือ้หาเก่ียวกับชีวิต วฒันธรรม สงัคม 
การเมืองและสงคราม 
 ผลงานในช่วงที่สองปี พ.ศ. 2516-2523 กมล ทัศนาญชลี เข้าศึกษาต่อในสถาบนั
ศิลปะโอทิส ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการสร้างสรรค์ในช่วงที่สองนีพ้ฒันาการสร้างสรรค์
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จากรูปแบบงาน 2 มิติ ผสมผสานกบั 3 มิติ ดงัปรากฏในผลงานภาพพิมพ์ชุดหลอดสี เป็น
ต้น 
 ผลงานในช่วงที่สามปี พ.ศ. 2524-2533 กมล ทัศนาญชลี สัง่สมภูมิปัญญาความรู้
ศิลปวฒันธรรมตะวนัออกประสานกบัวิธีคิดของศิลปะแบบตะวนัตก สร้างสรรค์ผลงานใน
ชุด หนงัใหญ่ ที่มีการใช้วสัดุจากกระดาษท าเอง การระบายสีและงานด้านเทคนิคภาพ
พิมพ์ ซึ่งผลงานในชุดหนังใหญ่เป็นผลงานได้รับการตอบรับอย่างกว้างขวาง  และเป็น
ผลงานในชดุที่ พลูสวสัดิ์ มมุบ้านเช่า ได้เลอืกมาเป็นกรณีศกึษา 
 ผลงานในช่วงที่สี่ปี พ.ศ. 2536-2542 กมล ทศันาญชลี สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม
สื่อผสมจากพืน้ฐานผลงานในชุดหนงัใหญ่แต่ผสมผสานวสัดุร่วมสมยัจากชีวิตประจ าวนั
เข้าไปมากยิ่งขึน้ อาทิ พืน้ผิวแปลกตาอาจเกิดจากรอยไหม้ของโลหะ หรือการใช้วสัดใุน
ชีวิตประจ าวนัจ าพวก ฝาขวด เคร่ืองมือเรขาคณิต และรูปถ่าย  
 ความมีช่ือเสียงของกมล ทัศนาญชลี ท าให้ประวตัิและผลงานของเขาได้รับเกียรติ
บนัทกึลงในหนงัสอื Gardner’s Art Through The Ages เลม่ที่ 11 นบัวา่ กมล ทศันาญชล ี
เป็นศิลปินไทยคนแรกที่ได้รับเกียรติในครัง้นี  ้ผลงานที่ได้รับการยกย่องตีพิมพ์ในหนงัสือ
เลม่นี ้คือผลงานสือ่ประสมบนกระดาษท าเองที่สร้างขึน้ในปี พ.ศ. 2525 ในรูปทรงของหนงั
ใหญ่ช่ือภาพ “พระพทุธบาท”  

 
จากการศกึษาผลงานชดุ หนงัใหญ่ ในงานปริญญานิพนธ์ของ พลูสวสัดิ์ มมุบ้านเช่า สรุปได้

ว่า หนงัใหญ่ เป็นกลุ่มชดุผลงานการสร้างสรรค์ของ กมล ทศันาญชลี ช่วงกลางทศวรรษ 2520 – 2532 
ซึง่ได้รับแรงบนัดาลใจจากมหรสพอนัเก่าแก่ของไทย หนงัใหญ่เป็นการแสดงซึ่งเกิดจากรวมศาสตร์ทาง
ศลิป์หลายแขนงเข้าไว้ด้วยกนัและหนึ่งในนัน้คือ หตัถศลิป์ ท่ีต้องใช้ความประณีตบรรจงในการท าแผ่น
หนงัจากหนงัสตัว์ให้เกิดเป็นรูปร่างของตวัละครด้วยการฉลุและวาดเขียนสี  ท่ีตวัแผ่นหนงัใหญ่จะมี
โครงสร้างไม้ 2 อนัท าหน้าท่ีเป็นตวัยึดและจบัหนงัใหญ่เชิดโดยนกัแสดง รูปทรงเค้าโครงภายนอกท่ีมี
ความเรียบง่ายของแผ่นหนงักับการใช้โครงสร้างไม้ได้กลายมาเป็นวิธีการหลกัในการออกแบบรูปทรง
รอบนอกในผลงานจิตรกรรมส่ือประสมของ กมล ทัศนาญชลี และรูปทรงอันโดดเด่นของเค้าโครง 
จากหนังใหญ่ซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมดัง้เดิมของไทยนีเ้องได้ท าให้งานจิตรกรรมส่ือผสมของ  
กมล ทศันาญชลี หลดุออกจากกรอบความเป็นจิตรกรรมแบบขนบท่ี  กรอบภาพ (picture frame) มกั
เป็นรูปส่ีเหล่ียม  

ผลงานในชุดหนงัใหญ่มีความโดดเด่นในแง่ของการผสมผสานศิลปะแบบไทยเข้ากับศิลปะ
แบบสากล ด้วยวิธีการลดทอน (reduction) รูปทรงและลวดลายภาพตวัละครท่ีซับซ้อนและมีความ
เฉพาะทางวัฒนธรรมสู่ทัศนธาตุทางทัศนศิลป์ท่ีมีรูปทรงแบบเรขาคณิตสากลและเรียบง่าย 
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นอกจากนัน้แล้ว กมล ทศันาญชลี ยงัน าเสนอคณุคา่ใหม่ในงานจิตรกรรมส่ือประสมโดยการอ้างอิงกับ
วสัดรุ่วมสมยั ด้วยการเปล่ียนวสัดจุากแผ่นหนงัมาเป็นกระดาษท าเอง  ผสมผสานกบัเทคนิคทางภาพ
พิมพ์ การระบายสี การทิง้ขอบกระดาษให้มีการกินเนือ้ท่ีอย่างอิสระและพืน้ผิวของกระดาษท่ีมีความ
ขรุขระ  ความหนา ผิวสมัผสัท่ีมีความสด ดบิและกระด้างกระตุ้นประสาทสมัผสัและการรับรู้ของผู้ชมได้
อยา่งนา่ต่ืนเต้น 
  



 

บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การวิจยัเร่ือง การสร้างสรรค์จิตรกรรมส่ือประสมของศลิปินแหง่ชาติสาขาทศันศิลป์ระหว่างปี 

พ.ศ. 2520-2559 เป็นการวิจยัเชิงเอกสารและวิจยัสนาม โดยมีรายละเอียดของวิธีด าเนินการวิจยัดงันี ้
 1. ศกึษาเอกสารและผลงานท่ีเก่ียวข้อง  
 2. ศลิปินกรณีศกึษาท่ีใช้ในการวิจยั  
 3. ขัน้ตอนการด าเนินงานวิจยั 
 4. เคร่ืองมือการวิจยั 
 5. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
 6. การวิเคราะห์ข้อมลู 

 
1. ศึกษาเอกสารและผลงานท่ีเก่ียวข้อง  

1.1 ศึกษาข้อมูลเก่ียวกับความหมาย ความเป็นมาและความส าคญัของศิลปะส่ือประสม 
พร้อมทัง้ศึกษาเก่ียวกับความหมายและความส าคญัของการใช้วสัดุในงานจิตรกรรมส่ือประสมจาก
เอกสาร หนงัสือ สจูิบตัรนิทรรศการ งานวิจยัและบทความเผยแพร่ทางอินเทอร์เนต  

1.2 ศึกษากรอบแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องอันน าไปสู่การท าความเข้าใจต่อคณุค่าและ
การสร้างสรรค์งานจิตรกรรมส่ือประสมตามแนวคิดของการสร้างภาพแทนแบบหลงัสมยัใหม่และทฤษฎี
สญัญะวิทยา โดยศกึษาจากเอกสาร หนงัสือ และบทความเผยแพร่ทางอินเทอร์เนต  

1.3 ศึกษาข้อมูลประวัติและการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินกรณีศึกษาจากการเย่ียมชม
นิทรรศการ  การสมัภาษณ์ศิลปินกรณีศกึษา และนกัวิชาการผู้ เก่ียวข้อง 
 
2. ศิลปินกรณีศึกษาที่ใช้ในการวิจัย  

ศิลปินกรณีศึกษาท่ีใช้ในการวิจัย คือ ศิลปินผู้สร้างสรรค์งานจิตรกรรมส่ือประสมอย่างมี
รูปแบบเฉพาะตนและสร้างสรรค์อย่างต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั ประสบความส าเร็จ มีช่ือเสียงและ
ได้รับเกียรติยกย่องจากส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขา
ทศันศิลป์ ด้านส่ือประสม ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2540-2559 มีจ านวน 3 คน คือ กมล ทศันาญชลี ผู้ ได้รับการ
เชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติ ด้านจิตรกรรมและส่ือผสม ประจ าปี พ.ศ. 2540  เดชา วราชุน    
ได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์  ด้านภาพพิมพ์และส่ือผสม ประจ าปี  
พ.ศ. 2550 และวิโชค มุกดามณี ได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์   
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ด้านส่ือผสม ประจ าปี พ.ศ. 2555  โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นผลงานสร้างสรรค์จิตรกรรมส่ือประสม 
ของศลิปินแหง่ชาตทิัง้สามท่าน ดงัมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

กลุ่มตวัอย่างท่ี 1 ผลงานจิตรกรรมส่ือประสมของ กมล ทัศนาญชลี  มีการด าเนินงานใน
ขัน้ตอนท่ี 1 โดยเป็นการสุ่มกลุ่มตวัอย่างภาพถ่ายผลงานสร้างสรรค์เร่ิมตัง้แต่ปี พ.ศ. 2523 - 2553 
(ค.ศ. 1980 - 2004) เป็นชว่งท่ี กมล ทศันาญชลี ได้ทดลองสร้างสรรค์งานในหลากหลายรูปแบบมาแล้ว
ทัง้ 2 มิติ  3 มิติ  โดยรวบรวมภาพผลงานจิตรกรรมส่ือประสมทัง้หมดได้  จ านวน 199 ภาพ  
ในขัน้ตอนท่ี 2 ได้จดักลุ่มตวัอย่างผลงานจิตรกรรมส่ือประสมของ กมล ทศันาญชลี จากขัน้ตอนท่ี 1 
จ านวน 199 ภาพได้กลุ่มตวัอย่างผลงาน 3 กลุ่มและคดัเลือกผลงานท่ีมีลักษณะโดดเด่น 10 ผลงาน
โดยคดัเลือกตามช่วงเวลาของกลุ่มเนือ้หาท่ีมีความโดดเด่น แล้วจึงคดัเลือกผลงานท่ีมีพัฒนาการ 
ทางรูปแบบและเนือ้หาน ามาเป็นผลงานกรณีศกึษา 

1) กลุม่ตวัอยา่งผลงานท่ีได้รับแรงบนัดาลใจจากหนงัใหญ่   
ผลงานท่ีมีลกัษณะเดน่ : Buddha’s Footprint, Nang-Yai Series II, 1982 (พ.ศ. 2525) 

 เทคนิค กระดาษท าเอง สีอะคริลิค แผน่ทอง หมกึ เชือก ไม้ 
 ขนาด 2-1/2 x 5 ฟตุ  

ผลงานท่ีมีลกัษณะเดน่ : Nang-Yai Series II, No.2, 1983 (พ.ศ. 2526) 
 เทคนิค เชือก ไม้ กระดาษท าเอง 
 ขนาด 48 X 34 นิว้ 

ผลงานท่ีมีลกัษณะเดน่ : Nang-Yai, Untitled, 1998 (พ.ศ. 2541) 
 เทคนิค ส่ือประสม ไม้ อะคริลิกบนผืนผ้าใบ 
 ขนาด 48 x 46 นิว้ 

ผลงานท่ีมีลกัษณะเดน่ : An Angel vs Troubled World, 2004 (พ.ศ. 2547) 
 เทคนิค ส่ือประสม วสัดปุะปิดและสีอะคริลิคบนแผน่ไม้ 
 ขนาด 38 x 24 นิว้ 

ผลงานท่ีมีลกัษณะเดน่ : Nang-Yai Series#5, 2010 (พ.ศ. 2553) 
 เทคนิค ส่ือประสมและสีอะคริลิกบนผืนผ้าใบ 
  ขนาด 28 x 20 นิว้ 

  



 92 

2) กลุม่ตวัอยา่ผลงานท่ีมีเนือ้หาเก่ียวข้องกบัความเป็นปัจเจกบคุคล 
ผลงานท่ีมีลกัษณะเดน่ : Artist’s Color, 1984 (พ.ศ. 2527) 

 เทคนิค ส่ือประสมและกระดาษท ามือ 
 ขนาด 32 x 24 นิว้ 

ผลงานท่ีมีลกัษณะเดน่ : Head #1, 2004 (พ.ศ. 2547) 
 เทคนิค ส่ือประสม วสัดปุะปิดและสีอะคริลิคบนแผน่ไม้ 
 ขนาด 30 x 14 นิว้ 

3) กลุม่ตวัอยา่งท่ีมีความเก่ียวข้องกบัชีวิตวฒันธรรมพืน้ถ่ิน   
ผลงานท่ีมีลกัษณะเดน่ : The Golden Series III No.9, 1998 (พ.ศ. 2541) 

 เทคนิค ส่ือประสม สีอะคริลิค กระดาษท าเอง ไม้ 
 ขนาด 24 x 36 นิว้ 

ผลงานท่ีมีลกัษณะเดน่ : Kite #13, 2006 (พ.ศ. 2549) 
 เทคนิค ส่ือประสมบนผืนผ้าใบ 
 ขนาด 24 x 36 นิว้ 

ผลงานท่ีมีลกัษณะเดน่ : Untiled #9, 2001 (พ.ศ. 2544) 
 เทคนิค ส่ือประสมบนผืนผ้าใบและแผน่ไม้ 
 ขนาด 41 x 52 นิว้ 

กลุม่ตวัอย่างท่ี 2 เป็นผลงานสร้างสรรค์ของเดชา วราชนุ มีการด าเนินงานในขัน้ตอนท่ี 1 โดย
เป็นการสุ่มกลุ่มตัวอย่างภาพถ่ายผลงานสร้างสรรค์เร่ิมตัง้แต่ปี  พ.ศ. 2534 ซึ่งเป็นช่วงเวลาท่ี 
เดชา วราชุน  มุ่งสู่สร้างสรรค์งานจิตรกรรมส่ือประสม อาทิ จากวสัดโุลหะ แผ่นทองเหลือง ทองแดง  
แหวนโลหะและไม้  โดยรวบรวมภาพผลงานทัง้หมดได้ภาพจ านวน 128 ภาพ ในขัน้ตอนท่ี 2 ได้จดักลุ่ม
ตัวอย่างผลงานจิตรกรรมส่ือประสมของเดชา วราชุน จากขัน้ตอนท่ี 1 จ านวน 128 ภาพ ได้กลุ่ม
ตวัอยา่งผลงาน 4 กลุม่และคดัเลือกผลงานท่ีมีลกัษณะโดดเดน่ มี 10 ผลงาน โดยคดัเลือกตามช่วงเวลา
ของกลุ่มเนื อ้หาท่ี มีความโดดเด่น   แล้วจึ งคัดเลือกผลงานท่ี มีพัฒนาการทางรูปแบบ 
และเนือ้หาน ามาเป็นผลงานกรณีศกึษา  

1) กลุม่ผลงานโลหะท่ีมีรูปทรงเรขาคณิต 
ผลงานท่ีมีลกัษณะเดน่ : จินตนาการ หมายเลข 2, 2535 (ค.ศ. 1992) 

 เทคนิค ส่ือประสม จากแผน่โลหะและแผน่ไม้  
 ขนาด 95 x 135 ซม. 
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ผลงานท่ีมีลกัษณะเดน่ : ชีวิต 3 – 7 - 94, 2537 (ค.ศ. 1994) 
 เทคนิค ส่ือประสม จากแผน่โลหะและแผน่ไม้  
 ขนาด 110 x 135 ซม.  

ผลงานท่ีมีลกัษณะเดน่ : ผลงาน 1999 A ปี พ.ศ. 2542 (1999)  
 เทคนิคส่ือประสม   
 ขนาด 122 x 122 ซม.   

2) กลุม่ผลงานท่ีมีการผสมผสานของสะสมหรือวตัถกุบัการระลึกถึง 
ผลงานท่ีมีลกัษณะเดน่ : ของสะสมหมายเลข 5, 2538 (ค.ศ. 1995) 

 เทคนิค ส่ือประสม จากแผน่โลหะและแผน่ไม้  
 ขนาด 100 x 98 ซม.  

ผลงานท่ีมีลกัษณะเดน่ : เวลา 1/1996 (พ.ศ. 2539) 
 เทคนิค ส่ือประสม จากแผน่โลหะและแผน่ไม้  
 ขนาด 98 x 86 ซม. 

3) กลุม่ผลงานรูปทรงเรขาคณิตและรูปทรงอิสระ 
ผลงานท่ีมีลกัษณะเดน่ : ธรรมชาต ิ1, 2542 (ค.ศ. 1999) 

 เทคนิค ส่ือประสม จากแผน่โลหะและแผน่ไม้  
 ขนาด 110 x 135 ซม. 

ผลงานท่ีมีลกัษณะเดน่ : ธรรมชาต ิ2, 2542 (ค.ศ. 1999) 
 เทคนิค ส่ือประสม จากแผน่โลหะและแผน่ไม้  
 ขนาด 110 x 135 ซม.  

4) กลุม่ผลงานแบบนามธรรมขอบรอบนอกรูปทรงอิสระ  
ผลงานท่ีมีลกัษณะเดน่ : จินตนาการจากธรรมชาต,ิ 2543 (ค.ศ. 2000) 

 เทคนิค ส่ือประสม จากแผน่โลหะและแผน่ไม้  
 ขนาด 105 x 70 ซม.  

ผลงานท่ีมีลกัษณะเดน่ : ผลงาน ก าเนิดชีวิต  ปี พ.ศ. 2543 (2000)  
 เทคนิคส่ือประสม 
 ขนาด 120 x 155 ซม. 
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ผลงานท่ีมีลกัษณะเดน่ : ผลงาน ความประทบัใจ 9 ปี พ.ศ. 2545 (2002) 
 เทคนิคส่ือประสม 
 ขนาด 215 x 100 ซม.  

กลุม่ตวัอย่างท่ี 3 เป็นผลงานสร้างสรรค์ของ วิโชค มกุดามณี มีการด าเนินงานในขัน้ตอนท่ี 1 
โดยเป็นการสุ่มกลุ่มตวัอย่างภาพถ่ายผลงานสร้างสรรค์เร่ิมตัง้แตปี่ พ.ศ. 2527 ซึง่เป็นช่วงเวลาท่ี วิโชค 
มกุดามณี เร่ิมสร้างสรรค์งานในรูปแบบส่ือประสม  โดยรวบรวมภาพผลงานทัง้หมดได้ภาพจ านวน 132 
ผลงาน ในขัน้ตอนท่ี 2 ได้จดักลุม่ตวัอย่างผลงานจิตรกรรมส่ือประสมของ วิโชค มกุดามณี จากขัน้ตอน
ท่ี 1 จ านวน 132 ภาพ ได้กลุ่มตวัอย่างผลงาน 3 กลุ่มและคดัเลือกผลงานท่ีมีลักษณะโดดเด่น มี 10 
ผลงาน โดยคัดเลือกตามช่วงเวลาของกลุ่มเนือ้หาท่ีมีความโดดเด่น   แล้วจึงคัดเลือกผลงานท่ีมี  
พฒันาการทางรูปแบบและเนือ้หาน ามาเป็นผลงานกรณีศกึษา  

1) จิตรกรรมส่ือประสมระยะแรก 
ผลงานท่ีมีลกัษณะเดน่ : ชีวิตและสญัลกัษณ์ในชมุชน พ.ศ. 2527 (ค.ศ.1984) 

 เทคนิค ส่ือประสม  
 ขนาด 800 x 500 ซม. 

2) จิตรกรรมส่ือประสมท่ีใช้โครงสร้างรูปทรงเรขาคณิตและรูปทรงอิสระ 
ผลงานท่ีมีลกัษณะเดน่ : หน้าเดก็ 2529  (ค.ศ. 1985) 

 เทคนิค ส่ือประสม พลาสตกิ ผ้า กระดาษ ไม้และโลหะ 
 ขนาด 120 x 120 ซม. 

ผลงานท่ีมีลกัษณะเดน่ : ผลงานวา่วแหง่สนัตภิาพ 2529 (ค.ศ. 1985) 
 เทคนิค ส่ือประสม โครงเหล็ก แผน่โลหะ และสีสเปรย์ 
 ขนาด 120 x 120 ซม. 

3) จิตรกรรมชุดโลหะและส่ือประสม: สัญญาณสิ่งแวดล้อม สิ่งของจากธรรมชาติและ 
วสัดจุากความเจริญของเทคโนโลยี 

ผลงานท่ีมีลกัษณะเดน่ : รูปและสญัลกัษณ์ในสภาพแวดล้อม, 2529 (ค.ศ. 1985) 
 เทคนิค ส่ือประสม  รางวลัเหรียญเงินการแสดงศลิปกรรม  
 แหง่ชาต ิพ.ศ. 2530  
 ขนาด 200 x 200 ซม. 
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ผลงานท่ีมีลักษณะเด่น : สัญญาณสิ่งแวดล้อม (2536) / Signal in Environment 
(1993)  

 เทคนิค ส่ือประสม   
 แตล่ะชิน้ขนาด 120 x 50 ซม. 

ผลงานท่ีมีลกัษณะเดน่ : สญัญาณสิ่งแวดล้อม พืช (ก) ปี พ.ศ. 2536  
 เทคนิค ส่ือประสม 
 ขนาด 200 x 350 ซม.   

ผลงานท่ีมีลกัษณะเดน่: ป่าต้นน า้เมืองเหนือ ข ปี พ.ศ. 2538 ป่าต้นน า้เมือง     
 เหนือ ข ปี พ.ศ. 2538 (Spring at North’s Rain Forest B, 
 1995) เทคนิค ส่ือประสม ขนาด ขนาด 120  x 120 ซม. 

ผลงานท่ีมีลกัษณะเดน่: สญัญาณสิ่งแวดล้อม 2551/2  
 Signal in the Environment 2008/2    
 เทคนิค ส่ือประสม 
 ขนาด 220 x 165  ซม. 

ผลงานท่ีมีลกัษณะเดน่: พืชพรรณ, 2557 (ค.ศ. 2014) 
  เทคนิค ส่ือประสม 
 ขนาด 150 x 170 ซม. 

ผลงานท่ีมีลกัษณะเดน่: ดอกไม้จากชิน้สว่นของจกัรยานและวสัดเุหลือใช้ 2559 
 (ค.ศ. 2016) 
 เทคนิค ส่ือประสม วสัดเุหลือใช้ เศษโลหะ และเชือก 
 ขนาดสงูประมาณ 300 ซม. 
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3. ขัน้ตอนการด าเนินงานวิจัย  
3.1 ศกึษารวบรวมข้อมลูศิลปะส่ือประสมและจิตรกรรมส่ือประสม กรอบแนวคิดทฤษฎีทาง

ศลิปะ เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้เห็นพฒันาการทางความคิด แบบอยา่งของการสร้างสรรค์
ด้านทศันศลิป์ในรูปแบบจิตรกรรมส่ือประสม 

3.2 ศกึษารวบรวมข้อมลูเชิงเอกสารและภาพถ่ายเก่ียวกับประวตัิและการสร้างสรรค์ผลงาน
ของศิลปินไทยท่ีสร้างสรรค์งานจิตรกรรมส่ือประสมอย่างต่อเน่ืองจนได้รับเกียรติยกย่องให้เป็นศิลปิน
แหง่ชาตใินสาขาส่ือผสมโดยมีกรณีศกึษา คือ กมล ทศันาญชลี  เดชา วราชนุ และ วิโชค มกุดามณี  

3.3 การสมัภาษณ์ศลิปินกรณีศกึษาโดยผู้วิจยั  
3.4 การวิเคราะห์ข้อมลูและสรุปผล 

 
4. เคร่ืองมือการวิจัย 

เคร่ืองมือการวิจยั คือ การสมัภาษณ์ และการใช้เทปบนัทึกเสียง  
 
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับผลงานจิตรกรรมส่ือประสมของศิลปินกรณีศึกษา โดย
ติดตอ่กับศิลปินกรณีศึกษาให้เรียบร้อยและจะเดินทางไปเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยใช้การสมัภาษณ์
บนัทกึเสียง  
 
6. การวิเคราะห์ข้อมูล 

6.1 วิเคราะห์ข้อมูลประสบการณ์ด าเนินชีวิตในการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปิน โดยผู้ วิจัย
น าข้อมูลของศิลปินแต่ละท่านมาศึกษาเพ่ือค้นคว้าเก่ียวกับประสบการณ์ทางด้านชีวิตครอบครัว 
ประสบการณ์พืน้ฐานด้านการสร้างสรรค์ศิลปะ พฒันาการด้านการสร้างสรรค์ศิลปะ และการอุทิศตน
เพ่ือสังคม จากนัน้จึงจะน าข้อมูลด้านประสบการณ์ชีวิตของศิลปินทัง้สามคนมาทาบเพ่ือค้นหา
ลกัษณะร่วมและความเป็นปัจเจก ซึ่งจะน าไปสู่การวิเคราะห์ถึงแนวทางในการด าเนินชีวิตอนัน าไปสู่
เส้นทางความส าเร็จในฐานะของศลิปิน  

6.2 วิเคราะห์ข้อมูลแนวคิด รูปแบบและวิธีการส่ือสารในงานจิตรกรรมส่ือประสมของศิลปิน
โดยเป็นการน าข้อมูลจากเอกสาร ภาพวาด แบบร่างความคิดและการสมัภาษณ์ศิลปินกรณีศึกษามา
วิเคราะห์เพ่ือหาความต่อเน่ืองทางความคิดและรูปแบบการสร้างสรรค์งานของศิลปินแตล่ะคน โดยน า
ข้อมลูมาวิเคราะห์ในเชิงพรรณนาเก่ียวกบัประเด็นตา่ง ๆ ดงันี ้

6.2.1 แรงบนัดาลใจ แนวคดิ และกระบวนแบบในการสร้างสรรค์ผลงาน 
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6.2.2 ลกัษณะของการแสดงออกด้านสนุทรียภาพท่ีส่ือความหมายตอ่สงัคม 
6.2.3 หลกัการทางศลิปะ  

 ก) การใช้ส่ือและวสัดใุนการสร้างสรรค์ผลงาน  
 ข) โครงสร้างในการจดัภาพ  
 ค) การบรูณาการกลวิธีในการสร้างภาพหลากหลาย 

จากนัน้จึงจะน าข้อมูลด้านการสร้างสรรค์ของศิลปินทัง้สามคนมาวิเคราะห์เพ่ือค้นหา
ลกัษณะร่วม และวิถีการสร้างสรรค์อนัเป็นอตัลกัษณ์ส่วนตวั ซึ่งจะน าไปสู่การวิเคราะห์และสงัเคราะห์
ข้อมลูเพ่ือให้เกิดผลซึ่งเป็นองค์ความรู้จากศลิปินแหง่ชาติ 
 



 

บทที่ 4 
วิเคราะห์ข้อมูลประสบการณ์ด าเนินชีวิตและการสร้างสรรค์งาน 

ของศิลปินกรณีศึกษา 
 

งานวิจัย การสร้างสรรค์จิตรกรรมส่ือประสมของศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ระหว่างปี 
พ.ศ. 2520-2559 เป็นการศึกษาประสบการณ์ชีวิตและการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมส่ือประสมของ
ศลิปินแห่งชาต ิ3 ทา่น คือ กมล ทศันาญชลี ศลิปินแห่งชาติสาขาทศันศิลป์ ด้านจิตรกรรมและส่ือผสม
ประจ าปี พ.ศ. 2540 เดชา วราชนุ ศิลปินแห่งชาติสาขาทศันศิลป์ ด้านภาพพิมพ์และส่ือผสม ประจ าปี 
พ.ศ. 2550  และ วิโชค มุกดามณี  ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ ด้านส่ือผสม ประจ าปี พ.ศ. 2555   
การวิจยัมีวตัถปุระสงค์ เพ่ือศกึษาประสบการณ์ด าเนินชีวิต แนวคิด และรูปแบบ ในการสร้างสรรค์งาน
จิตรกรรมส่ือประสมจากศิลปินคนส าคญั โดยเป็นการศึกษาข้อมูลจากภาคเอกสารและภาคสนาม  
ด้วยการลงพืน้ท่ีเก็บข้อมูลสมัภาษณ์ บนัทึกเทป และถ่ายภาพ แล้วจึงน าข้อมูลมาวิเคราะห์หาความ
ตอ่เน่ืองภายใต้เนือ้หา 3 ด้านใหญ่ ๆ คือ  

1. ประสบการณ์ด าเนินชีวิตของศลิปิน  
2. การสร้างสรรค์ผลงานของศลิปิน  
3. ผลงานจิตรกรรมส่ือประสมของศิลปินท่ีมีลกัษณะโดดเด่น โดยมีเกณฑ์วิเคราะห์

ผลงานสร้างสรรค์ ดงันี ้ 
1) แรงบนัดาลใจ แนวคดิ และกระบวนแบบในการสร้างสรรค์ผลงาน  
2) ลกัษณะของการแสดงออกด้านสนุทรียภาพท่ีส่ือความหมายตอ่สงัคม  
3) หลกัการทางศลิปะ 

ก) การใช้ส่ือและวสัดใุนการสร้างสรรค์ผลงาน  
ข) โครงสร้างในการจดัภาพ  
ค) การบรูณาการกลวิธีในการสร้างภาพหลากหลาย  

โดยผู้วิจยัได้รับความอนเุคราะห์ข้อมลูสมัภาษณ์จากศิลปินแห่งชาตทิัง้ 3 ทา่น ซึง่แตล่ะท่าน
ได้อ านวยความสะดวกให้ข้อมูลภาพ ผลงานแบบร่าง และข้อมูลประกอบงานสร้างสรรค์ โดยผู้ วิจัย 
ได้วิเคราะห์และเรียบเรียงข้อมลูไว้ ดงันี ้
  



 99 

1. ดร. กมล ทัศนาญชลี   
เก่ียวกบัประสบการณ์ด าเนินชีวิตและการสร้างสรรค์งานของ กมล ทศันาญชลี ผู้วิจยั

ได้รวบรวมข้อมลูพืน้ฐานจากเอกสาร และได้รับความอนเุคราะห์การสมัภาษณ์ศิลปิน ณ หอศิลปะ  
ราชด าเนิน กรุงเทพฯ เม่ือวนัท่ี 6 มกราคม 2558 ข้อมลูจากการบรรยายประกอบกิจกรรม ครุศลิปะ
สร้างสรรค์ศลิปะกบัศลิปินแหง่ชาต ิรุ่น 9 ในวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2561 และจากการสมัภาษณ์ศิลปิน
เม่ือวนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ 2561 ณ หออคัรศลิปิน ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี   

1.1 ประสบการณ์ด าเนินชีวิตของ กมล ทัศนาญชลี 
กมล ทศันาญชลี เกิดเม่ือวนัท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2487 ในครอบครัวตระกูล

ช่างสิบหมู่ ในย่านวงเวียนใหญ่ ฝ่ังธนบุรี กรุงเทพมหานคร กมล ทศันาญชลี เป็นบุตรชายคนโต
ของนายประเสริฐและนางสายหยุด (สดประเสริฐ) เม่ืออายุ 7-8 ปี กมล ทัศนาญชลี เร่ิมเรียนรู้
พืน้ฐานงานช่างและงานศิลปะแบบประเพณีโบราณของไทยจากคณุตาส่าง สดประเส ริฐ ผู้ซึ่งเป็น
ช่างสิบหมู่ในสมยัพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัฯ รัชกาลท่ี 6 “คณุตาส่างเป็นศิษย์เอกหลวงตาโม้
แห่งวัดเชิงเลน กรุงเทพฯ...ท่านเป็นสหายสนิทของท่านขรัวอินโข่ง  ศิลปินไทยท่ีโด่งดงัในสมัย
รัชกาลท่ี 4 สืบเน่ืองกนัตอ่ๆ มา” (กมล ทศันาญชลี, 2542) การหล่อหลอมด้านศิลปะงานช่างและ
งานศิลปะแบบประเพณีโบราณตัง้แตว่ยัเยาว์ท าให้ กมล ทศันาญชลี เป็นศิลปินท่ีมีทกัษะ ความรู้ 
ความกระจ่างและความเช่ียวชาญด้านศิลปะไทยหลากแขนง ประสบการณ์เหลา่นีไ้ด้กลายมาเป็น 
“รากแก้ว” (กมล ทศันาญชลี, 2561) ฝังลึกซึ่งเป็นพืน้ฐานส าคญัส าหรับศิลปินในการสร้างสรรค์
และพฒันาผลงานของตนเองให้มีความก้าวไกลในระดบันานาชาติ 

การหล่อหลอม แรงสนับสนุนและความเข้าใจจากครอบครัวส่งผลให้  
กมล ทศันาญชลี เป็นศิลปินท่ีมีความมุ่งมัน่ ศกึษาหาความรู้ด้านตา่งๆ อย่างไม่หยดุนิ่ง ทัง้ในด้าน
ประวตัศิาสตร์ ประวตัศิาสตร์ศลิปะของไทย เอเชีย อเมริกนั และยโุรป  ศกึษาผลงานประวตัสิว่นตวั
ของศิลปินระดับชาติและระดับโลก รวมทัง้ศึกษาการจัดการด้านพิพิธภัณฑ์ขณะพ านักอยู่ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
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เม่ือปี พ.ศ. 2503 กมล ทศันาญชลี เข้าศึกษาด้านศิลปะแบบประเพณีและ
แบบสากล ณ โรงเรียนเพาะช่าง สมยัครูจิตร์ (ประกิต) บวับศุย์ เป็นอาจารย์ใหญ่ เม่ือเข้าศกึษาท่ี
โรงเรียนเพาะช่าง กมล ทัศนาญชลี เร่ิมเปล่ียนวิถีการท างานโดยเร่ิมแยกงานเรียนและงาน
แสดงออกจากกัน  กมล ทศันาญชลี ได้รับการสนบัสนนุให้น าผลงานเข้าร่วมแสดงในกลุ่มของครู
เฉลิม นาครีรักษ์ ซึ่งเป็นครูผู้สอน ชีวิตในฐานะของศิลปินจึงเร่ิมต้นขึน้ “ตอนท่ีผมเรียนท่ีโรงเรียน
เพาะช่างผมก็มีความรู้และพืน้ฐานด้านงานศิลป์มาในระดบัหนึ่งแล้ว จึงสามารถพฒันางานออก
ไปสู่แนวทางอ่ืนได้ก้าวหน้ากว่าเพ่ือนนกัเรียนคนอ่ืน ๆ ผมเร่ิมมีสตดูิโอส่วนตวั ในเวลากลางวนัผม
ท างานเรียน ส่วนในเวลากลางคืนผมท างานสร้างสรรค์อิสระ” (กมล ทศันาญชลี, 2558) กระทัง่มี
ผลงานแสดงเป็นท่ีรู้จักในกลุ่มผู้ ชมชาวไทยและชาวต่างชาติ  ต่อมาเม่ือเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรีท่ีวิทยาลยัวิชาการศกึษาประสานมิตรได้เพียงหนึ่งเทอมการศกึษาก็ได้รับทนุสนบัสนนุ
จากสถาปนิก ศิลปิน และนักสะสมศิลปะชาวอเมริกนันาม มร.วิลเล่ียม บิลล์ อเล็กซานเดอร์ (Mr. 
William Bill Alexander) ให้เดินทางไปสหรัฐอเมริกาเม่ือปี พ.ศ. 2512 เพ่ือจัดนิทรรศการ ดูงาน
ศิลปะทัว่รัฐแคลิฟฟอร์เนียและพิพิธภณัฑ์ในรัฐอ่ืนๆ ของสหรัฐอเมริกา พร้อมกบัศกึษาศิลปะด้าน
ภาพพิมพ์เพิ่มเติมในช่วงปี พ.ศ. 2513-2520 (ค.ศ.1970-1977) ณ สถาบนัศิลปะโอทิส (Otis Art 
Institute) ขณะศกึษา กมล ทศันาญชลี ริเร่ิมงานภาพพิมพ์ในมิตใิหมท่ี่แขวกขนบ  “เราเห็นวา่ สว่น
ใหญ่แล้วศิลปินทัว่ไปมักท างานภาพพิมพ์เป็นแค่แบบสองมิติ ตอนนัน้ก็เลยคิดท าสามมิติขึน้มา 
พออยู่ได้สกัสามปี ก็พฒันางานภาพพิมพ์จากหลอดสีมาเป็นสามมิติแล้วไปติดตัง้ในทะเลทรายใน
ปี ค.ศ. 1975 (พ.ศ. 2518)  ก็ประสบความส าเร็จ  เราท าในสิ่งท่ีคนอ่ืนๆ ยังไม่เคยท า ”(กมล 
ทศันาญชลี, 2561) กมล ทศันาญชลี ส่งผลงานเข้าร่วมแสดงในพิพิธภณัฑ์ตา่งๆ และได้รับรางวลั
ทรงเกียรติมากมายจากผลงานภาพพิมพ์ จิตรกรรมและส่ือประสม “พิพิธภัณฑ์หลายแห่งสนใจ
ผลงานและซือ้สะสม  อาทิ Palace of Legion of Honor, the de Young Museum of Fine Arts, 
Asia Museum in San Francisco, the Oakland Museum of California, Oakland and Pacific 
Asia Museum in Pasadena” (กมล ทศันาญชลี, 2553) 
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หลงัจากส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาโทในปี พ.ศ. 2520 (ค.ศ. 1977)  
ตอ่มาปี พ.ศ. 2522 (ค.ศ. 1979) กมล ทศันาญชลี ได้รับเชิญให้เป็นอาจารย์สอนศลิปะทัง้ในระดบั
ปริญญาตรีและปริญญาโทท่ีมหาวิทยาลัยเบิร์คเลย์ (University of California at Berkeley)  
เป็นเวลา 3 ปี  ในขณะท่ีสอนหนงัสือ กมล ทศันาญชลี ก็ไม่เคยหยุดการสร้างสรรค์งานและในปี 
พ.ศ. 2523 (ค.ศ. 1980) กมล ทัศนาญชลี ได้รับเลือกให้เป็นศิลปินยอดเย่ียมประจ าปีของรัฐ
แคลิฟอร์เนียและได้รับเกียรติให้จัดแสดงผลงานท่ีพิพิธภัณฑ์โอ๊คแลนด์ในรัฐแคลิฟอร์เนีย  
(Oakland Museum of California)  การเผยแพร่ผลงานศิลปะของ กมล ทัศนาญชลี มีอย่าง
สม ่าเสมอ การแสดงผลงานท่ีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรุงเทพมหานคร เม่ือปี  
พ.ศ. 2523, 2529, 2533, 2538, 2540 และ 2542 นับเป็นการเผยแพร่และการขับเคล่ือนทิศ
ทางการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบใหม่ๆ ให้กับวงการศิลปกรรมของไทย  สมพร รอดบุญ  
กล่าวเก่ียวกับ งานสร้างสรรค์ ชุดหลอดสีท่ีจัดวางบนทะเลทรายซึ่งขึน้ท าใหม่ แล้วจัดแสดงใน
ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2533 (ค.ศ.1990)  ของ กมล ทศันาญชลี ว่า “กมลน่าจะเป็นศิลปินคนแรก
ท่ีได้น าศลิปะส่ือผสม ศลิปะกบัสิ่งแวดล้อม ศลิปินในแนวของอินสตอลเลชัน่ และศลิปะในแนวของ
คอนเซปชวลท่ีมีความสมบูรณ์ทัง้ด้านความคิดและการแสดงออกมาเผยแพร่ต่อวงการศิลปะของ
ไทยในรอบย่ีสิบปีท่ีผา่นมา” (สมพร รอดบญุ, 2542) 

ด้วยความวิริยะอตุสาหะ ความมุง่มัน่ การอทุิศตน และคณุปูการท่ีสร้างให้แก่
วงการศิลปะอย่างตอ่เน่ืองมานานนบัหลายสิบปี  ในปี พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997)  กมล ทศันาญชลี
ได้รับเลือกให้เป็นศิลปินแหง่ชาติสาขาทศันศลิป์ ประจ าปี พ.ศ. 2540 ซึง่ขณะนัน้ กมล ทศันาญชลี 
มีอาย ุ53 ปี นบัเป็นศิลปินแห่งชาติของไทยท่ีอายนุ้อยท่ีสดุท่ีได้รับเกียรติรางวลั  และในปีเดียวกนั
นัน้เอง สภามหาวิทยาลยับรูพาได้มีมิตเิป็นเอกฉนัท์ (เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2540) ให้มอบปริญญา
ศลิปกรรมศาสตรดษุฏีบณัฑิตกิตติมศกัดิ ์(ศป.ด.) จิตรกรรม กมล ทศันาญชลี ได้รับการกล่าวขาน
ว่าเป็นศิลปินสองซีกโลก ท่านยังคงเดินทางระหว่างสหรัฐอเมริกา-ไทยและสร้างสรรค์งานศิลป์
อย่างตอ่เน่ือง ในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) กมล ทศันาญชลี ได้เป็นตวัแทนศิลปินในประเทศไทย
เข้าร่วมแสดงงานในมหกรรมศลิปะร่วมสมยันานาชาต ิเวนิส เบียนนาเล ่ประเทศอิตาลี 
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ด้านการอทุิศตนเพ่ือสงัคม กมล ทศันาญชลี เป็นศิลปินท่ีประสบความส าเร็จ
มีช่ือเสียงในฐานะของศิลปินผู้สร้างสรรค์ และเป็นศลิปินท่ีท างานอทุิศตนด้วยการใช้เงินทนุส่วนตวั
เพ่ือสนับสนุนวงการศิลปกรรมของไทยมาอย่างยาวนาน โดยมีความมุ่งหวังในการยกระดับ  
วงการศึกษาศิลปะและวงการศิลปกรรมของไทยให้มีความก้าวทัน ก้าวหน้าและก้าวไกลนานา
ประเทศ  จากแนวคิดท่ีต้องการช่วยเหลือสนบัสนนุสง่เสริมให้ศลิปินไทยได้มีโอกาสได้ช่ืนชมสมัผสั
ผลงานศิลปกรรมในพิพิธภัณฑ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา  ในปี พ.ศ. 2522 กมล ทัศนาญชลี  
ได้ก่อตัง้ศนูย์ศิลปกรรมไทยท่ีสหรัฐอเมริกาเพ่ือเป็นศนูย์กลางการติดต่อและสนบัสนนุศิลปินไทย
ทัง้ในสหรัฐอเมริกาและในประเทศไทย ต่อมาในปี พ.ศ. 2525 ตัง้เป็นสภาศิลปกรรมไทยโดยมี
พิพิธภัณฑ์ แปซิฟิก เอเชีย (Pacific Asia Museum) ในมลรัฐแคลิฟอร์เนียรับรอง  และต่อมา
กลายเป็น Thai Art Council U.S.A ในปัจจบุนั นอกจากนัน้แล้ว กมล ทศันาญชลี  ยงัมีความตัง้ใจ 
“จะน าความรู้และผลงานศิลปะท่ีได้ศึกษาค้นคว้ามาเผยแพร่แก่ศิลปินครูศิลปะ นักศึกษาและ
ผู้สนใจในศลิปะทัง้ระบบเลกเชอ่ร์และแสดงผลงานในกรุงเทพฯ และสว่นภมูิภาค” (เฉลิม นาคีรักษ์, 
2538) ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2512 เป็นต้นมา กมล ทัศนาญชลี มุ่งมัน่ สร้างสรรค์ สนบัสนุนส่งเสริมและ
เผยแพร่ความรู้ศิลปะร่วมสมยัให้กบัวงการศลิปกรรมของไทย กระทัง่ปัจจบุนั โครงการหลากหลาย
ท่ี กมล ทศันาญชลี ริเร่ิมไว้ได้รับความร่วมมือจากหนว่ยงานมหาวิทยาลยั ส านกังานคณะกรรมการ
วฒันธรรมแห่งชาติ (สวช.) ส านกัศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั (สศร.) และกระทรวงวฒันธรรม (วธ.) 
ชว่ยให้การสนบัสนนุงบประมาณ 
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ภาพประกอบ 35 กมล ทศันาญชลี บรรยายในโครงการถ่ายทอดงานศลิป์กบัศลิปินแหง่ชาติ 

 เม่ือวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2561 ณ หออคัรศลิปิน จงัหวดัปทมุธานี 
 

ท่ีมา: ภาพถ่ายโดย ทกัษิณา พิพิธกลุ เม่ือวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2561 
 

สภาศิลปกรรมไทย สหรัฐอเมริกา ยงัคงด าเนินการสนบัสนนุการจดักิจกรรม
ด้านศิลปะอย่างต่อเน่ือง โดยมีการจดักิจกรรมทัง้ในและต่างประเทศ อาทิ โครงการ บ่มเพาะคน
ต้นแบบศิลปะกับศิลปินแห่งชาติ มหกรรมปฏิบัติงานศิลปกรรมนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง โครงการแลกเปล่ียนศิลปะนานาชาติ L.A. 
Artcore  โครงการ Young Artists Talent โครงการ International Art Exchange Thailand-USA. 
และโครงการงานนิทรรศการ กมล และศิลปินรับเชิญ (Kamol and His Artist Friends) โดยเป็น
การเชือ้เชิญศิลปินไทยท่ีเคยเดินทางไปเผยแพร่ดงูานศิลปะร่วมสมัยในอเมริกาภายใต้โครงการ
สภาศิลปกรรมไทย เข้าร่วมแสดงงานนิทรรศการ เป็นต้น ซึ่งสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของ  
สภาศลิปกรรมไทย สหรัฐอเมริกา ได้ท่ี https://sites.google.com/a/thaiartcouncilusa.org/www/Home 
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ภาพประกอบ 36  เว็บไซต์ของสภาศลิปกรรมไทย สหรัฐอเมริกา 
 

ท่ีมา: https://sites.google.com/a/thaiartcouncilusa.org/www/Home 
 

รางวลัและเกียรตคิณุครัง้ส าคญั (พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ, 2542) 
ปี พ.ศ. 2523  ได้รับรางวัลศิลปินประจ าปี พ.ศ. 2523 ของโอคแลนด์  

มิวเซียม คาลิฟอร์เนีย  
ปี พ.ศ. 2522-2525  เป็นผู้ ริเร่ิมจดัตัง้ศนูย์ศิลปกรรมไทย สหรัฐอเมริกา 

ในนครลอสแอนเจลิส และได้รับเกียรติแต่งตัง้เป็นประธานคณะกรรมการสภาศิลปกรรมไทย 
พิพิธภณัฑ์ แปซิฟิคเอเชีย คาลิฟอร์เนีย  

ปี พ.ศ. 2533 ได้รับเชิญแสดงผลงานเด่ียวท่ี โอคแลนด์ มิวเซียม คาลิฟอร์เนีย 
ปี พ.ศ. 2533 ได้รับทนุ ซี.เอ.ซี คาลิฟอร์เนีย อาร์ต เคาน์ซิล  
ปี พ.ศ. 2540 ได้รับศลิปะดษุฏีบณัฑิตกิตตมิศกัดิจ์ากมหาวิทยาลยับรูพา 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา และมหาวิทยาลยัศรีนครินวิโรฒ  
ปี พ.ศ. 2540 ศลิปินแหง่ชาตสิาขาทศันศลิป์ ประจ าปี พ.ศ. 2540 

ได้รับเกียรติมีผลงานศิลปะสะสมถาวรอยู่ในพิพิธภณัฑ์ศิลปะ มหาวิทยาลยั 
หอศิลปะ ห้องสมุด ตลอดจนสถานท่ีราชการต่างๆ ในสรัฐอเมริกา และผลงานศิลปะสะสมของ
เอกชนในประเทศตา่ง ๆ ภาคพืน้ยโุรปและเอเชีย ฯลฯ   
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ในปี พ.ศ. 2558 ได้เป็นตวัแทนศิลปินในประเทศไทยเข้าร่วมแสดงงานใน
มหกรรมศลิปะร่วมสมยันานาชาต ิเวนิส เบียนนาเล ่ประเทศอิตาลี 

1.2 การสร้างสรรค์ผลงานของ กมล ทัศนาญชลี 
ด้วยพืน้ฐานด้านศิลปะอนัแข็งแกร่ง กมล ทศันาญชลี สามารถท างานศิลป์ได้

หลากหลายรูปแบบ ผนวกกับความเป็นศิลปินท่ีมีความมุ่งมั่น  ศึกษาหาความรู้ทางศิลปะและ
ศกึษาผลงานศิลปินระดบัโลกอย่างกว้างขวาง จึงท าให้ กมล ทศันาญชลี สามารถสร้างสรรค์งาน
ได้ก้าวหน้ากว่าเพ่ือนคนอ่ืน ๆ กมล ทัศนาญชลี กล่าวถึง ช่วงเวลาเข้าเรียนศิลปะท่ีโรงเรียน  
เพาะช่างเม่ือปี พ.ศ. 2503 ว่า “ผมเร่ิมเปล่ียนวิถีการท างานโดยเร่ิมแยกงานเรียนและงาน
แสดงออกจากกัน...ผมเร่ิมมีสตูดิโอตัง้แต่เป็นนักเรียนเพาะช่าง ผมท างานหนัก ในขณะท่ี  
ผมยังเรียนอยู่ ท่ีเพาะช่าง ผมใช้เวลาตอนกลางคืนท างานศิลปะสร้างสรรค์และจัดแสดง ”  
(กมล ทัศนาญชลี, 2561) กมล ทัศนาญชลี สร้างสรรค์และแสดงงานทัง้งานกลุ่มและงานเด่ียว
อย่างต่อเน่ือง โดยลักษณะผลงานในช่วงปี พ.ศ. 2503-2512 เป็นการสร้างสรรค์จิตรกรรมท่ีมี
ความสัมพันธ์กับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ชีวิตชาวบ้าน เร่ืองราวความทุกข์ยากของมนุษย์ และ
สงครามเวียตนาม ท่ีสะท้อนให้เห็นความคดิค านงึของศลิปินท่ีมีตอ่มนษุย์และสงัคมโลก  
 

 
 

ภาพประกอบ 37  ผลงาน Birthday (Self-Portrait) ปี พ.ศ. 2505 (1962) 
 เทคนิคสีน า้มนับนผืนผ้าใบ ขนาด 24 x 18 นิว้. 

 
ท่ีมา: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรุงเทพมหานคร (2542) สูจิบตัรนิทรรศการ

ศลิปะผลงานย้อนหลงั 39 ปี หน้า 55 
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ช่วงปี พ.ศ. 2513-2520 (ค.ศ.1970-1977) เป็นช่วงเวลาท่ี กมล ทศันาญชลี 
ศึกษาศิลปะภาพพิมพ์ในระดบัปริญญาตรีและปริญญาโท ณ สถาบนัโอทิส (Otis Art Institute) 
เมืองลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา อนัก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงตอ่แนวทางการสร้างสรรค์
ศลิปะของศลิปิน โดยศาสตราจารย์ ดร. วิรุณ ตัง้เจริญ ตัง้ข้อสงัเกตวา่ 
 

 การศึกษาภาพพิมพ์ของเขาได้สร้างโลกใหม่ทางศิลปะขึน้ กมล ทศันาญชลี หนัไป
สร้างสรรค์ภาพพิมพ์ ธรรมชาติใหม่ของภาพพิมพ์ได้มีส่วนลดท่าทีหลายอย่างของ
ภาพเขียนลง วฒันธรรมเลอืกสรรวสัดใุกล้ๆ ตวั น ามาเป็นสือ่ดลใจเพื่อสร้างเป็นงานศิลปะ 
เร่ิมมีบทบาทมากขึน้ในงานของเขา...ภาพพิมพ์สว่นใหญ่ก็เป็นภาพพิมพ์แบบเทคนิคผสม 
ที่ผสมผสานกรรมวิธีหลายอย่างของภาพพิมพ์ไว้ด้วยกนั เช่น เอทชิง คอโลกราฟ อดัภาพ
จากซีรอกซ์ ภาพพิมพ์บนรูปทรง 3 มิติ...(วิรุณ ตัง้เจริญ, 2547)   

 
ศาสตราจารย์ ดร.อภินนัท์ โปษยานนท์ กล่าวถึงช่วงเวลาท่ี กมล ทศันาญชลี 

พ านกัอยูท่ี่สหรัฐอเมริกา อนัเป็นชว่งเวลาท่ีศลิปินได้พฒันาแนวทางการสร้างสรรค์ของตนเอง วา่  
 

 ขณะที่พ านักอยู่ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ตัง้แต่ ปี ค.ศ. 1969 (ปี พ.ศ. 2512)  
กมล ทศันาญชลี เปิดตนเองออกสูง่านศิลปะร่วมสมยัหลากหลายรูปแบบในขณะนัน้ อาทิ 
ศิลปะป๊อป อาร์ต ศิลปะเน้นความคิด (Conceptual Art) ศิลปะกับสภาพแวดล้อม 
(Environmental Art) รวมไปถึงงานจิตรกรรมของอินเดยีแดง (American Indian Painting) 
และ กมล ทศันาญชล ีได้คิดประดิษฐ์และสร้างสรรค์การแสดงออกใหม่ ๆ  ที่น าเสนอให้เห็น
ถึงพฒันาการท่ีก้าวหน้าในวงการศิลปกรรมของไทย (Poshyananda, Apinan, 1970) 

 
หลังจากจบการศึกษา ต่อมาปี พ.ศ. 2522 (ค.ศ. 1979) กมล ทัศนาญชลี 

ได้รับเชิญให้เป็นอาจารย์สอนศลิปะทัง้ในระดบัปริญญาตรีและปริญญาโทท่ีมหาวิทยาลยัเบร์ิคเลย์ 
(University of California at Berkeley)  เ ป็นเวลา  3 ปี  ในช่วงระยะเวลากว่า  10 ปี ท่ี  กมล  
ทศันาญชลี ใช้ชีวิตอยูใ่นสหรัฐอเมริกานบัเป็นชว่งเวลาอนัส าคญัท่ีท าให้เกิดการพฒันาผลงาน โดย
ในช่วงระยะปีแรกท่ีย้ายมาอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกา กมล ทัศนาญชลี ยังคงสร้างสรรค์งานท่ีมี
เนือ้หาเก่ียวข้องกับสงครามเวียตนามและความทุกข์ยากของมนุษย์ในรูปแบบพรรณนาเร่ืองราว
เชิงสญัลกัษณ์นิยมภายใต้รูปทรงกึ่งนามธรรม  ตอ่มาปี พ.ศ. 2514 (ค.ศ. 1971) ศิลปินเร่ิมค้นหา
แนวทางการสร้างสรรค์งานของตนเองในสภาพแวดล้อมใหม่ โดยให้ความสนใจกับสิ่งท่ีเป็น
สภาพแวดล้อมปัจจบุนัในประเทศสหรัฐอเมริกา นัน่คือเร่ืองราวใกล้ตวั เร่ืองราวของตนเองในฐานะ
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ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะและเร่ืองราวของศิลปะร่วมสมยั  อีกทัง้มีความปรารถนาท่ีจะท าให้ผลงาน
ของตนเองมีความเป็นสากล สามารถส่ือสารกับคนชาติตะวันตกด้วยภาษาทางศิลปะท่ีไม่ต้อง
อาศัยการเล่าเร่ือง ดังนัน้ ผลงานการสร้างสรรค์ของ กมล ทัศนาญชลี ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2514  
(ค.ศ. 1971) จึงเร่ิมมีความเป็นนามธรรม โดยการสร้างสรรค์ด้วยส่ือภาพพิมพ์แบบนามธรรม  
การสร้างสรรค์งานด้วยการผสานวัสดุและเทคนิค  ไปจนถึงการสร้างสรรค์งานศิลปะท่ีมี
ความสมัพนัธ์กับธรรมชาติและพืน้ท่ีติดตัง้ กมล ทศันาญชลี ให้สมัภาษณ์ว่า (กมล ทศันาญชลี,  
2561) 
 

 ขณะที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเร่ืองราวของสงครามเวียตนามยงัท าตอ่เนื่องไปอีก
ปีหนึ่ง แต่พอขึน้ปีที่สองผมมีความรู้สกึวา่ ภาพที่อยู่ในเมืองไทยมนัเร่ิมจางหาย ความรู้สกึ
เก่ียวกบัสงครามก็เร่ิมไมช่ดัเจน เพราะเราไม่ได้อยูใ่นเหตกุารณ์นัน้ เราจึงเร่ิมค้นหาตวัเอง
ใหม่ และคิดว่าควรจะท าเร่ืองในปัจจุบนัดีกว่า หากเราไปท างานเร่ืองสงครามแบบนัน้จะ
เป็นการแสร้งเพราะมันไม่รู้จริง ก็เลยหาสิ่งใกล้ตัว พวกลูกกลิง้ หลอดสีมาท าเป็นทัง้ 
subject และ object  การท างานภาพพิมพ์ ส่วนใหญ่แล้วศิลปินทั่วไปก็จะพิมพ์เป็นแค่
แบบสองมิติ ก็เลยคิดท าแบบสามมิติขึน้มา พออยูท่ี่สหรัฐอเมริกาได้สกัสามปี (พ.ศ. 2516 
/ ค.ศ.1973) ก็พฒันางานภาพพิมพ์จากหลอดสีมาเป็นสามมิติแล้วไปติดตัง้ในทะเลทราย 
ก็ประสบความส าเร็จ ได้ท าในสิง่ที่คนอื่น ๆ ยงัไมเ่คยท า 

 

ขณะศึกษาอยู่ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา กมล ทัศนาญชลี สร้างสรรค์งาน
ภาพพิมพ์ ในมิติใหม่ ๆ โดยมีการผสมผสานเทคนิคและวสัด ุมีการท าให้เป็นรูปทรงสามมิติและมี
การจดัวางในธรรมชาติ ในระยะแรก กมล ทศันาญชลี น าเอารูปทรงจากลูกกลิง้กับหลอดสีและ
จานสีท างานศิลป์มาเป็นรูปแบบในการสร้างสรรค์และพฒันางานภาพพิมพ์ให้เกิดอยู่บนระนาบ
สามมิติ จากนัน้จึงพฒันามาเป็นงานประติมากรรม มีแสง สี เสียง พร้อมอยู่ในงาน โดยในช่วงปี 
พ.ศ. 2518-2520 (ค.ศ. 1975-1977) กมล ทศันาญชลี ได้น าหลอดสีขนาดใหญ่ไปท างานร่วมกับ
ธรรมชาติ ชายหาด ทะเลทรายและหุบเขาในหลายมลรัฐ อาทิ การสร้างสรรค์งานโปรยสีฝุ่ นใน
ทะเลทรายโมฮาวี (Mojave) รัฐแคลิฟอร์เนียเม่ือปี พ.ศ. 2518-2519 (ค.ศ. 1975-1976) ศิลปิน
ปลอ่ยให้กระแสลมเป็นส่ือน าพาสีกระจายตวัไปในระยะทางยาวไกล บนพืน้ทะเลทรายซึง่ท าหน้าท่ี
เสมือนผืนผ้าใบ ในช่วงระยะเวลาเดียวกนันัน้เองท่ี กมล ทศันาญชลี ริเร่ิมการท างานภาพพิมพ์ใน
รูปแบบสามมิติภายใต้รูปทรงหลอดสีและริเร่ิมน าวสัดตุ่างๆ  อาทิ  ก้อนหิน กระดาษ เชือก เหล็ก 
ลวด ซิป หลอดไฟนีออน เรซิ่นและไฟเบอร์กลาส เข้ามาผสมผสานในงานส่ือประสมแบบจดัวาง  
ซึง่งานดงักลา่วเรียกได้วา่ “เป็นภาพพิมพ์ส่ือประสมและเป็นประตมิากรรมอยู่กบัธรรมชาติ” (จตัวา 
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กลิ่นสมทุร, 2553) ผลงานของ กมล ทศันาญชลี ได้ก้าวออกจากห้องแสดงงานส่ีเหล่ียมสู่พืน้ท่ีอนั
กว้างใหญ่ 
 

 
 

ภาพประกอบ 38  ผลงาน Artist’s Colors, 1975-2010 
 3 Dimension Printed, Silk Screen and Mixed Media Installation 

 
ท่ีมา: http://www.siamrath.co.th/web/?q=node/29595 

 

 
 

ภาพประกอบ 39  ผลงาน Artist’s Color Series III no.2, 1979-1980 
 Paper, Fiberglass & Neon Light, 72” x 8” x 5” Each. 

 
ท่ีมา: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรุงเทพมหานคร (2542) Kamol Tassanan 

chalee in Retrospect. ใน สจูิบตัรนิทรรศการศิลปะผลงานย้อนหลงั 39 ปี หน้า 76 
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ผลงานจิตรกรรม ภาพพิมพ์และงานส่ือประสมท่ีมีการใช้วัสดุและส่ือ

หลากหลายสร้างสรรค์ขึน้ในช่วงปี พ.ศ. 2518-2520 (ค.ศ. 1975 -1977) อาทิ Project in Mojave 
Desert (ค.ศ.1975-1976) ผลงานชุด Artist’s Color Series (ค.ศ.1975 -1980) ท่ี Arizona และ 
Grand Canyon  ผลงานชุด Birthday Self-Portrait (ค.ศ. 1976-1977)  ซึ่งบางชิน้งานต้องใช้
วสัดเุรซิ่นและไฟเบอร์กลาสเร่ิมส่งผลตอ่สขุภาพและระบบการหายใจ กมล ทศันาญชลี จึงมองหา
วสัดใุหม่ในการแสดงออก นัน่คือ การสร้างสรรค์ผลงานจากกระดาษท ามือ ด้วยต้องการหลีกเล่ียง
จากความซ า้ซากและน่าเบื่อต่อข้อจ ากัดจากวัสดุแบบโรงงานผลิต  สู่การสร้างสรรค์ท่ีศิลปิน
สามารถควบคุมและสร้างพืน้ผิว สี ของกระดาษท่ีผลิตขึน้ด้วยมือ  ศิลปินจึงได้หวนกลับไปใช้
กระดาษท ามือ ซึ่งการน ากลับมาใช้ใหม่ครัง้นีเ้ป็นการใช้ในลักษณะท่ีให้ตัวกระดาษได้แสดง
คณุสมบตัิของตวัมนัเองออกมาอย่างหลากหลาย โดย กมล ทศันาญชลี ได้ให้สมัภาษณ์ไว้ในงาน
ปริญญานิพนธ์ของ พลูสวสัดิ์ มมุบ้านเช่า (กมล ทศันาญชลี, 2545) ถึงวิธีท ากระดาษท่ีท าขึน้เอง 
ดงันี ้ 
 

 เยื่อกระดาษสาผสมกบักระดาษภาพพิมพ์ของอเมริกาและฝร่ังเศส  โดยน ากระดาษ
มาแช่น า้ทิง้ไว้ให้เป่ือย แล้วน ามาเข้าเคร่ืองป่ันจนละเอียด อตัราส่วนผสมให้น า้มากกว่า
เยื่อกระดาษ ประมาณ 3/10 ส่วน แล้วเทลงบนแผ่นมุ้ งลวดตาข่ายขนาดและรูปทรงที่
ต้องการ จึงน าไปตากแดดให้แห้งสนิท แล้วลอกกระดาษท าเองออกจากมุ้ งลวด  น าไป
สร้างงานต่อไป ในขัน้ตอนการเทกระดาษปัน้ลงบนมุ้ งลวดนัน้ สามารถผสมสีลงในเนือ้
กระดาษหรือผสมวสัดทุี่ต้องการ เช่น เชือก ด้าย เศษไม้ลงในเนือ้กระดาษในขัน้ตอนนีไ้ด้ 
หรืออีกวิธีการหนึ่งซึ่งไม่ต้องเทกระดาษท าเองลงบนมุ้งลวด คือ การน ากระดาษท าเองไป
ติดบนแผ่นไม้ หรือแผ่นไม้อดัที่ตดัเป็นรูปทรงตามต้องการ โดยแผ่นไม้ต้องเจาะรูให้ทะลุ
หลายรูเพื่อเป็นสว่นยึดกระดาษกบัแผ่นไม้ให้แน่น และเป็นรูที่น า้ไหลออกท าให้กระดาษ
แห้งเร็วขึน้  

 
วสัดกุระดาษท ามือยงัอ านวยให้ศิลปินสามารถผสมสี ผสมผสานปะติดวสัดุ

หลากหลาย เปิด ฉีก ผ่า เย็บปัก และสามารถท ากรอบของผลงานให้หลุดออกจากกรอบการ
สร้างสรรค์บนพืน้ท่ีส่ีเหล่ียมของผืนผ้าใบ ปัจจุบันศิลปินก็มีความตระหนักมากขึน้ ในการ
สร้างสรรค์งานศิลปะโดยใช้สีและส่ือท่ีไม่ส่งผลร้ายตอ่สขุภาพร่างกาย อาทิ การเลือกใช้ สีอะคริลิก
แทนการใช้สีน า้มัน การท างานบนพืน้ท่ีโล่งแทนการท างานในห้องท่ีปิดมิดชิด และการใช้วัสดุ
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กระดาษท ามือ แทนการใช้วัสดุเคมีสังเคราะห์ (สมพร รอดบุญ, 2542) กล่าวเก่ียวกับวัสดุจาก
กระดาษท ามือ ของกมล ทศันาญชลี วา่  
 

 กมลเร่ิมท ากระดาษใช้เองส าหรับงานศิลปะตัง้แตปี่ พ.ศ. 2518 (ค.ศ. 1975) เหตผุลก็
มีว่าเขาเบื่อหน่ายกบัการใช้กระดาษที่ถกูผลิตออกมาอย่างดีจากระบบอตุสาหกรรม การ
ท ากระดาษด้วยตนเองท าให้เขาสามารถผลิตพืน้ผิวและสีที่แตกต่างหลากหลาย  และการ
ฝังอะไรต่อมิอะไรตามที่เขาต้องการ งานกระดาษท ามือเป็นอย่างหนึ่งที่เป็นต้นก าเนิดของ
งานสื่อประสมของ กมล ทศันาญชลี ผลงานชุดหลอดสีกับลกูกลิง้ส่วนหนึ่งก็ท ามาจาก
กระดาษท ามือ และยังคงเป็นผลงานที่มีบทบาทส าคัญในการสร้างสรรค์งานปัจจุบัน  
กระดาษท ามือในงานของกมลไม่ได้ถูกใช้เพียงเพื่อเป็นสื่อวัสดุที่ เหมาะสมในการ
แสดงออกเทา่นัน้ แตค่วามหลากหลายของตวัเนือ้กระดาษเป็นสิง่ส าคญัที่สะท้อนความคดิ
และอารมณ์ความรู้สกึของศิลปิน 

 
ในช่วงทศวรรษ 1980 (พทุธทศวรรษ 2523) เป็นต้นมา กมล ทศันาญชลี ไม่

เพียงมุ่งสู่การใช้กระดาษท ามือเพ่ือเป็นส่ือในการสร้างสรรค์ผลงาน ด้วยต้องการให้ปลอดภัยจาก
ปัญหาด้านสุขภาพ แต่ด้วยความเป็นนักคิดท่ี ต้องการสร้างสรรค์สิ่ งใหม่อยู่ตลอดเวลา  
กมล ทัศนาญชลี ได้น าเสนอประเด็นการสร้างสรรค์ใหม่ ซึ่งมีความเก่ียวข้องกับอัตลักษณ์ของ
ตนเองซึ่งเป็นคนจากซีกโลกตะวนัออกเดินทางมาสู่โลกตะวนัตก การผสานสุนทรียภาพระหว่าง
ศิลปะโบราณของไทยเข้ากับศิลปะร่วมสมยัแบบตะวนัตก โดยการใช้ภาพรอยพระพทุธบาทและ
หนังใหญ่ผสมผสานเข้ากับการแสดงออกอย่างอิสระตามแนวทางศิลปะร่วมสมยัแบบตะวันตก
“ความเป็นตะวันตกสะท้อนผ่านการใช้ส่ือทางเทคนิคท่ีเราเห็นได้จากการใช้สี พืน้ผิวและวัสด ุ
ความเป็นตะวนัออกได้สะท้อนผ่านรูปทรงสณัฐานเค้าโครงของชิน้งาน” (สมพร รอดบุญ, 2542) 
อาทิ ผลงานชดุพระพทุธบาทหนงัใหญ่ (Buddha Footprint, Nang-Yai Series, ค.ศ.1982) 

การผสมผสานรากเหง้าศลิปวฒันธรรมโบราณของไทยเข้ากบัศลิปวฒันธรรม
ตะวนัตกท่ีตัง้ต้นจากรอยพระพทุธบาท หนงัใหญ่ พทุธศาสนา และปรัชญาว่าด้วย ดิน น า้ ลม ไฟ 
ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2523 (1980) ส่งผลต่อการสร้างสรรค์ของ กมล ทศันาญชลี ในการน าแก่นปรัชญา
ตะวนัออกท่ีเป็นสากลมาน าเสนอ โดยศลิปินให้สมัภาษณ์เก่ียวกบัแนวคดิในการท างานด้วยวิธีการ
ลดทอนรูปทรงเพ่ือให้รูปแบบของงานมีความเป็นสากล วา่      
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 ศิลปะเป็นภาษาสากล ความเป็นตะวนัตกและตะวนัออกมนัก็มีความแตกตา่งกนั คน
ตะวนัตก บางทีหกเดือนเขายงัไม่เห็นแดด มีหมอกลง มนัมีความเบลอ ไม่ชัด ความไม่
สิน้สดุและความลกึลบัตอ่สิง่ที่ปรากฏแก่สายตา ในขณะท่ีตะวนัออกมีแดดจ้าเห็นทกุอยา่ง
ชดัหมดเราถึงบอกเลา่เร่ืองราวชดัเจน ดงันัน้ รูปทรงของหนงัใหญ่ หรือรอยพระพทุธบาท
จะตดัรายละเอียดออกหมดไม่มีการเลา่เร่ือง ลดทอนให้เหลือเพียงโครงร่าง ให้เหลือเพียง
สญัลกัษณ์ ให้เหลือเป็นเพียงความคิดรวบยอดที่ส าคัญ เหลือเพียงสิ่งที่เป็นสากล เป็น
ความรู้สกึที่สามารถถ่ายทอดให้คนตา่งชาติเข้าใจได้ (กมล ทศันาญชล,ี 2561) 

 
กมล ทศันาญชลี ยงัคงใช้ฐานคิดและการสร้างสรรค์งานจากชุด หนงัใหญ่ 

จนเกิดกลายเป็นอัตลักษณ์ส่วนตน โดยการสร้างสรรค์ด้วยการใช้ส่ือและวสัดุหลากหลาย อาทิ 
กระดาษท าเอง เชือก ลวด ขนนก ปีกแมลงทบั ก๊อกน า้ และงานแกะสลกัไม้ นกัวิชาการบางท่าน
เรียกผลงานในช่วงนีว้่า Mural Sculpture (สมพร รอดบุญ , 2542) (มีความหมายอ้างอิงถึง
ประติมากรรมฝาผนงัซึ่งเป็นค าเรียกท่ีล้อกับค าว่าจิตรกรรมฝาผนงัหรือ Mural Painting: ผู้วิจยั) 
จากการสร้างสรรค์งานส่ือประสมด้วยกระดาษท ามือ มีการฝังวสัดสุะสมท่ีศิลปินสนใจลงไป ใน
ระยะตอ่มาได้มีการเปล่ียนพืน้หลงัจากกระดาษเป็นแผ่นไม้อดั เพ่ือความทนทาน  การสร้างมิติท่ี
และรูปทรงท่ีซบัซ้อนหลากหลาย 

เฉลิม นาคีรักษ์ (2538) เขียนบนัทึกสรุปการสร้างสรรค์งานของ กมล ทศันาญชลี 
ตัง้แต่เม่ือครัง้เดินทางไปสหรัฐอเมริกา กระทั่งน ามาสู่พัฒนาการสร้างสรรค์จนเกิดอัตลักษณ์  
สว่นตน วา่ 
 

 กมล ตัดสินในเดินทางไปสหรัฐฯ ทันที ได้เร่ิมศึกษาค้นคว้าและดูงานศิลปะตาม
พิพิธภณัฑ์ศิลปะและแกลเลอร่ีตา่งๆ ซึง่มีอยูม่ากทัง้ในรัฐแคลฟิอร์เนีย และรัฐอื่นๆ   น ามา
ประยุกต์กับพืน้ฐานเดิมที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึน้ บางชิน้ก็ได้ราคาดี บางชิน้ก็เก็บไว้เป็น
แนวคิดต่อไป ในที่สดุก็สมคัรเข้าศึกษาต่อที่สถาบนัการศึกษาศิลปะขัน้สงู คือ โอทิส ใน
แอลเอ ในวิชาภาพพิมพ์ส าเ ร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเกียรตินิยม  จนทาง
มหาวิทยาลยัเบอร์คลี่ย์ซานฟรานซิสโก  เชิญให้ไปสอนในวิชานีอ้ยูร่ะยะเวลาหนึ่ง  ต่อมา 
กมล ได้พยายามพฒันาการท าภาพพิมพ์ให้ดีขึน้อย่างสม ่าเสมอได้น าเอาวสัดแุละวิธีการ
หลายๆ อย่างมาทดลองท า  ระยะหลังจึงได้น าเอาศิลปวัฒนธรรมดัง้เดิมของไทยมา
ทดลองท า คือ หนงัใหญ่ ซึ่งมีลกัษณะแบนราบอยู่แล้ว เข้ากับวิธีการภาพพิมพ์ได้ดี ผล
ปรากฏวา่ได้รสชาดแปลกใหม ่เสาะหาวิธีการจนกลายเป็นแบบอยา่งเฉพาะตวั  

 



 112 

กมล ทัศนาญชลี เป็นศิลปินท่ีมีความมุ่งมั่น มีความคิดฝัน มีไฟและแรง
บนัดาลใจต่อการศึกษาและสร้างสรรค์ศิลปะอยู่ตลอดเวลา “...ตัง้แต่เด็กคือใช้วิธีการสัง่สมและ
ฝึกฝนตลอดเวลา ผมต้องท างานมาก ดมูาก เห็นมาก คิดมาก แม้กระทัง่นอนหลบัก็ยงัฝันถึงงานท่ี
จะท า บางทีงานท่ีจะท าเสร็จแล้วคร่ึงหนึง่ระหวา่งความฝัน” (กมล ทศันาญชลี, 2561) 

 1.3 ผลงานจิตรกรรรมส่ือประสมของ กมล ทศันาญชลี ท่ีมีลกัษณะโดดเดน่   
1.3.1 กลุม่ตวัอยา่งผลงานท่ีได้รับแรงบนัดาลใจจากหนงัใหญ่  

1.3.1.1 ผลงาน Buddha’s Footprint, Nang-Yai Series II, 1982 (พ.ศ. 
2525) 

1.3.1.2 ผลงาน Nang-Yai Series II, No.2, 1983 (พ.ศ. 2526)  
1.3.1.3 ผลงาน Nang-Yai, Untitled, 1998 (พ.ศ. 2541)  
1.3.1.4 ผลงาน An Angel vs Troubled World, 2004 (พ.ศ. 2547) 
1.3.1.5 ผลงาน Nang-Yai Series# 5, 2010 (พ.ศ. 2553) 

1.3.2 กลุม่ตวัอยา่งผลงานท่ีมีเนือ้หาเก่ียวข้องกบัความเป็นปัจเจกบคุคล 
1.3.2.1 ผลงาน Artist’s Color, 1984 (พ.ศ. 2527) 
1.3.2.2 ผลงาน Head #1, 2004 (พ.ศ. 2547) 

1.3.3 กลุม่ตวัอยา่งผลงานท่ีมีความเก่ียวข้องกบัชีวิตวฒันธรรมพืน้ถ่ิน   
1.3.3.1 ผลงาน The Golden Series III No.9, 1998 (พ.ศ. 2541) 
1.3.3.2 ผลงาน Kite #13, 2006 (พ.ศ. 2549) 
1.3.3.3 ผลงาน Untiled #9, 2001 ( พ.ศ. 2544) 

1.3.1 กลุม่ตวัอยา่งผลงานท่ีได้รับแรงบนัดาลใจจากหนงัใหญ่ 
1.3.1.1 Buddha’s Footprint, Nang-Yai Series II, 1982 (พ.ศ. 2525)  

 เทคนิค กระดาษท าเอง สีอะคริลิค แผน่ทอง หมกึ เชือก ไม้ 
 ขนาด 2-1/2 x 5 ฟตุ  
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ภาพประกอบ 40  ผลงาน Buddha’s Footprint, Nang-Yai Series II, 1982 (พ.ศ. 2525) 
 

ท่ีมา: http://www.expatriation-en-thailande.com/kamol-tassananchalee-
lartiste-de-deux-mondes 

 
1) แรงบนัดาลใจ แนวคดิ และกระบวนแบบในการสร้างสรรค์ผลงาน 

ผลงาน Buddha’s Footprint, Nang-Yai Series II, 1982 แสดง
ให้เห็นถึงแนวคิดของการผสมผสานเช่ือมโยงสุนทรียภาพของตะวันออกและตะวันตก โดย
สร้างสรรค์ภายใต้รูปแบบงานนามธรรมและมีการน ารูปทรงท่ีมีความเก่ียวข้องกับชีวิตวฒันธรรม
พืน้ถ่ินมาท าให้เป็นลกัษณะสากล 

กมล ทศันาญชลี มีความเช่ือวา่ ศลิปะเป็นภาษาสากล “...ตดัการ
เล่าเร่ืองออกไป เอาแต่แก่นสารหัวใจมาใช้ ดังนัน้ ก็เลยเป็นภาษาสากล คนต่างชาติเขาไม่
จ าเป็นต้องรู้เร่ืองราวหรือเข้าใจความหมายของรูปทรงท่ีปรากฏในภาพทัง้หมด แตค่วามรู้สึกเป็น
ส่วนท่ีส าคญัท่ีสุดเพราะเป็นภาษาท่ีชาติไหนดก็ูรู้ได้ ตรงนีมี้ความเป็นสากล คือ มีความเป็นไทย
ลกึๆ แตค่วามสากลคือ คนทัว่โลกเข้าใจส่ือสารได้ ศลิปะก็คือภาษาหนึง่ท่ีมีความเป็นสากล” (กมล 
ทศันาญชลี, 2561) 

ผลงาน Buddha’s Footprint, Nang-Yai Series II, 1982 ได้รับ
การบนัทึกในหนงัสือประวตัิศาสตร์ศิลปะของโลก ช่ือหนงัสือ "Gardner's Art through the Ages" 
เล่มท่ี 11 ผลงานดงักล่าวเป็นการน าเอาเร่ืองราวปรัชญาศาสนาซึ่งในท่ีนี ้คือ รอยพระพุทธบาท 
ผนวกเข้ากับเร่ืองราวจากมรดกภูมิปัญญาของไทย ซึ่งในท่ีนี ้คือ หนงัใหญ่ มาเป็นต้นทางในการ
สร้างสรรค์ โดย กมล ทศันาญชลี ได้ลดทอนรายละเอียดของหนงัใหญ่ออกไปให้เหลือแตเ่ค้าโครง
รูปนอกผสมผสานกับการแสดงออกตามแบบอย่างของศิลปะตะวนัตก ด้วยการแสดงออกอย่าง
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ฉับพลนั มีการปลดปล่อยให้สีได้แสดงความอิสระ มีความไหลล่ืน ความเหล่ือมซ้อน และมีมิติท่ี
คลมุเครือในตวัมนัเอง ซึ่งสอดคล้องกบัการแสดงออกของศิลปินท่ีมีความเฉียบขาดและห้าวหาญ 
น าเสนอความรู้สึกของความอิสระ กมล ทัศนาญชลี  (2561) กล่าวเก่ียวกับแนวคิดในการ
สร้างสรรค์งานของตนเองวา่ 
 

 ตะวนัออก คือ การบอกเลา่เร่ืองราวจากอินเดีย จากพทุธศาสนา ถ้าเราไปอยูต่ะวนัตก
แล้วเราจะเอาเร่ืองพวกนีไ้ปแสดง ก็ไม่จ าเป็นต้องเล่าทุกอย่างให้ชัดเจนหมด...การน า
รูปทรงของพระพทุธบาทหรือของหนงัใหญ่ไปใช้ ก็จะตดัรายละเอียดออกหมดเลย เหลอืแต่
สิ่งที่เป็นสญัลกัษณ์ (symbol) เช่น การตอกหนังใหญ่ เค้าโครงของพระพุทธบาทที่ไม่มี
รายละเอียด (detail) อนันีเ้ป็นสากล งานเรามีกลิน่ไอตะวนัออกผสมตะวนัตกซึง่ไมเ่หมือน
คนตะวนัตก...เรามีการเช่ือมโยงระหวา่งสองซีกโลกมนัเป็นไอเดียที่ไมเ่หมือนคนชาติอื่น 

 
ทัง้นี ้หนงัใหญ่เป็นมหรสพของไทยอย่างหนึง่ เป็นการแสดงท่ีรวม

ศลิปะท่ีทรงคณุคา่หลายแขนง คือ หตัถศลิป์ วรรณศลิป์ นาฏศลิป์ และคีตศลิป์ การแสดงหนงัใหญ่
ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแสดงชัน้สูง “หนังใหญ่เป็นการแสดงท่ีใช้ตวัหนังขนาดใหญ่เป็นตัว
ละคร โดยมีผู้ เชิดให้เกิดเงาบนจอ และใช้การพากย์ การเจรจา เป็นการด าเนินเร่ือง” (มรดกภูมิ
ปัญญาทางวฒันธรรม, 2561) ตวัหนงัใหญ่ท าด้วยหนงัโค น ามาฟอก แล้วจึงออกแบบลวดลาย
ไทยเชิงจิตรกรรมด้วยความวิจิตรบรรจงตามด้วยการแกะสลักฉลุหนงัให้เป็นรูขนาดต่าง ๆ ตาม
เส้นลายตรึงตวัหนงัแต่ละตวัด้วยก้านไม้ผอบ โปษะกฤษณะ กล่าวว่า “เวลาแสงไฟส่องจะท าให้
เห็นรูปทรงงดงาม ตอนท่ีเป็นลายโปร่งจะเป็นสีขาว สว่นท่ีเป็นหนงัจะเป็นเงาสีด า แล้วน ามาย้อมสี
อีกทีหนึง่ สดุท้ายน าตวัหนงัไปใสไ่ม้คาบ 2 อนั จงึพร้อมท่ีจะน าออกแสดงได้” (ผอบ โปษะกฤษณะ
, 2537)  
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ภาพประกอบ 41  การจดัแสดงหนงัใหญ่ท่ีพิพิธภณัฑ์หนงัใหญ่ วดัขนอน จงัหวดัราชบรีุ 
 

ท่ีมา: ภาพถ่ายโดย ทกัษิณา พิพิธกลุ เม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2561 
 

2) ลกัษณะของการแสดงออกด้านสุนทรียภาพท่ีส่ือความหมายต่อ
สงัคม 

การสร้างสรรค์ผลงาน Buddha’s Footprint, Nang-Yai Series 
II, 1982 เป็นการท่ีศิลปินหวนกลบัไปหารากเหง้าของศิลปวฒันธรรมไทยทัง้ในแง่ของปรัชญาทาง
ความคิด ศิลปวฒันธรรม และงานหตัถศิลป์พืน้ถ่ินในฐานะบอ่เกิดของการสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการ
ปลุกกระตุ้ นความส านึกรักต่อคุณค่ามรดกทางชีวิตวัฒนธรรมรากเหง้าภูมิปัญญาของชาว
ตะวนัออกให้ได้กลบัมาเป็นสิ่งเลา่ขานอีกครัง้ 

คุณค่าสุนท รียภาพทาง ด้าน เ นื อ้หา  : ผลงาน  Buddha’s 
Footprint, Nang-Yai Series II, 1982 เป็นการถ่ายทอดเร่ืองราวของปัจเจกศลิปินผู้ซึง่ใช้ชีวิตอยู่ใน
สองถ่ินฐาน ผลงานถ่ายทอดความงดงามของชีวิตและวฒันธรรมของสองชีวิตซีกโลกท่ีแตกตา่ง 

คุณค่าด้านสุนทรียภาพของส่ือวัสดุ รูปทรงและสี  : ผลงาน 
Buddha’s Footprint, Nang-Yai Series II, 1982 สร้างสรรค์จากวสัดหุลากหลาย โดยมีวสัดหุลกั
เป็นกระดาษท่ีท าขึน้เอง และวสัดพืุน้ถ่ินในงานหตัถกรรมของไทย อาทิ ไม้ไผ่ หวาย เชือกสี ด้ายสี
และแผ่นทองค าเปลว ซึ่งวสัดเุหล่านีช้วนให้นึกถึงวิถีชีวิตในอดีตแบบงานท ามือ การด าเนินชีวิต
ของผู้คนท่ีมีความยึดโยงอยู่กบัธรรมชาติและเวลาท่ีเคล่ือนตวัอย่างเนิบนาบ ซึ่งแนวคิดท่ีมีความ
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เก่ียวข้องกบัเวลาและอดีตได้แสดงออกผ่านกระบวนการท างานกบักระดาษท ามือด้วยเช่นกนั อาทิ 
ร่องรอยของการหยิบจบั ปัน้ ขย ากระดาษ ระยะเวลาการจบัตวักนัของกระดาษ 

ผลงานของ กมล ทัศนาญชลี บรรจุไปด้วยสิ่งต่างๆ ท่ีมีความ
ขัดแย้งกันผ่านการใช้ส่ือ วัสดุและกระบวนการท างานกับวัสดุ อาทิ เวลาท่ีผลักเข้าและดึงออก
ระหว่างอดีตกบัปัจจุบนั ระหว่างความลึกลบักับการเปิดเผย ระหว่างความศกัดิ์สิทธ์ิในเร่ืองราวท่ี
เก่ียวข้องกับศาสนาและการแสดงออกอารมณ์อย่างมนุษย์ ความมีเสน่ห์นุ่มนวลแบบตะวนัออก
และการแสดงออกอย่างห้าวหาญแบบตะวันตก อีกทัง้ ผลงาน Buddha’s Footprint, Nang-Yai 
Series II, 1982 มีวางโครงสร้างของภาพด้วยเส้นในแนวนอน ซึ่งแสดงออกถึงความสงบ เรียบง่าย 
สง่างามและอลงัการ มีการใช้สีสนัสดใสของสีแดงตดักบัโครงเส้นสีเขียวและสีเหลืองของโครงไม้ไผ่
และหวาย คา่น า้หนกัสีแดงตดักบัพืน้ท่ีส่วนใหญ่ซึง่มีคา่น า้หนกัสีอ่อน  สีแดงสดให้ความรู้ถึงความ
รุ่งโรจน์ ต่ืนเต้น ฉบัพลนั จากทว่งทีของการระบายสีอยา่งอิสระ 

3) หลกัการทางศลิปะ 
ก) การใช้ส่ือและวสัดใุนการสร้างสรรค์ผลงาน 

การส ร้างสรร ค์ผลงาน  Buddha’s Footprint, Nang-Yai 
Series II, 1982 เป็นการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมส่ือประสม โดยมีวสัดหุลกัเป็นกระดาษท่ีท าขึน้
เอง มีพืน้ผิวความหยาบละเอียดและความหนาแตกตา่งกนัไปในแตล่ะพืน้ท่ี โครงสร้างของชิน้งาน
ท าด้วยไม้ไผร่ะบายสี โครงสร้างเส้นท่ีโค้งงอมกัท าด้วยหวายซึง่มีคณุสมบตัิในการปรับ ดดั โค้งได้ดี 
กมล ทศันาญชลี ใช้การประกอบ ตอ่และพนัไม้ด้วยเชือกสี  นอกจากนีย้งัมีการพิมพ์สี  การเขียนสี
ด้วยสีชอล์ค สีเทียน และการปิดแผน่ทองค าเปลว   

ข) โครงสร้างในการจดัภาพ 
ศลิปินใช้โครงรูปทรงเรขาคณิตในการสร้างสรรค์ โดยเป็นการ

อ้างอิงจากรูปทรงรอยพระพุทธบาท โครงสร้างของรูปทรงรอบนอกทัง้หมดมีลักษณะเป็น
ส่ีเหล่ียมผืนผ้าจดัวางอยู่ในแนวนอน ให้ความรู้สึกสงบนิ่ง มัน่คง อลงัการและสง่างาม ดงึสายตา
ผู้ชมให้แผ่กว้างออกไปทางด้านข้าง พืน้ท่ีส่ีเหล่ียมผืนผ้าถูกแบ่งออกเป็นสามช่องตามโครงสร้าง
ของไม้ แต่ละช่องมีขนาดของพืน้ท่ีเท่าเทียมกัน แต่มีการแบ่งพืน้ท่ีแยกย่อยในรายละเอียดให้
แตกตา่งกนั โครงสร้างของโครงไม้ เป็นรูปทรงส่ีเหล่ียมจดัวางอยู่ในแนวนอนสอดคล้องกับรูปทรง
กรอบภาพ (picture frame) เส้นโครงตามมุมต่างๆ ถูกดดัให้เป็นเส้นโค้ง (ต าแหน่ง ก) ช่วยสร้าง
ความรู้สึกของการมองท่ีไหลล่ืน โครงสร้างไม้ท่ีย่ืนออกมาเป็นขาจบัสองข้าง (ต าแหน่ง ข) ท าให้
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รูปทรงของผลงานดูคล้ายสิ่งมีชีวิต และเน้นความเป็นวัตถุ (สามมิติ) ของตวัผลงานออกมาได้
ชดัเจนมากขึน้ ซึง่ท าให้ผลงานมีคณุสมบตัทิัง้ในเชิงจิตรกรรมและประตมิากรรม  
 

 
 

ภาพประกอบ 42  ภาพลายเส้นท าขึน้มาใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์ แสดงรูปทรง โครงสร้าง 
และรายละเอียดโครงเส้น ในผลงาน Buddha’s Footprint, Nang-Yai Series II, 1982  

ของ กมล ทศันาญชลี 
 

ท่ีมา : ทกัษิณา พิพิธกลุ 
 

โครงสร้างในการจัดวางรูปทรง มีลักษณะสมดุลแบบสมมาตร 
ศิลปินจดัวางให้น า้หนกัของภาพทางด้านซ้ายและทางด้านขวามีความถ่วงดลุเท่าเทียมกัน แต่มี
รายละเอียดของรูปทรงภายในแตกตา่งกนั ซึง่ความแตกตา่งกนัของรูปทรงในส่วนรายละเอียดช่วย
ลดความรู้สกึของความเคร่งครัดและความเป็นทางการลงไป 

โครงสร้างในการวางโครงสี พืน้ท่ีของผลงานส่วนใหญ่คลุมโทน
ด้วยสีอ่อน มีการใช้สีแดงประปรายในบางพืน้ท่ีโดยเฉพาะบริเวณส่วนล่างของภาพ ช่วยสร้าง
ความรู้สึกถึงความมีน า้หนกัของตวัชิน้งาน สร้างความรู้สึกถึงความเป็นวตัถจุบัต้องได้ ศิลปินทาสี
โครงไม้ด้วยสีสนัหลากหลาย ตดักบัคา่น า้หนกัสีออ่นของสีกระดาษ  ในภาพรวม ผลงาน Buddha’s 
Footprint, Nang-Yai Series II, 1982 จึงดมีูสีสนัสดใสหลากหลาย การระบายสีลกัษณะเปียกชุ่ม
ให้ความรู้สกึถึงการแสดงออกอยา่งอิสระและเช่ียวชาญ  
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ค) การบรูณาการกลวิธีในการสร้างภาพหลากหลาย 
การส ร้างสรร ค์ผลงาน  Buddha’s Footprint, Nang-Yai 

Series II, 1982 มีการผสมผสานกลวิธีทางประตมิากรรม จิตรกรรม และงานหตัถศลิป์ ด้วยการท า
โครงไม้ไผ่และหวาย ด้วยการพนั การมดัและการยึดไม้เพ่ือเป็นโครงสร้างของชิน้งาน  มีลกัษณะ
เหมือนการท าโครงว่าว การสร้างร่องรอยรูปวงกลมหรือเจาะพืน้ท่ีให้ เป็นรูช่อง แบบการตอกฉลใุน
งานหนงัใหญ่   การใช้กระดาษท่ีท าขึน้เอง ซึ่งความเช่ืยวชาญด้านงานหัตถศิลป์ต่างๆ เป็นสิ่งท่ี
ศลิปินจดจ า ท าได้ จากความทรงจ าท่ีได้รับการฝึกฝนมาตัง้แตเ่ดก็ 

กลวิธีทางจิตรกรรมและภาพพิมพ์ โดยมีการผสมสีในเนือ้
กระดาษ การระบายสี การวางโครงสี  และการใช้สีเพ่ือแสดงออกความรู้สึก การติดแผ่น
ทองค าเปลว การแกะไม้เล็ก ๆ เป็นร่องลึกเป็นแบบแล้วพิมพ์ตอกลงไปในกระดาษท่ีท าขึน้เองเป็น
ลกัษณะการแสตมป์ลงไปบนพืน้ผิวกระดาษ 

กล่าวได้ว่า 1) แนวคิดหลกัของศิลปินคือ การท าให้จิตรกรรมมีความเป็น
ภาษาสากล ส่ือสารกับคนในวงกว้าง ด้วยการสร้างสรรค์งานในรูปแบบนามธรรมลดทอนรูปทรง
สญัญะแบบ icon ท่ีมีความคล้ายคลงึภาพตามตาเห็นท่ีสู่การใช้สญัญะแบบ symbol ซึง่มีลกัษณะ
เป็นภาพสญัลกัษณ์เช่ือมโยงไปถึงวตัถุต้นแบบ 2) การน าเร่ืองราวปรัชญาศาสนาพุทธและมรดก
ทางวัฒนธรรมไทยมาผสานกับการแสดงออกแบบศิลปะตะวันตกท่ีมีการใช้สีสันสดใสและการ
ระบายสีด้วยการแสดงออกอย่างอิสระ 3) มีวิธีการส่ือความหมายด้วยหลกัความสมัพนัธ์แบบคูต่รง
ข้าม (binary opposition) (กาญจนา แก้วเทพ, 2552) อาทิ ตะวันออก-ตะวันตก อดีต-ปัจจุบัน 
ศาสนา-การแสดงออกอารมณ์อย่างมนุษย์ ความเป็นพืน้ถ่ิน-ความเป็นสากล 4) ผลงานมีการ
แสดงออกในรูปแบบก่ึงจิตรกรรมและประตมิากรรม  
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1.3.1.2 ผลงาน Nang-Yai Series II, No.2, 1983 (พ.ศ. 2526) 
 เทคนิค เชือก ไม้ กระดาษท าเอง 
 ขนาด 48 X 34 นิว้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 43  ผลงาน Nang-Yai Series II, No.2, 1983 (พ.ศ. 2526) 
 

ท่ีมา: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป (2542) Kamol Tassananchalee: 39 Years 
Retrospective หน้า 84 
 

1) แรงบนัดาลใจ แนวคดิ และกระบวนแบบในการสร้างสรรค์ผลงาน   
ในการสร้างสรรค์ผลงาน Nang-Yai Series II, No.2, 1983 กมล 

ทศันาญชลี  มีแนวคิดในการน าศิลปะวฒันธรรมดัง้เดิมของไทยมาผสมผสานกับการแสดงออก
ตามแนวทางของศิลปะตะวนัตกร่วมสมยั ซึ่งในท่ีนี ้คือ การน ารูปทรงและเค้าโครงของหนงัใหญ่  
มาเป็นแรงบนัดาลใจในการออกแบบผลงาน และเป็นสญัญะในการส่ือความหมายถึงวฒันธรรม
ไทย  ศิลปินให้สมัภาษณ์ว่า ความรู้เก่ียวกบัหนงัใหญ่เป็นสิ่งท่ีตนได้ด ูรู้ เห็น และท ามาตัง้แตส่มยั
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เด็กๆ  สิ่งท่ีตนพยายามท า คือ “การก้าวข้ามพ้นแบบแผนของศิลปะโบราณในอดีต สู่การเสนอ
คณุคา่ทางภาพท่ีเป็นภาษาร่วมสมยัของตนเอง” (กมล ทศันาญชลี, 2561) โดยรูปแบบของผลงาน 
เป็นการน าเอารูปแบบเค้าโครงจากหนงัใหญ่มาลดทอนให้เหลือเพียงโครงรูปทรงเรขาคณิตเรียบ
ง่าย  มีการน าเสนอคณุคา่ใหมใ่นงานจิตรกรรมส่ือประสมโดยการอ้างอิงกบัวสัดรุ่วมสมยั ด้วยการ
เปล่ียนวสัดจุากแผ่นหนงัมาเป็นกระดาษท าเอง  ผนวกกบัท่วงทีของการใช้สีอย่างอิสระ ซึ่งนบัเป็น
การพฒันากระบวนแบบวิธีการสร้างสรรค์ของ กมล ทศันาญชลี ท่ีสามารถผสานสิ่งท่ีมีความเป็น
พืน้ถ่ินและสิ่งท่ีมีลกัษณะสากลให้อยูร่่วมกนัได้  

2) ลกัษณะของการแสดงออกด้านสุนทรียภาพท่ีส่ือความหมายต่อ
สงัคม 

คณุค่าสุนทรียภาพทางด้านเนือ้หา ผลงาน Nang-Yai Series II, 
No.2, 1983 ส่ือสารถึงสาระของวฒันธรรมว่าเป็นมรดกท่ีมีคณุค่า การน าเอาเร่ืองราวในอดีตมา
เล่าใหม่อย่างร่วมสมยัท าให้คนในวฒันธรรมเดียวกันหรือต่างวฒันธรรมได้เห็นและรู้คณุค่าของ
ศิลปวฒันธรรมโบราณของไทยในฐานะรากเหง้าของความคิด  การสร้างสรรค์ และแหล่งความรู้ท่ี
ท าให้ศิลปินสามารถสร้างสรรค์งานจากพืน้ฐานของตนเองและก้าวไปสู่ความเป็นสากลได้อย่าง
มีอตัลกัษณ์  

ผลงาน Nang-Yai Series II, No.2, 1983 เ ป็นงานจิตรกรรม 
ส่ือประสมสร้างสรรค์ด้วยรูปแบบนามธรรมเรขาคณิต ท่ีมาของการสร้างสรรค์รูปทรงก่อให้เกิด
คณุคา่ของการเช่ือมโยงความคิดและวฒันธรรมของตะวนัออกและตะวนัตก  แนะให้เห็นถึงความ
งามของการด ารงอยูร่่วมกนัอยา่งกลมกลืนภายใต้ความแตกตา่งหลากหลาย   

คุณค่าด้านสุนทรียภาพของวัสดุ รูปทรงและสีการสร้างสรรค์
ผลงานด้วยวสัดหุลากหลาย อาทิ ไม้ กระดาษ เชือก ด้าย และลกัษณะของผลงานท่ีเป็นงานท ามือ 
แนะให้เห็นถึงความงามของภูมิปัญญาพืน้ถ่ินท่ีเจริญงอกงาม สืบเน่ืองจากรุ่นสู่รุ่น การประกอบ
วสัดตุ่างๆ ด้วยลกัษณะของการท ามือท าให้ความหนาบางของเนือ้กระดาษไม่เท่ากัน พืน้ผิวท่ีมี
ความขรุขระไม่เสมอกนั การทิง้ร่องรอยและความไม่สมบรูณ์พร้อมได้สะท้อนสภาวะของการมีอยู่
และตัวตนของศิลปิน ห้วงขณะของการท างานของศิลปิน พลังงานท่ีศิลปินถ่ายทอดลงไปบน
ผลงานซึ่งยังคงถูกกักเก็บไว้ภายใต้วิธีการจัดการและการประกอบวัสดุต่างๆ ผ่านงานท ามือ  
ท าให้ผู้ชมรู้สึกถึงความมีชีวิตชีวา วสัดตุา่ง ๆ ท่ีมีความเป็นวตัถจุริงช่วยปลกุกระตุ้นเร้าการสมัผสั
ทัง้ทางสายตาและกายสมัผสั 
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ผลงาน  Nang-Yai Series II, No.2, 1983 เ ป็นการน า เ สนอ
สนุทรียภาพของสี ด้วยการใช้สีเป็นตวัวางโครงสร้างของภาพ ศิลปินมีวิธีการระบายสีอย่างอิสระ 
ฉับพลนัและห้าวหาญ  ศิลปินปล่อยให้สีได้แสดงคณุสมบตัิของตวัมนัเองออกมา โดยใช้ทัง้สีแบบ
ชุ่ม แบบปาดแห้ง หรือแม้กระทัง่ใช้สีในลกัษณะของการขีดเขียนเส้น กมล ทศันาญชลี ไม่ได้ใช้สี
เพ่ือแทนพืน้ท่ีของภาพหรือรูปทรงในการเล่าเร่ือง แต่ใช้สีเป็นร่องรอยของการแสดงออก โดยได้
ปล่อยให้คณุลกัษณะทางกายภาพของสีเป็นตวัช่วยส่งผ่านการแสดงออกของศิลปินในห้วงขณะ
ตา่ง ๆ เสมือนเป็นการทิง้ร่องรอยของความคิด อารมณ์ความรู้สกึ เหตกุารณ์และเวลา 

3) หลกัการทางศลิปะ 
ก) การใช้ส่ือและวสัดใุนการสร้างสรรค์ผลงาน 

วสัดุหลักท่ีใช้สร้างสรรค์ผลงาน Nang-Yai Series II, No.2, 
1983 เป็นกระดาษท่ีท าขึน้เองซึ่งมีพืน้ผิวหยาบ ขรุขระ ละเอียด ต่างกันในแต่ละพืน้ท่ี วิธีการท า
กระดาษหลายชิน้และหลายชัน้มาประกบกนั ทัง้นีเ้พ่ือให้ได้พืน้ผิวหลากหลายและท าให้กระดาษมี
ความหนาบางไม่เท่ากนั อีกทัง้กระดาษท ามือมีลกัษณะขอบขยุท าให้เส้นขอบกรอบภาพเส้นอิสระ 
งานแต่ละชิน้ท่ีท าในแต่ละครัง้จะมีเพียงชิน้เดียวจึงมีลักษณะเฉพาะตัวและมีความสดใหม่  
ส าหรับการท าสีในเนือ้กระดาษ ศิลปินใช้ทัง้การผสมสีอะคริลิกลงไปในเนือ้โดยตรง และขีดเขียน
ระบายสีด้วยสีชอล์คหรือสีเทียนในภายหลงั 

โครงสร้างภายในของผลงานจะท าด้วยไม้ไผ่หรือหวายระบาย
สี ผกูและพนัประกอบโครงไม้ตา่งๆ ด้วยเชือกและไหมสีสด หรือบางครัง้มีการตอกยดึกนั โครงสร้าง
ภายในของชิน้งานจะใช้เส้นหวายเน่ืองจากคณุสมบตัขิองหวายท่ีมีความยืดหยุน่ในการดดั โค้ง งอ 
เพ่ือท ารายละเอียดของเส้นในรูปแบบตา่งๆ  นอกจากนีย้งัมีการใช้วสัดทุรงกลมมาพิมพ์บนชิน้งาน
เป็นสญัลกัษณ์ของการตอกเจาะตามรูปแบบการท าหนงัใหญ่  

ข) โครงสร้างในการจดัภาพ 
โครงสร้างของรูปทรงรอบนอกทัง้หมดมีลักษณะคล้าย

ส่ีเหล่ียมผืนผ้าวางอยู่ในแนวตัง้ มีรูปทรงคล้ายวงรีวางอยู่ด้านบนของส่ีเหล่ียม ขนาดความสงูของ
วงรีกินเนือ้ท่ีประมาณ 1/3 ของรูปส่ีเหล่ียม 

โครงสร้างของโครงไม้เป็นรูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผ้าวางอยู่ใน
แนวตัง้พืน้ท่ีของโครงไม้ถกูแบง่ออกเป็นสามส่วน สองส่วนเป็นพืน้ท่ีชิดติดกนัมีไม้กากบาทเป็นตวั
ควบรวมพืน้ท่ีทัง้สอง (ต าแหน่ง ก) พืน้ท่ีอีกส่วนหนึ่งมี เส้นโครงไม้แนวขวางเป็นตัวแบ่งระยะ 
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ต าแหน่งการวางเส้นโครงไม้ตา่งๆ ท าหน้าท่ีเป็นเส้นชีน้ าสายตาให้มองไหลวนไปตามพืน้ท่ีบริเวณ
ตา่ง ๆ ของชิน้งาน แบง่รับน า้หนกักนัไปมาอยา่งได้ดลุ  

โครงสร้างในการจัดภาพผลงาน Nang-Yai Series II, No.2, 
1983 มีความสมดลุแบบสมมาตร โดยก าหนดให้น า้หนกัของภาพทางด้านซ้ายและด้านขวาเท่ากนั 
ด้วยการวางรูปทรงตา่งๆ ในต าแหนง่ท่ีเท่าเทียมกนั  ลกัษณะของการจดัภาพด้วยความสมดลุแบบ
สมมาตรมีลักษณะคล้ายคลึงกับงานศิลปะไทย ท่ีต้องการสร้างความรู้สึกของความสงบ ตัง้มั่น
มัน่คง หากแต ่กมล ทศันาญชลี ได้ลดความเป็นแบบแผนและความเคร่งครัดลงโดยการสร้างสรรค์
ให้กรอบภาพชิน้งานเป็นรูปทรงอิสระและเน้นความเป็นวตัถใุห้กบังานจิตรกรรม  เส้นขอบรอบนอก
ของรูปทรงมีลกัษณะเป็นเส้นหยกัโค้งเข้าโค้งออก สอดคล้องไปตามจงัหวะของการท างานกบัพืน้ท่ี
และพืน้ผิวของกระดาษท่ีท าขึน้เอง นอกจากนีล้กัษณะของขาจบัสองขาท่ีย่ืนออกมาจากกรอบภาพ
บริเวณด้านลา่ง (ต าแหนง่ ข) ท าให้ชิน้งานมีคณุสมบตัขิองความเป็นวตัถสุามมิต ิและท าให้รูปทรง
โครงร่างของชิน้งานคล้ายสิ่งมีชีวิต 
 

 
 
ภาพประกอบ 44  ภาพลายเส้นท าขึน้มาใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์ แสดงรูปทรง โครงสร้างและ 
รายละเอียดโครงเส้น ในผลงาน Nang-Yai Series II, No.2, 1983 ของ กมล ทศันาญชลี 

 
ท่ีมา : ทกัษิณา พิพิธกลุ 
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การวางโครงสี ในผลงาน Nang-Yai Series II, No.2, 1983 

โดยรวมมีสีเหลือง สีเทาอ่อน และสีขาวเป็นค่าน า้หนกัสว่างและเป็นสีท่ีพุ่งออกมาปะทะสายตา 
บริเวณโดยรอบสีเหลืองจะมีสีเทาหม่นถึงสีเทาเข้มเป็นตวักรอบพืน้ท่ีบริเวณขอบรอบนอก สีเทาให้
ความรู้สึกเคร่งขรึมและสงบ สีเทาขับเน้นความกระจ่างชัดของสีเหลืองท่ีให้ความรู้สึกรุ่ง โรจน์      
การวาดระบายโครงสีและการขีดเขียนสีแสดงออกถึงความอิสระแหวกออกจากการแสดงออก
อยา่งขนบศลิปะไทย 

ค) การบรูณาการกลวิธีในการสร้างภาพหลากหลาย  
กลวิธีทางประติมากรรม จิตรกรรม งานภาพพิมพ์และงาน

หตัถศลิป์ 
การส ร้างสรร ค์ผลงาน Nang-Yai Series II, No.2, 1983 

แสดงทกัษะในงานหตัถกรรมด้วยการท าโครงไม้ไผ่ หวาย ด้วยการพนั การมดัและการยึดเพ่ือเป็น
โครงสร้างของชิน้งาน เป็นการท าโครงสร้างไม้แบบการท าโครงว่าว การใช้วสัดซุึ่งเป็นกระดาษท า
เองส าหรับการสร้างร่องรอยรูปวงกลมหรือเจาะพืน้ท่ีให้เป็นรูช่อง เป็นการท างานท่ีได้มาจากการ
ตอกเจาะสลกัหนงัในงานหนงัใหญ่ 

การผสมสีในเนือ้กระดาษ การระบายสี การวางโครงสีและ
การใช้สีมีคา่น า้หนกัตดักนัอย่างรุนแรงเป็นโครงสร้างของภาพ  นอกจากนีมี้การพิมพ์สีจากการใช้
ต้นแบบวสัดทุรงกลม พิมพ์ลงบนชิน้งาน  

กล่าวได้ว่า ศิลปินมีแนวคิด 1) การท าให้รูปทรงของหนงัใหญ่เป็นสญัญะ
แทนความเป็นพืน้ถ่ินของไทย และศิลปินได้ท าให้สัญญะมีลักษณะเป็นสากลด้วยการลดทอน
รายละเอียดให้เหลือเป็นเพียงเค้าโครงรูปทรงเรขาคณิตเรียบง่าย 2) การแสดงโครงสร้าง การผูก 
มัดเชือกกับโครงไม้แบบลักษณะงานท ามือสร้างให้เกิดอัตลักษณ์ในการสร้างสรรค์และส่ือ
ความหมายเช่ือมโยงไปถึงวิถีชีวิตในสงัคมแบบเกษตรกรรม 3) การปล่อยให้วสัดแุละสีได้แสดง
คณุสมบตัิของมนัเองออกมา ผลงานแสดงอารมณ์ความรู้สึก เหตกุารณ์และร่องรอย มีการแสดง
ออกแบบฉับพลนัเป็นการแสดงออกทางศิลปะแบบสมยัใหม่ของตะวนัตก 4) การท าให้กรอบรอบ
นอกของชิน้งานมีความอิสระ เพ่ือแสดงความก า้กึ่งระหว่างความเป็นสองมิติแบบงานจิตรกรรม
ความเป็นวตัถแุบบงานสามมิต ิ
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1.3.1.3 Nang-Yai, Untitled, 1998 (พ.ศ. 2541)  
 เทคนิค ส่ือประสม ไม้ อะคริลิกบนผืนผ้าใบ 
 ขนาด 48 x 46 นิว้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 45  ผลงาน Nang-Yai, Untitled, 1998 (พ.ศ. 2541) 
 

ท่ีมา: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป. (2542) Kamol Tassananchalee: 39 Years 
Retrospective หน้า 97 
 

1) แรงบนัดาลใจ แนวคดิ และกระบวนแบบในการสร้างสรรค์ผลงาน  
ผลงาน Nang-Yai, Untitled, 1998 ไ ด้ รับแรงบันดาลใจการ

สร้างสรรค์มาจาก หนงัใหญ่ ซึง่สามารถเห็นได้จากสณัฐานเค้าโครงของชิน้งาน โดยเฉพาะการเน้น
ใช้ในสว่นของไม้คาบหรือขาจบัสองขา นอกจากนี ้กมล ทศันาญชลี ยงัได้รับแรงบนัดาลใจจากการ
ใช้ “วตัถุท่ีเป็นวิถีชีวิตของชนพืน้บ้านตามภูมิภาคต่าง ๆ ของไทยและแสดงศิลปะหัตถกรรมท่ีมี
คุณค่า...ปีกแมลงทับของอีสาน ไม้แกะสลักเป็นลวดลายของเชียงใหม่ ประกอบกับพืน้ผิวของ
ทราย” (พูลสวัสดิ์ มุมบ้านเช่า, 2546) โดย ผลงาน Nang-Yai, Untitled, 1998 ใช้โครงสร้างของ
ชิน้งานเป็นแผน่ไม้อดั ประกอบเข้ากบัผืนผ้าใบ 
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การเปล่ียนวัสดุจากพืน้กระดาษสามาเป็นกรอบเฟรมผืนผ้าใบ
และแผ่นไม้อดั เอือ้ให้ศิลปินสามารถสร้างสรรค์ผลงานให้ขนาดใหญ่ขึน้ การปะติดวัสดมีุขนาด
หลากหลาย มีน า้หนกั เป็นจริงเป็นจงั ดเูป็นงานกึ่งประติมากรรม อีกทัง้แผน่ไม้ยงัชว่ยเสริมในเร่ือง
ของความแข็งแรงของชิน้งาน สามารถสร้างสรรค์ผลงานท่ีมีลกัษณะของการขูด ขุด ลงไปเนือ้ไม้ 
ประทบัรอยเส้นร่องลึกและตืน้ได้อย่างหลากหลาย กมล ทศันาญชลี กล่าวเก่ียวกบัการใช้แผ่นไม้
อดัเป็นแผน่พืน้ในการสร้างสรรค์งานวา่ 
 

 ที่เมืองไทยส่วนมากจะเป็นงานที่ใช้ไม้อดัเป็นไม้บอร์ด เนื่องด้วยวสัดุมีความคงทน 
ถาวรมากกว่ากระดาษและสะดวกต่อการขนย้าย  ไม้แกะสลกัอนันีม้าจากเชียงใหม่ ซือ้
เก็บไว้จากร้านขายของเก่า รูปทรงโครงสร้างของชิน้งานมาจากรูปทรงของหนังใหญ่  
การจดัวางเป็นแบบสองข้างเท่ากนั  คล้ายกบัศิลปะไทย  งานชิน้นีจ้ะผสมวสัดหุลายอยา่ง 
พวกทราย ปีกแมลงทบั  เมื่อจบชิน้งานก็เคลอืบด้วยวานิชเพื่อความคงทน  พืน้ท่ีบางสว่นมี
การเจาะพืน้ที่ด้านหลงัให้ทะลุ  งานชิน้นีไ้ม่ต้องใสก่รอบเพราะงานเป็นรูปทรงอิสระ (กมล 
ทศันาญชล,ี 2561) 

 
2) ลกัษณะของการแสดงออกด้านสุนทรียภาพท่ีส่ือความหมายต่อ

สงัคม 
ผลงาน Nang-Yai, Untitled, 1998 มีพืน้ฐานสร้างสรรค์มาจาก

ผลงานชุดหนังใหญ่ โดยมีการผสมผสานวัตถุท่ีบ่งบอกถึงธรรมชาติและวิถีชีวิตชาวบ้าน วัตถุ
เหล่านีเ้ป็นวตัถพืุน้ถ่ินมีปรากฏอยู่เฉพาะพืน้ท่ีและเฉพาะเวลาจึงมีความงดงามแปลกตา บ้างเป็น
วตัถท่ีุมีอยูต่ามธรรมชาต ิบ้างเป็นวตัถสุร้างสรรค์จากมนษุย์ การท่ีศลิปินน าวตัถเุหลา่นีม้าร้อยเรียง
ใหม่จึงเป็น การปลกุกระตุ้นให้คนดสูงสยั ใคร่รู้ถึงสิ่งท่ีตนเคยเห็น เคยรู้ และได้หนักลบัไปทบทวน
ถึงคุณค่าของสิ่งท่ีตนมีอยู่แต่มองข้าม ทัง้ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับชีวิตกับธรรมชาติ ชีวิตกับ
วฒันธรรมพืน้ถ่ินและวฒันธรรมสากล  

คณุคา่สนุทรียภาพทางด้านเนือ้หา 
การผสมผสานเนือ้หาระหว่างความเป็นตะวันออกและ

ตะวนัตกความเป็นพืน้ถ่ินและความเป็นสากล ท าให้ผลงานของ กมล ทศันาญชลี เป็นพืน้ท่ีกกัเก็บ
เวลาท่ีมีการผลักดึงระหว่างอดีต-ปัจจุบนั  การสร้างสรรค์ผลงาน Nang-Yai, Untitled, 1998  มี
การใช้แผ่นไม้ และผืนผ้าใบเป็นพืน้ท่ีรองรับภาพ ศิลปินเน้นพืน้ผิวของการใช้วสัดไุม้ ด้วยการสร้าง
ร่อยรอยท่ีเป็นจริง อาทิ การขุด การแกะลงไปบนพืน้ผิว การเผา การประทบัความร้อนและสร้าง
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ร่องรอยไหม้บนเนือ้ไม้ การท าพืน้ผิวหนาบางขรุขระหยาบด้วยทราย ล้วนสะท้อนถึงการแสดงออก
ท่ีมีความตรงไปตรงมา ดิบ แม่นย า ฉับพลนั ดดุนั  ร่องรอยแสดงเหตกุารณ์ของการกระท าท่ีผ่าน
มือศิลปินให้ความรู้สึกถึงความสดใหม่ ความบริสทุธ์ิแบบศิลปะโบราณ (Primitive) ผสมผสานกบั
ทว่งทีของการแสดงออกด้วยความมัน่ใจอนัเป็นจิตวิญญาณอิสระแบบคนสมยัใหม ่  

คณุคา่สนุทรียภาพการสร้างสรรค์วสัด ุรูปทรงและสี  
การออกแบบรูปทรงเค้าโครงกรอบรอบนอกของ ผลงาน 

Nang-Yai, Untitled, 1998 เป็นการอิงอยู่กับรูปทรงของหนังใหญ่ซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมโบราณ
ของไทย ส่วนรูปย่อยภายในมีการอิงอยู่กับแนวคิดของตะวนัออกเก่ียวกับโลกธาตอุนัประกอบไป
ด้วย ดิน น า้ ลม ไฟ ซึ่งเป็นองค์ประกอบท่ีก่อให้เกิดสิ่งมีชีวิต การเคล่ือนไหว การเติบโตและ  
การเปล่ียนแปลง 

การใช้วสัดพืุน้ถ่ินสร้างสีสนั รูปทรง และพืน้ผิว งดงามแปลก
ตาโครงสีของภาพคลุมโทนไปด้วยสีแดง เป็นสีท่ีมีพลงัขบัเคล่ือนให้เกิดพลงังาน  เก่ียวกับความ
ร้อน ซึ่งมีความเก่ียวข้องกบัรูปทรงกลมสีแดงตรงกลางท่ีแผ่แสงรัศมีสีแดงออกมา บริเวณด้านล่าง
ของทรงกลมประกอบไปด้วยสีในพืน้ท่ีเล็ก ๆ หลากหลายเช่ือมโยงความรู้สึกถึงความระยิบระยิบ
คล้ายการเคล่ือนไหวของแสงและของน า้  

3) หลกัการทางศลิปะ  
ก) การใช้ส่ือและวสัดใุนการสร้างสรรค์ผลงาน  

มีการใช้ศิลปวตัถุจ าพวกไม้สลกัทางภาคเหนือ  ปีกแมลงทบั
จากภาคอีสาน ทราย สีอะคริลิก แผน่ไม้ 

ข) โครงสร้างในการจดัภาพ  
โครงสร้างของรูปทรงรอบนอกทัง้หมดมีลกัษะเป็นรูปส่ีเหล่ียม

จตัรัุสแล้วมีการตดัพืน้ท่ีบางสว่นออกเพ่ือเปิดเป็นพืน้ท่ีว่าง (Negative Space) 
โครงสร้างในแนวตัง้ถูกแบ่งออกเป็นสามรูปทรง รูปทรงตรง

กลางมีพืน้หลงัเป็นผืนผ้าใบรูปทรงเป็นส่ีเหล่ียมผืนผ้า รูปทรงท่ีอยู่ตรงกลางมีขนาดใหญ่ท่ีสุดและ
ส่ีเหล่ียมท่ีน ามาขนาบข้างมีขนาดคร่ึงหนึ่งของส่ีเหล่ียมขนาดใหญ่ รูปทรงของส่ีเหล่ียมขนาดใหญ่
ถูกแบ่งออกเป็นส่ีส่วนในขนาดท่ีไล่เล่ียกัน (ต าแหน่ง ก ข ค และ ง) พืน้ท่ีด้านบนสุดถูกเจาะเปิด
เป็นพืน้ท่ีของช่องว่างทะลุไปด้านหลัง ช่องว่างดงักล่าวจะท างานกับพืน้ท่ีท่ีชิน้งานไปติดตัง้อยู่  
เป็นชอ่งวา่งของแสงและอากาศให้เจาะทะล ุและเน้นความเป็นวตัถใุห้กบัชิน้งาน  
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การจดัวางรูปทรงใช้หลกัการซ า้ อาทิ การซ า้ของรูปทรงกลม
ทัง้ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ (ต าแหน่ง ก และ ข) การซ า้ของรูปทรงเหล่ียม การซ า้ของรูปทรงวงรี
ขนาดเล็กของปีกแมงทบั  การจดัวางรูปทรงด้วยวิธีการซ า้ชีน้ าให้สายตาของผู้ชมไหลวนอยูใ่นภาพ
และท าให้วสัดท่ีุหลากหลายสามารถอยูร่่วมกนัได้อยา่งมีเอกภาพ 
 

 
 

ภาพประกอบ 46  ภาพลายเส้นท าขึน้มาใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์ แสดงรูปทรง โครงสร้างและ 
รายละเอียดโครงเส้น ในผลงาน Nang-Yai, Untitled, 1998 ของ กมล ทศันาญชลี 

 
ท่ีมา: ทกัษิณา พิพิธกลุ 

 
ค) การบรูณาการกลวิธีในการสร้างภาพหลากหลาย  

กลวิธีทางประติมากรรม จิตรกรรม ภาพพิมพ์และงาน
หัตถศิลป์ ผลงาน Nang-Yai, Untitled, 1998 มีการประกอบกันของวัสดุหลากหลาย มีการ
ผสมผสานงานหัตถศิลป์ซึ่งเป็นวัสดุไม้แกะสลักทางภาคเหนือท่ีศิลปินไปพบเจอมีการใช้วัสดุ
ธรรมชาติมาสร้างพืน้ผิวหยาบละเอียด หนา บาง ให้กบัผลงาน การประกอบวตัถตุ่าง ๆ ใช้การตอก 
เจาะ ตอ่ประกอบ ศลิปินใช้วิธีการระบายปาดสีปา้ยด้วยท่วงทีของความอิสระ ผนวกกบัการขดู ขีด 
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คล้ายลกัษณะของการท างานภาพพิมพ์แกะไม้  การใช้ความร้อนจากโลหะร้อน พิมพ์ประทบั เพ่ือ
สร้างร่องรอยของรูปทรงตา่งๆ 

กล่าวได้ว่า ศิลปินมีแนวคิด 1) การน าเสนอประเด็นชีวิตกับธรรมชาติ 
ชีวิตกับวฒันธรรมพืน้ถ่ินและวฒันธรรมสากล 2) ศิลปินริเร่ิมการใช้วสัดท่ีุมีความเป็น 3 มิติ มาก
ยิ่งขึน้ ความหลากหลายของวสัดเุพิ่มมากขึน้ ตวัวสัดแุผ่นไม้สามารถรองรับเทคนิคท่ีเก่ียวข้องกับ
การใช้ความร้อนและการเจาะเปิดช่องว่าง 3) มีการน าวัตถุท่ีเป็นวิถีชีวิตของชนพืน้บ้านตาม
ภมูิภาคตา่งๆ ของไทยและงานหตัถศลิป์มาแทนความหมายถึงวฒันธรรมเฉพาะถ่ินและวฒันธรรม
ไทยในสว่นรวม 4) การน าอกัษรตวัเลขอารบกิมาใช้ในฐานะของภาพแทนวฒันธรรมสากล 

1.3.1.4 An Angel vs Troubled World, 2004 (พ.ศ. 2547) 
 เทคนิค ส่ือประสม วสัดปุะปิด และสีอะคริลิคบนแผน่ไม้ 
 ขนาด 38 x 24 นิว้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 47  ผลงาน An Angel vs Troubled World, 2004 (พ.ศ. 2547) 
 

ท่ีมา: หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (2548) นิทรรศการเชิดชูเกียรติ ศิลปินแห่งชาติ  
กมล ทศันาญชลี ในวาระอายคุรบ 60 ปี หน้า 72 
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1) แรงบนัดาลใจ แนวคดิ และกระบวนแบบในการสร้างสรรค์ผลงาน 
ผลงาน An Angel vs Troubled World, 2004 เป็นการสร้างสรรค์ 

ผลงานท่ียงัคงได้รับแรงบนัดาลใจจากเค้าโครงรูปทรงรอบนอกของหนงัใหญ่ และยงัคงรูปแบบของ
ไม้คาบสองขาท่ีเป็นมือจบั แต ่กมล ทศันาญชลี ได้น ารูปทรงทัง้หมดนัน้มากลบัด้านบนลงล่าง ท า
ให้ความรู้สกึเก่ียวกบัการท างานของรูปทรงตา่ง ๆ เปล่ียนแปลงไป ไม้คาบท่ีเคยท าหน้าท่ีเป็นไม้จบั
รับน า้หนกัในงานหนงัใหญ่ ดคูล้ายกบัเสาหรือจุดบอกต าแหน่งส าหรับตุ๊กตาไม้สองตวั ในผลงาน
ชิน้นีไ้ม้คาบได้มีเร่ืองราวท่ีเข้ามาเก่ียวข้องกบัวสัดพุบพานและวสัดปุะปิดในผลงานมากยิ่งขึน้  

กมล ทศันาญชลี กล่าวเก่ียวกับแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์
งานชิน้นีว้า่  
 

 ผลงานชิน้นีท้ าที่ต่างประเทศ เป็นการสร้างสรรค์งานบนแผ่นไม้ เก่ียวกับการน าเอา
แรงบนัดาลใจจากรูปทรงของหนงัใหญ่มากลบัด้านบนลงล่าง  ตวัวตัถุโลหะ Angel เป็น
หนึ่งในจ านวนวัตถุที่เก็บสะสมไว้ ตอนที่ไปหยิบน าวัตถุชิน้นีม้าใช้เป็นความรู้สึกแบบ
ฉับพลนั คือ ไม่ได้วางแผนล่วงหน้า แต่เป็นแบบ Surreal ผลงานชิน้นีไ้ม่มีอะไรเก่ียวกับ
สงครามเลย การใช้สีแดงเป็นโครงสร้างของภาพ เนื่องจากว่ามนัเป็นแนวคิดแบบศิลปะ
แบบร่วมสมยัไมไ่ด้เป็นแนวประเพณีนิยม (Traditional)  ถ้าเป็นแบบประเพณีนิยมสทีี่ใช้ก็
จะมีเพียงไมก่ี่สี (กมล ทศันาญชล,ี 2561) 

 
การสร้างสรรค์ ผลงาน An Angel vs Troubled World, 2004  

มีการน าวตัถหุลากหลายท่ีมีความแตกตา่งกันมาติดตัง้อยู่ร่วมกนั อาทิ วสัดโุลหะคล้ายไม้ตีไข่อยู่
ติดกับวตัถุโลหะรูปร่างคล้ายปลา วตัถุโลหะรูปทูตสวรรค์เหินลอยอยู่บนก้อนหินวางอยู่คู่กับงาน
สลกัไม้จากสโุขทยั ซึง่ทิศทางการท างานของ กมล ทศันาญชลี แสดงความสนใจในเร่ืองของการน า
วตัถุท่ีไม่เข้ากันหรือไม่น่าจะอยู่ด้วยกันมาวางไว้ด้วยกัน และผลจากการแสดงออกให้ความรู้สึก
ของการผิดท่ีผิดทาง ความไร้กาลเวลา ความแปลกประหลาดของเร่ืองราวท่ีดูเหมือนจะเป็นสิ่ง
เดียวกนั แตก็่มีความแตกตา่งกนั การสร้างสรรค์โดยใช้แผ่นไม้ซึง่เป็นวตัถมีุน า้หนกัมาเป็นพืน้หลงั 
และใช้การประกอบกันของวัตถุหลากหลายซึ่งกินพืน้ท่ี ย่ืนออกมาในอากาศ ท าให้ผลงาน  
An Angel vs Troubled World, 2004 มีลกัษณะกึ่งงานประตมิากรรม  
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2) ลกัษณะของการแสดงออกด้านสุนทรียภาพท่ีส่ือความหมายต่อ
สงัคม 

คุณค่าด้านสุนทรียภาพทางด้านเนือ้หา การสร้างสรรค์ ผลงาน 
An Angel vs Troubled World, 2004 เป็นการน าเอาแรงบนัดาลใจจากวตัถสุิ่งของจากวฒันธรรม
ตะวันออกและตะวันตกมาท างานร่วมกัน  แนวคิดดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการผสมผสาน  
การเช่ือมโยง และการยกย่องคณุคา่จากโลกสองวฒันธรรม  การใช้สีสนัสดใสและมีการแสดงออก
ด้วยท่วงทีอย่างห้าวหาญแสดงให้เห็นถึงความอิสระของศิลปินในฐานะของคนในโลกเสรี
ประชาธิปไตย   

คุณค่าด้านสุนทรียภาพของส่ือวัสดุ รูปทรง และสีผลงาน  
An Angel vs Troubled World, 2004 สร้างสรรค์จากวัตถุหลากหลาย มีทัง้วตัถุรูปทรงมนุษย์ซึ่ง
เป็นงานสลักไม้ส าหรับท าหนังสติ๊กจากสุโขทัย และวัตถุโลหะหลากรูปลักษณ์จากตะวันตก ซึ่ง 
กมล ทศันาญชลี ผสมผสานความแตกต่างหลากหลายเหล่านีด้้วย การจดัวางต าแหน่ง ทิศทาง 
และการใช้สีระบายทบัเพ่ือสร้างความกลมกลืนและการขบัเน้น 

วัตถุรูปทรงมนุษย์ท่ีปรากฏในผลงาน An Angel vs Troubled 
World, 2004 เม่ือน ามาประกอบกนักลบัให้ความรู้สกึท่ีแปลกประหลาดนา่สนใจ ตุ๊กตาสลกัไม้สอง
ตวัท่ียืนชแูขนให้ทัง้ความรู้สึกของมนษุย์ท่ีประสบความส าเร็จและมนษุย์ท่ียกมือยอมแพ้จ านนต่อ
สิ่งท่ีเกิดขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือมีเชือกสีแดงขาวพนัเช่ือมโยงรอบวงแขนของประติมากรรมไม้
ทัง้สอง แม้ กมล ทัศนาญชลี มิอาจตัง้ใจจะสร้างเร่ืองราวให้เกิดขึน้ในผลงาน An Angel vs 
Troubled World, 2004 แต่รูปของวตัถุต่าง ๆ ท่ีปรากฏก็ชกัชวนให้คนดูค้นหาความหมายท่ีอาจ
ตีความได้หลากหลาย เน่ืองจาก กมล ทศันาญชลี ได้น าวตัถท่ีุไม่น่าจะเข้ากันได้มาวางไว้ด้วยกัน 
และวตัถเุหล่านัน้ก็ได้สร้างความหมายอย่างมีเสน่ห์อย่างลึกลบั อาทิ วตัถโุลหะรูปทรงคล้ายท่ีตีไข่
ท่ีอาจถูกมองว่าเป็นกับดกัจับสัตว์น า้ เน่ืองด้วยขนาดสัดส่วนของวตัถุท่ีมีขนาดใหญ่เกินกว่าตวั
ปลา  

บริเวณพืน้ท่ีว่าง ซึ่งไม่มีวตัถตุิดตัง้อยู่จะเป็นพืน้ท่ีของสนามสี ซึ่ง 
กมล ทัศนาญชลี  ใช้สีในโทนสีแดงคลุมโทนภาพ  ศิลปินระบายปาดป้ายสีเป็นระนาบแบนๆ 
ขดัแย้งกบัวตัถปุะปิดตา่งๆ ท่ีเป็นสามมิตแิละเป็นจริงเป็นจงัจบัต้องได้  ระนาบของสีเกิดจากการใช้
ฝีแปรงกว้างๆ แสดงความอิสระและมั่นใจ ระนาบของสีสลับทับซ้อนไปมาหลากหลายชัน้ ไม่มี
ระยะหรือต าแหนง่ระบชุดัเจน แตมี่ลกัษณะของการผลกัเข้าและดงึออกตามการเคล่ือนสายตาของ
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ผู้ ชม เป็นความคลุมเครือ (ไม่คมชัด) จึงท าให้รู้สึกเหมือนความทรงจ าท่ีไกลห่างออกไป  ไม่มี
ความหมายชดัเจนแตเ่หมือนบทกวีท่ีต้องอาศยัการตีความ  

3) หลกัการทางศลิปะ  
ก) การใช้ส่ือและวสัดใุนการสร้างสรรค์ผลงาน  

แผ่นไม้ งานแกะสลกัไม้ วตัถุโลหะ และเชือกซึ่งเหล่านีล้้วน
ตา่งเป็นวตัถพุบพานท่ีศลิปินเก็บสะสมไว้ และน ามาใช้อยา่งไมไ่ด้วางแผนลว่งหน้า 

ข) โครงสร้างในการจดัภาพ 
โครงสร้างรอบนอกของรูปทรงทัง้หมดเป็นรูปวงรี วางอยู่ใน

แนวตัง้  กมล ทัศนาญชลี  ได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบรูปทรงรอบนอกจากหนังใหญ่  
โดยศิลปินได้น าไม้คาบซึ่งเป็นขาจบัสองข้างกลบัไปไว้ท่ีด้านบน เม่ือมีการวางกลบัสลบัต าแหน่ง 
ไม้คาบจงึหลดุออกจากการท าหน้าท่ีเป็นขารับน า้หนกั แตมี่อิสระในการสร้างเร่ืองราวใหม่ 

โครงสร้างภายในของภาพมีการใช้เส้นแนวตัง้และเส้นแนว
นอนท่ีมีความตัง้ฉากและขนานกบัพืน้โลกเป็นการวางโครงสร้างของผลงาน โดยเส้นแนวนอนถกูใช้ 
เพ่ือแบ่งพืน้ท่ีระยะหลงัของภาพออกเป็น 3 พืน้ท่ีหลกั ๆ ด้วยกัน และมีพืน้ท่ีย่อยขนาดเล็กท่ีด้าน
ล่างสุดของภาพ การใช้เส้นแนวนอนเพ่ือแบ่งพืน้ท่ีในระยะหลงัของภาพท าหน้าท่ีคล้ายการบอก
ต าแหน่งของพืน้ท่ีต่าง  ๆ อาทิ จากด้านบนลงล่าง คือ พืน้ท่ีของท้องฟ้า อากาศ น า้ และดิน 
(ต าแหน่ง ก ข ค และ ง) นอกจากนีเ้ส้นแนวนอนยงัท าหน้าท่ีบอกต าแหน่งในการวางงานสลกัไม้
รูปทรงมนุษย์ และงานโลหะรูปทรงเทวฑูตเข้าด้วยกัน ส าหรับการใช้เส้นแนวตัง้เป็นโครงสร้าง  
ของภาพปรากฏในส่วนของการจดัวางต าแหน่งไม้คาบ การแขวนห้อยวัตถุโลหะตรงกลางภาพ  
และการวางงานสลกัไม้รูปทรงมนษุย์  

กมล ทศันาญชลี วางโครงสร้างของภาพภายใต้องค์ประกอบ
ความสมดลุแบบสามาตร ซึง่การจดัวางองค์ประกอบด้วยหลกัการดงักล่าวเป็นการจดัวางต าแหน่ง 
ขนาด และจ านวนของวัตถุท่ีอยู่ในผลงานอย่างเท่าเทียมกันทัง้ด้านซ้ายและขวา การจัดวาง
องค์ประกอบดงักล่าวส่ือสารความเป็นแบบแผน ความเป็นระเบียบ ความเป็นทางการ และให้
ความรู้สกึถึงความเงียบของวตัถ ุ

หลักการซ า้ มีปรากฏอยู่ ม ากในผลงาน  An Angel vs 
Troubled World, 2004 หลกัการซ า้ช่วยประสานความแตกต่างหลากหลายให้มีความกลมกลืน 
โดยการวางเส้นโครงสร้าง ในแนวตัง้และแนวนอน เส้นโครงสร้างในแนวตัง้ยงัน าสายตาผู้ชมให้พุง่
ขึน้สูด้่านบนของภาพ ซึง่มีการจดัวางต าแหนง่ของวตัถรูุปทรงมนษุย์ 3 ตวั คือ ตุ๊กตาไม้จากสุโขทยั
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ยืนชูแขนวางขนาบประติมากรรมรูปทรงเทวทูตซึ่งก าลังย่ืนชูแขนไปในแนวนอน ซึ่งเป็นทิศทาง
เดียวกนักบัวตัถโุลหะคล้ายรูปปลาจดัวางอยู่ตรงกลางภาพ นอกจากนีห้ลกัการซ า้ยงัปรากฏในการ
ใช้รูปทรงกลมขนาดเล็กซึง่เกิดจากการขดุ เจาะไม้ กระจายทัว่ทัง้ผืนภาพ  

การวางโครงสีของภาพ เป็นโทนสีแดงกระจายอยู่ทัว่ทัง้ภาพ 
สลบักบัการใช้สีน า้เงินเข้มและด าโทนมืดตดักบัสีสว่างสีขาวเพ่ือการสร้างคา่น า้หนกั แบง่ระยะและ
บอกต าแหนง่ของพืน้ท่ี (space) 

 
 
ภาพประกอบ 48  ภาพลายเส้นท าขึน้มาใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์ แสดงรูปทรง โครงสร้างและ 
รายละเอียดโครงเส้น ในผลงาน An Angel vs Troubled World, 2004 ของ กมล ทศันาญชลี 

 
ท่ีมา : ทกัษิณา พิพิธกลุ 
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ค) การบรูณาการกลวิธีในการสร้างภาพหลากหลาย  
กมล ทัศนาญชลี ใช้กลวิธีหลากหลายทัง้จิตรกรรมและ

ประติมากรรม ในการสร้างสรรค์ผลงาน An Angel vs Troubled World, 2004 อาทิ การเจาะ  
การมัด การตอก การติดตัง้ วัตถุท่ีมีลักษณะสามมิติ  การท าพืน้ผิว  การระบายสี  การขูดขีด   
การขดุเซาะแผน่ไม้เพ่ือสร้างร่องรอย  

กล่าวได้ว่า 1) ศิลปินใช้แนวคิดพทุธปรัชญาว่าด้วยเร่ืองโลกธาต ุดิน น า้ 
ลม ไฟ 2) การสร้างความสมัพนัธ์ใหมใ่ห้กบัวตัถดุ้วยการจดัวางวตัถใุห้มีความผิดท่ีผิดทาง โดยน า
วตัถคุนละประเภทมาวางไว้ใกล้กนั หรือน าของมาวางกลบัหวักลบัหางเพื่อการส่ือความหมายใหม่
3) การหยิบน าวสัดตุ่างๆ มาใช้ด้วยการใช้ความรู้สึกแบบฉับพลนั เป็นการท างานแบบหลุดออก
จากความเจตนาสู่การใช้สญัชาติญาณและความอิสระ 4) การเน้นในเร่ืองความเป็นวตัถสุามมิติ
มากยิ่งขึน้ ในขณะเดียวกนัก็ขบัเน้นความเป็นจิตรกรรม ด้วยการระบายสีพืน้ท่ีว่างแบบระนาบแบน ๆ 
และบางส่วนมีการทิง้รอยฝีแปรง 5) การผสมผสานวิธีการทางศิลปะ วสัด ุและวตัถจุากหลากถ่ิน
แสดงออกถึงโลกของผู้คนท่ีมีการเคล่ือนย้ายถ่ายเท และความอิสระของศิลปินในฐานะของคนใน
โลกเสรีประชาธิปไตย  

1.3.1.4 Nang-Yai Series #5, 2010 (พ.ศ. 2553) 
 เทคนิค ส่ือประสมและสีอะคริลิกบนผืนผ้าใบ 
 ขนาด 28 x 20 นิว้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 49  ผลงาน Nang-Yai Series #5, 2010 (พ.ศ. 2553) 
 

ท่ีมา: หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (2554) นิทรรศการผลงาน 
ศลิปะ 67 ปี กมล ทศันาญชลี ศลิปินสองซีกโลก หน้า 149 
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1) แรงบนัดาลใจ แนวคดิ และกระบวนแบบในการสร้างสรรค์ผลงาน  
การส ร้างสรร ค์ผลงาน  Nang-Yai Series #5, 2010 ไ ด้ รับ 

แรงบนัดาลใจจากหนงัใหญ่ ซึ่งมองเห็นได้จากการก าหนดรูปร่างสัณฐานโครงสร้างของชิน้งาน  
แนวคิดในการก าหนดรูปทรงและการสร้างองค์ประกอบภาพมีการผสมผสานเร่ืองธาตขุองโลกอนั
ว่าด้วย ดิน น า้ ลม ไฟ ซึ่งประเด็นว่าด้วย ดิน น า้ ลม ไฟ จะไปปรากฏในผลงานของ กมล  
ทศันาญชลี อีกหลายตอ่หลายครัง้ กระทัง่ปัจจบุนั ศิลปินก็ยงัสร้างสรรค์โดยใช้สญัญะภายใต้พทุธ
ปรัชญาของ ดิน น า้ ลม ไฟ อย่างต่อเน่ือง ดงัท่ีปรากฏในงานแสดงนิทรรศการศิลปะนานาชาติ  
เวนิส เบียนนาเล่ ครัง้ท่ี 56 ประเทศอิตาลี กมล ทศันาญชลี กล่าวเก่ียวกบัการสร้างสรรค์งานแบบ
สากลท่ีแฝงพุทธปรัชญา  ว่าด้วยเร่ืองของ ดิน น า้ ลม ไฟ ซึ่งศิลปินได้สร้างสรรค์ไว้ในนิทรรศการ
ศลิปะนานาชาต ิเวนิส เบียนนาเล ่ดงันี ้“ถึงแม้วา่เร่ือง ดนิ น า้ ลม ไฟ  จะเป็นเร่ืองของพทุธศลิป์ แต่
ก็เป็นปฏิญญาของโลกซึ่งมีความคิดเหมือนกนัว่า ดิน น า้ ลม ไฟ เกิดขึน้จากการเปล่ียนแปลงของ
โลก ถึงโลกจะเปล่ียนแปลงอย่างไร ดิน ลม น า้ ไฟ ก็ยงัอยู่ในตวัเรา อยู่กบัโลกตลอดไป จะเห็นว่า
ในผลงานท่ีมีความเป็นสากลก็มีความเป็นตะวันออก เป็นไทย แทรกอยู่ด้วย” (วิภาวี คงมาลา, 
2558) 

การใช้วัสดุปะติด การผสมผสานเทคนิคทางภาพพิมพ์และ
จิตรกรรมยงัคงปรากฏอยู่ในผลงาน Nang-Yai Series #5, 2010 เม่ือเปรียบเทียบผลงาน Nang-
Yai Series #5, 2010 กบัผลงานในชดุก่อนหน้า จะพบวา่ ความหนานนูของสีและวสัดย่ืุนออกจาก
ผืนผ้าใบน้อยลง สืบเน่ืองจากเป็นผลงานท่ีสร้างสรรค์จากต่างประเทศและต้องค านึงถึงเร่ืองของ
การขนสง่มายงัประเทศไทย  

การสร้างสรรค์ผลงาน Nang-Yai Series #5, 2010  ยังคงเป็น
การสร้างสรรค์งานภายใต้แนวคิดของการน าองค์ประกอบศลิปวฒันธรรมดัง้เดมิของไทย ผนวกเข้า
กับแนวคิดปรัชญาสากลว่าด้วยเร่ืององค์ประกอบพืน้ฐานของสรรพชีวิตในโลก การใช้วัสดุใน
ชีวิตประจ าวนั วสัดพืุน้ถ่ิน และการแสดงออกตามแนวทางของศิลปะตะวนัตก มาเป็นแรงบนัดาล
ใจในการแสดงออก ผลงานได้แสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์การสร้างสรรค์ของศิลปิน ด้วยการใช้
รูปทรง เค้าโครงของวงรีท่ีเรียบง่ายซึ่งลดทอนมาจากเค้าโครงของหนงัใหญ่ การแสดงออกในเร่ือง
ของการใช้สีและฝีแปรงมีความแม่นย า แสดงออกอย่างอิสระและห้าวหาญตามแนวทางการแสดง
ออกแบบศิลปะสมยัใหม่ในรูปแบบของเอ็กซ์เพรสชัน่นิสม์ (Expressionism) และการปลดปล่อย
ความรู้สกึจากภายในเป็นไปอยา่งอตัโนมตัิตามแนวทางของเซอร์เรียลิสม์ (Surrealism) 
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2) ลกัษณะของการแสดงออกด้านสุนทรียภาพท่ีส่ือความหมายต่อ
สงัคม 

คณุคา่สนุทรียภาพทางด้านเนือ้หา 
ผลงาน Nang-Yai Series#5, 2010 แสดงให้ เห็นถึ งการ

น าเสนอแนวคิดเก่ียวกับศิลปวฒันธรรมไทยผนวกกับปรัชญาตะวนัออกว่าด้วยธาตมุูลฐานของ
สรรพสิ่ง ผสมผสานกบัการแสดงออกตามแนวทางของศิลปะตะวนัตก ซึ่งเป็นการหวนกลบัไปหา
และให้คุณค่าต่อภูมิปัญญามรดกทางวัฒนธรรมในระดับท้องถ่ินและระดับสากล การผสม
วฒันธรรมหลากหลายก่อให้เกิดความเช่ือมโยงท่ีสมัพนัธ์กลมกลืน ส่งสะท้อนภาพแห่งยคุสมยัซึ่ง
คนหลากถ่ินมีการเดนิทาง พบปะ และปฏิสมัพนัธ์กนั 

คณุคา่สนุทรียภาพของส่ือวสัด ุรูปทรงและสี  
การสร้างสรรค์ผลงาน Nang-Yai Series #5, 2010 เป็นการ

น าเสนอ การผสมผสานส่ือทางจิตรกรรมเข้ากับวัสดุต่าง  ๆ จากธรรมชาติและวัสดุเหลือใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน เป็นการน าเสนอคุณค่าใหม่ของวัตถุท่ีไม่ได้มีเพียงคุณค่าด้านประโยชน์ใช้สอย  
แตเ่ป็นคณุคา่ทางด้านความงาม ไม่ว่าจะเป็นวตัถท่ีุมีอยู่ในธรรมชาติหรือวตัถท่ีุได้รับการออกแบบ
โดยมนษุย์  

การออกแบบรูปทรงเค้าโครงรอบนอกของ ผลงาน Nang-Yai 
Series #5, 2010  เป็นการอิงอยูก่บัรูปทรงสณัฐานของหนงัใหญ่ สว่นการสร้างสรรค์รูปยอ่ยภายใน
ใช้หลกัการซ า้ของรูปทรงเพ่ือสร้างเอกภาพท่ีกลมกลืน  โดยมีการอิงเนือ้หาอยูก่บัแนวคิดสากลของ
โลกธาตุอันประกอบไปด้วย ดิน น า้ ลม ไฟ ซึ่งเป็นองค์ประกอบท่ีก่อให้เกิดสิ่งมีชีวิตและการ
เคล่ือนไหว  ส่งผลให้สร้างรูปทรงจากเส้นท่ีเหมือนคล่ืนน า้หรือก้อนเฆฆ ความหยาบขรุขระของดนิ 
การเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงของเส้นจากแรงกระทบของลม และการพุ่งตวัจากกลุ่มก้อนสีแดงท่ี
เหมือนเปลวไฟ 

ภาพผลงาน Nang-Yai Series #5, 2010 มีการใช้โทนสีค่อน
ไปทางสีน า้เงินเข้ม  เคร่งขรึม  หนักแน่น  ผสมผสานกับสีทอง สีแดง สีม่วงในบางพืน้ท่ี  ซึ่งคู่สี
เหลา่นีเ้ป็นคูสี่ตรงกนัข้าม  อาทิ  สีมว่งกบัเหลือง (ทอง)  และ สีแดงกบัน า้เงิน การใช้คูสี่ตรงกนัข้าม
ท าให้สี ช่วยขับเน้นความแจ่มชัดของซึ่งกันและกัน และช่วยกระตุ้นความรู้สึกถึงพลังงานความ
ร้อน-ความเย็น และความเคล่ือนไหว-ความนิ่ง 
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3) หลกัการทางศลิปะ  
ก) การใช้ส่ือและวสัดใุนการสร้างสรรค์ผลงาน 
วสัดโุลหะเหลือใช้ ทราย ปีกแมลงทบั การสร้างความนูน

หนาให้กบัสีอะคริลิกด้วยเกสโซเพ่ือท าพืน้ผิวสร้างสรรค์ (Invented Texture) สี และสีจากผืนผ้าใบ  
ข) โครงสร้างในการจดัภาพ 
โครงสร้างของรูปทรงรอบนอกเกิดจากกรอบผืนผ้าใบทรง

ส่ีเหล่ียม วางอยู่ในแนวตัง้ โดยศิลปินวาดรูปทรงทัง้หมดของภาพให้อยู่ภายใต้เค้าโครงรูปทรงวงรี 
ขนาดเล็กใหญ่ซ้อนกนัหลายชัน้ ลกัษณะของการวาดรูปทรงเป็นการแสดงออกแบบฉับพลนั ขอบ
ของรูปทรงบางสว่นเป็นลกัษณะของการทิง้รอยฝีแปรงท่ีแสดงความแม่นย าและห้าวหาญ  

โดยมีการจดัองค์ประกอบให้รูปทรงเหล่านัน้อยูใ่นลกัษณะ
ของความสมดลุแบบสมมาตร โดยใช้หลกัการซ า้ในการสร้างและวางต าแหน่งรูปทรงต่าง  ๆ ตรง
กลางมีรูปทรงวงกลมและลายเส้นน าสายตาออกจากจดุศนูย์กลาง พุง่ตวัขึน้สูด้่านบน (ต าแหนง่ ก) 
ในขณะเดียวกนัก็มีรูปทรงสามเหล่ียมปลายแหลมชีล้ง (ต าแหน่ง ข) น าสายตาสู่เบือ้งล่างสูรู่ปทรง
กลม จากนัน้สายตาของผู้ชมจึงค่อย ๆ เคล่ือนไปสู่เส้นแนวโค้ง (ต าแหน่ง ค) แล้วผลกักลบัไปท่ี
ด้านบนอีกครัง้หนึง่ 

การวางโครงสี โดยรวมเป็นสีน า้เงินเข้มตดักับค่าน า้หนัก
อ่อนของสีทองและมีค่าน า้หนักสว่างท่ีสุดของสีขาวอยู่ตรงกลางกระจายสายตาออกสู่ด้านบน 
ด้านซ้ายและขวา 
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ภาพประกอบ 50  ภาพลายเส้นท าขึน้มาใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์ แสดงรูปทรง โครงสร้างและ 

รายละเอียดโครงเส้น ในผลงาน Nang-Yai Series #5, 2010 ของ กมล ทศันาญชลี 
 

ท่ีมา : ทกัษิณา พิพิธกลุ 
 

ค) การบรูณาการกลวิธีในการสร้างภาพหลากหลาย 
กลวิธีทางจิตรกรรม ภาพพิมพ์ และปะปิดวสัด ุ 
ด้วยการระบายสี การผสมวสัดเุพ่ือสร้างความนนูหนาของ

สี การปะปิดวสัดธุรรมชาติและการปะปิดวสัดเุหลือใช้ตา่ง ๆ การใช้เทคนิคภาพพิมพ์ตะแกรงไหม
พิมพ์ภาพตา่ง ๆ ผสมผสานลงไปในผลงาน  

กล่าวได้ว่า ศิลปินมีแนวคิด 1) แสดงให้เห็นถึงการน าเสนอแนวคิด
เก่ียวกบัศลิปวฒันธรรมไทยผนวกกบัปรัชญาตะวนัออกวา่ด้วยธาตมุลูฐานของสรรพสิ่ง ผสมผสาน
กบัการแสดงออกตามแนวทางของศิลปะตะวนัตก ซึ่งเป็นการหวนกลบัไปหาและให้คณุค่าต่อภูมิ
ปัญญามรดกทางวฒันธรรมในระดบัท้องถ่ินและระดบัสากล 2) การน าเสนอคณุคา่ของวตัถใุช้สอย
ในแง่ของความงาม 3) การแสดงออกทางศิลปะอย่างอิสระและห้าวหาญตามแนวทางของเอ็กซ์
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เพรสชั่นนิสม์ (Expressionism) และการปลดปล่อยความรู้สึกแบบฉับพลันแบบเซอร์เรียลิสม์ 
(Surrealism)  

1.3.2 กลุม่ตวัอยา่งผลงานท่ีมีเนือ้หาเก่ียวข้องกบัความเป็นปัจเจกศลิปิน   
1.3.2.1 ผลงาน Artist’s Color, 1984 (พ.ศ. 2527) 

 เทคนิค ส่ือประสมและกระดาษท ามือ 
 ขนาด 32 x 24 นิว้ 

 
 

ภาพประกอบ 51  ผลงาน Artist’s Color, 1984 (พ.ศ. 2527) 
 

ท่ีมา: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป (2542) Kamol Tassananchalee: 39 Years 
Retrospective หน้า 85 

 
1) แรงบนัดาลใจ แนวคดิ และกระบวนแบบในการสร้างสรรค์ผลงาน  

ผลงาน Artist’s Color, 1984 เป็นการหยิบยกประเด็นเก่ียวกับ
ภาพเหมือนตนเอง (Self Portrait) ท่ีศิลปินน าเสนอไว้ในผลงาน ชุดหลอดสี ลูกกลิง้หมึก ภาพ
ใบหน้าตนเอง และภาพใบหน้าศลิปินคนส าคญั  มาสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคงานกระดาษท่ีท าขึน้เอง 
เส้นกรอบรอบนอกของภาพจงึไมเ่ป็นเส้นตรงคมชดั แตเ่ป็นแนวเส้นอิสระ เกิดขึน้ตามลกัษณะของ
เทคนิคการจดัการกบักระดาษท่ีท าขึน้เอง ศลิปินสร้างสรรค์ผลงานชิน้นีโ้ดยใช้รูปทรงมือของตนเอง
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เป็นภาพแทนใบหน้าของศิลปิน โดยก าหนดให้รูปทรงมือมีความนูนสูงเป็นจริงขึน้มา ท าให้งาน
จิตรกรรมชิน้นีมี้ลักษณะผสมผสานกับรูปแบบของประติมากรรมนูนต ่า การใช้ซิปท่ีเป็นวัสดุใน
ชีวิตประจ าวนัเข้าไปปะปิดในผลงานมีความสอดคล้องกบัการใช้รูปทรงมือท่ีมีมิตท่ีิเป็นจริง แนวคิด
ของการเปิดช่องว่างของตวัซิปสามารถสืบย้อนกลบัไปได้ถึงผลงานชุดหลอดสี ท่ีมีการเปิด ผ่า ให้
เห็นพืน้ท่ีภายในตวัหลอดสีซึ่งเป็นการน าเสนอการผสมผสานพืน้ท่ี (Space) ท่ีเป็นจริงกับพืน้ท่ี 
(Space) บนตวังานศิลปะท่ีมีความเช่ือมโยงเข้าหากัน การเจาะเปิดพืน้ท่ีเป็นช่องวงกลมเล็ก ๆ 
เรียงรายในชิน้งานเป็นการสร้างสรรค์ตอ่เน่ืองมาจากงานชดุหนงัใหญ่ซึ่งมีการฉล ุตอก เจาะ แผ่น
หนงั เพื่อให้แสงผา่น 

2) ลกัษณะของการแสดงออกด้านสุนทรียภาพท่ีส่ือความหมายต่อ
สงัคม 

คณุคา่สนุทรียภาพทางด้านเนือ้หา 
การสร้างสรรค์ผลงาน Artist’s Color, 1984 เป็นแนวคิดท่ีต่อ

เน่ืองมาจากการสร้างสรรค์งานภาพเหมือนตนเอง (Self Portrait) โดยหยิบยกรูปทรง เร่ืองราว และ
วตัถตุา่ง ๆ ท่ีมีความเก่ียวข้องกบัความเป็นศลิปินมาส่ือความหมายทางศลิปะ 

หลัง จาก ย้ ายมาพ านัก อยู่ ท่ี ป ร ะ เ ทศสห รั ฐอ เ ม ริ ก า  
กมล ทศันาญชลี ต้องการแสวงหาแนวทางในการสร้างสรรค์ใหมแ่ละมองหาประเดน็ใกล้ตวัในการ
แสดงออก ซึ่งในตอนนัน้ก็ คือ เร่ืองราวของตนเอง ความเป็นศิลปินและโลกศิลปะ โดยใช้รูปทรง
ง่าย ๆ จากวตัถุสิ่งของในสตดูิโอของตนเอง อาทิ หลอดสี ลูกกลิง้ และในผลงาน Artist’s Color, 
1984 คือ การใช้รูปทรงมือของตนเอง ภาพเหมือนของตนเองเป็นสญัลกัษณ์สะท้อนและบอกเล่า
เร่ืองราวของการเปล่ียนแปลงไปของชีวิตมนุษย์คนหนึ่งท่ีอยู่ในกระแสของสงัคมโลก   ประเทือง 
เอมเจริญ ให้ทศันะเก่ียวกับงานสร้างสรรค์ของ กมล ทศันาญชลี ท่ีเป็นภาพเหมือนของตนเองใน
งานชดุหลอดสี ดงันี ้
 

 ส าหรับข้าพเจ้าเอง เมื่อยืนอยูเ่บือ้งหน้าหลอดสขีองกมล ก็เหมือนยืนอยูเ่บือ้งหน้าของ
กมล และเร่ืองราวที่บรรจอุยูใ่นหลอดส ีทัง้ที่เป็นเร่ืองราว รูป เส้น และส ีคือ ค าบอกเลา่ถึง
เร่ืองราวตา่งๆ ที่เกิดขึน้กบัชีวิตของมนษุย์ที่แสดงออกโดยใช้ศิลปะเป็นสือ่ความหมาย จาก
ความรู้สกึนกึคิดและจินตนาการของกมลที่มีตอ่เพื่อนมนษุย์ด้วยกนั (ประเทือง เอมเจริญ, 
2523) 
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คณุคา่ด้านสนุทรียภาพของวสัด ุรูปทรงและสี  
กมล ทศันาญชลี สร้างสรรค์งาน  Artist’s Color, 1984 ด้วย

วสัดกุระดาษท่ีท าขึน้เอง งานแสดงให้เห็นถึงลกัษณะของงานท ามือ มีความเป็นส่วนตวัและเป็น
การแสดงออกโดยตรงจากมือของศิลปิน จึงให้คณุลกัษณะของความมีชีวิตชีวา วตัถุและวสัดบุ่ง
บอกถึงเร่ืองราวประจ าวนั และชีวิตร่วมสมยั ความหลากหลายของวสัดกุ่อให้เกิดความสนกุจาก
การน าหลายสิ่งหลายอยา่งมาอยูร่่วมกนั และวิธีท่ีศลิปินควบคมุจดัการกบัวสัด ุ

ความน่าต่ืนเต้นด้านการใช้รูปทรงของผลงาน Artist’s Color, 
1984 อยูท่ี่การใช้รูปทรงแบบเหมือนจริงในลกัษณะสามมิต ิผสมผสานกบัรูปทรงนามธรรมในแบบ
สองมิติ ในขณะเดียวกันตัวชิน้งานก็มีการใช้พืน้ท่ีท่ีเป็นจริง กับการสร้างพืน้ท่ีลวงแบบงาน
จิตรกรรมเข้ามาผสมผสานกนั 

การใช้สีในผลงาน Artist’s Color, 1984 เป็นรูปแบบนามธรรม 
คือ  สีไม่ได้แสดงภาพวตัถุใด แตเ่ป็นระนาบของสีท่ีมีการกระจายตวั ขอบเบลอคล้ายอากาศหรือ
บรรยากาศ ของสีฟ้าสดใสน า้ทะเล ท่ีมีการเปล่ียนแปลงเคล่ือนไหวได้ตลอดเวลา ความไม่ชดัเจน
กระตุ้นความสงสยัใคร่รู้และเป็นความงามแบบความทรงจ าให้ชวนค้นหา   

3) หลกัการทางศลิปะ  
ก) การใช้ส่ือและวสัดใุนการสร้างสรรค์ผลงาน  

วสัดสุ าเร็จรูป กระดาษท่ีท าขึน้เอง มีการผสมสีอะคริลิกและสี
ฝุ่ นเข้าไปในเนือ้กระดาษ 

ข) โครงสร้างในการจดัภาพ 
กมล ทศันาญชลี ออกแบบโครงสร้างของรูปทรงรอบนอกเป็น

รูปทรงส่ีเหล่ียมตามแบบฉบบัของงานจิตรกรรมทัว่ไป หากแตก่ารใช้เส้นขอบรอบนอกเป็นลกัษณะ
ของเส้นอิสระอนัเกิดจากการใช้กระดาษท่ีท าขึน้เอง  

ผลงานมีการวางองค์ประกอบภาพให้สมดุลแบบสมมาตร  
โดยวางจดุสนใจซึ่งเป็นรูปมือไว้ตรงกลางภาพ (ต าแหนง่ ก) นิว้มือชีล้งมายงัพืน้ท่ีซึง่ถกูเปิดออกซึ่ง
มีลกัษณะเป็นรูปสามเหล่ียมน าสายตาผู้ชมมาสู่ด้านล่างของภาพ (ต าแหน่ง ข) พืน้ท่ีว่างบริเวณ
ด้านซ้ายและขวาเป็นพืน้ผิวและสีท่ีกระจายตวัเต็มผืนภาพ ผลงานโดยรวมมีโครงสร้างของสีเป็นสี
ฟ้าและสีเขียว คล้ายสีของบรรยากาศน า้ทะเลสดใส 
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ภาพประกอบ 52  ภาพลายเส้นท าขึน้มาใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์ แสดงรูปทรง โครงสร้างและ 

รายละเอียดโครงเส้น ในผลงาน Artist’s Color, 1984 ของ กมล ทศันาญชลี 
 

ท่ีมา : ทกัษิณา พิพิธกลุ 
 

ค) การบรูณาการกลวิธีในการสร้างภาพหลากหลาย  
กลวิธีทางประตมิากรรม จิตรกรรม และการปะปิดวสัด ุ
กมล ทัศนาญชลี สร้างสรรค์งาน Artist’s Color, 1984 

ด้วยการใช้กระดาษท าเอง ปะปิดด้วยวัสดุ ซึ่งท าให้ขอบรอบนอกของผลงานมีความอิสระ และ
ผลงานท่ีมีลักษณะนูนสูงขึน้มาเล็กน้อยท าให้ผลงานมีลักษณะกึ่งประติมากรรมนูนต ่าและ
จิตรกรรม โครงสีสว่นใหญ่มีสีฟ้าและสีเขียวให้บรรยายกาศคล้ายท้องฟ้า และน า้ทะเลของอากาศมี
แดดอบอุน่  

กล่าวได้ว่า ศิลปินมีแนวคิด 1) น าเสนอประเด็นภาพเหมือนตนเอง 
(Self Portrait) เป็นการสะท้อนบอกเลา่เร่ืองราวการเปล่ียนแปลงไปของชีวิตมนษุย์คนหนึง่ในฐานะ
ของศลิปิน ผู้สร้างสรรค์และบคุคลท่ีอยูใ่นกระแสของสงัคมโลก 2) การแสดงออกโดยใช้กระดาษท า
มือท่ีมีพืน้ผิวไมเ่รียบสม ่าเสมอและความหนาบางไมเ่ทา่กนั ให้ความรู้สกึถึงความมีชีวิตชีวา 3) การ
ผสมผสานวสัดรุ่วมสมยัเข้าไปในการสร้างสรรค์เพ่ือกล่าวถึงชีวิตในปัจจุบนั 4) การให้สีสนัสดใส
แบบนามธรรม รอยตอ่ของสีมีขอบเบลอไมมี่การบอกระยะหรือต าแหนง่ท่ีชดัเจน 
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1.3.2.2 Head #1, 2004 (พ.ศ. 2547) 
 เทคนิค ส่ือประสม วสัดปุะปิดและสีอะคริลิคบนแผน่ไม้ 
 ขนาด 30 x 14 นิว้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 53  ผลงาน Head #1, 2004 (พ.ศ. 2547) 
 

ท่ีมา: หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (2548) นิทรรศการเชิดชูเกียรติ ศิลปินแห่งชาติ   
กมล ทศันาญชลี ในวาระอายคุรบ 60 ปี หน้า 70 

 
1) แรงบนัดาลใจ แนวคดิ และกระบวนแบบในการสร้างสรรค์ผลงาน  

ผลงาน Head #1, 2004 เป็นการหยิบยกประเด็นเก่ียวกบัการท า
ภาพใบหน้ามนษุย์มาผสมผสานกบัแรงบนัดาลใจจากหนงัใหญ่ ซึ่งเห็นได้จากสณัฐานเค้าโครงรูป
นอกท่ีมีการใช้ไม้คาบสองอนัเป็นเหมือนขาจบัจากหนงัใหญ่ และมีการใช้ส่ือตวัอกัษรภาษาไทยมา
ผสมผสานกบัการแสดงออกทางศลิปะแบบตะวนัตก 

ผลงาน Head #1, 2004  เป็นการแสดงภาพเก่ียวกบัใบหน้าและ
ภาพเหมือนของมนษุย์ โดยมิได้เจาะจงวา่เป็นใบหน้าของใครคนใดคนหนึง่ ซึ่งผลงานแสดงให้เห็น
ถึงประสบการณ์ของศลิปินผู้ มีความเช่ียวชาญในโลกของศลิปะและสามารถดงึประสบการณ์ต่างๆ 
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ท่ีสะสมมาแสดงออกไว้ในผลงานชิน้เดียวกัน ผลงาน Head #1, 2004  มีการแสดงออกอย่าง
บริสทุธ์ิตามศิลปะโบราณ ศิลปะชนเผ่า การประทบัและการสร้างร่อยรอยต่างๆ บนแผ่นไม้คล้าย
กบัการท าพิธีกรรม มีชีวิตและจิตวิญญาณด้วยการทิง้ร่องรอยประทบัผ่านมือศิลปิน การแสดงออก
ด้วยสีสนัหลากหลายแบบศิลปะสมยัใหม่ การแสดงออกอย่างห้าวหาญตามแนวทางศิลปะเอ็กซ์
เพรสชัน่นิสม์ (Expressionism) และการแสดงออกอย่างฉับพลนัจากจิตส านึกภายในแบบศิลปะ
เซอร์เรียลิสม์ (Surrealism) 

2) ลกัษณะของการแสดงออกด้านสุนทรียภาพท่ีส่ือความหมายต่อ
สงัคม 

คณุคา่สนุทรียภาพทางด้านเนือ้หา 
ผลงาน Head #1, 2004 เป็นการน าเสนอประเด็นเก่ียวกับ

ตวัตนของ กมล ทศันาญชลี ในฐานะของมนุษย์ท่ีได้รับการหล่อหลอมจากวฒันธรรมตะวันออก
และวฒันธรรมตะวนัตก ผลงานได้สะท้อนถึงความเป็นผู้ทุม่เท มุง่มัน่ ฝึกฝนและผา่นประสบการณ์
มากมายในโลกของศลิปะ ตัง้แตค่วามเช่ือมโยงกบัศลิปะพืน้ถ่ิน ศลิปะโบราณและศลิปะสมยัใหม่ 

คณุคา่ด้านสนุทรียภาพของส่ือวสัด ุรูปทรงและสี   
กมล ทัศนาญชลี สร้างสรรค์ผลงาน  Head #1, 2004 จาก

วสัดแุผ่นไม้ ซึ่งศิลปินได้ใช้วิธีการสร้างร่องรอยด้วยการแกะไม้ การขุด การเผา การตอก การใช้
ความร้อนประทับร่องรอย การปะปิด และการระบายสี การแสดงออกเหล่านีเ้สมือนเป็นการ
น าเสนอเหตกุารณ์ให้ปรากฏทิง้เป็นร่องรอยบนวสัด ุซึ่งสิ่งท่ีผู้ชมได้เห็นคือ ความสดใหม่และความ
มัน่ใจในการแสดงออกอยา่งเฉียบพลนั การหลอมรวมความหลากหลายของวสัดตุา่งๆ นานาให้เข้า
อยู่กันได้ทัง้ด้วยการระบายสี การปะปิด การปะทบั การประทบักดทบั การโบกระบายวสัดแุละสี 
การมดั การผกู การเจาะฝังวสัดใุห้ตดิอยูใ่นวสัดเุนือ้เดียวกนั 

การออกแบบรูปทรงผลงาน Head #1, 2004 เป็นการผสมผสาน
ระหว่างต้นแบบศิลปะโบราณของไทย คือ หนงัใหญ่ การกบัใช้รูปทรงของใบหน้ามนุษย์ ซึ่งผสาน
ให้เกิดรูปทรงใหมค่ล้ายกบัมนษุย์มีขา มีชีวิตเดนิได้ ตวังานท าหน้าท่ีเป็นทัง้จิตรกรรมท่ีมีความแบน
และเป็นวตัถสุามมิติจบัต้องได้ การใช้สีในผลงาน Head #1, 2004 เป็นรูปแบบกึ่งนามธรรม คือ สี
ในบางพืน้ท่ีแสดงตวัวตัถุ แต่ในบางพืน้ท่ีเป็นระนาบของสี มีการแสดงออก มีการกระจายตวัทับ
ซ้อนกนั ขอบเบลอคล้ายอากาศหรือบรรยากาศ ท่ีมีการเปล่ียนแปลงเคล่ือนไหวได้ตลอดเวลา 
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3) หลกัการทางศลิปะ  
ก) การใช้ส่ือและวสัดใุนการสร้างสรรค์ผลงาน  

กมล ทัศนาญชลี สร้างสรรค์ ผลงาน  Head #1, 2004 ท่ี
เมืองไทย โดยเลือกใช้แผ่นไม้อัดเน่ืองจากความคงทนแข็งแรง อีกทัง้ศิลปินสามารถใช้เทคนิค
หลากหลายบนแผ่นไม้อดั อาทิ การแกะไม้ การปะปิด การปะติดวสัด ุการเผา การตอก และการ
ระบายสีอะคริลิก  

ข) โครงสร้างในการจดัภาพ 
โครงสร้างของรูปทรงรอบนอกได้มาจากสณัฐานเค้าโครงของ

หนังใหญ่ซึ่งยังคงลักษณะของไม้คาบสองขา ศิลปินได้ผสมผสานรูปทรงโครงสร้างของใบหน้า
มนษุย์ไปกบัรูปทรงรอบนอกของหนงัใหญ่นัน้ด้วย ผลงานจดัวางอยู่ในแนวตัง้ พืน้ท่ีภายในถกูแบง่
ออกเป็นสามสว่น คือสว่นศีรษะ สว่นใบหน้า และสว่นล าคอ 
 

 
 
ภาพประกอบ 54  ภาพลายเส้นท าขึน้มาใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์ แสดงรูปทรง โครงสร้างและ 

รายละเอียดโครงเส้น ในผลงาน Head #1, 2004  ของ กมล ทศันาญชลี 
 

ท่ีมา : ทกัษิณา พิพิธกลุ 
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โครงสร้างในการจัดองค์ประกอบภาพเป็นความสมดุลแบบ
สมมาตรก่ึงอสมมาตรให้คณุลกัษณะของความผอ่นคลาย ไมเ่คร่งครัด สอดคล้องกบัการแสดงออก
อยา่งอิสระท่ีสร้างสรรค์ลงบนแผน่ไม้ โครงสร้างในการวางสี โดยรวมเป็นสีฟ้า ฟ้าออ่นและสีฟ้าเข้ม 
ในสว่นกลางซึง่เป็นพืน้ท่ีบริเวณใบหน้าใช้สีเหลืองซึง่เป็นคูสี่ตรงกนัข้ามกบัสีฟ้า บางพืน้ท่ีมีการใช้สี
แบบวาวแสง ให้ความรู้สกึคล้ายการเคลือบเงา การสะท้อนแสง ดทูนัสมยัคล้ายวตัถโุลหะ 

ค) การบรูณาการกลวิธีในการสร้างภาพหลากหลาย  
กลวิธีทางประติมากรรม จิตรกรรม ภาพพิมพ์และงาน

หตัถศลิป์ 
ผลงาน Head #1, 2004 มีการจดัการกบัวสัดแุผ่นไม้ การ

ท าโครงไม้คาบ การสร้างสรรค์งานให้หลุดออกจากกรอบความเป็นส่ีเหล่ียมแบบจิตรกรรมตาม
ขนบเพ่ือแสดงรูปทรงอิสระ ในภาพรวม ผลงาน Head #1, 2004  มีการใช้สีเป็นโครงสร้างของภาพ 
ผนวกกบัการปะปิดและการระบายสี นอกจากนีย้งัมีการสร้างร่องรอยประทบัลงบนเนือ้ไม้ ด้วยการ
ขดู ขดุ การแกะไม้  

กล่าวได้ว่า ศิลปินมีแนวคิดในการสร้างสรรค์โดย 1) น าภาพใบหน้า
มนุษย์มาผสมผสานกับแรงบันดาลใจจากหนังใหญ่ 2) การใช้ตัวอักษรไทยในฐานะของภาพ
ส่ือสารเช่ือมโยงถึงเร่ืองราวเก่ียวกบัวฒันธรรมและอารยธรรมของตะวนัตกและตะวนัออก 3) การ
ใช้เทคนิคการทิง้ร่องรอยแบบศิลปะโบราณ อาทิ การขดู ขดุ เจาะ ฝัง เผา และปะปิดวสัดใุนเนือ้ไม้  
4) การใช้สีแบบวาวให้คุณลักษณะบางประการคล้ายผิวโลหะ 5) การสร้างสรรค์กรอบภาพ 
(Picture Frame) ให้หลดุออกจากกรอบส่ีเหล่ียมตามขนบ 
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1.3.3 กลุม่ตวัอยา่งผลงานท่ีมีความเก่ียวข้องกบัความเป็นพืน้ถ่ิน   
1.3.3.1 ผลงาน  The Golden Series III No.9, 1998 (พ.ศ. 2541) 

 เทคนิค ส่ือประสม สีอะคริลิค กระดาษท าเอง ไม้ 
 ขนาด 24 x 36 นิว้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 55  ผลงาน The Golden Series III No.9, 1998 (พ.ศ. 2541) 
 

ท่ีมา: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป (2542) Kamol Tassananchalee: 39 Years 
Retrospective หน้า 102 

 
1) แรงบนัดาลใจ แนวคดิ และกระบวนแบบในการสร้างสรรค์ผลงาน  

ผลงาน The Golden Series III No.9, 1998 เป็นการสร้างสรรค์
งานจากการน าวตัถท่ีุเป็นเคร่ืองใช้ไม้สอยในวิถีชีวิตชาวบ้านตามภูมิภาคตา่งๆ ของไทยมาเป็นต้น
ทางในการคิดสร้างสรรค์ หรือน ามาปะปิด อาทิ โบมอีสาน ปีกแมลงทับ ไม้แกะสลัก  ตุ๊ กตา
หนงัสติ๊กรูปทรงมนษุย์และม้าจากสุโขทยั กระดาษสาสัง่ท าให้มีความหนาพิเศษ ประกอบกบัการ
ท าพืน้ผิวจากทราย ศลิปินกลา่ววา่ “ผมเดนิทางไปอีสานก็เลย ได้รูปทรง (Form) ของโบมอีสาน อนั
นีเ้ป็นปีกแมลงทบั แล้วหาสิ่งท่ีเป็นพืน้บ้าน เราอยู่ภาคไหนก็จบัสิ่งท่ีมีอยู่ในภาคนัน้มาใช้ ใช้วสัดุ
ท้องถ่ิน.สว่นกระดาษสาต้องสัง่ท าให้หนากวา่ท่ีเขาขาย เน่ืองจากต้องมีการตอก เย็บ ด้วย กระดาษ
จะได้ไมฉี่กขาด” (กมล ทศันาญชลี, 2561) 
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โดยการสร้างสรรค์รูปทรงโครงนอกของภาพมีเค้าโครงจากรูปทรง
วงรี คล้ายเป็นวตัถมีุด้ามจบัย่ืนออกมามีท่ีมาจากโบมอีสาน ซึ่งเป็นภาชนะส าหรับส่ายข้าวเหนียว 
(ผึง่ข้าวเหนียวแล้วใช้ไม้พลิกกลบัไปกลบัมา) หรือบางครัง้ก็ใช้เป็นถาดส าหรับใส่อาหาร โบมอีสาน
มักท ามาจากไม้ เน่ืองจากเป็นวัสดุหาง่ายในท้องถ่ิน แต่ในปัจจุบนัโบมอีกสานมีใช้กันน้อยลง
หรือไมเ่ป็นท่ีรู้จกั เน่ืองจากสงัคมและวิถีชีวิตชมุชนท่ีเปล่ียนแปลงไป   

ภายใต้กรอบวงรีซึ่งมีเค้าโครงจากรูปทรงของโบมอีสาน เป็นภาพ
แบบนามธรรมซึ่งแสดงแนวคิดเก่ียวกับ ดิน น า้ ลม ไฟ  เป็นเร่ืองเก่ียวกับธาตซุึ่งเป็นองค์ประกอบ
ของสรรพสิ่งบนโลก  อีกทัง้การใช้วสัดจุ าพวกทรายและพืน้ผิวของกระดาษท่ีมีความหยาบท าให้
ลกัษณะของภาพส่ือความรู้สกึถึงผืนแผน่ดนิ ผืนน า้ อากาศท่ีเบาบาง ไม้แกะสลกัท่ีเกิดจากขดุ แกะ 
เจาะ เผา มีการทิง้ร่องรอยของความร้อนท่ีส่ือถึงไฟ  กมล ทศันาญชลี ใช้หนงัสติ๊กแกะสลกัรูปทรง
มนษุย์จากสโุขทยักบัชิน้ไม้แกะสลกัท่ีท าขึน้มาด้วยตนเองให้เป็นจดุเดน่ของภาพ  ด้วยมิตขิองวตัถุ
ซึง่มีความหนาจากพืน้ระนาบ กิริยาอาการของคนจากรูปไม้แกะสลกัเม่ือวางอยู่ในแนวขวางฝืนกบั
แรงโน้มถ่วงของโลกท าให้เรารู้สึกประหลาดใจและส่ือความหมายผิดแปลกจากสิ่งท่ีเราเคยพบเห็น
กล่าวได้ว่าผลงาน The Golden Series III No.9, 1998 เป็นการสร้างสรรค์อันเกิดจากการ
ผสมผสานเร่ืองราวจากวฒันธรรมพืน้ถ่ินเข้ากบัปรัชญาสากล  โดยศลิปินส่ือสารออกมาในรูปแบบ
ของการใช้รูปทรงท่ีมีทัง้ความเป็นรูปธรรม  นามธรรม  เนือ้หาท่ีมีความเป็นจริงเป็นจงั  ผนวกกับ
การล้อเล่นและความขบขัน ด้วยวิธีการเปรียบเทียบกับคู่ตรงข้าม (Binary Opposition) อีกทัง้
ลกัษณะบางประการท่ีศิลปินประกอบวตัถุหรือจดัวางวตัถุในต าแหน่งท่ีมีความผิดท่ีผิดทางแบบ
ความสมัพนัธ์แบบตวับท (text) กับ ปริบท (context) เพ่ือสร้างความรู้สึกถึงความเหนือจริง ดงัท่ี 
กมล ทศันาญชลี ได้เคยให้สมัภาษณ์ ไว้ในนิตยสารไฟน์อาร์ต วา่  
 

 ส าหรับงานศิลปะของตนเอง มนัสะท้อนยุคแต่ละยุค เพราะว่าท ามามากกว่า 40 ปี 
บางยคุก็น ามาสร้างใหม.่..ที่ชอบและยงัคงท าอยูก็่คือ งานสื่อผสมที่น าเอาวสัดตุ่าง ๆ กนั 
ที่เข้ากัน และไม่เข้ากนั ให้มาอยู่ด้วยกนั  มีความสมัพนัธ์กนัเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั เช่น 
น า้กับไฟ ของนิ่มอ่อน อยู่กับของแข็ง ซึ่งมีทัง้ความขัดแย้งให้เป็นความกลมกลืนกัน  
มนัเป็นเร่ืองที่ท้าทายและสนกุกวา่การท างานธรรมดา...(สชุาติ เถาทอง, 2548) 
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2) ลกัษณะของการแสดงออกด้านสุนทรียภาพท่ีส่ือความหมายต่อ
สงัคม 

คณุคา่ด้านสนุทรียภาพทางด้านเนือ้หา  
การท่ี กมล ทศันาญชลี น าวตัถใุช้สอยในวิถีชีวิตชาวบ้านมา

ใช้ในผลงาน คือ การกลบัเข้าไปส ารวจถึงสิ่งท่ีมีปรากฏอยู่ในท้องถ่ิน วตัถบุางอย่างอาจก าลงัเลือน
หาย วตัถบุางอย่างอาจถกูมองข้ามและวตัถบุางอย่างได้รับคณุคา่เพียงการท าหน้าท่ีประโยชน์ใช้
สอย การท่ีศิลปินได้เข้าไปหยิบจับวัตถุเหล่านัน้มาสร้างสรรค์ใหม่ จึงเป็นการพลิกมุมมองของ
ศลิปินท่ีมีตอ่วตัถ ุ ซึง่เป็นการยกระดบัคณุคา่ความงามของศิลปหตัถกรรมพืน้ถ่ิน ความงามของวิถี
ชีวิตผู้คนท่ีมีความผกูพนัอยู่กับธรรมชาติ ความเป็นมาเร่ืองราวของกลุ่มคน ชมุชน ซึ่งสิ่งตา่ง ๆ ท่ี
อยู่รอบตวัพวกเขา คือ ภาพสะท้อนอัตลักษณ์ของตวัตนและชุมชน ให้ปรากฏในรูปแบบศิลปะ
สากล 

คณุคา่ด้านสนุทรียภาพของส่ือวสัด ุรูปทรงและสี 
ผลงาน The Golden Series III No.9, 1998 สร้างสรรค์จาก

วสัดหุลากหลาย อาทิ กระดาษสาท่ีสัง่ท าให้มีความหนาพิเศษ ตุ๊กตาหนงัสติ๊กรูปทรงมนุษย์จาก
สุโขทัย ผสมผสานกับวัสดุจากธรรมชาติ อาทิ ปีกแมลงทับ ทราย และงานแกะสลักท่ีศิลปิน
สร้างสรรค์ขึน้เอง  การเจาะ ตอก ขดูขีด เขียนระบายสี อนัแสดงให้เห็นถึงร่องรอยการท ากระท าท่ี
ผ่านมือศิลปิน ให้ความรู้สึกท่ีมีชีวิตชีวา การทิง้ร่องรอยของกระดาษซึ่งเป็นพืน้ท่ีรองรับให้มีความ
ยบัย่น สร้างความก ากวมระหว่างความเป็นวัตถุและความเป็นพืน้ท่ีระนาบรอบรับ ซึ่งในแง่นีท้ า
ให้ผลงานของ กมล ทัศนาญชลี ดึงดูดใจและน่าค้นหา วัตถุแต่ละอย่างท่ีปรากฏ อย่างน้อยจะ
สามารถให้ความหมายและมุมมองในสองลกัษณะอยู่เสมอ อาทิ กระดาษเป็นทัง้พืน้ระนาบและ
วตัถท่ีุจบัต้องได้ รูปทรงและสีสนัของปีกแมลงทบัท่ีปะติดคือวตัถจุากชีวิตธรรมชาติหรือแทนค่าผืน
แผ่นดินท่ีอุดมไปด้วยพืชท่ีเพาะปลูก ยางหนังสติ๊กท่ียืดตอกกับไม้แกะสลักรูปทรงคนก าลัง
แสดงออกทว่งทีแหง่ชยัชนะหรือความพา่ยแพ้  

การจดัวาง ประกอบวตัถหุลากลกัษณะทัง้สองมิตแิละสามมิต ิทัง้
แบบรูปธรรมและนามธรรม จากหลากหลายแหล่งมารวมเข้าไว้ด้วยกัน ทัง้ท่ีเหมือนจะเข้ากันได้
และเข้ากันไม่ได้ให้มาอยู่ร่วมกัน ท าให้ผลงานของ กมล ทัศนาญชลี มีลักษณะแบบเหนือจริง  
สร้างเร่ืองราวใหม่ เรียกร้องจินตนาการ และสร้างความประหลาดใจให้กับผู้ ชม ศิลปินน าเสนอ
ความอิสระและความเป็นไปได้ในการหยิบจบัน าเอาวตัถุต่างๆ มาสร้างสรรค์ใหม่ ความแตกต่าง
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หลากหลายถูกท าให้กลมกลืนกันด้วยการจัดวางต าแหน่ง การซ า้ ความต่อเน่ือง และการใช้สี
ระบายให้เกิดความสอดคล้อง  

3) หลกัการทางศลิปะ  
ก) การใช้ส่ือและวสัดใุนการสร้างสรรค์ผลงาน  

กระดาษสาท่ีสั่งท าให้มีความหนาเป็นพิเศษ ปีกแมลงทับ  
ไม้แกะสลกัด้วยตนเอง ทราย การระบายสี การใช้ตุ๊กตาหนงัสติก๊รูปทรงมนษุย์จากสโุขทยั 

ข) โครงสร้างในการจดัภาพ 
โครงสร้างของรูปทรงรอบนอกทัง้หมดเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า

แนวนอน เส้นขอบรอบนอกของผลงานมีความอิสระ เป็นเส้นโค้งหยักไปตามเย่ือกระดาษสา  
ขอบเส้นไมค่ม  

การจัดภาพประกอบไปด้วยรูปทรงวงรีขนาดใหญ่กินพืน้ท่ีตรง
กลางภาพ  ซึ่งการสร้างสรรค์รูปทรงวงรีศิลปินได้แรงบนัดาลใจมาจากเค้าโครงรูปทรงโบมอีสาน
ภายในรูปทรงวงรีถูกแบ่งพืน้ท่ีออกเป็นสามส่วนด้วยกัน โดยแต่ละส่วนกินพืน้ท่ีไม่เท่ากันให้
ลักษณะของการจัดวางท่ีมีความสมดุลแบบอสมมาตร คือ 1) ส่วนท่ีเป็นระยะหน้าของภาพ 
ประกอบด้วย ส่วนท่ีเป็นรูปทรงตุ๊กตาหนงัสติ๊ก ชิน้ไม้แกะสลกัและปีกแมลงทับ  ซึ่งเป็นส่วนท่ีมี
ความย่ืนนนูออกมากพืน้ภาพ เป็นสว่นท่ีมองเห็นได้ชดัวา่เป็นชิน้วตัถ ุกินพืน้ท่ีคอ่นมาทางด้านซ้าย
ของภาพเล็กน้อย (ต าแหน่ง ก) 2) ส่วนท่ีเป็นะระยะกลางของภาพ ซึ่งประกอบไปด้วยระนาบสีเทา
เข้มประกอบไปด้วยพืน้ผิวทราย และรอยขดูขีดสร้างพืน้ผิวด้วยเส้นแนวนอนสัน้ ๆ ระนาบสีเทาเข้ม
ช่วยดงึสายตาและถ่วงดลุน า้หนกัของภาพให้กลบัมาทางด้านขวา (ต าแหน่ง ข) และ 3) ส่วนท่ีเป็น
ระยะไกลของภาพ ซึง่ประกอบไปด้วยระนาบสีท่ีมีคา่น า้หนกัอ่อนเป็นสีของบรรยากาศหลากหลาย
ผสมผสานกัน  และมีเส้นโค้ง เส้นขีดเขียนในแนวตัง้และแนวขวางจางๆ ช่วยผลักดึงน า้หนกัให้
ถ่วงดลุกนัไปมาระหวา่งข้างซ้ายและข้างขวา (ต าแหนง่ ค)  

ผลงาน The Golden Series III No.9, 1998 มีโครงสีเป็นสีส้ม
อ่อน ๆ และมีการขัดจังหวะด้วยการใช้สีฟ้าเจืองจางซึ่งเป็นคู่สีตรงกันข้ามในการสร้างสีสันท่ีมี
ความขดัแย้งกัน แตไ่ม่รุนแรง  เน่ืองจากสีทัง้หมดท่ีปรากฏในภาพมกัได้รับการเจืองจางความจดั
จ้านและความเข้มข้นลง ซึง่สง่ผลให้คูสี่ท่ีขดัแย้งกนันัน้อยูร่่วมกนัได้อยา่งกลมกลืน 



 150 

 
 
ภาพประกอบ 56  ภาพลายเส้นท าขึน้มาใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์ แสดงรูปทรง โครงสร้างและ 
รายละเอียดโครงเส้น ในผลงาน The Golden Series III No.9, 1998 ของ กมล ทศันาญชลี 

 
ท่ีมา : ทกัษิณา พิพิธกลุ 

 
ค) การบรูณาการกลวิธีในการสร้างภาพหลากหลาย  

กลวิธีทางจิตรกรรม งานหตัถศลิป์ และการปะปิดวสัด ุ
ผลงาน  The Golden Series III No.9, 1998 เ ป็นการ

สร้างสรรค์ด้วยวสัดหุลากหลาย ซึ่งต้องอาศยัวิธีหลากวิธีในการจดัการ ไม่ว่าจะเป็นการเจาะ ตอก 
ประกอบ การสร้างสรรค์ด้วยกระดาษท ามือ และการระบายสีเพ่ือสร้างความกลมกลืนให้กบัผลงาน   

กล่าวได้ว่า ศิลปินมีแนวคิด 1) การน าเคร่ืองใช้ไม้สอยในวิถีชีวิต
ชาวบ้านตามภูมิภาคต่างๆ ของไทยมาเป็นต้นทางในการคิดสร้างสรรค์ออกแบบรูปทรงเค้าโครง
ของจิตรกรรมส่ือประสม ซึ่งในท่ีนีคื้อ โบมอีสาน ซึ่งเป็นการยกระดับคุณค่าความงามของ
ศลิปหตัถกรรมให้ปรากฏในรูปแบบศลิปะร่วมสมยั  2) การจดัวางวตัถใุนต าแหนง่ท่ีมีความผิดท่ีผิด
ทางเป็นความสมัพนัธ์แบบตวับท (text) กบั ปริบท (context) เพ่ือสร้างความรู้สกึถึงความเหนือจริง 
การสร้างเร่ืองราวใหมแ่ละเรียกร้องจินตนาการจากผู้ชม  ซึ่งวัตถแุตล่ะอย่างท่ีปรากฏในภาพจะให้
ความหมายและมมุมองอยา่งน้อยในสองลกัษณะ 
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1.3.3.2 ผลงาน Kite #13, 2006 (พ.ศ. 2549) 
 เทคนิค ส่ือประสมบนผืนผ้าใบ 
 ขนาด 24 x 36 นิว้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 57  ผลงาน Kite #13, 2006 (พ.ศ. 2549) 
 

ท่ีมา: หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (2554) นิทรรศการผลงาน
ศลิปะ 67 ปี กมล ทศันาญชลี ศลิปินสองซีกโลก หน้า 125 

 
1) แรงบนัดาลใจและแนวคดิในการสร้างสรรค์ผลงาน  

ผลงาน Kite #13, 2006 เป็นการน าเอารูปทรงวา่วปักเปา้ของไทย 
ซึ่งถือเป็นเอกลกัษณ์ของว่าวภาคกลาง และเอกลกัษณ์ประจ าชาติมาน าเสนอ ด้วยการลดทอน
รูปทรงให้เหลือเค้าโครงท่ีส าคญั อาทิ การผูกโครงไม้และรูปทรงส่ีเหล่ียมขนมเปียกปนู ภาพเค้า
โครงของว่าวปักเป้าเสนอรูปทรงท่ีมีรสชาติแปลกใหม่ส าหรับศิลปะสากล พร้อมกับส่งสะท้อน
เร่ืองราววิถีชีวิตวฒันธรรมของคนไทยท่ีเดิมมีความผูกพนักับการละเล่นว่าวไทยให้กลบัมาเป็นท่ี
รับรู้อีกครัง้หนึ่ง นอกจากนีเ้ร่ืองราวของว่าวปักเป้าได้สะท้อนให้เห็นการเปล่ียนแปลงของวิถีชีวิต 
จากสงัคมชนบทกับพืน้ท่ีโล่งแจ้ง สู่สงัคมอุตสาหกรรมกับพืน้ท่ีแบบเมืองท่ีเต็มไปด้วยอาคารสูง 
“ว่าวปักเป้าถือเป็นเอกลกัษณ์ของว่าวภาคกลาง และเป็นว่าวประจ าชาติไทยเคียงคู่กับว่าวจุฬา  
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มีโครงเป็นรูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปนู...มีหางยาวถ่วงท่ีปลาย...ขณะลอยอยูใ่นอากาศจะสา่ยไปส่าย
มา โฉบเฉ่ียวในทา่ตา่ง ๆ ได้อยา่งฉบัไวคลอ่งตวั” (โครงการสารานกุรมไทย ส าหรับเยาวชน, 2561) 

ว่าวไทยเป็นภูมิปัญญาของคนไทยและเป็นเอกลักษณ์ประจ า
ชาติ ในสมยัรัตนโกสินทร์ การละเล่นและกีฬาว่าวไทยเป็นท่ีนิยมมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมยั
พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี 5 แตก่ารละเล่นว่าวไทยสญูเสียความนิยมลง
ไปเม่ือสภาพสงัคมและเศรษฐกิจมุ่งเข้าสู่ความเร่งรีบ ผนวกกับสภาพแวดล้อมของพืน้ท่ีโล่งแจ้ง
ส าหรับการละเลน่วา่วไทยลดน้อยลง  ข้อเขียน รศ.ดร. ภิญโญ สวุรรณคีรี (โครงการสารานกุรมไทย 
ส าหรับเยาวชน, 2561) ในหนงัสือต านานวา่วไทย กลา่ววา่  
 

 สมยักรุงรัตนโกสินทร์ การเลน่ว่าวยงัคงเป็นการละเลน่และกีฬาที่นิยม...สถานที่เล่น
ว่าวในเขตกรุงเทพมหานคร ที่เป็นที่รู้จักกันดี...คือท้องสนามหลวง ส่วนในต่างจังหวดัก็
นิยมเลน่ตามที่โลง่กว้าง หรือตามท้องนาทัว่ไป ซึ่งไม่มีต้นไม้เป็นที่ขดัขวางของการเลน่...
ต่อมาประเทศมีการพฒันา ผู้คนมากขึน้ ท าให้สภาพในเมืองหลวงหรือตวัเมืองในจงัหวดั
อื่น ๆ มีชุมชนแออดั สิ่งก่อสร้างตึกรามและสายไฟต่างๆ เป็นสิ่งกีดขวางของการเลน่ว่าว 
ประกอบสภาพเศรษฐกิจท าให้คนต้องดิน้รนท ามาหากิน ไม่มีจิตใจที่จะคิดสนกุสนานไป
ชมการเลน่วา่วได้ ดงัแตก่่อน จึงท าให้วงการกีฬาวา่วซบเซาไประยะหนึง่  

 
การละเล่นว่าวไทยนอกจากจะได้รับความเพลิดเพลินสนกุสนาน

แล้วยงัเป็นกิจกรรมท่ีท าให้ผู้คนในท้องถ่ินมีความสมคัรสมาน สืบทอดความรู้ภมูิปัญญาสร้างสรรค์
ในการประดิษฐ์คิดค้นว่าวในรูปแบบต่าง ๆ ออกมา ลกัษณะเฉพาะของว่าวปักเป้า ซึ่งปรากฏใน
ผลงานของ กมล ทัศนาญชลี คือ ว่าวปักเป้าแบบดัง้เดิม เป็นเอกลักษณ์รูปแบบของว่าว 
ในภาคกลาง ข้อเขียน รศ.ดร. ภิญโญ สวุรรณคีรี (ฝ่ายอทุยานการศกึษา ส านกัการศกึษาตอ่เน่ือง 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, 2561) ในหนงัสือต านานวา่วไทย กลา่วเก่ียวกบัวา่วปักเปา้ วา่ 
 

 ว่าวจุฬากบัว่าวปักเป้า แม้จะท าเล่นกันเฉพาะในภาคกลาง ก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็น
ว่าวประจ าชาติไทยมีลักษณะผิดแปลกแตกต่างกับว่าวของชาติต่าง  ๆ  อย่างสิน้เชิง  
ทัง้รูปร่าง ทัง้การเคลื่อนไหวในอากาศ กลา่วคือเป็นว่าวที่สวยงามด้วยรูปทรง และฝีมือที่
ประดิษฐ์อย่างประณีตที่สดุ และสามารถบงัคบัให้เคลื่อนไหวได้ด้วยอาการต่าง  ๆ  อย่าง
สง่างามและคลอ่งแคลว่วอ่งไว 
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2) ลกัษณะของการแสดงออกด้านสุนทรียภาพท่ีส่ือความหมายต่อ
สงัคม 

คณุคา่สนุทรียภาพทางด้านเนือ้หา 
ผลงาน Kite #13, 2006 เป็นการน าเสนอภาพแห่งความทรง

จ า เร่ืองราววฒันธรรมมรดกทางความคิดสร้างสรรค์ท่ีสืบทอด  โดยศิลปินใช้เค้าโครงภาพจากวา่ว
ปักเปา้เป็นภาพสญัลกัษณ์ (Visual Symbol) ท่ีเช่ือมโยงไปสู่วิถีชีวิตวฒันธรรมไทย วา่วปักเปา้เป็น
ภาพแทนของชีวิต สงัคมและวฒันธรรมไทยท่ีเปล่ียนแปลง 

คณุคา่ด้านสนุทรียภาพของส่ือวสัด ุรูปทรงและสี  
ภาพเค้าโครงของว่าวปักเป้าซึ่งมีรูปทรงขนาดใหญ่และเป็น

องค์ประกอบหลกัในภาพได้รับการจดัวางให้อยู่ในเส้นแนวเฉียง ทัง้นีเ้พ่ือให้เกิดลกัษณะของการพุ่ง
ตวัและการเคล่ือนไหวในอากาศ ศิลปินใช้วิธีการผูกโครงไม้ไผ่ด้วยเชือกสีแสดงโครงสร้างภายใน
ของรูปทรง โครงสร้างไม้ไผ่มีลกัษณะนูนสงูขึน้มาจากพืน้ ส่วนไม้ท่ีถกูสีระบายทบัสร้างความลวง
ระหวา่งความเป็นสามมิตแิละสองมิติ 

ผลงาน Kite #13, 2006 สร้างสรรค์จากวสัดหุลากหลาย โดย
มีวสัดพืุน้ถ่ิน อาทิ โครงไม้ไผ่ หวาย ปีกแมลงทบั ก้อนหิน ทรายละเอียด ผสมผสานกับการใช้ส่ือ
วสัดดุ้านศิลปะ อาทิ สีอะคริลิก อะคริลิกเจลเพ่ือสร้างการยึดเกาะ สร้างพืน้ผิวและความหนาของ
ชัน้สี การผสมผสานสิ่งท่ีแตกตา่งหลากหลายคือสิ่งท้าทายและชวนให้คนดคู้นหา วตัถบุางอยา่งถกู
ซ้อนด้วยการระบายสีทบั ความหลากหลายของรูปทรง มิตแิละพืน้ผิวได้สร้างสนุทรียรสในการสร้าง
สรรค์จิตรกรรมส่ือประสม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งสนุทรียรสด้านพืน้ผิวท่ีมีความโดดเดน่  

3) หลกัการทางศลิปะ 
ก) การใช้ส่ือและวสัดใุนการสร้างสรรค์ผลงาน  

ไม้ไผ ่หวาย เชือก ด้ายสี  ปีกแมลงทบั ก้อนหิน ทรายละเอียด
และสีอะคริลิก 
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ข) โครงสร้างในการจดัภาพ 
โครงสร้างของ รูปทรงรอบนอกทัง้หมดมีลักษณะเ ป็น

ส่ีเหล่ียมผืนผ้า จดัวางอยู่ในแนวนอน โดยมีรูปทรงส่ีเหล่ียมจตัรัุสอยู่ภายในรูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผ้า
ดงักล่าว  ภายในรูปทรงส่ีเหล่ียมปรากฏเค้าโครงของรูปว่าวปักเปา้ โดยมีการท าโครงสร้างจากไม้
ไผ่และหวาย ขึน้โครงวดั ตัดและดดัให้มีสดัส่วนสมดลุ แตโ่ครงสร้างของตวัว่าวถกูจดัวางให้อยู่ใน
ลกัษณะเอียงท ามุม 45 องศากับผืนภาพ เพ่ือสร้างลกัษณะของการเคล่ือนไหว กมล ทศันาญชลี 
กลา่ววา่ “อนันีเ้ป็นรูปวา่ว ใช้ประสบการณ์ท่ีเรามีอยูแ่ล้วตอนเดก็ ๆ ได้มาจากวา่วปักเปา้ แตแ่ทนท่ี
จะตัง้ตรงก็น ามาวางเอียง แตโ่ครงวา่วยงัอยู ่มีความเป็นตะวนัตกและตะวนัออกอยู่ด้วยกนั” (กมล 
ทศันาญชลี, 2561) 

รูปทรงตา่งๆ ได้รับการจดัวางให้มีความสมดลุแบบอสมมาตร 
และเส้นท่ีปรากฏในภาพมักปรากฏเป็นแนวเส้นเฉียง ท่ีให้ความรู้สึกถึงการพุ่งตวัขึน้สู่ด้านบน
ภายในรายละเอียดของตวัโครงว่าว ปรากฏเส้นซึง่เกิดจากการขดูขีดเพ่ือสร้างพืน้ผิวลายเส้นคล้าย
การเคล่ือนตวัของกระแสลมท่ีพดัพามาในลกัษณะตา่ง ๆ กนั โดยแตล่ะพืน้ผิวมีความหนาบางและ
ขนาดของลายเส้นท่ีแตกตา่งกนั  

การวางโครงสีโดยรวมเป็นสีเทา มีการระบายเพิ่มเติมในส่วน
ของสีโครงไม้และวสัดท่ีุน ามาปะปิดให้มีสีสนัหลากหลาย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการแต้มสีแดง เหลือง 
และสีทองในบางพืน้ท่ีให้มีความโดดเด่นขึน้มา ตดักับบริเวณขอบด้านนอกของภาพท่ีมีการใช้สี
เขียวและฟ้าซึ่งมีคา่น า้หนกัค่อนข้างมาก สีท่ีมีคา่น า้หนกัเข้มเป็นตวัช่วยกรอบการมองให้มุ่งเข้าสู่
รูปทรงของโครงวา่ว ซึง่เป็นรูปทรงส าคญัของภาพ 
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ภาพประกอบ 58  ภาพลายเส้นท าขึน้มาใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์ แสดงรูปทรง โครงสร้างและ 

รายละเอียดโครงเส้น ในผลงาน Kite #13, 2006 ของ กมล ทศันาญชลี 
 

ท่ีมา : ทกัษิณา พิพิธกลุ 
 

ค) การบรูณาการกลวิธีในการสร้างภาพหลากหลาย  
กลวิธีทางประตมิากรรม จิตรกรรม และงานหตัถกรรมพืน้ถ่ิน  
กมล ทัศนาญชลี ใช้กลวิธีหลากหลายในการสร้างสรรค์

ผลงาน Kite #13, 2006 อาทิ การใช้วสัดพืุน้บ้านและความช านาญในการท าโครงไม้ไผ่ หวายด้วย
การพนั การมดัและการยึด การลงพืน้ผืนผ้าใบด้วยทรายละเอียดผสมอะคริลิกเจล และการระบาย
สีในพืน้ท่ีตา่ง ๆ  

กล่าวได้ว่า ศิลปินมีแนวคิด 1) การน าเสนอวัฒนธรรมมรดกทาง
ความคิดสร้างสรรค์ท่ีสืบทอดจากท้องถ่ินสู่การน าเสนอผา่นผลงานศิลปะสากล ซึ่งในท่ีนีคื้อการใช้
รูปลักษณ์ของว่าวปักเป้าซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของว่าวภาคกลาง 2) ว่าวปักเป้าสะท้อนการ
เปล่ียนแปลงด้านสังคมและวัฒนธรรมของไทย 3) ศิลปินน าเอาวัสดุต่างๆ มาน าเสนอให้เกิด 
สนุทรียรสด้านพืน้ผิวได้อยา่งโดดเดน่  
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1.3.3.3 ผลงาน Untitled # 9, 2001 (2544)   
 เทคนิคส่ือผสม (Acrylic on Canvas, Wood, Computer Board 

and Abacus) 
 ขนาด 41  x  52 นิว้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 59  ผลงาน Untitled # 9, 2001 (พ.ศ. 2544) 
 

ท่ีมา: หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (2548) นิทรรศการเชิดชูเกียรติ ศิลปินแห่งชาติ  
กมล ทศันาญชลี ในวาระอายคุรบ 60 ปี หน้า 43 

 
1) แรงบนัดาลใจ แนวคดิ และกระบวนแบบในการสร้างสรรค์ผลงาน  

ผลงาน Untitled # 9, 2001 เป็นการสร้างสรรค์และพัฒนางาน
จากแนวทางท่ีศิลปินสนใจมาอย่างต่อเน่ือง นัน่คือการผสานสุนทรียภาพทางวฒันธรรมความคิด
ของตะวนัออกและตะวนัตกเข้าด้วยกนั   กมล ทศันาญชลี หยิบยืมวฒันธรรมดัง้เดมิของไทย ซึง่ใน
ท่ีนีคื้อหนังใหญ่ผสมผสานกับการแสดงออกทางศิลปะร่วมสมัยของตะวันตก  โดยในการ
สร้างสรรค์ผลงาน  Untitled # 9, 2001 ศิลปินมุ่ งความสนใจไปในประเด็นในเ ร่ืองของ  
การเช่ือมโยงระหวา่งวฒันธรรมและธรรมชาต ิโดยใช้กลวิธีการน าเสนอภาพของวตัถซุึง่มนษุย์สร้าง
ขึน้ อาทิ ลกูคิด แผงวงจรหลกัในคอมพิวเตอร์ สญัลกัษณ์ อกัขระ ตวัเลข และทกุสิ่งอย่างท่ีมนุษย์
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คิดสร้าง จดัวางองค์ประกอบเหล่านัน้ให้ตดักับพืน้หลงัของภาพท่ีเป็นสนามสี (Color Field) อนั
กว้างใหญ่ ความเลือนราง ความไม่ชดัเจน ความเวิง้ว้าง ความไร้รูปทรง ท าให้พืน้หลงัท่ีว่างเปล่า 
(Space) มีสญัญะสมัพนัธ์เช่ือมโยงไปสู่พืน้ท่ีกว้างใหญ่ในธรรมชาติ ดงัท่ี Collette Chattopadhyay 
(2001) ได้กลา่วไว้ ดงันี ้ 
 

งานนิทรรศการปัจจุบัน (ปี ค.ศ. 2001 หรือ ปี พ.ศ. 2544) แสดงให้เห็นถึงทัง้การ
เปลี่ยนแปลงและความต่อเนื่อง...งานที่จดัแสดงในนิทรรศการนีเ้ป็นการขยายความสนใจ 
ซึ่งเป็นการผสมผสานวาทกรรมทางศิลปะในประเด็นของตะวนัตกและตะวนัออก (EAST 
AND WEST) งานเหลา่นีเ้น้นโดยเฉพาะอยา่งยิง่ไปท่ีความเช่ือมโยง (Strong Connection) 
ร ะ ห ว่ า ง ธ ร รม ช าติ แ ล ะ วัฒนธ ร รม  ซึ่ ง เ ป็ นป ร ะ เ ด็ น ที่ มี นั ย ย ะอ ยู่ ใ น สั ง คม 
ร่วมสมยั…ลกูคิด แผงวงจรไฟฟา้ และตวัเลขที่เขียนด้วยตวัอกัษรหลากหลายรูปแบบได้รับ
การน าเสนอในฐานะสญัลกัษณ์ของวฒันธรรมและอารยธรรม  รูปทรงเหลา่นีจ้ดัวางเกาะ
กลุ่มกันอยู่ตรงกลางภาพ...ส่วนบริเวณว่างเป็นพืน้ที่สนามสีแนะให้เห็นถึงดินแดน
ธรรมชาติโลง่แจ้ง...แผ่นดิน น า้ และอากาศ งานเหลา่นีเ้ป็นการสร้างความสมดลุระหวา่ง
วฒันธรรมและธรรมชาติ 

 
เค้าโครงรูปทรงรอบนอกของผลงาน Untitled # 9, 2001 เป็นการ

น าเอาเค้าโครงหนงัใหญ่ศิลปวฒันธรรมดัง้เดิมของไทยมาใช้ในฐานะของภาพสญัลกัษณ์ (Visual 
Symbol) เช่ือมโยงกับศิลปะไทยโบราณ ซึ่งใน ผลงาน Untitled # 9, 2001 กมล ทัศนาญชลี ได้
ผลกัความสนใจของตนเองให้ก้าวหน้าออกไปอีก โดยศิลปินน าเสนอโครงร่างของหนงัใหญ่ให้อยู่
บนแผ่นไม้ แทนท่ีจะเป็นผืนผ้าใบ หรือกระดาษ ด้วยตวัวสัดแุผ่นไม้ ขนาด น า้หนกัและการละทิง้
รูปแบบของไม้คาบซึ่งเป็นขาจับสองขาของหนังใหญ่ออกไปท าให้ผลงาน Untitled # 9, 2001  
มีความเป็นประติมากรรมมากยิ่งขึน้  “การน าเอาไม้คาบซึ่งเป็นขาจบัสองขาออกไป ผนวกกบัการ
ใช้วสัดท่ีุมีน า้หนกัมากท าให้งานเหล่านีเ้ป็นประติมากรรมมากยิ่งขึน้” (Collette Chattopadhyay, 
2001) 

สิ่งท่ียังคงปรากฏเช่ือมโยงมาจากผลงานก่อนหน้าคือ ปรัชญา
ศาสนาพทุธ    อนัวา่ด้วยเร่ืองของความสมดลุเท่าเทียม ซึง่ปรากฏในรูปแบบของการจดัวางรูปทรง
องค์ประกอบตา่งๆ ท่ี กมล ทศันาญชลี ต้องการผสมผสานระหว่างสิ่งท่ีขดัแย้งกันให้กลมกลืนกัน 
อาทิ  ความเป็นตะวนัออกและตะวนัตก การเช่ือมโยงระหวา่งธรรมชาตแิละวฒันธรรม ความสมดลุ
ระหวา่งความโบราณและความทนัสมยั 
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จากแรงบันดาลใจและแนวคิดหลักๆ สามประการด้วยกัน คือ 
การผสานความเป็นตะวันออกและตะวันตก  การเช่ือมต่อระหว่างธรรมชาติและวัฒนธรรม  
การน าเสนอภาพชีวิตวฒันธรรมของคนไทยแบบโบราณและทนัสมยั  รูปแบบของงานและวตัถท่ีุ
ปรากฏในผลงานของ กมล ทศันาญชลี จึงมีลกัษณะของการน าเอา ตวัเลข  ตวัอกัษรภาษาไทย 
ภาพสญัลกัษณ์ทางวฒันธรรม การใช้สีทองประดบัตกแต่งแบบงานศิลปะไทย  การใช้วสัดพืุน้ถ่ิน
การแสดงออกอยา่งอิสระเชิงทดลองแบบศลิปะอเมริกนั   

2) ลกัษณะของการแสดงออกด้านสุนทรียภาพท่ีส่ือความหมายต่อ
สงัคม  

คณุคา่สนุทรีภาพทางด้านเนือ้หา  
การสร้างสรรค์ผลงาน Untitled # 9, 2001 เป็นการน าเสนอ

เนือ้หาจากประสบการณ์สว่นตนของ กมล ทศันาญชลี ซึง่ศลิปินเป็นคนท่ีมีรากเหง้าจากวฒันธรรม
ตะวันออกและได้ใช้ชีวิตในสังคมตะวันตกเป็นเวลานานหลายปี  ศิลปินได้น าเสนอคุณค่าทาง
มรดกวัฒนธรรมไทยและหลักปรัชญาศาสนาพุทธอันว่าด้วยเร่ือง ความสมดุล ผสมผสานกับ  
การแสดงออกทางศลิปะตะวนัตก 

คณุคา่ด้านสนุทรียภาพของส่ือวสัด ุรูปทรงและสี  
กมล ทศันาญชลี ถ่ายทอดประเดน็และเนือ้หาผา่นการใช้วสัดุ

ต่างๆ ซึ่งมีวัตถุทัง้จากอดีตและวัตถุจากอารยธรรมสมัยใหม่ อาทิ  การใช้ลูกคิด กับ แผงวงจร
คอมพิวเตอร์ การใช้สญัลกัษณ์ภาษาและตวัเลขทัง้แบบไทยและแบบสากล  สิ่งของหลากหลายท่ี
ศลิปินน ามาใช้  มกัเป็นของท่ีมีอยูใ่นชีวิตประจ าวนัมาสร้างสรรค์ให้เกิดคณุคา่ใหมแ่ละขยายอาณา
เขตการสร้างสรรค์ศลิปะให้มีความสมัพนัธ์เช่ือมโยงกบัชีวิตประจ าวนัมากยิ่งขึน้  

กมล ทัศนาญชลี ใช้สีระบายพืน้หลังอย่างอิสระ ด้วยการ
ระบายซ า้ บ้างก็มีการลบ การเลือนออก พืน้ท่ีของสีจึงเกิดความคลมุเครือของต าแหน่งและระยะ 
แนะให้เห็นถึง ความทรงจ า เร่ืองราวบางประการท่ีไกลออกไป การมีอยู่แต่มองไม่ชดั เป็นงานกวี
นิพนธ์ท่ีต้องอาศยัการตีความจากความรู้สกึท่ีได้รับ 
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3) หลกัการทางศลิปะ  
ก) การใช้ส่ือและวสัดใุนการสร้างสรรค์ผลงาน  

แผ่นไม้ ลูกคิด แผงวงจรคอมพิวเตอร์ การพิมพ์สี และการ
เขียนสี 

ข) โครงสร้างในการจดัภาพ  
โครงสร้างของรูปทรงรอบนอกเป็นรูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผ้ากึ่ง

จตัรัุส กมล ทศันาญชลี จดัวางแผงลกูคิดขนาดใหญ่ไว้ตรงกลางภาพ (ช่องว่างระหว่างรูปทรงของ
ลกูคิดเน้นความเป็นสามมิติให้กบัผลงาน) และจดัวางแผงวงจรคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กไว้เหนือแผง
ลกูคิด (ต าแหน่ง ก) โดยจดัวางให้อยู่ในต าแหน่งกึ่งกลางพอดี ด้านล่างของแผงลกูคิดมีการสร้าง
ระดบัของแผน่ไม้ให้เป็นร่องลกึลงไปเล็กน้อย บริเวณโดยรอบเป็นพืน้ท่ีวา่งประกอบไปด้วยสนามสี    

โครงสร้างในการจัดวางรูปทรง เป็นการจัดภาพด้วยหลัก
ความสมดลุแบบสมมาตร โดย กมล ทศันาญชลี ติดตัง้แผงลกูคิดและแผงวงจรคอมพิวเตอร์ให้ตัง้
ฉากและขนานกบักรอบภาพ ซึ่งต้องใช้การค านวณและการวดั ท่ีให้ความรู้สึกขดัแย้งกบัพืน้หลงัท่ี
เป็นสนามสีระบายอย่างอิสระ กมล ทศันาญชลี ใช้หลกัการของความสมดลุอย่างเท่าเทียมในการ
สมัพนัธ์เช่ือมโยงความแตกตา่งของวตัถทุัง้สอง 

การวางโครงสีผลงาน Untitled # 9, 2001 เป็นพืน้สีแดง มี
วิธีการระบายอย่างอิสระแบบศิลปะร่วมสมยัอเมริกัน  ด้วยการใช้ฝีแปรงขนาดใหญ่ มีทัง้วิธีการ
ระบายทบั  การเลือนออกและการขดูขีดสร้างร่อยรอย ท าให้ภาพพืน้หลงัท่ีปรากฏมีความคลมุเครือ
ตดักบัภาพของวตัถุลกูคิดและแผงวงจรคอมพิวเตอร์ท่ีมีความเป็นรูปธรรมชดัแจ้ง  ความจงใจใน
การสร้างลกัษณะของพืน้หลงัด้วยวิธีการระบายสีดงักล่าวชกัชวนให้ผู้ชมนึกถึงธรรมชาติอนักว้าง
ใหญ่    และแรงพลงัของการเคล่ือนตวัอยา่งอิสระ 
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ภาพประกอบ 60  ภาพลายเส้นท าขึน้มาใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์ แสดงรูปทรง โครงสร้างและ 

รายละเอียดโครงเส้น ในผลงาน Untitled # 9, 2001 ของ กมล ทศันาญชลี 
 

ท่ีมา : ทกัษิณา พิพิธกลุ 
 

ค) การบรูณาการกลวิธีในการสร้างภาพหลากหลาย  
กลวิธีทางประตมิากรรม จิตรกรรม และภาพพิมพ์ 
กมล ทัศนาญชลี ใช้กลวิธีหลากหลายในการสร้างสรรค์

ผลงาน Untitled # 9, 2001 ในแง่ท่ีเก่ียวข้องกับงานประติมากรรม เป็นการท างานในลกัษณะท่ีมี
การค านึงในเร่ืองของมิติท่ีเป็นจริง การท างานกบัวตัถแุละวสัด ุท่ีต้องอาศยัการประกอบและเจาะ 
การสร้างระดบัสงูต ่าท่ีเป็นจริงของแผน่ระนาบตา่ง ๆ 

ในแง่ของงานจิตรกรรม เป็นการจัดการกับพืน้ท่ีของสี
เพ่ือให้สีเหล่านัน้ได้แสดงคณุลกัษณะตา่งๆ ออกมา อาทิ สีในฐานะของส่ือการแสดงอารมณ์  สีใน
ฐานะของการบนัทกึทว่งทีเหตกุารณ์ และสีในฐานะโครงสร้างของภาพ    

การท างานด้วยแนวคิดทางด้านงานภาพพิมพ์ คือ การ
ประทบั และการพิมพ์ด้วยวสัดจุริง ปรากฏในการใช้โลหะร้อนมาแนบ “...แนบประทบัลงไปบนแผ่น
ไม้เพ่ือให้เกิดร่องลึกเผาไหม้ ซึ่งร่องรอยดงักล่าวจะอยู่คงทน โดยได้น าอกัษรตวัเลขมาเผาไฟและ
กดประทบับนแผน่ไม้” (กมล ทศันาญชลี, 2561) 
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กล่าวได้ว่า ศิลปินมี 1) แนวคิดหลกัคือ การผสมผสานสุนทรียภาพทาง
วฒันธรรมความคิดของตะวนัออกและตะวันตกเข้าด้วยกัน โดยผลงานชิน้นีมุ้่งความสนใจไปใน
ประเด็นไปในเร่ืองของความสมดลุระหว่างวฒันธรรมและธรรมชาติ คือ ใช้ตวัวตัถแุทนการส่ือสาร
ถึงวฒันธรรม และใช้พืน้ท่ีวา่งแทนการส่ือสารถึงธรรมชาต ิ และเร่ืองความสมดลุของวฒันธรรมท่ีมี
ทัง้ความน าสมัยและความโบราณ  2) การใช้แนวคิดของคู่ตรงข้ามในการแสดงออกทางศิลปะ  
อาทิ การจดัวางวตัถกุบัพืน้หลงั ซึ่งมีการจดัวางต าแหน่งวตัถท่ีุมีความเป็นสามมิติให้อยู่ในระนาบ
ของแนวตัง้ฉากแบบเรขาคณิต  ให้ความรู้สึกขัดแย้งกับพืน้หลงัท่ีเป็นสนามสีระบายอย่างอิสระ     
3) การจดัวางภาพโดยใช้หลกัความสมดลุเท่าเทียมในการผสมผสานสิ่งท่ีขดัแย้งให้อยู่ด้วยกันได้
อยา่งกลมกลืน 

2. ศาสตราจารย์เดชา วราชุน  
เก่ียวกบัประสบการณ์ด าเนินชีวิตและการสร้างสรรค์งานของ เดชา วราชนุ ผู้วิจยัได้

รวบรวมข้อมูลพืน้ฐานจากเอกสาร และได้รับความอนเุคราะห์การให้สมัภาษณ์เพ่ือเก็บข้อมูลเชิง
ลกึ ณ ห้องท างาน เลขท่ี 3/9 ซอยคลองหกตะวนัตก 15 (ซอยสูค่วามดี) หมู ่4 คลอง 6 อ าเภอคลอง
หลวง จงัหวดัปทมุธานี 10120 สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2561 และวนัท่ี 10 มกราคม 2561  

2.1 ประสบการณ์ด าเนินชีวิตของ เดชา วราชนุ 
เดชา วราชนุ เกิดเม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2488  กรุงเทพฯ (ธนบรีุ) ทา่นมีใจรักใน

การวาดรูปมาตัง้แตเ่ด็ก  ท่านเร่ิมเรียนศิลปะอย่างจริงจงั ฝึกฝนด้านทฤษฎีและการปฏิบตัิ  ส าเร็จ
การศกึษาจากโรงเรียนเพาะชา่ง เม่ือปี พ.ศ. 2507  จากนัน้เม่ือปี พ.ศ. 2508-2512 ได้เข้าศกึษาตอ่
ในระดบัปริญญาตรีท่ีคณะจิตรกรรม ประตมิากรรมและภาพพิมพ์ของมหาวิทยาลยัศลิปากร   และ
ในปี พ.ศ. 2519-2522 เข้าเรียนและส าเร็จการศกึษาในระดบัปริญญาศิลปมหาบณัฑิตสาขาภาพ
พิมพ์  มหาวิทยาลยัศลิปากร 

เม่ือจบการศกึษาในปี พ.ศ. 2522 เดชา วราชนุ ประกอบอาชีพเป็นอาจารย์สอน
ศิลปะและเป็นศิลปินอิสระท างานด้านภาพพิมพ์  โดยเฉพาะเทคนิคซิลค์สกรีนมาอย่างต่อเน่ือง 
(เน่ืองจากเป็นเทคนิคท่ีไม่ต้องใช้แท่นพิมพ์)  พร้อมได้ส่งผลงานภาพพิมพ์เข้าร่วมแสดงทัง้ใน
ระดบัชาติและนานาชาติ อาทิ ประเทศสหรัฐอเมริกา  เยอรมนี  อิตาลี ยูโกสลาเวีย ชิลี บราซิล 
นอร์เวย์ ญ่ีปุ่ น นิวซีแลนด์ ไต้หวนั บงัคลาเทศ มาเลเซีย และสิงคโปร์  

เดชา วราชุน เป็นศิลปินสาขาภาพพิมพ์ท่ีประสบความส าเร็จตัง้แต่เม่ือครัง้ยงั
ศกึษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี  โดยได้รับรางวลัทรงเกียรติจากเวทีประกวดศิลปกรรมในระดบัชาติ
อย่างมากมาย อาทิ เม่ือปี พ.ศ. 2512 ได้รับรางวลัเกียรตินิยมอนัดบั 2 เหรียญเงินประเภทภาพ
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พิมพ์   จากการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติครัง้ท่ี 19 เม่ือปี พ.ศ. 2514 ได้รับรางวัลเกียรตินิยม
อนัดบั 1 เหรียญทองประเภทภาพพิมพ์ จากการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติครัง้ท่ี 20 เม่ือปี พ.ศ. 
2515, 2517, 2520 และ 2522 ได้รับรางวลัเกียรตินิยมอนัดบั 2 เหรียญเงิน ประเภทภาพพิมพ์จาก
การประกวดศลิปกรรมแหง่ชาตคิรัง้ท่ี 21, 22, 24 และ 25 ตามล าดบั หลงัจากท่ี เดชา วราชนุ ได้รับ
เลือกเป็นศิลปินชัน้เย่ียมประเภทภาพพิมพ์จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติในปี พ.ศ. 2525 เดชา 
วราชนุ ต้องการค้นคว้าสิ่งใหม่โดยให้ความสนใจกบังานศิลปะท่ีมีการใช้วสัดใุนชีวิตประจ าวันมา
ใช้ในการสร้างสรรค์งานมากขึน้  โดยในช่วงปี พ.ศ. 2530 จะเป็นช่วงเวลาท่ี เดชา วราชุน 
สร้างสรรค์งานส่ือประสมอย่างจริงจงั  ผลงานส่ือประสมของ  เดชา วราชนุ มีความโดดเดน่อีกครัง้
หนึ่งในช่วงปี พ.ศ. 2539 เม่ือรูปทรงต่างๆ ของผลงานหลุดออกจากกรอบภาพของความเป็น
ส่ีเหล่ียมสูก่รอบภาพแบบรูปทรงอิสระ  

เดชา วราชนุ สร้างสรรค์งานศิลปะอย่างตอ่เน่ืองมาโดยตลอดระยะเวลาร่วม 60 
ปี และได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณมากมาย  เม่ือปี พ.ศ. 2547 เดชา วราชุน ได้รับรางวัล
ศิลปกรรมแห่งเอเชีย 2004 พิพิธภณัฑ์ศิลปลาสเวกสั รัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา เม่ือปี พ.ศ. 2548 
ได้รับเกียรต ิยกยอ่งรางวลัอาจารย์ดีเดน่แหง่ชาต ิปอมท. สาขามนษุย์ศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์ 
ประจ าปี พ.ศ. 2547  ด้วยความพากเพียรวิริยะอุตสาหะสร้างคุณประโยชน์ต่อวงการศิลปกรรม
ของไทย เม่ือปี พ.ศ. 2550 เดชา วราชนุ ได้รับเกียรติยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทศันศิลป์ 
(ภาพพิมพ์และส่ือผสม) และต่อมาในปี พ.ศ. 2552 เดชา วราชุน ได้รับปริญญาดุษฏีบัณฑิต
กิตตมิศกัดิ ์หลกัสตูรศลิปศาสตร์ สาขาศลิปกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทร์เกษม  
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ภาพประกอบ 61  เดก็ชาย เดชา วราชนุ เม่ืออายปุระมาณ 6 ขวบ 
 

ท่ีมา: อลับมัภาพสว่นตวัของศิลปิน ได้รับความอนเุคราะห์จาก เดชา วราชนุ 
 

การอทุิศตนเพ่ือสงัคม  
เดชา วราชุน เป็นศิลปินท่ีมีความวิริยะอุตสาหะ มีใจรักในการสร้างสรรค์  

ทดลองแสวงหาเทคนิค แนวทางใหม่ๆ ในการสร้างสรรค์ และจัดแสดงผลงานทัง้ในและ
ตา่งประเทศอย่างตอ่เน่ืองตลอดระยะเวลา 40 ปี ตัง้ต้นจากการท างานด้านภาพพิมพ์กระทัง่มาถึง
การท างานในรูปแบบส่ือประสม เดชา วราชุน ได้ค้นพบเทคนิคและวิธีการเฉพาะตัวในการ
แสดงออก  โดยกรมส่งเสริมวฒันธรรม ได้กล่าวประกาศเกียรติคณุถึงความเป็นผู้ ริเร่ิมสร้างสรรค์
ของศิลปินว่า “...ในการแสดงออกผลงานส่ือผสมดงักล่าว เป็นผลงานท่ีโดดเดน่เป็นตวัของตวัเอง 
โดยการค้นพบเทคนิคการสร้างพืน้ผิวบนทองแดง ท่ีไม่เคยมีศิลปินคนใดท ามาก่อน ท าให้ได้รับ
รางวลัดีเด่นจากพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมยัลาสเวกสั ประเทศสหรัฐอเมริกา พทุธศกัราช 2547...” 
(กรมส่งเสริมวฒันธรรม, 2549) นอกจากการอทุิศตนให้กบัการท างานสร้างสรรค์มาอย่างยาวนาน
เดชา วราชนุ ยงัเป็นบคุคลผู้ รักการเผยแพร่ความรู้ด้วยการเปิดพืน้ท่ีห้องท างาน ณ ต าบลคลองหก 
จงัหวดัปทมุธานี ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะกับนกัศกึษา คณาจารย์และผู้สนใจได้เข้าเย่ียมชม  
โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้กล่าวประกาศเกียรติคุณถึงความเป็นผู้ อุทิศตนต่อการเผยแพร่
ความรู้เพ่ือยกระดบัวงการศิลปกรรมของไทยว่า “...นอกจากนัน้ยงัเป็นผู้ เผยแพร่ความรู้ โดยสร้าง
สถานท่ีท างานให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะแก่นักศึกษาได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ จนได้รับ
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คดัเลือกให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ของประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
สาขามนษุย์ศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ พทุธศกัราช 2547 นบัได้ว่า เป็นศิลปินและอาจารย์สอน
ศิลปะท่ีมีความมุ่งมั่นต่อการสร้างสรรค์งานศิลปะ และมีคุณูปการต่อวงการศิลปะอย่างยิ่ง” 
(กรมสง่เสริมวฒันธรรม, 2549) 
 

 
 

ภาพประกอบ 62  ศลิปินแห่งชาต ิเดชา วราชนุ บรรยายให้กบัผู้ เข้าร่วมโครงการครุศลิปะ 
สร้างสรรค์ศลิปะกบัศลิปินแหง่ชาติ รุ่น 9  ในวนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2561 

 
ท่ีมา: ภาพถ่ายโดยทกัษิณา พิพิธกลุ เม่ือวนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2561 

 
รางวลัและเกียรตคิณุครัง้ส าคญั (กรมสง่เสริมวฒันธรรม, 2549) 

ปี พ.ศ. 2512 รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทภาพพิมพ์
ศลิปกรรมแหง่ชาต ิครัง้ท่ี 19 มหาวิทยาลยัศลิปากร 

ปี พ.ศ. 2514 รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทภาพพิมพ์ 
ศลิปกรรมแหง่ชาต ิครัง้ท่ี 20 มหาวิทยาลยัศลิปากร 

ปี พ.ศ. 2515 รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทภาพพิมพ์ 
ศลิปกรรมแหง่ชาต ิครัง้ท่ี 21 มหาวิทยาลยัศลิปากร 
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ปี พ.ศ. 2517 รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทภาพพิมพ์
ศลิปกรรมแหง่ชาต ิครัง้ท่ี 22 มหาวิทยาลยัศลิปากร 

ปี พ.ศ. 2520 รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทภาพพิมพ์ 
ศลิปกรรมแหง่ชาต ิครัง้ท่ี 24 มหาวิทยาลยัศลิปากร 

ปี พ.ศ. 2522 รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทภาพพิมพ์ 
ศลิปกรรมแหง่ชาต ิครัง้ท่ี 25 มหาวิทยาลยัศลิปากร 

ปี พ.ศ. 2523 รับรางวัลเกียรตินิยมอันดบั 3 เหรียญทองแดงประเภทภาพ
พิมพ์ ศลิปกรรมแหง่ชาต ิครัง้ท่ี 26 มหาวิทยาลยัศลิปากร 

ปี พ.ศ. 2525 รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทภาพพิมพ์ 
ศลิปกรรมแหง่ชาต ิครัง้ท่ี 28 มหาวิทยาลยัศลิปากร 

ปี พ.ศ. 2525 ได้รับยกย่องให้เป็นศิลปินชัน้เย่ียม ประเภทภาพพิมพ์ จากการ
แสดงศลิปกรรมมหาวิทยาลยัศลิปากร 

ปี พ.ศ. 2546 ด ารงต าแหนง่ศาสตราจารย์ สาขาวิจิตรศลิป์ สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า เจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

ปี พ.ศ. 2547 รางวัลชนะเลิศ ASIAN ART NOW 2004 LAS VEGAS ART 
MUSEUM, U.S.A. 

ปี พ.ศ. 2548 รับคดัเลือกให้เป็นอาจารย์ดีเดน่แหง่ชาติ ปอมท. 
ปี พ.ศ. 2550 ได้รับเกียรตยิกยอ่งให้เป็นศลิปินแหง่ชาต ิสาขาทศันศลิป์ (ภาพ

พิมพ์และส่ือผสม)  
ปี พ.ศ. 2552 เดชา วราชนุ  ได้รับปริญญาดษุฏีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ หลกัสตูร

ศลิปศาสตร์ สาขาศลิปกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทร์เกษม 
2.2 การสร้างสรรค์ผลงานของ เดชา วราชนุ  

ตัง้แตเ่ม่ือครัง้ยงัเยาว์วยัและชว่งขณะของการเป็นนกัศกึษา เดชา วราชนุ เป็น
นกัแสวงหา ชอบทดลองสร้างสรรค์ และมีนิสยัชอบประดิษฐ์สิ่งของเคร่ืองใช้ด้วยตนเองอยู่เสมอ
การเข้าศึกษาศิลปะในโรงเรียนเพาะช่างยิ่งเพิ่มพูนพืน้ฐานความช านาญด้านวิชาช่างหัตถศิลป์
ให้กบั เดชา วราชนุ มากยิ่งขึน้ ดงันัน้ ความสนใจในการสร้างสรรค์งานศลิปะด้วยการใช้วสัดตุา่ง ๆ 
และการทดลองสร้างสรรค์อะไรตา่ง ๆ นานาจงึเป็นธรรมชาตท่ีิมีมาแตเ่ดมิ   

ชว่งขณะของการศกึษาในมหาวิทยาลยัศิลปากรจะเป็นชว่งเวลาท่ี เดชา วราชนุ 
ได้มีโอกาสฝึกฝน ทดลอง และสร้างสรรค์งานศิลปะด้วยเทคนิคใหม่ ๆ หลากหลาย ในระยะแรก
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ของการศึกษา เดชา วราชุน ให้ความสนใจต่อวิชาองค์ประกอบศิลป์ซึ่งอ านวยการสอนโดย
ศาสตราจารย์ชลูด นิ่มเสมอ รายวิชาดงักล่าวจะมีหัวข้อก าหนดให้นกัศึกษาสร้างสรรค์ได้อย่าง
หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหวัข้ออิสระท่ีเปิดโอกาสให้ เดชา วราชนุ ได้ทดลองสร้างสรรค์
อย่างเสรี กระทัง่เกิดเป็นแรงผลกัดนั ความมุ่งมัน่ และทศันคติท่ีดีตอ่การท างานศิลปะ  ตอ่มาเม่ือ
ขึน้ชัน้ปีท่ี 3 เดชา วราชนุ เลือกเรียนสาขาวิชาภาพพิมพ์ของคณะจิตรกรรมฯ ซึ่งเป็นสาขาวิชาใหม่
เพิ่งเปิดหลกัสตูรอย่างจริงจงัเม่ือปี พ.ศ. 2511 วางหลกัสตูรและอ านวยการสอนโดยศาสตราจารย์
ชลูด นิ่มเสมอ การเรียนในรายวิชาภาพพิมพ์เป็นรายวิชาใหม่   จึงเป็นรายวิชาท่ีนักศึกษาต้อง
ค้นคว้าทดลองและฝึกปฏิบตัิด้านเทคนิคใหม่ๆ ด้วยตนเอง  “เพราะเทคนิคกลวิธีทางภาพพิมพ์
อะไรก็ยังไม่มีใครรู้จริง...จะมีเพียงแต่อาจารย์ชลูด นิ่มเสมอ ท่ีได้เคยปฏิบัติงานภาพพิมพ์ใน
ต่างประเทศมาบ้าง แต่ส าหรับในประเทศไทย อาจารย์ชลูด ก็ยังไม่ได้ท างานภาพพิมพ์มากนกั  
ในดอีตจึงไม่ค่อยมีโอกาสได้เห็นงาน การท างานศิลปะภาพพิมพ์อย่างจริงจัง ต้องค้นคว้าและ
ทดลองแสวงหาด้วยตนเอง” (พิชยั ตรุงคนิานนท์, 2539) 

การท างานภาพพิมพ์ในเชิงทดลองท่ีไมต้่องยึดติดอยู่กบัแนวทางแบบเหมือน
จริง ผนวกกับการแสวงหาแนวทางการสร้างสรรค์ด้วยตนเองอย่างอิสระท าให้ เดชา วราชุน  
เกิดความสนุกและฝึกท างานเทคนิคภาพพิมพ์ทกุชนิด อาทิ การท าภาพพิมพ์แกะไม้ (Woodcut) 
งานภาพพิมพ์โลหะ(Intaglio Process) งานภาพพิมพ์หิน (Lithography) งานภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน
หรืองานภาพพิมพ์ตะแกรงไหม (Silkscreen) รูปทรงท่ีใช้ในการสร้างสรรค์ในระยะแรกมกัมาจาก
สภาพแวดล้อมใกล้ตวั อาทิ รูปคนและธรรมชาติ  การเรียนรู้จากการปฏิบตัิงานในรายวิชาภาพ
พิมพ์และความเป็นคนชอบทดลองท าอะไรต่างๆ นานา นีเ้องท่ีได้เปิดทางการสร้างสรรค์แบบ
นามธรรมและการสร้างสรรค์ด้านเทคนิคใหม่ๆ  ให้กบั  เดชา วราชนุ ดงัค าบอกเลา่ของศลิปินวา่  
 

 การเรียนภาพพิมพ์ในสมยัที่ผมเรียน อาจารย์ชลดู นิ่มเสมอ ทา่นจะมาเขียนวา่เทคนิค
ต่าง ๆ ท าอย่างไร ส่วนเราจะท าอะไรเร่ืองของเรา แต่ละเทคนิคมันก็มีการแสดงรูปไม่
เหมือนกนั เพราะว่าบางอย่างมนัใช้กรดกดั  บางอย่างมนัต้องแกะด้วยมือ บางอย่างมนัก็
เป็นเร่ืองของกาว บางอย่างก็เป็นเร่ืองของภาพพิมพ์หิน ผมก็เลยอิสระในการค้นหา ผม
สนใจเลอืกท าโดยใช้สนี า้ในการท างานภาพพิมพ์ แล้วเวลาท าก็ใช้รูปทรงง่ายๆ  คือเอาเทป
กาวน า้มาแปะเฉยๆ ให้มนัเป็นแผ่นเป็นเส้นอะไรขึน้มาหรือไมก็่ใช้น า้มนัวานิช ด้วยเทคนิค
ของการใช้สนี า้และเทปกาวจึงเอือ้ให้เกิดการใช้รูปทรงเรขาคณิต (เดชา วราชนุ, 2558) 
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ภาพประกอบ 63  ผลงานผู้หญิงกลางคืน ปี พ.ศ. 2511 (1968) 
 เทคนิคภาพพิมพ์ไม้ ขนาด 81 x 61 ซม. 

 
ท่ีมา: พิพิธภณัฑสถาน  แห่งชาติหอศิลป (2546) เดชา วราชนุ: นิทรรศการศิลปกรรมย้อนหลงั 

ไมป่รากฏเลขหน้า 
 

 
 

ภาพประกอบ 64  ผลงาน องค์ประกอบหมายเลข 8 ปี พ.ศ. 2511 (1968) 
เทคนิคภาพพิมพ์ไม้  ขนาด 73.5 x 58.5 ซม. ผลงานชิน้นีมี้การทดลองพิมพ์ด้วยการใช้กาวมาบีบ 

เป็นเส้น จดุ และการใช้ฟองน า้มาแปะเพิ่มเป็นรูปทรง และพืน้ผิว 
 

ท่ีมา: เลม่เดียวกนั ไมป่รากฏเลขหน้า  
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เดชา วราชุน ได้ทดลองท างานภาพพิมพ์โลหะด้วยการตดัแม่พิมพ์ออกเป็น
ชิน้เล็ก ๆ แล้วน ามาประกอบเข้าด้วยกนัใหม่  วิธีการนีท้ าให้เส้นขอบรอบนอกของรูปทรงมีขอบคม
และรูปทรงขนาดเล็กกระจายตวัอยู่ในภาพอย่างอิสระ   การทดลองสร้างค่าน า้หนกัอ่อนแก่ของสี
ด้วยเคมีผา่นกรรมวิธีแบบ อควาทินท์ (Aquatint) ให้ผลในการกระจายตวัของสีอยา่งนุม่นวล  
 

 
 

ภาพประกอบ 65  ผลงาน องค์ประกอบ ปี พ.ศ. 2512 (1969) เทคนิคภาพโลหะ  
ขนาด 91 x 76 ซม. 

 

ท่ีมา: เลม่เดียวกนั ไมป่รากฏเลขหน้า 
 

จากการสมัภาษณ์ เดชา วราชนุ (2561) ท าให้ทราบว่า เดชา วราชนุ ได้ริเร่ิม
สร้างสรรค์งานในรูปแบบส่ือประสมตัง้แตเ่ม่ือครัง้เรียนอยู่ท่ีมหาวิทยาลยัศลิปากรในระดบัชัน้ปีท่ี 4 
และ 5 (ปี พ.ศ. 2511 และ 2512)  โดยได้จดัแสดงผลงานศิลปะส่ือประสมคูก่บัผลงานภาพพิมพ์ท่ี
ได้รับรางวลัจากการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ  ซึ่งผลงานในระยะแรกนัน้มีทัง้การน าโลหะจาก
เพลตภาพพิมพ์เหลือใช้มาสร้างสรรค์ผลงาน และบางชิน้ก็เป็นการใช้วสัดทุองเหลืองน ามาดดัโค้ง
และเช่ือมเป็นรูปวงกลม คร่ึงวงกลม และเส้นโค้ง ปะปิดทับด้วยการขันน๊อตลงไปบนแผ่ น
อะลมูิเนียมและแผน่ไม้อดั  งานส่ือประสมในระยะแรกมีลกัษณะเรียบแบน  รูปทรงแตล่ะรูปทรงยงั
ไม่มีการไล่เรียงระดับสูงต ่าท่ีแตกต่างกัน เน่ืองจากประสบการณ์ในการสร้างสรรค์และการ
แก้ปัญหาเก่ียวกับเทคนิคด้านวสัดโุลหะยงัมีข้อจ ากัด  โดย เดชา วราชนุ กล่าวว่า รูปแบบในการ
สร้างสรรค์ส่ือประสม มีพืน้ฐานตอ่เน่ืองมาจากประสบการณ์การสร้างสรรค์งานภาพพิมพ์  เพียงแต่
ใช้วิธีการเปล่ียนแปลงวสัด ุ ผู้วิจยั จงึจะเสนอข้อมลูพฒันาการงานด้านภาพพิมพ์ของ เดชา วราชนุ 
ท่ีสง่ผลตอ่การสร้างสรรค์งานส่ือประสม ดงันี ้ 



 169 

 
 

ภาพประกอบ 66  ผลงานส่ือประสมระยะแรกของ เดชา วราชนุ  
ผลงานทางด้านขวาสร้างสรรค์จากเพลตภาพพิมพ์ สร้างสรรค์ชว่งปี พ.ศ. 2511-2512 

 
ท่ีมา: อลับมัภาพสว่นตวัของศิลปิน ได้รับความอนเุคราะห์จาก เดชา วราชนุ 

 

 
 

ภาพประกอบ 67  ผลงานส่ือประสมระยะแรก ของ เดชา วราชนุ  
สร้างสรรค์ชว่งปี พ.ศ. 2511-2512 

 
ท่ีมา: อลับมัภาพสว่นตวัของศิลปิน ได้รับความอนเุคราะห์จาก เดชา วราชนุ 
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ภาพประกอบ 68  เดชา วราชนุ กบัผลงานส่ือประสมระยะแรก  
สร้างสรรค์ชว่งปี พ.ศ. 2511-2512 

 
ท่ีมา: อลับมัภาพสว่นตวัของศิลปิน ได้รับความอนเุคราะห์จาก เดชา วราชนุ 

 

 
 

ภาพประกอบ 69  เดชา วราชนุ กบัผลงานภาพพิมพ์ช่ือ โลกใหม ่(2512)  
เทคนิคภาพพิมพ์ตระแกรงไหม (ภาพด้านขวา) ได้รับรางวลัจากการประกวดศลิปกรรมแหง่ชาต ิ 

ปี พ.ศ. 2512 
 

ท่ีมา: อลับมัภาพสว่นตวัของศิลปิน ได้รับความอนเุคราะห์จาก เดชา วราชนุ 
 

ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีนหรือภาพพิมพ์ตะแกรงไหม (Silkscreen) เป็นการปาด
หมึกพิมพ์ผ่านผ้าสกรีนท่ีมีการเปิด-ปิดรูเนือ้ผ้าเพ่ือให้หมึกพิมพ์ผ่านและสร้างตามแบบลายได้
ตามท่ีต้องการ  เดชา วราชนุ สร้างงานภาพพิมพ์ซิลค์สกรีนตอ่ยอดออกมาจากงานภาพพิมพ์แกะ
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ไม้และงานภาพพิมพ์โลหะ โดยรูปทรงในผลงานภาพพิมพ์มีความเป็นนามธรรมมากยิ่งขึน้ด้วย
วิธีการลดทอนรูปทรงท่ีซบัซ้อนออกไปจนเหลือเพียงรูปทรงกลม รูปทรงอินทรีย์ลกัษณะคล้ายรอยฝี
แปรงขนาดใหญ่และรูปทรงท่ีมีความเป็นระนาบจ านวนน้อยชิน้  นอกจากนี ้เดชา วราชุน ได้
ทดลองเทคนิคใหม่เพิ่มเติมคือการสร้างพืน้ผิวลงบนแม่พิมพ์โดยตรงและฉับพลบั ท าให้ผลงานท่ี
เกิดขึน้จากกระบวนการดงักล่าวแสดงรูปทรงท่ีมี “ความขดัแย้งกนัระหว่างรูปทรง รอยแปรงท่ีมีผิว
หยาบกับรูปทรงระนาบท่ีมีสีทึบเรียบ มี รูปทรงท่ีมีพืน้ผิวเป็นตัวประสานรูปทรงทัง้สอง ” 
(พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ, 2546) 
 

 
 

ภาพประกอบ 70  ผลงาน โลกใหม ่ปี พ.ศ. 2512 (1969)  
เทคนิคภาพพิมพ์ตะแกรงไหม ขนาด 89.5 x 59.5 ซม. 

 
ท่ีมา: เลม่เดียวกนั, ไมป่รากฏเลขหน้า. 

 
การสร้างรูปทรงของผลงานในระยะตอ่มามีสองชดุคือ มีท่ีมาจากการเห็นวตัถุ

สะท้อนลงบนผิวน า้และรูปทรงท่ีดเูป็นปริมาตรคล้ายกล่อง การท างานในชว่งเวลานีมี้การใช้รูปทรง
เรขาคณิตท่ีมีขอบคมชัดเจนขึน้เร่ือยๆ   การท าแบบร่างผลงานของ เดชา วราชุน เร่ิมมีการใช้
เทคนิคตดัปะแทนท่ีการวาดขีดเขียน ซึ่งศิลปินพบว่าด้วยวิธีการท างานดงักล่าวมีความสะดวกใน
เร่ืองของการขยบัย้ายและจดัองค์ประกอบรูปทรง  
  



 172 

 
 

ภาพประกอบ 71  ผลงาน การสะท้อนหมายเลข 2 ปี พ.ศ. 2521 
เทคนิคภาพพิมพ์ตะแกรงไหม ขนาด 86 x 67 ซม. 

 
ท่ีมา: เลม่เดียวกนั, ไมป่รากฏเลขหน้า. 

 

 
 

 
 

ภาพประกอบ 72  ผลงานภาพร่างด้วยวิธีการปะปิด ส าหรับงานภาพพิมพ์ ปี พ.ศ. 2519 
 

ท่ีมา: สมบตัสิว่นตวัของศิลปิน ได้รับความอนเุคราะห์ภาพผลงานจาก เดชา วราชนุ 
 

การท างานภาพพิมพ์ในช่วงปี พ.ศ. 2524 เป็นการสร้างสรรค์งานนามธรรม
เรขาคณิตแบบขอบคม โดย เดชา วราชนุ ได้ลดจ านวนของรูปทรงลงแตเ่พิ่มการใช้แถบสีท่ีมีความ
เข้มข้นสดใสและมีการไล่ค่าน า้หนักของสีเพ่ือสร้างความเคล่ือนไหวและระยะตืน้ลึก ความจริง
ความลวงของระนาบท่ีมีการทบัซ้อนกนั อิทธิพลของสีท่ีมีการลวงตาด้วยการผลกัเข้าดงึออกและ
การท าให้พืน้ท่ี (Space) ระนาบแบนๆ ของกระดาษมีการขยายตวั หดสัน้เข้า หล่นลึกหรือเกาะอยู่
บนระนาบของภาพ  “ในงานบางชิน้จะมีการตดัรูปทรงแถบสีจากส่วนอ่ืนน ามาตดัปะลงในผลงาน 
จงึท าให้เกิดผลของการลวงตาระหวา่งการพิมพ์จริงกบัแผน่ท่ีน ามาตดิปะเพิ่ม การท างานภาพพิมพ์
วิธีนีอ้าจเรียกได้วา่เป็นงานส่ือผสมของงานภาพพิมพ์” (พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ, 2546) 
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ภาพประกอบ 73  ผลงาน กรุงเทพ 2/1981 ปี พ.ศ. 2524  
เทคนิคภาพพิมพ์ตะแกรงไหม ขนาด 64 x 86 ซม. 

 
ท่ีมา: เลม่เดียวกนั, ไมป่รากฏเลขหน้า.  

 

 
 

ภาพประกอบ 74  ตวัอย่างการสร้างงานแบบร่างด้วยวิธีการปะปิด  
ส าหรับงานภาพพิมพ์ ปี พ.ศ. 2525 

 
ท่ีมา: สมบตัสิว่นตวัของศิลปิน ได้รับความอนเุคราะห์ภาพผลงานจาก เดชา วราชนุ 

 
ช่วงปี พ.ศ. 2530-2532 ผลงานภาพพิมพ์ในชุดเรขาคณิตขอบคมได้รับการ

พฒันารูปทรงและองค์ประกอบไปจนถึงการแสดงออกถึงกฎระเบียบ สงัคมเทคโนโลยีอนัเป็นโลก
ของวัตถุท่ีดูทรงพลังแข็งแกร่ง และมีรูปลักษณ์คล้ายโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม รูปทรงและ
องค์ประกอบบางส่วนยืดขยายชนกรอบภาพกระทัง่ให้ความรู้สึกถึงการเช่ือมตอ่ออกไปของพืน้ท่ีซึ่ง
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มีความเก่ียวพันกับโลกภายนอก และผลงานในชุดนีไ้ด้ส่งอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์งานในงาน  
ส่ือประสมตอ่มา  
 

 
 

ภาพประกอบ 75  ผลงาน A 8911 ปี พ.ศ. 2532 (1989)  
เทคนิคภาพพิมพ์ตะแกรงไหม ขนาด 85.5 x 63.5 ซม. 

 
ท่ีมา: เลม่เดียวกนั, ไมป่รากฏเลขหน้า. 
 

ปี พ.ศ. 2534-2545 เป็นช่วงท่ีผลงานของ เดชา วราชุน มีการเปล่ียนแปลง
เข้าสู่การสร้างสรรค์งานจิตรกรรมส่ือประสมอย่างเต็มตวั เน่ืองด้วยความเปล่ียนแปลงต่อวิถีชีวิต
และ  ความต้องการแสวงหาแนวทางการแสดงออกใหม่ท่ีแตกตา่งออกไปจากเทคนิคทางด้านการ
พิมพ์   เดชา วราชุน ได้น าทกัษะความช านาญด้านงานช่างศิลป์ของตนท่ีมีอยู่แล้วมาผสมผสาน
สร้างสรรค์งานศิลปะรูปแบบส่ือประสม  โดยเร่ิมจากวัสดุโลหะ ทองเหลือง  ทองแดง  แผ่น
อลมูิเนียมและตอ่มาได้เปล่ียนเป็นแผ่นสแตนเลส  ซึ่งเดิมวสัดโุลหะบางประเภทเหล่านีไ้ด้เคยเป็น
วสัดพืุน้ฐานท่ีใช้ใน การท างานภาพพิมพ์มาก่อน   

การท างานส่ือประสมจากโลหะในช่วงแรกจะส่ือสารออกมาในรูปทรง
เรขาคณิตเป็นหลัก เน่ืองด้วยต้องการส่ือสารถึงความเป็นกฎระเบียบ ความชัดเจน พลัง ความ
แข็งแรงและเทคโนโลยีท่ีเข้ามาพร้อมกบัวฒันธรรมตะวนัตก ดงัค ากลา่วของศลิปินว่า “หลงัจากท า
ชุดภาพพิมพ์ท่ีท ามา 20 ปี พอเป็นศิลปินชัน้เย่ียมแล้วมนัก็เหมือนการลอกตวัเองจึงใช้วสัดอุย่าง
อ่ืนเข้ามาร่วมและผันตวัเองมาท างานด้วยวัสดอ่ืุนๆ ท่ีมีความแตกต่างออกไปบ้าง  โดยใช้โลหะ 
สแตนเลส  ทองเหลือง ทองแดง” (เดชา วราชุน, 2558) ด้วยวัสดุโลหะสามารถเป็นภาพแทน  
“จิตวิญญาณแห่งวตัถุนิยม” (เดชา วราชุน, 2546) เดชา วราชุน เช่ือว่า ในช่วงเวลาดงักล่าวเป็น
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ช่วงเวลาท่ีวตัถุนิยมได้เข้ามามีบทบาทต่อวิถีชีวิตดัง้เดิมของไทย    ท าให้เกิดกระแสนิยมของโลก
หรือสากลขึน้ในทุกสงัคม ทกุชาติ ศิลปะท่ีเป็นสารัตถะของชีวิตก็ต้องเปล่ียนแปลงไปด้วย รวมทัง้
งานของ เดชา วราชุน เองมีการแสดงออกด้วยการใช้รูปทรงเรขาคณิตท่ีเข้มแข็งกับการใช้วัสดุ
จ าพวกโลหะท่ีมีพืน้ผิวมันวาว  โดยใช้กรรมวิธีการเจาะ ขุด ตอกย า้  ซึ่งเป็นการแสดงออกถึง 
“กฎเกณฑ์ใหมข่องสงัคมโลก” (เดชา วราชนุ, 2546) 

เดชา วราชนุ สร้างสรรค์งานจิตรกรรมส่ือประสมด้วยวสัดโุลหะภายใต้รูปทรง
นามธรรมแบบเรขาคณิต กระทัง่เกิดเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตน แม้ในปัจจุบนัการสร้างสรรค์งาน
ด้วยวสัดโุลหะจะลดน้อยลงไป เน่ืองด้วยวิถีของการท างานกบัโลหะท่ีต้องใช้แรงกายเป็นอย่างมาก  
ท าให้ในปัจจบุนัศลิปินวางแผนการท างานส่ือประสมด้วยขนาดท่ีเล็กกลง และมีบางครัง้ท่ีหนัมาใช้ 
การสร้างสรรค์งานจิตรกรรมด้วยสีมากยิ่งขึน้  แม้การเลือกใช้วัสดุและส่ือในการแสดงออกจะ
เปล่ียนไป แตส่ิ่งท่ียงัคงไว้ในผลงานของ เดชา วราชนุ คือ ความโดดเดน่ของการเป็นนกัสร้างสรรค์
และนกัทดลอง ผู้ซึ่งได้หยิบน าเอาวสัดท่ีุมีใช้ดาษด่ืนทัว่ไปในยุคอุตสาหกรรมมาสร้างสรรค์ให้เกิด
คณุคา่ความงามเฉพาะตนขึน้มา 

2.3 ผลงานจิตรกรรมส่ือประสมของ เดชา วราชนุ ท่ีมีลกัษณะโดดเดน่   
2.3.1 กลุม่ผลงานโลหะท่ีมีรูปทรงเรขาคณิต  

2.3.1.1 ผลงาน จินตนาการ หมายเลข 2, 2535 (ค.ศ. 1992) 
2.3.1.2 ผลงาน ชีวิต 3 – 7 - 94, 2537 (ค.ศ. 1994) 
2.3.1.3 ผลงาน 1999 A ปี พ.ศ. 2542 (1999) 

2.3.2 กลุม่ผลงานท่ีมีการผสมผสานของสะสมหรือวตัถกุบัการระลกึถึง  
2.3.2.1 ผลงาน ของสะสมหมายเลข 5, 2538 (ค.ศ. 1995) 
2.3.2.2 ผลงาน เวลา 1/1996 (พ.ศ. 2539) 

2.3.3 กลุม่ผลงานรูปทรงเรขาคณิตและรูปทรงอิสระ 
2.3.3.1 ผลงาน ธรรมชาต ิ1, 2542 (ค.ศ. 1999) 
2.3.3.2 ผลงาน ธรรมชาต ิ2, 2542 (ค.ศ. 1999) 

2.3.4 กลุม่ผลงานแบบนามธรรมขอบรอบนอกรูปทรงอิสระ  
2.3.4.1 ผลงาน จินตนาการจากธรรมชาต,ิ 2543 (ค.ศ. 2000) 
2.3.4.2 ผลงาน ก าเนิดชีวิต ปี พ.ศ. 2543 (2000)  
2.3.4.3 ผลงาน ความประทบัใจ 9 ปี พ.ศ. 2545 (2002) 
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2.3.1 กลุม่ผลงานโลหะท่ีมีรูปทรงเรขาคณิต 
2.3.1.1 ผลงาน จินตนาการ หมายเลข 2, 2535 (ค.ศ. 1992) เทคนิค ส่ือ

ประสม จากแผน่โลหะและแผน่ไม้ ขนาด 95 x 135 ซม. 
 

 
 

ภาพประกอบ 76  ผลงาน จินตนาการ หมายเลข 2, 2535 (ค.ศ. 1992) 
 

ท่ีมา: พิพิธภัณฑสถาน  แห่งชาติ หอศิลป นิทรรศการศิลปะ. (2546) เดชา วราชุน                                       
นิทรรศการศิลปกรรมย้อนหลงั ไมป่รากฏเลขหน้า 

 

1) แรงบนัดาลใจ และแนวคดิในการสร้างสรรค์ผลงาน  

การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมส่ือประสมของ เดชา วราชนุ เป็น
ประสบการณ์ตอ่เน่ืองจากการสร้างสรรค์งานภาพพิมพ์ท่ีมีพฒันาการมาตัง้แตก่ารสร้างสรรค์ด้วย
รูปทรงธรรมชาติ กระทัง่ตอ่มาได้ลดทอนให้เหลือเพียงรูปทรงอิสระและรูปทรงนามธรรมเรขาคณิต 
ซึง่ท่ีมาของการใช้รูปทรงเรขาคณิตมีแรงบนัดาลใจมาจากหลายแหล่ง อาทิ 1) การเรียนการสอนใน
รายวิชาภาพพิมพ์ซึง่อ านวยการสอนโดยศาสตราจารย์ชลดู นิ่มเสมอ ท่ีเน้นในเร่ืองของการแสวงหา
กระบวนการและเทคนิคใหม่ ผลักดันให้การสร้างสรรค์ของ เดชา วราชุน หันหนีออกจากการ
พรรณนาเร่ืองราวสู่ การสร้างสรรค์ท่ีเน้นให้เห็นผลของกระบวนการท างานภาพพิมพ์ในเชิงทดลอง 
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ผนวกกบัแนวคิดของการใช้รูปทรงท่ีเรียบง่ายท่ีได้รับการผลกัดนัจากศาสตราจารย์ชลูด นิ่มเสมอ 
“ท่ านบอกใ ห้ เ รา เห็นความส าคัญของ รูปทรง ท่ีมัน น้อย ท่ีสุด ”  (เดชา  วราชุน , 2558)  
2) หลังจากจบการศึกษา เดชา วราชุน ต้องประยุกต์กระบวนการสร้างสรรค์งานภาพพิมพ์จาก
ข้อจ ากดัท่ีมีตอ่ความขาดแคลนเคร่ืองมือตา่ง ๆ ท่ีต้องใช้ในการท างานภาพพิมพ์ ส่งผลให้ต้องคิด
ประดิษฐ์วิธีการสร้างสรรค์งานภาพพิมพ์ตระแกรงไหมหรือซิลล์สกรีน (Silkscreen) ในรูปแบบของ
ตนเอง อีกทัง้ความต้องการหลีกหนีจากกการใช้สารเคมี ท าให้ เดชา วราชุน หนัมาท างานภาพ
พิมพ์ด้วยการใช้สีเชือ้น า้ และใช้การกัน้ขอบรูปทรงในงาน ภาพพิมพ์ด้วยกระดาษกาวเทปน า้แทน
การวาดรูป ซึ่งวิธีการดงักล่าวส่งผลต่อการสร้างรูปทรงเรขาคณิตแบบขอบคม 3) ประสบการณ์
ด าเนินชีวิตท่ีเติบโตมากับสภาพแวดล้อมสังคมเมืองจึงได้น ารูปทรงต่างๆ ท่ี มีความเก่ียวข้อง
เรขาคณิตมาใช้  4) ความต้องการสร้างสรรค์งานให้มีความผิดแปลกไปจากงานจิตรกรรมตามขนบ
ท่ีมีเพียงการใช้สีเป็นส่ือในการแสดงออก   ดงันัน้ เดชา วราชนุ จงึหนัมาเลือกใช้วสัดซุึง่มีสีสนัในตวั
มนัเองมาเป็นส่ือในการสร้างสรรค์  ผนวกกบัความถนดัและความรักในงานชา่ง จงึท าให้ เดชา วราชนุ  
สนกุกบัการสร้างสรรค์ท่ีมีการหยิบจบัและเลือกใช้วสัด ุ5) ข้อสงัเกตท่ีเป็นไปได้อีกประการหนึง่ คือ 
“ความชอบในการศึกษาวิชา Research of Thai Art ซึ่งต้องมีการไปคดัลอกจิตรกรรมฝาผนงัไทย 
ศลิปินก็จะใช้วิธีการคดัลอก เขียนแบบฟรีแฮนด์ (Free Hand Drawing) ด้วยเส้นน้อยๆ...จากการท่ี
ศิลปินชอบการวาดภาพด้วยเส้นแตน้่อย จึงท าให้เป็นคนท่ีมีความกล้าในการตดัสินใจ...ลักษณะ
การท างานแบบน้อย” (พิชยั ตรุงคนิานทท์, 2539) 

โดยในระยะแรก เดชา วราชุน ได้เลือกใช้วัสดุเหลือใช้จากแผ่น
โลหะซึง่ใช้เป็นแมพ่ิมพ์ในงานภาพพิมพ์น ามาประกอบสร้างใหม่ในงานส่ือประสม    ระยะตอ่มาจึง
ใช้แผน่อลมูิเนียม  และวสัดโุลหะจ าพวกแผน่สแตนเลส 

ภายใต้องค์ประกอบงานนามธรรมเรขาคณิต ท่ีได้รับแรงบนัดาล
ใจจากภาพของเมือง ศิลปินจะมีการท างานแบบร่างบนัทึกแรงบนัดาลใจและความคิด  จากนัน้จงึ
น าผลงานแบบร่างมาพฒันาเป็นผลงานจิตรกรรมส่ือประสมตอ่ไป 
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ภาพประกอบ 77  ตวัอย่างผลงานแบบร่างของ เดชา วราชนุ เม่ือปี พ.ศ. 2535 
 

ท่ีมา: ได้รับความอนเุคราะห์จาก เดชา วราชนุ เม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2561 
 

 
 

ภาพประกอบ 78  ตวัอย่างผลงานแบบร่างของ เดชา วราชนุ เม่ือปี พ.ศ. 2535 
 

ท่ีมา: ได้รับความอนเุคราะห์จาก เดชา วราชนุ เม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2561 
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2) ลกัษณะของการแสดงออกด้านสุนทรียภาพท่ีส่ือความหมายต่อ
สงัคม 

คณุคา่สนุทรียภาพทางด้านเนือ้หา 
“เราต้องยอมรับว่าเทคโนโลยี โลกของวิทยาศาสตร์และโลก

ของวสัดสุมยัใหมต่า่งๆ มีบทบาทตอ่การท างานศลิปะ” (เดชา วราชนุ, 2558) เดชา วราชนุ ได้เลือก 
หยิบจบั และน าเอาวสัดท่ีุมีในสงัคมร่วมสมยัมาสร้างสรรค์งาน โดยเฉพาะวสัดจุ าพวกแผน่โลหะท่ี
เกิดขึน้มาพร้อมกับสังคมท่ีมีการพัฒนาเปล่ียนแปลงด้านอุตสาหกรรม การหยิบน าเอาวัสดุ
เหล่านัน้มาใช้จึงเป็นการสะท้อนทศันคติในแง่บวกของชีวิตในสงัคมเมืองสมยัใหม่ท่ีมีความเจริญ
ด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ผ่านการใช้รูปทรงเรขาคณิตเรียบง่าย แสดงพืน้ผิวของตัววัสดุ
โลหะท่ีมีความแท้  

คณุคา่ด้านสนุทรียภาพของวสัด ุรูปทรงและสี 
เดชา วราชุน ให้สัมภาษณ์ว่า “การสร้างสรรค์งานด้วย

กรรมวิธีแบบภาพพิมพ์จะมีความโดดเดน่ในเร่ืองของสี ท่ีมีการไล่คา่น า้หนกัอย่างหลากหลาย แต่
การสร้างสรรค์ผลงานด้วยวัสดุโลหะ ตัววัสดุจะเป็นตัวส่งสะท้อนสีท่ีมีอยู่ในตัวมันเองออกมา  
นอกจากนีค้วามมันวาวของพืน้ผิวโลหะและเงาสะท้อนขึน้อยู่กับสภาพแสงในแต่ละพืน้ท่ี รูปท่ี
ปรากฏบนพืน้ผิวโลหะจะมีความผนัแปร” (เดชา วราชนุ, 2561) สนุทรียภาพท่ีเกิดขึน้จากงานท่ีใช้
โลหะ จะมีความไม่คงท่ีตามสภาพแวดล้อมท่ีตัวงานนัน้ไปอยู่ ในชิน้งาน จินตนาการ หมายเลข 2, 
2535 มีการขดัให้พืน้ผิวหน้าของผลงานมีรอยกระดาษทรายเล็กน้อย ผลของการสะท้อนลดน้อยลง 
แต่กลบัได้คณุลกัษณะเหมือนพืน้ผิวผนงัของเมืองท่ีมีร่องรอยของสิ่งต่างๆ   อย่างไรก็ตาม เดชา 
วราชนุ มีความปรารถนาในการท าให้ตวัวสัดแุผน่โลหะสะท้อนภาพของสิ่งแวดล้อมเข้ามาเป็นส่วน
หนึ่งของผลงาน  ดังนัน้ ผลงานท่ีมีการทดลองขัดพืน้ผิวโลหะ จึงมีอยู่ใน ผลงาน จินตนาการ 
หมายเลข 2, 2535 เพียงชิน้เดียวเทา่นัน้ 

ผลงาน จินตนาการ หมายเลข 2, 2535 ได้แรงบนัดาลใจในการ
สร้างสรรคจ์ากรูปทรงจากสถาปัตยกรรมสมยัใหม ่ ซึง่ความงามอนัเกิดจากรูปทรงสากลเหลา่นี ้คือ 
ความเรียบง่าย ชดัเจน ความสอดคล้องระหวา่งรูปทรงภายนอกและภายใน 

ผลงาน จินตนาการ หมายเลข 2, 2535 เ ป็นการน าเสนอ
สนุทรียภาพของสีท่ีมีความแท้จากตวัวสัดเุอง ซึ่งมีทัง้สีเงินของโลหะ สีทองแดงท่ีมีความมนัวาว สี
แบบด้านของแผ่นไม้ลงั และสีด าท่ีระบายลงบนแผ่นไม้เพ่ือขบัเน้นค่าน า้หนกัเข้ม ความแตกต่าง
กนัในรายละเอียดของสีก่อให้เกิดความหลากหลายทางการรับรู้ในเร่ืองของระยะและมิติ 
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3) หลกัการทางศลิปะ 
ก) การใช้ส่ือและวสัดใุนการสร้างสรรค์ผลงาน 

แผน่สแตนเลส  ลวดทองเหลือง เศษไม้อดัฝาลงั และแผน่ไม้   
ข) โครงสร้างในการจดัภาพ 

งานนามธรรมส าหรับ เดชา วราชนุ คือ การใช้สญัลกัษณ์แทน
ภาพความคดิ ซึง่สญัลกัษณ์ในท่ีนีคื้อการใช้รูปทรงนามธรรมเรขาคณิต  สิ่งส าคญัหลกัของภาพคือ 
การวางองค์ประกอบของภาพให้เกิดความงาม ซึ่งถือเป็นเนือ้หาส าคญัของงาน โดยมีหลักการ
สร้างให้เกิดความงาม ด้วยหลักความสมดุลอย่างเท่าเทียมทัง้แบบสมมาตรและอสมมาตร 
นอกจากนี ้เดชา วราชนุ ยงัให้ความส าคญักบัความสมบรูณ์ขององค์ประกอบภายในตวัผลงานเอง 
โดยรูปทรงทัง้หมดหรือการชีน้ าของรูปทรงทัง้หมดควรชกัชวนให้สายตาผู้ชมอยูภ่ายในภาพ 

โคร งส ร้ า งของ รู ปทรง รอบนอกทั ง้ หมด เ ป็น รูปท ร ง
ส่ีเหล่ียมผืนผ้าวางอยูใ่นแนวนอน ไมมี่รูปทรงสว่นใดสว่นหนึง่ย่ืนออกมาจากกรอบภาพ  

ผลงาน จินตนาการ หมายเลข 2, 2535 ใช้หลกัองค์ประกอบ
ภาพสมดลุแบบอสมมาตร ถ่วงดลุกนัด้วยการใช้รูปทรงทางด้านซ้ายและขวาให้มีขนาดและรูปร่าง
ท่ีแตกตา่งกนั  มีพืน้ท่ีของค่าน า้หนกัความสว่าง-มืดตา่งกนั ความสมดลุจึงท าให้เกิดการเฉล่ียกัน
ของน า้หนกัจากรูปร่างและรูปทรง 

การใช้เส้นในแนวตัง้ แนวนอนและแนวเฉียงซ า้ๆ กันในพืน้ท่ี
ตา่งๆ เพ่ือให้เกิดการกระจายตวัและการเช่ือมโยงกนั  สายตาผู้ชมจะไม่หยุดอยู่ตรงจุดใดจดุหนึ่ง 
แต่การมองและสายตาของผู้ชมจะเคล่ือนไปในต าแหน่งต่างๆ อย่างต่อเน่ืองไปในทุกๆ พืน้ท่ีของ
ภาพ   

เดชา วราชุน ให้ความใส่ใจกับทุกพืน้ ท่ีภายในผลงาน 
รายละเอียดเส้นเล็กๆ น้อยท่ี เดชา วราชนุ สร้างสรรค์ขึน้ล้วนแล้วแตมี่ความส าคญัและมีเปา้หมาย
เพ่ือน าไปสู่การออกแบบเพ่ือให้เกิดความสมัพนัธ์สอดคล้อง อาทิ การใช้เส้นลวดทองเหลืองเส้น
เล็กๆ (ต าแหน่ง ก)  เพ่ือสร้างให้เกิดรูปทรงย่อยในพืน้ท่ีสีด าเข้ม รูปทรงสามเหล่ียมท่ีเกิดขึน้จะ
สอดคล้องกบัรูปทรงลกูศรขนาดใหญ่และชว่ยผลกัสายตาผู้ชมเข้าสู่ด้านในของภาพ  ตอ่มาในพืน้ท่ี 
ข  ศิลปินมีความจงใจใช้เส้นแนวขวางเพ่ือให้ พืน้ท่ีสีด าเข้มมีขนาดเล็กด้วยการใช้เส้นขนาน
แนวนอนเพ่ือให้เกิดความหลากหลาย (ต าแหน่ง ข) และเพ่ือให้เกิดการกระตุ้นการเคล่ือน ท่ีของ
สายตา การใช้เส้นแนวแบบจดุ (ต าแหนง่ ค) ซึง่เป็นรายละเอียดปลีกยอ่ยก็เป็นสว่นกระตุ้นการมอง
และผลกัสายตาตามแนวซ้าย-ขวา และบน-ลา่ง   
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ภาพประกอบ 79  ภาพลายเส้นท าขึน้มาใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์ แสดงรูปทรง โครงสร้าง 
และรายละเอียดโครงเส้น ในผลงาน จินตนาการ หมายเลข 2  ของ เดชา วราชนุ 

 
ท่ีมา : ทกัษิณา พิพิธกลุ  

 
ค) การบรูณาการกลวิธีในการสร้างภาพหลากหลาย 

กลวิธีทางประตมิากรรมและจิตรกรรม 
เดชา วราชุน ใช้การตัดไม้เป็นโครงสร้างในการสร้าง

รูปทรงของผลงาน ซึ่งมีทัง้รูปทรงท่ีเป็นหน่วยใหญ่และหน่วยย่อย จากนัน้ใช้วิธีการห่อหุ้มและพบั
โลหะไปตามรูปทรงของแผ่นไม้ท่ีตดัไว้  หากต าแหน่งไหนมีรอยขีดข่วนหรือรอยยับก็ต้องรือ้ออก
ใหม่ทัง้หมด ในการสร้างชิน้งาน เดชา วราชุน ต้องใช้ความช านาญด้านงานช่างไม้และช่างโลหะ
ด้วยการตอก เจาะ ยึด เย็บ วสัดตุา่งๆ ให้ยึดติดกนั เม่ือทกุชิน้ส่วนได้รับการห่อหุ้มแล้วจงึน าหนว่ย
ยอ่ยตา่งๆ มาประกอบกนัเป็นผลงาน 

การท างานส่วนใหญ่ของศิลปินแม้จะตัง้ต้นด้วยงานแบบ
ร่าง แตเ่ม่ือปฏิบตังิานจริงก็ต้องมีการแก้ปัญหาล่วงหน้า อาทิ  ในผลงาน จินตนาการ หมายเลข 2, 
2535 เม่ือมีร่องรอยขูดขีดเกิดขึน้บนพืน้ผิวผลงาน ศิลปินจึงได้ทดลองขดัผิวโลหะในส่วนอ่ืนๆ ให้
เกิดร่องรอยตามขึน้มาเชน่เดียวกนั  

กล่าวได้ว่า ศิลปินมีแนวคิด 1) การสร้างสรรค์งานจิตกรรรม
ส่ือประสม เน่ืองจาก ความต้องการสร้างงานท่ีมีความแปลกใหม ่โดยไมต้่องการใช้สีเป็นส่ือในการ
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แสดงออก ผนวกกับความถนัดในเร่ืองงานช่างจึงท าให้เกิดความสนใจต่อการน าวัสดุมาใช้
สร้างสรรค์  2) การสร้างสรรค์งานแบบนามธรรมเรขาคณิตท่ีเช่ือมโยงกบัประสบการด าเนินชีวิต ท่ี
เติบโตมากบัสภาพแวดล้อมสงัคมเมือง  3) แนวคิดเร่ืองความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัหมาย (Signifier) 
และตวัหมายถึง (Signified) (กาญจนา แก้วเทพ, 2552) เป็นการวิเคราะห์ความหมายของสญัญะ 
(Sign) ซึง่ตีความจากระยะความสมัพนัธ์ระหว่างตวัหมาย (Signifier) และตวัหมายถึง (Signified) 
เพ่ือให้ได้ความหมายท่ีแตกต่างกันออกไป  เม่ือสร้างสรรค์ผลงานซึ่งต้องการถ่ายทอดความคิด
เก่ียวกับเมืองสมยัใหม่ การสร้างสรรค์งานของ เดชา วราชุน ท่ีมีลกัษณะการใช้มมุมองแบบภาพ
ใกล้ตา (Close-up) แนะให้เห็นถึงระยะห่างของผู้ชมและภาพท่ีปรากฏว่าอยู่ในระยะท่ีใกล้กนัและ
อยู่ในระดบัสายตา ให้ความรู้สึกถึงอาคารท่ีห้อมล้อมและกินพืน้ท่ีใกล้ชิดกับผู้ชม 4) การใช้วสัดุ
โลหะเพ่ือสะท้อนภาพของสงัคมซึ่งขบัเคล่ือนด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม 
5) การจัดวางองค์ประกอบภาพโดยค านึงถึงความสมบูรณ์ภายในตวัผลงาน โดยใช้หลักความ
สมดลุและการซ า้  

2.3.1.2 ผลงานช่ือ ชีวิต 3 – 7 - 94, 2537 (ค.ศ. 1994) เทคนิค สื่อประสม 
จากแผ่นโลหะและแผ่นไม ้ขนาด 110 x 135 ซม. 

 

 
 

ภาพประกอบ 80  ผลงานช่ือ ชีวิต 3 – 7 - 94, 2537 (ค.ศ. 1994) 
 

ท่ีมา: พิพิธภัณฑสถาน  แห่งชาติ หอศิลป นิทรรศการศิลปะ (2546) เดชา วราชุน                                       
นิทรรศการศิลปกรรมย้อนหลงั ไมป่รากฏเลขหน้า 
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1) แรงบนัดาลใจ แนวคดิ และกระบวนแบบในการสร้างสรรค์ผลงาน   
ผลงาน ชีวิต 3 – 7 - 94, 2537 มีต้นทางในการสร้างสรรค์จาก

ประสบการณ์การสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ในช่วงปี พ.ศ. 2530-2532 ซึ่งเป็นผลงานในชุด
เรขาคณิตขอบคม ท่ีมีลักษณะของการใช้กระดาษตดัเป็นระนาบ และมีการปะปิดให้มีลกัษณะ
เหมือนมีการหกั พบั ระนาบไปมา  ผลงานชุดดงักล่าว ได้รับการพฒันารูปทรงและองค์ประกอบ
เพ่ือแสดงออกถึงกฎระเบียบ  สังคมเทคโนโลยีอันเป็นโลกของวตัถุท่ีดูทรงพลังแข็งแกร่ง และมี
รูปลกัษณ์คล้ายโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม รูปทรงและองค์ประกอบของผลงาน ชีวิต 3 – 7 - 94, 
2537 บางสว่นมีการตดัขอบให้หลดุออกจากความเป็นผืนภาพแบบส่ีเหล่ียม ท าให้รูปทรงภายนอก
ของผลงานมีพละก าลังเคล่ือนไหว แรงบันดาลใจอีกอย่างหนึ่งในการสร้างสรรค์งานชิน้นีคื้อ  
การค้นพบเทคนิคการสร้างสีบนแผ่นทองแดง ซึ่งศิลปินใช้เวลาทดลองอยู่ 1 ปี ก่อนน ามา
สร้างสรรค์ลงบนผลงานศิลปะ  เทคนิคการสร้างสีบนแผ่นทองแดงก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ท่ีเป็น
แบบแผนเฉพาะตน  ในช่วงของการสร้างสรรค์งานดงักล่าว ศิลปินสนกุกบัการทดลองกบัการท าสี
บนแผ่นทองแดงท่ีต้องอาศยัการทดลองและระยะเวลาในการควบคมุการเกิดสีต่างๆ  ศิลปินวาด
ลวดลายไปมาบนชิน้งาน ผลงาน ชีวิต 3 – 7 - 94, 2537 ประมาณ 5-6 ชัน้ด้วยกนั  กระทัง่ลวดลาย
ท่ีเกิดขึน้มีความวิจิตรระยิบระยบั  เสมือนลวดลายท่ีประดบัอยูใ่นสถาปัตยกรรมทางศาสนา    

 

 

 
ภาพประกอบ 81  ตวัอย่างภาพร่างผลงานด้วยการปะปิด ส าหรับงานภาพพิมพ์ ปี พ.ศ. 2525 

ท่ีได้เป็นแรงบนัดาลใจให้กบั ผลงาน ชีวิต 3 – 7 - 94, 2537 
 

ท่ีมา: ได้รับความอนเุคราะห์จาก เดชา วราชนุ เม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2561  
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2) ลกัษณะของการแสดงออกด้านสุนทรียภาพท่ีส่ือความหมายต่อ
สงัคม 

คณุคา่สนุทรียภาพทางด้านเนือ้หา 
เดชา วราชุน เป็นบุคคลท่ีช่างสังเกตและมีความสนใจต่อ

สิ่งแวดล้อมรอบตัว ศิลปินสังเกตเห็นการเปล่ียนแปลงของวัสดุโลหะ ซึ่งมีความเปล่ียนแปลง
แตกต่างกันจากสภาพแวดล้อมในประเทศไทยกับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งศิลปินได้มีโอกาสไป
พ านกัอยู่) ศิลปินได้บนัทึกว่า สภาพอากาศ ความร้อน และมลภาวะทางอากาศในประเทศไทยได้
ส่งผลตอ่การเปล่ียนแปลงไปของพืน้ผิววสัดโุลหะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวสัดแุผ่นทองแดง  ศิลปินจึง
ได้น าเอาสภาพการเปล่ียนแปลงของวสัดมุาศึกษาทดลอง ด้วยการใช้สารเคลือบและทดสอบกบั
ช่วงระยะเวลา กระทั่งน ามาสู่กระบวนการสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคแปลกใหม่ ท่ีสามารถน าเอา  
การเปล่ียนแปลงไปของพืน้ผิวทองแดงมาน าเสนอเป็นความงามในงานศลิปะ  การทดลองดงักล่าว
ตัง้ต้นจากสมมุติฐานท่ีว่า “ผิวโลหะต่างๆ ย่อมมีเวลาเส่ือมสลาย เก่าลงเป็นธรรมดา จึงต้องมี  
การเคลือบผิว เพ่ือป้องกันความเส่ือมอนัเกิดจากอากาศ การค้นพบสีบนผิวของทองแดง ซึ่งเกิด
จากการเปล่ียนแปลงโดยอากาศโดยเฉพาะในบริเวณท่ีมีอากาศชืน้และมีมลภาวะสงู เช่น อากาศ
ในเมืองไทย จะมีผลต่อโลหะต่างๆ เช่น โลหะเงิน ทองเหลือง ทองแดง” (เดชา วราชุน, 2545)  
ซึ่งผลงานดงักล่าวไม่เพียงน าเสนอคุณค่าความงามของการเปล่ียนแปลงผ่านงานศิลปะเท่านัน้  
ความเป็นมา และกระบวนการท างานของศิลปินได้ส่งสะท้อนให้เห็นสภาวะและสภาพอากาศท่ีเรา
อาศยัอยู่ การเส่ือมสลายและการกัดกร่อนของวัสดุท่ีเปล่ียนผันไปตามเวลา ไม่ว่าจะเป็นวัสดุ
ธรรมชาติ วสัดโุลหะจากอตุสาหกรรมย่อมไม่พ้นตอ่การเปล่ียนแปลงนี ้ การสร้างสรรค์ของศิลปิน
ได้ยน่ยอ่ระยะเวลาและบนัทึกการเปล่ียนแปลงนัน้ไว้ในผลงาน ชีวิต 3 – 7 – 94, 2537 พร้อมทัง้ได้
แฝงความหมายของการเปล่ียนแปลงไว้ภายใต้ลวดลายเส้นอิสระท่ีมีความวิจิตร 

คณุคา่ด้านสนุทรียภาพของวสัด ุรูปทรงและสี 
การท างานกับวัสดุท าให้ศิลปินได้ค้นพบธรรมชาติของวัสดุ

โลหะท่ีมีธรรมชาติเฉพาะตวัในเร่ืองของการสะท้อนภาพของสิ่งแวดล้อมเข้าบนพืน้ผิวของตวัโลหะ  
นอกจากนีศ้ิลปินยังได้ค้นพบว่า สภาพอากาศ สถานท่ี และเวลาท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อการ
เปล่ียนแปลงของวสัดโุลหะ โดยเฉพาะแผ่นทองแดงท่ีศิลปินท าการทดลอง  สนุทรียภาพท่ีเกิดขึน้
ในผลงาน ชีวิต 3 – 7 – 94, 2537 จึงมิได้เกิดขึน้เพียงจากรูปลกัษณ์และลวดลายท่ีงดงามผ่านการ
มองเทา่นัน้ แตก่ารได้รับรู้ถึงกระบวนการท างานท่ีมีความเฉพาะของศลิปินท าให้เราได้รับรู้ถึงมิติใน
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เร่ืองของเวลาซึ่งอยู่เบือ้งหลังของภาพท่ีเรามองเห็น  นอกจากนีว้ิธีการท าสีบนแผ่นทองแดงท่ีมี
ความเฉพาะด้านเทคนิค นบัเป็นการดงึเอาคณุสมบตัเิฉพาะของวสัดใุห้มีความโดดเดน่ขึน้มา  

การขีดเขียนลายเส้นแนวขวางเพ่ือท ารายละเอียดบนแผ่น
โลหะเป็นวิธีการหนึ่งท่ีศิลปินได้น าเสนอคณุสมบตัิเฉพาะของวสัดขุึน้มา ร่องรอยของการขีดเขียน
เส้น ช่วยสร้างค่าน า้หนักแสงเงาท่ีมีความแตกต่างกันในแต่ละพืน้ท่ี  เม่ือมีการกระทบกับแสงท่ี
เปล่ียนแปลงไปในแต่ละสภาวะ สี  ค่าน า้หนกัและแสงเงาของแผ่นโลหะก็จะมีการเปล่ียนผันไป
ตามสภาพแวดล้อมด้วย ผลงาน ชีวิต 3 – 7 – 94, 2537  เป็นการแสดงออกให้เห็นถึงความวิจิตร
บนแผน่โลหะท่ีมีความเรียบง่าย แตส่ง่างาม อลงัการ 

การพฒันาในเร่ืองการจดัการวสัดแุละการท าโครงสร้างของ
ชิน้งานท าให้กรอบภาพ (Picture Plane) ของผลงาน ชีวิต 3 – 7 – 94, 2537 หลุดออกจากความ
เป็นรูปส่ีเหล่ียม ด้วยรูปลกัษณ์ดงักล่าวท าให้งานจิตรกรรมส่ือประสม ผลงาน ชีวิต 3 – 7 – 94, 
2537  มีความเป็นส่วนหนึ่งกับสภาพแวดล้อมท่ีน าผลงานไปติดตัง้มากยิ่งขึน้  ตัววัสดุในงาน
จิตรกรรมได้รับการเน้นให้มีความเด่นชัดมากยิ่งขึน้ และตวัจิตรกรรมเองก็มีความเป็นวัตถุมาก
ยิ่งขึน้ 

3) หลกัการทางศลิปะ 
ก) การใช้ส่ือและวสัดใุนการสร้างสรรค์ผลงาน 
วสัดแุผ่นโลหะสแตนเลส ทองเหลือง ทองแดง หมุดน๊อต

และแผน่ไม้   
ข) โครงสร้างในการจดัภาพ 
โ ค ร งส ร้ า ง ของ รู ปท ร ง รอบนอกทั ง้ หมด  เ ป็ น รู ป

ส่ีเหล่ียมผืนผ้าท่ีมีกรอบภาพเป็นเส้นขอบเป็นเส้นหยกัเข้าและออก ท าให้โครงสร้างของกรอบภาพ
หลดุออกจากส่ีเหล่ียมผืนผ้าแบบจิตรกรรมผืนผ้าใบตามขนบ  

การวางโครงสร้างรูปทรงภายในภาพ แบ่งออกเป็น
ส่ีเหล่ียมแนวตัง้ส่ีชิน้ โดยแต่ละชิน้มีขนาดไล่เล่ียกันหรือบางชิน้มีขนาดเป็น ½ ของรูปทรงหน่วย
ใหญ่  รูปทรงท่ีปรากฏในผลงานเป็นรูปทรงเรขาคณิต อาทิ รูปทรงส่ีเหล่ียม สามเหล่ียม และการใช้
เส้นโค้ง  

องค์ประกอบของผลงาน ชีวิต 3 – 7 – 94, 2537  เดชา 
วราชนุ ให้ความส าคญักบัเร่ืองของความสมดลุแบบอสมมาตร หลกัการซ า้ และการใช้พืน้ผิวเรียบ
กับพืน้ผิวท่ีมีรายละเอียดสูงมากเพ่ือสร้างความเปรียบต่างและสร้างความน่าสนใจให้กับตวังาน  
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ศิลปินใช้วิธีการวางโครงสร้างของภาพด้วยการก าหนดพืน้ท่ีทางด้านซ้ายและด้านขวาให้มีความ
เทา่เทียมกนัภายใต้รูปทรงท่ีแตกตา่งกนั   

เส้นแนวโค้ง (ต าแหนง่ ก) บนแผน่โลหะผิวเรียบชว่ยให้เกิด
ความสอดคล้องกบัลวดลายเส้นโค้งบนแผ่นทองแดง (ต าแหน่ง ข) นอกจากนี ้รูปทรงสามเหล่ียม
จากแผ่นทองเหลือง 2 ชิน้ (ต าแหน่ง ค) และแผ่นสแตนเลส 1 ชิน้ (ต าแหน่ง ค) เป็นรูปทรง
สามเหล่ียมท่ีชว่ยสร้างความตอ่เน่ืองให้กบัการมอง  กระจกสะท้อนแสงรูปส่ีเหล่ียมจตัรัุสขนาดเล็ก
จ านวน 6-7 รูปทรง (ต าแหน่ง ง) ถกูน าใช้มาเป็นตวัเช่ือมรูปทรงอนัเกิดจากเส้นแนวตัง้ให้มีความ
ตอ่เน่ือง เช่ือมโยงและสมัพนัธ์กนั อีกทัง้การสร้างสรรค์ลวดลายโดยการใช้หวัหมุดน๊อตหลากสี ทัง้
สีด า สีทองแดง สีด าทองแดง สามารถสร้างสีสนัอนัหลากหลายคล้ายลูกปัด เส้นตดัแถบสีด าใน
แนวตัง้ซึ่งเกิดจากไม้ทาสีแล้วแต้มด้วยสีฟ้าเทอร์ควอยซ์ (Turquoise) ช่วยเพิ่มความวิจิตรให้
สอดคล้องกบัลวดลายอนัซบัซ้อนซึง่เกิดขึน้บนแผน่ทองแดง  
 

 
 

ภาพประกอบ 82  ภาพลายเส้นท าขึน้มาใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์ แสดงรูปทรง โครงสร้าง 
และรายละเอียดโครงเส้น ในผลงาน ชีวิต 3 – 7 – 94  ของ เดชา วราชนุ 

 
ท่ีมา : ทกัษิณา พิพิธกลุ 
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ค) การบรูณาการกลวิธีในการสร้างภาพหลากหลาย 
กลวิธีทางประตมิากรรม ภาพพิมพ์ และจิตรกรรม 
เดชา วราชุน ใช้การตัดไม้เป็นโครงสร้างในการสร้าง

รูปทรงของผลงาน ซึ่งมีทัง้รูปทรงท่ีเป็นหน่วยใหญ่และหน่วยย่อย จากนัน้ใช้วิธีการห่อหุ้มและพบั
โลหะไปตามรูปทรงของแผ่นไม้ท่ีตดัไว้ เม่ือทุกชิน้ส่วนได้รับการห่อหุ้มแล้วจึงน าหน่วยย่อยต่างๆ 
มาประกอบกนัเป็นผลงาน  

เดชา วราชนุ สร้างร่องรอยให้มีเส้นขีดในแนวขวางบนแผ่น
โลหะ โดยการใช้ไม้บรรทดัเป็นตวัทาบแล้วใช้เหล็กแหลมขีดลงไปบนโลหะโดยตรง  การท างานด้วย
วิธีการดังกล่าวต้องใช้สมาธิและจิตใจท่ีมีความสงบตัง้มั่น   หากเกิดข้อผิดพลาดขณะขีดเส้น
ลวดลาย เดชา วราชนุ ต้องรือ้แผ่นโลหะเดิมและน าแผ่นโลหะใหม่หุ้มเข้าไป  จากนัน้จึงจะเร่ิมต้น
กระบวนการการขีดเส้นลวดลายบนแผน่โลหะใหมท่ัง้หมดอีกครัง้ 

เดชา วราชนุ ได้บนัทึกการค้นพบเทคนิคการท าสีบนแผ่น
ทองแดงซึง่พฒันาความรู้มาจากเทคนิคการท างานภาพพิมพ์  ดงันี ้  
 

 ข้าพเจ้าพบว่า โลหะต่างๆ จะใช้เวลาในการเปลี่ยนสี ข้าพเจ้าจึงได้ทดลองกับแผ่น
ทองแดง ซึง่ไวตอ่การเปลีย่นสมีากที่สดุ จึงน ามาทดลอง ดงันี ้
 น าทองแดงแผน่เรียบมาขดัด้วยน า้ยาขดัเงา แล้วขดัเช็คให้สะอาด ให้ทองแดงเป็นเงา
สทีอง ใช้น า้มนัยริูเทรน ที่ใช้ส าหรับทาโลหะผสมกบัทินเนอร์ยริูเทรนให้ใสพอดี และผสมให้
พอกับการใช้ครัง้หนึ่ง ใช้แปรงหรือพู่กันจุ่มยริุเทรนวาดลงบนแผ่นทองแดง เฉพาะส่วนที่
ต้องการจะให้เห็นผิวชัน้แรก หลังจากทาครัง้แรกแล้ว ปล่อยทิง้ ไว้ในที่อากาศถ่ายเท 
อากาศจะกดัผิวทองแดงสว่นท่ีไมไ่ด้ทายริูเทรน ช่วงแรกจะใช้เวลา 10 ชัว่โมง สผิีวทองแดง
ที่ไม่ได้ทาจะเปลี่ยนไป จึงวาดทบัลงไปอีกเป็นครัง้ที่สองผิวของทองแดงก็จะเปลี่ยนไปอีก
หลงัจากทายริูเทนครัง้ที่สอง จึงต้องคอยควบคมุดเูอาเองวา่ อากาศจะกดัสผิีวของทองแดง
เป็นสีอะไร...สีที่เกิดขึน้บนทองแดงจากการกัดด้วยอากาศเท่าที่ค้นพบจะมีหลายสี  
โดยเรียงล าดบัดงันี ้คือ สีของทองแดงเดิม สีน า้ตาลอ่อน สีน า้ตาลแดง สีทองอ่อน สีม่วง  
สเีขียว สทีองเข้ม และสดี า... (เดชา วราชนุ, 2545) 

 
กล่าวได้ว่า ศิลปินมีแนวคิด 1) การแสงออกถึงกฎระเบียบ สังคม

เทคโนโลยีอนัเป็นโลกของวตัถท่ีุดทูรงพลงัแข็งแกร่งและมีรูปลกัษณ์คล้ายโครงสร้างสถาปัตยกรรม 
2) การสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคใหม่ โดยศิลปินได้ค้นพบเทคนิคการสร้างสีบนแผ่นทองแดง ให้
ปรากฏเป็นชัน้สีซ้อนทบัไปมาเกิดเป็นลวดลายวิจิตร 3) การสร้างความกลมกลืนและความตอ่เน่ือง
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ของรูปทรง โดยใช้หลักความสมดุลแบบอสมมาตร และการซ า้ 4) การสร้างกรอบภาพผลงาน 
ให้หลดุออกจากความเป็นรูปทรงส่ีเหล่ียมตามแบบแผนของจิตรกรรมดัง้เดมิ 
 

2.3.1.3 ผลงานช่ือ 1999 A ปี พ.ศ. 2542 (1999)  
 เทคนิคส่ือประสม  ขนาด 122 x 122 ซม.   

 

 
 

ภาพประกอบ 83  ผลงานช่ือ 1999 A ปี พ.ศ. 2542 (1999) 
 

ท่ีมา: พิพิธภัณฑสถาน  แห่งชาติ หอศิลป นิทรรศการศิลปะ (2546) เดชา วราชุน                                        
นิทรรศการศิลปกรรมย้อนหลงั ไมป่รากฏเลขหน้า 
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1) แรงบนัดาลใจ แนวคดิและกระบวนแบบในการสร้างสรรค์ผลงาน  
แนวคิดในการสร้างสรรค์ ผลงาน 1999 A สร้างสรรค์ขึน้เม่ือปี 

พ.ศ. 2542 เป็นผลงานหนึ่งในสามของผลงานทัง้หมด 3 ชิน้ ซึ่งจะประกอบกันขึน้มาเป็นกลุ่มชดุ 
1999 B และ 1999 C  ผลงานกลุ่มชุดนีเ้ป็นผลงานชุดกลุ่มแรกท่ี เดชา วราชุน สร้างสรรค์   โดย
ศิลปินกล่าวว่า เราสามารถมองมนัได้ในลกัษณะของผลงานเด่ียวท่ีมีความสมบรูณ์ในตวัเอง หรือ
จะมองรวมกนัจ านวนทัง้หมดสามชิน้แล้วรวมเรียกวา่เป็น 1 ชิน้  “งานชิน้นีพ้ยายามจะท าให้ไม่เป็น
ส่ีเหล่ียมธรรมดา คือ ต้องการให้รูปทรงมีจดุสมัผสัพืน้น้อยท่ีสดุ การจดัเรียงเป็นกลุ่มชดุท าให้เห็น
พลงัคล้ายกบัการก าลงัเคล่ือนไปอย่างตอ่เน่ืองระหวา่งงานชิน้ท่ี 1 2 และ 3” (เดชา วราชนุ, 2561) 
ผลงาน 1999 A ยังคงเป็นการสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิดของการใช้รูปทรงเรขาคณิต  มีการใช้
รูปทรงส่ีเหล่ียม ทรงโค้ง จดุและเส้น  สิ่งท่ีเพิ่มเตมิเข้ามาในเร่ืองของวสัด ุคือ มีการใช้เศษแผน่โลหะ
อนัเกิดจากการตดัแผ่นโลหะขนาดใหญ่ออกเป็นรูปทรงต่างๆ ในงานชดุก่อนหน้านี ้ แล้วศิลปินจึง
ได้รวบรวมเศษโลหะเหลือใช้เหล่านัน้ไว้ และน ามาใช้เป็นทัศนธาตุของรูปทรงย่อย คล้ายจุดท่ี
กระจายตวัอยู่บนสีอะคริลิกเป็นพืน้ผิวลายเส้นสีขาว  ซึ่งการใช้เศษโลหะท่ีเกิดขึน้ในงานชุดนีจ้ะ
สง่ผลตอ่เน่ืองไปยงังานสร้างสรรค์ในชดุตอ่ๆ ไป  

นอกจากนี  ้การสร้างสรรค์ผลงาน 1999 A แสดงให้เห็นถึง
ความสามารถในการจัดการกับวัสดุโลหะท่ีมีเพิ่มมากขึน้ของศิลปิน  โดยศิลปินสามารถสร้าง
รายละเอียดเล็กๆ น้อยด้วยวสัดโุลหะในพืน้ท่ีตา่งๆ รวมทัง้ศลิปินยงัสามารถสร้างระดบัความสงูต ่า
ให้แตกตา่งกนัในแตล่ะระนาบ  

การสร้างสรรค์ผลงานรูปทรงส่ีเหล่ียมเรขาคณิตเป็นภาพสะท้อน
ของเมืองแบบสมยัใหม ่ความเป็นเหล่ียมและความเรียบง่ายของงานดีไซน์ในยดุปัจจบุนัตวัผลงาน 
1999 Aน าเสนอรูปลกัษณ์แบบสถาปัตยกรรม มีการใช้รูปทรงน้อย การใช้ตวัวสัดท่ีุมีการขับเน้น
ตวัตนของมนัเองออกมาอย่างชดัเจน อาทิ ความมนัวาวของความเป็นโลหะ ความเป็นเหล่ียมมุม
ของรูปทรงท่ีสะท้อนถึงความแข็งแกร่ง ความสมดลุแบบสมมาตรในองค์ประกอบท่ีสะท้อนความ
เป็นระเบียบ ความเคร่งครัดจริงจงัในการจดัวางและประกอบรูปทรงตา่งๆ เข้าด้วยกนั ล้วนแล้วแต่
เป็นการสะท้อนทศันคติด้านบวกท่ี เดชา วราชุน มีต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และสงัคมท่ี
ก าลงัมุง่เข้าสูก่ระแสแหง่การเปล่ียนผา่นสูค่วามรุ่งเรืองในอนาคต  
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2) ลกัษณะของการแสดงออกด้านสุนทรียภาพท่ีส่ือความหมายต่อ
สงัคม 

คณุคา่สนุทรียภาพทางด้านเนือ้หา 
ผล ง าน  1999 A เ ป็ น ก า รน า เ ส นอภ าพจากอาคา ร

สถาปัตยกรรมแวดล้อมแบบสมัยใหม่ภายใต้รูปทรงเรขาคณิต น ามาจัดองค์ประกอบใหม่เพ่ือ
น าเสนอทศันคตใินแง่บวกตอ่ชีวิตร่วมสมยั  
 

คณุคา่ด้านสนุทรียภาพของวสัด ุรูปทรงและสี 
ความโดดเด่นของผลงาน  1999 A อยู่ท่ีความเรียบง่ายของ

การใช้รูปทรงท่ีมีความสอดคล้องกบัรูปทรงอาคารแบบสมยัใหม ่ เดชา วราชนุ เน้นความเรียบง่าย
เหล่านีใ้ห้เด่นชดัขึน้ด้วยการจดัการกับวสัดใุห้สามารถแสดงตวัตนของมนัออกมาได้อย่างชดัเจน 
พืน้ผิวของโลหะ  สแตตนเลสท่ีมีความมนัวาว ได้รับการเน้นด้วยการขงึให้เรียบตงึ ร่องรอยลายเส้น
ท่ีแสดงรายละเอียดย่อยๆ บนแผ่นทองเหลืองช่วยขบัเน้นความเปลง่ประกายและความมนัวาวเม่ือ
โลหะต้องแสง      ความเคร่งขรึมของรูปทรง  ความเคร่งครัดของการต่อประกอบรูปทรง และการ
แสดงตวัตนอนัชดัเจนของวสัดสุ่งผลให้เกิดความสง่างาม อลงัการ วสัดแุผ่นโลหะท่ีมีอยู่ดาษด่ืน
และถกูใช้ทัว่ไปในงานชา่ง ได้ถกูน ามาร้อยเรียงเพื่อแสดงคณุคา่ด้านความงาม   

3) หลกัการทางศลิปะ 
ก) การใช้ส่ือและวสัดใุนการสร้างสรรค์ผลงาน 

แผ่นโลหะ พืน้ผิวสีอะคริลิก แผ่นทองแดงท าสี ท่อทองแดง 
เศษโลหะและน๊อต  

ข) โครงสร้างในการจดัภาพ 
โครงสร้างของรูปทรงภายนอกทัง้หมดมีลกัษณะเป็นส่ีเหล่ียม

จตัรัุส มีจดุสมัผสัพืน้เพียงจดุเดียวเพ่ือแสดงถึงความไมห่ยดุนิ่ง 
เดชา วราชนุ จดัโครงสร้างภาพผลงาน 1999 A โดยค านึง

ในเร่ืองความสมดลุ  ท่ีเกือบจะมีความสมมาตร ยกเว้นเพียงแต่ส่วนคร่ึงบนของผลงานท่ีศิลปินมี
การเลน่รายละเอียดของรูปทรงท่ีแตกตา่งกนัระหวา่งทางด้านซ้ายและทางด้านขวา นอกจากนีย้งัมี
การเจาะชอ่งว่างของรูปทรงให้เห็นทะลพืุน้ท่ีจริง (ต าแหนง่ ก)  ซึง่สีและพืน้ผิวของช่องว่างดงักล่าว
จะเปล่ียนไปตามพืน้ท่ีท่ีผลงาน 1999 A ไปติดตัง้  การเล่นกบัรายละเอียดในส่วนของกรอบภาพท่ี
ไม่จ ากัดตัวเองอยู่ภายในรูปทรงส่ีเหล่ียมก็เป็นการจัดจังหวะให้โครงสร้างของผลงานมีความ
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ซบัซ้อนมากยิ่งขึน้ โครงสร้างของภาพคร่ึงบนให้ความรู้สึกเคล่ือนไหวคล้ายกระแสลม มีชิน้ส่วน
โลหะเล็กๆ ก าลงักระจายตวัเคล่ือนไหว (ต าแหน่ง ข) และช่องว่างท่ีเจาะทะลใุห้เห็นพืน้ท่ีอากาศ
ด้านหลงัก็พร้อมจะเปล่ียนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมท่ีชิน้งานจะไปตดิตัง้อยู่ 

ในขณะท่ีโครงสร้างของภาพคร่ึงล่าง ได้รับการออกแบบ
ให้เป็นโครงสร้างของรูปทรงใหญ่ ๆ 2 รูปทรงด้วยกัน ซึ่งรูปทรงทัง้สองถูกแบ่งออกจากกันด้วย
เส้นตรงในแนวนอน (ต าแหนง่ ค) จงึให้ความรู้สกึท่ีสงบนิ่งและมัน่คง 
 

 

 
ภาพประกอบ 84  ภาพลายเส้นท าขึน้มาใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์ แสดงรูปทรง โครงสร้าง 

และรายละเอียดโครงเส้น ในผลงานช่ือ 1999 A ของ เดชา วราชนุ 
 

ท่ีมา : ทกัษิณา พิพิธกลุ 
 

ค) การบรูณาการกลวิธีในการสร้างภาพหลากหลาย 
กลวิธีทางประตมิากรรม ภาพพิมพ์และจิตรกรรม 
เดชา วราชนุ ใช้วิธีการขึน้โครงไม้ในการสร้างรูปทรงตา่งๆ 

จากนัน้จึงน ารูปทรงหน่วยย่อยท่ีท าจากแผ่นไม้มาหุ้มด้วยแผ่นโลหะ แผ่นโลหะบางแผ่นใช้วิธีการ
หุ้มแผ่นไม้ให้เรียบตึง  บางแผ่นใช้วิธีการขีดด้วยโลหะปลายแหลมให้เกิดเป็นลายเส้นบนพืน้ผิว  
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และโลหะทองแดงมีการใช้เทคนิคท าสีบนแผ่นทองแดง และการจัดเรียงสีของโลหะต่าง  ๆ ใน
ชิน้งานให้เกิดการไลร่ะดบัคา่สีและคา่น า้หนกั 

จากนัน้จึงน าชิ น้งานท่ีหุ้ มโลหะมาประกอบกลับเข้า
ด้วยกนัด้วยวิธีการตอก ยึด เจาะ ส่วนบริเวณพืน้ท่ีซึ่งเจาะเป็นช่องว่าง เดชา วารชนุ ใช้แท่งโลหะ
ทรงสงูชิน้เล็กๆ เสียบเข้าไปในช่องไม้ท่ีเจาะน าร่องเป็นรูไว้  นอกจากนี ้เดชา วราชนุ ได้ผสมผสาน
ภูมิปัญญางานช่างท่ีได้เรียนรู้จากงานท ากระเบือ้ง ด้วยการประยกุต์ใช้เกสโซ (Gesso) สีขาวเนือ้
ข้นส าหรับสร้างสรรค์งานศิลปะท่ีซือ้มาจากประเทศสหรัฐอเมริกาทาลงบนช่องว่างซึ่งเป็นรูปทรง
อิสระ จากนัน้จึงใช้แผ่นโลหะปะปิดทบัลงบนผิวเกสโซ  โดย เดชา วราชนุ บอกเล่าเก่ียวกบัเทคนิค
การท างานกบัเกสโซวา่ “การตดิแผน่โลหะกบัสีอะคริลิกมีเทคนิคเฉพาะอย่างหนึง่ คือ สีอะคริลิกจะ
มีเวลาการเซทตวัอยู่ท่ี 2 ชั่วโมง ดงันัน้ ศิลปินจะต้องจัดเรียงเศษโลหะให้ส าเร็จลุล่วงตามท่ีได้
ตัง้เปา้หมายไว้  ถ้าเป็นการท างานกบัชิน้งานขนาดใหญ่ นัน่หมายความว่า ผมจะอยู่กบัชิน้งานไป
ไหนไม่ได้ เพราะเวลาเซทตวัของสีอะคริลิกมีเวลาจ ากดั และการเรียงเศษโลหะก็ใช้วิธีการวางเรียง
ทีละชิน้” (เดชา วราชนุ, 2561) 

กล่าวได้ว่า ศิลปินมีแนวคิด 1) สร้างสรรค์งานด้วยรูปทรงเรขาคณิต 
เพ่ือแทนความหมายถึงเมืองสมยัใหม ่ 2) ศลิปินเน้นความเป็นวตัถใุนงานจิตรกรรมด้วยการจดัวาง
รูปทรงของผืนผ้าใบให้มีจุดสมัผัสพืน้น้อยท่ีสุด เพ่ือส่ือความรู้สึกถึงการท างานระหว่างผืนผ้าใบ  
กบัแรงโน้มถ่วง  อีกทัง้การจดัวางในลกัษณะดงักล่าวยงัส่ือความหมายถึงแรง การเคล่ือนท่ี สภาวะ
ของการเปล่ียนแปลง และภาวะของความไม่หยดุนิ่ง  3) มีการเปิดเจาะช่องว่างของรูปทรงเพ่ือท า
ให้วสัดแุสดงคณุสมบตัิของความเป็นสามมิติและต้องการให้สภาพแวดล้อมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง
ของตวังาน 4) มีการเน้นคณุสมบตัิของตวัวสัดใุห้แสดงความงามและความหมาย อาทิ ความมนั
วาวและความแข็งแกร่ง 5) มีการเน้นคณุลกัษณะของความเรียบง่าย ความเคร่งขรึม ความจริงจงั
ความมีระเบียบเพ่ือให้สอดคล้องกับการใช้รูปทรงเรขาคณิตท่ีสะท้อนถึงความเป็นสถาปัตยกรรม
เมือง  



 193 

2.3.2 กลุม่ผลงานท่ีมีการผสมผสานของสะสมหรือวตัถกุบัการระลกึถึง 
2.3.2.1 ผลงานช่ือ ของสะสมหมายเลข 5, 2538 (ค.ศ. 1995) 

 เทคนิค ส่ือประสม จากแผน่โลหะและแผ่นไม้ ขนาด 100 x 98 ซม. 
 

 
 

ภาพประกอบ 85  ผลงานช่ือ ของสะสมหมายเลข 5, 2538 (ค.ศ. 1995) 
 

ท่ีมา: พิพิธภัณฑสถาน แห่งชาติ หอศิลป นิทรรศการศิลปะ (2546) เดชา วราชุน                                           
นิทรรศการศิลปกรรมย้อนหลงั ไมป่รากฏเลขหน้า  

 
1) แรงบนัดาลใจ แนวคดิและกระบวนแบบในการสร้างสรรค์ผลงาน  

การสร้างสรรค์ผลงาน ของสะสมหมายเลข 5, 2538 เป็นการ
สร้างสรรค์โดยมีการน าของสะสม ซึ่งเป็นสิ่งของท่ี เดชา วราชุน ไปพบเจอระหว่างการเดินทาง  
เม่ือพบเจอวสัดท่ีุตนสนใจก็จะน ามาเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์ ซึ่งโดยส่วนมากแล้วจะ
เป็นสิ่งของท่ีคนส่วนใหญ่ไม่ใช้แล้วในปัจจุบนั อาทิ ไม้ขีดไฟแบบพกพา และหน้าปัดนาฬิกาเก่า 
ซึ่งการท่ีศิลปินน าตนเองไปพบกับวัตถุดงักล่าว เป็นหนึ่งในแนวทางท่ีท าให้ศิลปินได้พัฒนาการ
สร้างสรรค์ผลงานของตนเอง  ดงัค าสมัภาษณ์ ว่า “ลกัษณะการท างาน เพ่ือให้มนัเดินหน้าไปได้
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เร่ือยๆ คือ อาจารย์จะใช้วิธีการเปล่ียนวสัด ุถ้าไม่เปล่ียนวสัดก็ุเปล่ียนเนือ้หา ถ้าไม่เปล่ียนวสัดก็ุ
เปล่ียนขนาดผลงาน...หาวิธีการต่างๆ ไปเร่ือยๆ” (เดชา วราชุน, 2561) การเปล่ียนวัสดุในการ
สร้างสรรค์ได้ส่งผลตอ่การเปล่ียนเนือ้หาท่ีน าเสนอ อีกทัง้ การเลือกใช้วสัดท่ีุแตกตา่งออกไปส่งผล
ตอ่การสร้างสรรค์พืน้ผิวลวดลายท่ีมีความแปลกใหม่อนัเกิดขึน้จากตวัวสัดเุองด้วย ซึ่ง เดชา วราชุน 
มกักล่าวว่า ขณะท างาน ตนจะมีเพียงโครงสร้างคร่าวๆ ของชิน้งานหนึ่งๆ ส่วนรายละเอียดข้างใน
คือการผจญภยั คือ การสร้างสรรค์ท่ีเกิดจากการตอบโต้กับวสัดท่ีุตนเลือกมาใช้ในการสร้างสรรค์
งาน  ความน่าสนใจในผลงาน ของสะสมหมายเลข 5 คือการได้สร้างคณุคา่ใหม่ให้กบัวสัดท่ีุ เดชา 
วราชนุ ไปพบเจอ ศิลปินได้น าภาพของวสัดสุิ่งของตา่งๆ ท่ีเลิกใช้แล้วให้ผู้คนได้กลบัมาเห็นคณุคา่
ด้านความงามซึ่งผสมผสานไปกับความทรงจ าเร่ืองราวและประวัติศาสตร์ ท่ีแฝงฝังมากับวัสดุ
เหลา่นัน้ด้วย  

นอกจากของสะสมแปลกตาจ าพวกไม้ขีดไฟและกล่องไม้ขีดไฟ  
เดชา วราชุน ประทับใจกับหินสีฟ้าเทอร์ควอยซ์ (Turquoise) และมักน าสีฟ้านัน้มาสร้างจุดสี
ประกอบเข้าไปในชิน้งาน  เอกชาติ ใจเพชร ได้กล่าวเก่ียวกับแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์ของ  
เดชา วราชนุ ในช่วงปี พ.ศ. 2538-2541 ซึ่งมีการใช้วสัดจุ าพวกของสะสมหรือวตัถกุบัการระลกึถึง 
“งานชุดนีข้องเขาเป็นการร้อยเรียงความทรงจ าท่ีเขามีออกมาเป็นงานศิลปะและผลงานชุดนีก็้
แสดงถึงความสามารถในการจดัองค์ประกอบงานของเขาเพราะเขาสามารถน าเอาวสัดท่ีุแตกตา่ง
กนัอยา่งมากมายมาท าให้ลงตวัในงานชิน้เดียวกนั” (เอกชาต ิใจเพชร, 2551) 

2) ลกัษณะของการแสดงออกด้านสุนทรียภาพท่ีส่ือความหมายต่อ
สงัคม 

สนุทรียภาพทางด้านเนือ้หา 
การเลือกใช้วสัดสุ าเร็จรูปหรือของสะสมท่ี เดชา วราชุน พบ

เจอในขณะท่ีตนเองเดินทางอยู่ต่างประเทศนัน้  แสดงให้เห็นถึงการน าประสบการณ์ต่างๆ ใน
ชีวิตประจ าวนัเข้ามาผสมผสานในผลงานของสะสมหมายเลข 5, 2538 สะท้อนให้เห็นถึงสภาพของ
คนในสงัคมโลกท่ีมีการเดินทาง ติดตอ่ส่ือสาร และมีการถ่ายเททางวฒันธรรม  ซึ่งในท่ีนีห้ากผู้ชม
ปราศจากความรู้ในเชิงประวตัิศาสตร์เก่ียวกบัวตัถหุนึ่งๆ ท่ีมาจากตา่งแดนแล้ว ผู้ชมก็ยงัสามารถ
ช่ืนชมคณุคา่ด้านความงามจากวตัถตุา่งวฒันธรรมได้ 

คณุคา่ด้านสนุทรียภาพของวสัด ุรูปทรงและสี 
การใช้ของสะสมในการสร้างสรรค์ผลงานเป็นการสร้าง 

อตัลกัษณ์ให้กบัผลงานของศิลปินอย่างหนึง่ เน่ืองด้วยความท่ีวตัถเุหลา่นัน้เป็นของสะสม เป็นของ
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แท้ เป็นของหายาก และเป็นสิ่งของท่ีไมไ่ด้รับการผลิตขึน้ใหม่อีกแล้ว ตวัวสัดเุหล่านัน้จึงเป็นวสัดท่ีุ
มีชิน้เดียว การออกแบบผลงานภายใต้รูปทรงเรขาคณิตเรียบง่าย การใช้วสัดท่ีุมีความมนัวาวและ
วสัดหุลากสีจากของสะสม  ส่งผลให้ผลงานมีลูกเล่นในรายละเอียดหลากหลาย และเพิ่มรสชาติ
ความแปลกใหม ่ 

รูปทรงทัง้หมดท่ีปรากฏในผลงาน ของสะสมหมายเลข 5 แม้
จะเกิดจากการน าเอาวตัถุสิ่งของจากต่างเวลาและต่างสถานท่ีมาบรรจุไว้ในผลงาน แต่ศิลปินมี
วิธีการในการก าหนดโครงสร้างรูปทรงใหญ่ของผลงาน แล้วน ารายละเอียดของวัสดุพบพาน
เหล่านัน้มาใส่ไว้ภายในโครงสร้างท่ีก าหนด ท าให้เกิดการล าดบัภาพและการมองตามจงัหวะของ
การก าหนดโครงสร้างของภาพ ส าหรับการใช้แผ่นโลหะท่ีพืน้ผิวมีความมนัวาวได้เป็นตวัสะท้อน
เร่ืองราวของโลกปัจจบุนัให้เข้าไปผสมผสานในผลงาน  

3) หลกัการทางศลิปะ 
ก) การใช้ส่ือและวสัดใุนการสร้างสรรค์ผลงาน 

แผน่โลหะสแตนเลส แผน่ทองแดงท าสี แผน่ไม้ น๊อต กลอ่งไม้
ขีดและไม้ขีด 

ข) โครงสร้างในการจดัภาพ 
โครงสร้างรูปทรงรอบนอกทัง้หมดเป็นส่ีเหล่ียมจตัรัุส ไมมี่สว่น

หนึ่งส่วนใดย่ืนออกมาจากกกรอบภาพหรือพืน้ภาพ โครงสร้างภายในของชิน้งานถูกแบง่ออกเป็น
สองส่วนใหญ่ๆ คือส่วนท่ีเป็นโลหะอลูมิเนียม และส่วนท่ีเป็นพืน้ท่ีสีอะคริลิกสีขาวมีของสะสมฝัง
กระจายอยู่เต็มพืน้ท่ี  บริเวณใจกลางของพืน้ท่ีสีขาวมีรูปทรงส่ีเหล่ียมและสามเหล่ียมเป็นหน่วย
ยอ่ย  

ผลงานช่ือ ของสะสมหมายเลข 5 มีการจดัวางภาพให้สมดลุ
แบบสมมาตร มีการถ่วงดลุน า้หนกัรูปทรงทางด้านซ้ายและด้านขวาให้มีความเท่าเทียมกันด้วย
รูปทรงและขนาดของรูปทรงท่ีเท่ากัน และยงัคงใช้หลกัการซ า้ในการสร้างจงัหวะการมองเพ่ือให้
สายตาของผู้ชมไหลวนอยู่ภายในภาพ โดย เดชา วราชนุ ใส่ลกูเล่นในการจดัองค์ประกอบระหวา่ง
พืน้ท่ีด้านบนและด้านลา่งของภาพให้มีความแตกตา่งกนั  

รูปทรงสามเหล่ียมด้านบน (ต าแหน่ง ก) หันปลายชีล้งสู่
กึ่งกลางภาพ ดึงสายตาผู้ชมให้มาท่ีรูปทรงส่ีเหล่ียม (ต าแหน่ง ข) และดึงสายตาผู้ชมให้ต่อเน่ือง
มายงัรูปทรงสามเหล่ียมอีกชิน้ท่ีเล็กกว่า (ต าแหน่ง ค) รูปทรงสามเหล่ียมชิน้ท่ีเล็กกว่าถูกกรอบไว้
ด้วยส่ีเหล่ียมจตัรัุส ซึ่งสายตาของผู้ชมจะค่อยๆ กระจายตวัออกมาจากรูปทรงสามเหล่ียมชิน้เล็ก
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และกรอบส่ีเหล่ียมตามต าแหนง่การวางตวัของน๊อตท่ีกระจายตวักนัอยูเ่ป็นระยะๆ  จากนัน้สายตา
จะถกูดงึออกไปสู่แนวเส้นโค้ง (ต าแหน่ง ง) ท่ีผลกัสายตาผู้ชมกลบัไปยงัด้านบนและพุ่งตวัลงมาสู่
ด้านลา่ง อีกครัง้ตามแนวของปลายยอดสามเหล่ียมท่ีชีล้งมา  

พืน้ผิวของชิน้งานซึ่งเกิดจากการเรียงตวัของก้านไม้ขีดและ
เศษโลหะมีสีสันและลายเส้นอันหลากหลาย ภายใต้ความสมดุลและความเป็นระเบียบ 
รายละเอียดปลีกย่อยของเศษวสัดไุด้ดงึสายตาผู้ชมให้คอ่ยๆ ไลเ่รียงไปตามจงัหวะของสีและเส้นท่ี
มีการผลิกผนักนัอย่างสนกุสนาน  พืน้ผิวอนัเกิดจากลวดลายของกลอ่งไม้ขีดเป็นจดุท่ีดงึสายตาได้
ดีอีกจดุหนึ่ง  ความเป็นวสัดขุองกล่องไม้ขีด ลวดลาย สี พืน้ผิว ความมีเอกลกัษณ์เฉพาะของวสัดุ
ชกัชวนให้ผู้ชมค้นหาและต้องการเรียนรู้กบัสิ่งท่ีเห็น นอกจากนีก้ารกัน้ขอบผลงานในพืน้ท่ีตรงสว่น
ท่ีมีการใช้อะคริลิกสีขาว ศิลปินได้ใช้กรอบไม้ทาสีด าแล้วแต้มสีฟ้าแบบหินสีฟ้าเทอ ร์ควอยซ์ 
(Turquoise) ระบายลงไปเป็นระยะๆ ซึ่งการใช้สีฟ้าดงักล่าวก็ได้รับแรงบนัดาลใจจากสีฟ้าของหิน
เทอร์ควอยซ์ ซึง่ศลิปินได้พบเห็นระหวา่งการเดนิทางในสหรัฐอเมริกา 
 

 

 
ภาพประกอบ 86  ภาพลายเส้นท าขึน้มาใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์ แสดงรูปทรง โครงสร้าง 

และรายละเอียดโครงเส้น ในผลงาน ของสะสมหมายเลข 5 ของ เดชา วราชนุ 
 

ท่ีมา : ทกัษิณา พิพิธกลุ 
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ค) การบรูณาการกลวิธีในการสร้างภาพหลากหลาย 
กลวิธีทางประตมิากรรม ภาพพิมพ์และจิตรกรรม 
ด้วยวิธีการสร้างสรรค์ผลงานของ เดชา วราชนุ เป็นวิธีการ

แบบประกอบสร้าง คือ ต้องท าชิน้ส่วนย่อยไว้ก่อน จากนัน้จึงน าชิน้ส่วนต่างๆ มาประกอบกัน   
เดชา วราชุน จึงต้องใช้วิธีการหลากหลายในการประกอบสร้าง รูปทรงแต่ละชิน้ขึน้มา  การ
สร้างสรรค์งานจากโลหะ เดชา วราชุน ต้องท าโครงไม้เป็นรูปทรงตามท่ีต้องการ แล้วจึงน าแผ่น
โลหะมาห่อแผ่นไม้ให้แนบสนิทพอดี โดยใช้วิธีการตดัและพบัขอบโลหะให้ไปตามความหนาของ
แผ่นไม้  ห้วงขณะของการจดัการกับวสัดโุลหะเป็นช่วงเวลาท่ีต้องใช้ทัง้แรงกายและสมาธิสูงมาก 
เน่ืองจากหากเกิดความผลิดพลาดหรือรอยขีดขว่น เดชา วราชนุ จะต้องท าการรือ้แผน่โลหะออกทัง้
ชิน้ และเร่ิมต้นกระบวนการสร้างรูปทรงจากแผ่นโลหะใหม่ทัง้หมด  จากนัน้การน าชิน้สว่นแตล่ะชิน้
มาประกอบกัน ก็ต้องมีโครงสร้างด้านหลงัซึ่งเป็นแผ่นไม้ไว้คอยยึดโครงสร้างทัง้หมดอีกครัง้หนึ่ง  
ซึง่วิธีการตา่งๆ ท่ีกลา่วมา เดชา วราชนุ อาศยัความช านาญในด้านงานชา่งศลิป์และงานช่างฝีมือท่ี
ตนได้เคยฝึกฝนมาทัง้จากประสบการณ์จริงและจากห้องเรียน อาทิ งานช่างไม้ ช่างเย็บหนงัและ
การท างานโลหะ  นอกจากนี ้เดชา วราชุน ได้น าวิธีการท าสีบนแผ่นทองแดงท่ีพฒันามาจากการ
ท างานภาพพิมพ์มาใช้ในงานนีด้้วย  

ในส่วนพืน้ท่ีอะคริลิกสีขาวท่ีจะน าก้านไม้ขีดไฟมาเรียงฝังลงไป 
เดชา วราชุน ใช้สีอะคริลิกแบบพิเศษท่ีตนซือ้หามาจากร้านขายอุปกรณ์เคร่ืองมือศิลปะ  
ขณะเดินทางในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งสีดงักล่าวมีราคาท่ีค่อนข้างถูกหากเปรียบเทียบกับคณุ
ภาพสีเดียวกันท่ีผลิตในประเทศไทย ผนวกกับในขณะนัน้ การขนย้ายสสารจ าพวกของเหลวโดย
ทางการบินยังไม่ได้มีกฏหมายควบคุม เดชา วราชุน จึงสามารถหาซือ้สีเหล่านีเ้ก็บสะสมไว้ได้ 
ความพิเศษด้านคุณสมบตัิของสีอะคริลิกดงักล่าว คือ การยึดเกาะ การท าพืน้ผิว  ประกอบกับ
คณุสมบตัขิองสีท่ีให้ความรู้สกึถึงความชุม่ สดใหม ่และคงทน  โดย เดชา วราชนุ ให้สมัภาษณ์วา่  
 

การท างานเก่ียวกับสีอะคริลิกดังกล่าว มีเวลาที่ค่อนข้างจ ากัดเนื่องด้วย สีอะคริลิกจะ
แข็งตวัภายในเวลา 2 ชัว่โมง นัน่หมายความว่า ภายในเวลา 2 ชัว่โมงดงักลา่ว ผมจะต้อง
เรียงวสัดตุ่างๆ ให้เสร็จ โดยวิธีการเรียงนัน้ ผมก็จะต้องเรียงทีละชิน้ เพื่อให้ภาพของวสัดทุี่
ปรากฏมีความสอดคล้องกบัภาพท่ีมีอยูใ่นจินตนการและโครงสร้างของภาพซึง่ได้วางแผน
ไว้คร่าวๆ ลว่งหน้าแล้ว หากเป็นการท างานชิน้เล็กก็ไม่ปัญหา แต่หากเป็นการท างานชิน้
ใหญ่ นัน่หมายความว่า ผมจะไปไหนไม่ได้ ต้องท าให้เสร็จพร้อมกับเวลาที่สีอะคริลิกจะ
แห้ง (เดชา วราชนุ, 2561) 
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ดงันัน้ การสร้างสรรค์ผลงาน ของสะสมหมายเลข 5 เดชา วราชนุ 
ได้ผสมผสานกลวิธีการตา่งๆ ทัง้จากวิธีการจากงานจิตรกรรมแบบขนบและความรู้จากงานช่างเข้า
มาผสมผสานกนั กระทัง่ก่อให้เกิดผลงานจิตรกรรมส่ือประสม 

กล่าวได้ว่า ศิลปินมีแนวคิด 1) การน าสิ่งของสะสมมาเป็นแรงบนัดาลใจ
ในการสร้างสรรค์งาน ซึ่งของสะสมเป็นสิ่งท่ีมีคณุคา่ด้านความทรงจ า มีการออกแบบและการผลิต
อยู่ในช่วงเวลาเฉพาะเท่านัน้ คณุสมบตัิด้านรูปทรงจึงสามารถสร้างความแปลกใหม่ให้กับผลงาน
ได้ 2) การน าเสนอคุณค่าของวัตถุใช้สอยในแง่ของความงาม 3) การท าให้ผลงานจิตรกรรมส่ือ
ประสมมีความสัมพันธ์กับชีวิตด้วยการน าวัตถุในชีวิตประจ าวันเข้ามาผสมผสาน 4) ศิลปินใน
ฐานะของนกัสร้างสรรค์ท่ีสามารถยกระดบัและสร้างคณุคา่ใหมใ่ห้กบัวตัถท่ีุผู้คนคุ้นเคย 

2.3.2.2 ผลงานช่ือ เวลา 1/1996 (พ.ศ. 2539)  
 เทคนิค ส่ือประสม จากแผน่ แผน่ไม้และวสัดพุบพาน 
 ขนาด 98 x 86 ซม. 

 

 
 

ภาพประกอบ 87  ผลงานช่ือ เวลา 1/1996 (พ.ศ. 2539) 
 

ท่ีมา: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป นิทรรศการศิลปะ (2546) เดชา วราชุน  
นิทรรศการศิลปกรรมย้อนหลงั ไมป่รากฏเลขหน้า  
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1) แรงบนัดาลใจ แนวคดิ และกระบวนแบบในการสร้างสรรค์ผลงาน  
ผลงาน เวลา 1/ 1996 เป็นการสร้างสรรค์จากแรงบันดาลใจท่ี  

เดชา วราชนุ ได้เดินทางไปยงัประเทศสหรัฐอเมริกา และได้ไปพบกับสินค้ามือสอง ซึ่งผู้คนน ามา
ขายทอดตลาดในราคาถูก ซึ่งในผลงานชิน้นี ้เดชา วราชุน เลือกใช้หน้าปัดนาฬิกาเก่ามาเป็น
ส่วนประกอบของงาน โดยได้ปะทบัวสัดดุงักล่าวลงไปบนพืน้สีอะคริลิกสีขาว สลบักบัการใช้แผ่น
โลหะหลากประเภท ท าให้พืน้ผิวท่ีเกิดขึน้ภายในผลงาน มีความแปลกตาด้วยรูปทรงเรขาคณิต
หลากหลาย  และรายละเอียดภายในรูปทรงหน้าปัดนาฬิกาซึ่งมีลวดลายออกแบบย้อนยุค  
ได้กลายเป็นจดุดงึดดูสายตา 

จากผลงาน เวลา 1/ 1996 เดชา วราชุน แสดงให้เห็นความ
ช านาญท่ีมีทัง้ในเร่ืองของการควบคมุการสร้างรูปทรงจากหน่วยย่อย แล้วน ามาประกอบกันเป็น
หน่วยใหญ่ โดยสามารถสร้างระยะตืน้ลึกและมีรายละเอียดของรูปทรง  เม่ือก้าวข้ามผ่านความ
ช านาญในการควบคมุวสัดตุา่งๆ เดชา วราชนุ จงึมองหาวิธีการใหมใ่นการพฒันาผลงานตนเอง ซึง่
ในท่ีนีคื้อ การใช้ของสะสมท่ีมีคณุคา่ในตวัมนัเองทัง้ในแง่ของการออกแบบท่ีมีความแปลกตาและ
เร่ืองราวของตวัวตัถซุึง่เป็นของแปลกมาจากตา่งแดน 

การเลือกใช้วสัดซุึ่งเป็นของสะสมท าให้ ผลงาน เวลา 1/ 1996 มี
คณุคา่และอตัลกัษณ์โดดเดน่ภายในตนเอง เน่ืองจากของสะสมมีความเป็นวสัดท่ีุเป็นของแท้ ของ
หายากและมีน้อยชิน้   ท าให้ผลงาน เวลา 1/ 1996 เป็นผลงานท่ีมีเพียงชิน้เดียว มีคณุค่าและมี
ความแตกตา่งจากผลงานชิน้อ่ืนจากวสัดท่ีุเลือกน ามาใช้  

2) ลกัษณะของการแสดงออกด้านสุนทรียภาพท่ีส่ือความหมายต่อ
สงัคม  

คณุคา่สนุทรียภาพทางด้านเนือ้หา 
การใช้ของสะสมเป็นการสร้างคณุค่าด้านสุนทรียภาพอย่าง

หนึง่ให้กบัผลงานจิตรกรรมส่ือประสม โดยสิ่งของสะสมดงักลา่ว เป็นของแปลกและเป็นของหายาก 
การท่ีศิลปินได้น าสิ่งของเหล่านัน้มาผสามผสานและสร้างใหม่ให้เกิดกลายเป็นส่วนประกอบหนึ่ง
ของผลงาน จึงเป็นการดึงเอาคุณค่าด้านความงาม ด้านเร่ืองราว ด้านประวัติศาสตร์ ของวัตถุ
กลบัมาน าเสนอใหม ่
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คณุคา่ด้านสนทุรียภาพของวสัด ุรูปทรงและสี 
ของสะสมซึ่งมีความแปลกแตกต่างทางด้านรูปทรงและการ

ออกแบบ ชกัชวนและดงึดดูสายตาผู้ชม ซึ่ง เดชา วราชนุ ก็ได้จดัวางต าแหน่งสิ่งของนัน้ไว้บริเวณ
สงูสดุของภาพให้ละออกจากการถกูรบกวนจากรูปทรงหรือรายละเอียดอ่ืนๆ   การน าของสะสมมา
ใช้ในผลงาน ยงัท าให้ศิลปินได้ค้นพบการสร้างสรรค์พืน้ผิวใหม่ๆ ท่ีไม่ได้มีเพียงคณุค่าความงาม
ทางด้านการมองเท่านัน้ แต่สร้างเร่ืองราวท่ีชวนให้ผู้ ชมจินตนาการ คิดตาม สงสยั ใคร่รู้ กับสิ่งท่ี
ปรากฏแก่สายตา 

3) หลกัการทางศลิปะ 
ก) การใช้ส่ือและวสัดใุนการสร้างสรรค์ผลงาน 

แผ่นโลหะสแตนเลส แผ่นทองแดงท าสี  แผ่นทองเหลือง  
แผน่ไม้ทาสีและวสัดพุบพานของสะสม 

ข) โครงสร้างในการจดัภาพ  
โครงสร้าง รูปทรงรอบนอกทัง้หมดของผลงานเ ป็น รูป

ส่ีเหล่ียมผืนผ้า วางอยู่ในแนวตัง้  พืน้ท่ีภาพถกูแบง่ออกเป็นสองพืน้ท่ีใหญ่ๆ คือ ส่วนภาพด้านล่าง
เป็นรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส (ภายในรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสถูกแบ่งออกเป็นสามส่วนใหญ่ๆ) และส่วนภาพ
ด้านบนเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าในแนวนอนกินเนือ้ท่ี 1/3 ของภาพทัง้หมด 

ผลงาน เวลา 1/ 1996 มีการจดัโครงสร้างภาพภายใต้หลกัการ
ของความสมดลุแบบสมมาตร โดย เดชา วราชนุ สร้างสรรค์ให้รูปทรงทางด้านซ้ายและขวามีความ
แตกต่างกันเพียงเล็กน้อย  ความน่าสนใจของผลงานอยู่บริเวณพืน้ท่ีสีขาว (ต าแหน่ง ก) ซึ่งมีค่า
น า้หนกัสวา่งและเป็นพืน้ท่ีท่ี เดชา วราชนุ ได้จดัวางสิ่งของสะสมซึง่เป็นหน้าปัดนาฬิกาเก่าท่ีหาซือ้
มาจากตลาดมือสองในประเทศสหรัฐอเมริกา  

แผ่นสแตนเลสสีเงินมันวาวมีลักษณะเป็นเส้นหยักคล้าย
ลูกศรขนาดใหญ่ กินเนือ้ท่ีโดยมากของภาพ สายตาของผู้ ชมจะถูกดึงตรงลงไปยังพืน้ผิ วของ 
สแตนเลสท่ีเป็นรูปทรงลกูศรขนาดใหญ่ (ต าแหนง่ ข) แต ่สายตาของผู้ชมจะไมห่ลดุออกนอกกรอบ
ภาพเน่ืองจากสายตาจะถูกขนาบไว้ด้วยรูปทรงของส่ีเหล่ียมผืนผ้า (ต าแหน่ง ค) ซึ่งช่วยประคอง
สายตาของผู้ชมไว้ภายในกรอบภาพ นอกจากนีส้ายตาของผู้ชมยงัถูกดงึกลบัมาภายในภาพด้วย
การใช้เส้นโค้ง (ต าแหนง่ ง) ดงึสายตาผู้ชมกลบัไปยงัรูปทรงสามเหล่ียม และจากรูปทรงสามเหล่ียม
นัน้สายตาของผู้ชมจะกลบัไปวางอยู่ท่ีเส้นโค้งท่ีวนข้ามปลายยอดสามเหล่ียมกลบัมายงัฝ่ังขวามือ
อีกครัง้ 



 201 

 
 

ภาพประกอบ 88  ภาพลายเส้นท าขึน้มาใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์ แสดงรูปทรง โครงสร้าง 
และรายละเอียดโครงเส้น ในผลงาน เวลา 1/1996 ของ เดชา วราชนุ 

 
ท่ีมา : ทกัษิณา พิพิธกลุ 

 
ค) การบรูณาการกลวิธีในการสร้างภาพหลากหลาย 

กลวิธีทางประตมิากรรม ภาพพิมพ์และจิตรกรรม 
การสร้างสรรค์ผลงาน เวลา 1/ 1996 เดชา วราชุน ได้ใช้

วิธีการหลากหลาย อาทิ การท าโครงแผ่นไม้เป็นรูปทรงตา่งๆ แล้วใช้แผ่นโลหะหุ้ม โดยต้องมีความ
ระมดัระวงัมิให้เกิดข้อผิดพลาดและร่องรอยต่างๆ บนแผ่นโลหะ ซึ่งความช านาญดงักล่าว เดชา 
วราชนุ ใช้ความรู้จากงานชา่งไม้ และการฝึกปฏิบตังิานโลหะมาผสมผสานกัน   

เดชา วราชุน เรียนรู้วิธีการท าสีบนแผ่นทองแดง จาก
พืน้ฐานงานภาพพิมพ์ และได้น าความรู้ตา่ง ๆ ในเร่ืองของสารเคมี การสงัเกต ก าหนดเวลาในการ
สร้างสีสันบนแผ่นทองแดง นอกจากนี ้ศิลปินใช้ความรู้เก่ียวกับเร่ืองของสีและสีประเภทต่าง  ๆ  
ในการเลือกใช้สีเพ่ือการระบายและการท าร่องรอยพืน้ผิวเพ่ือฝังแผน่โลหะ 

กล่าวได้ว่า ศิลปินมีแนวคิด 1) การใช้วัสดุพบพานเป็นจุดตัง้ต้นและ 
แรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์ เน่ืองจากวสัดพุบพานบางอย่างมีเอกลกัษณ์เฉพาะในแง่ของการ
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ออกแบบ เป็นวตัถท่ีุเป็นของสะสมและเป็นของแปลกท่ีมาจากตา่งแดน  ท าให้สามารถสร้างสรรค์
งานท่ีมีอตัลกัษณ์เฉพาะและเป็นผลงานท่ีมีเพียงชิน้เดียว 2) การใช้วสัดท่ีุเป็นของสะสมมาใช้ใน
ผลงาน ท าให้ศลิปินค้นพบการสร้างสรรค์พืน้ผิวใหม่ๆ  ท่ีไมไ่ด้เพียงสร้างความงามทางด้านการมอง
เท่านัน้ แต่สร้างเร่ืองราวและความหมาย  ท่ีชวนให้ผู้ชมเกิดจินตนาการ สงสยัและใคร่รู้กับสิ่งท่ี
ปรากฏแก่สายตา 

2.3.3 กลุม่ผลงานรูปทรงเรขาคณิตและรูปทรงอิสระ 
2.3.3.1 ผลงานช่ือ ธรรมชาต ิ1, 2542 (ค.ศ. 1999) 

 เทคนิค ส่ือประสม จากแผน่โลหะและแผน่ไม้ ขนาด 110 x 135 ซม. 
 

 
 

ภาพประกอบ 89  ผลงานช่ือ ธรรมชาต ิ1, 2542 (ค.ศ. 1999) 
 

ท่ีมา: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป นิทรรศการศิลปะ (2546) เดชา วราชุน                                           
นิทรรศการศิลปกรรมย้อนหลงั ไมป่รากฏเลขหน้า 
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1) แรงบนัดาลใจ แนวคดิ และกระบวนแบบในการสร้างสรรค์ผลงาน  
ช่วงปี พ.ศ. 2542-2545  เดชา วราชุน ย้ายห้องท างานจากย่าน

ในเมืองสู่พืน้ท่ีต าบลคลองหก อ าเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นพืน้ท่ีแบบชนบท ในช่วง
เวลานีน้ับเป็นช่วงเวลาของรอยต่อของการเปล่ียนผ่านในการสร้างสรร ค์  ศิลปินเร่ิมมองหา 
แรงบนัดาลใจจากสิ่งแวดล้อมรอบตวัจากสภาพแวดล้อมใหม่ ซึ่งมีความสมัพนัธ์กบัธรรมชาติมาก
ยิ่งขึน้ “ผมต้องการหาแรงบนัดาลใจจากธรรมชาติ ผมเดินเข้าไปในสวน แล้วเจอฝักมะขาม ตกอยู่
บนพืน้” (เดชา วราชนุ, 2561) ธรรมชาติแวดล้อมรอบตวัได้เข้ามามีบทบาทและเป็นแรงบนัดาลใจ
ให้กบัศลิปินภายใต้สภาพแวดล้อมใหม ่การแสดงออกทางศลิปะด้วยรูปทรงแบบอินทรีย์จงึเข้ามามี
บทบาทมากยิ่งขึน้ในช่วงเวลานี ้ในขณะท่ีรูปทรงเรขาคณิต สามเหล่ียม ส่ีเหล่ียม จะอยู่ในปริมาณ
ท่ีน้อยลงและกลายเป็นรายละเอียดส่วนย่อย โดยใช้เศษโลหะเหลือใช้ขนาดเล็กท่ีมีอยู่ในสตดูิโอ
น ามาปะปิดในภาพ  

การเปล่ียนพืน้ท่ีในการท างาน การได้อยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่ 
จึงเป็นช่วงเวลาท่ีผลงานของ เดชา วราชนุ เร่ิมมีความเปล่ียนแปลงอีกครัง้หนึ่ง ความรู้สึกใหม่ๆ ท่ี
เก่ียวข้องกบัธรรมชาติเร่ิมเข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึน้ อินทรีย์รูปเผยออกมาให้เห็นชดัเจนมาก
ยิ่งขึน้  โดย เดชา วราชุน สร้างสรรค์ในช่วงเปล่ียนผ่านจากเรขาคณิตเข้าสู่รูปทรงอินทรีย์ไว้เพียง
สองชิน้งานเทา่นัน้ คือ ผลงานช่ือ ธรรมชาต ิ1 และ ผลงานช่ือ ธรรมชาต ิ2 

รูปแบบในการสร้างสรรค์งาน ธรรมชาต ิ1  ของ เดชา วราชนุ เป็น
การตอบโจทย์ในการพยายามก้าวข้ามผ่านจากแนวคิดของการเปล่ียนบรรยากาศจากเมืองสู่พลงั
แวดล้อมของธรรมชาติ ท าให้การแสดงออกของศิลปินมีแนวโน้มของการใช้รูปทรงธรรมชาติท่ีดู
ผ่อนคลายจากเรขาคณิตมากยิ่งขึน้   ในระยะเร่ิมต้น เดชา วราชุน ได้ลดทอนองค์ประกอบต่างๆ 
ลงให้เหลือน้อยท่ีสดุ ดงันี ้ 1) พืน้หลงัของผลงานให้เหลือเพียงสีเดียว คือ สีด า  2) ลดจ านวนการ
ใช้รูปทรงลง ให้เหลือเพียงรูปทรงหลกั  3 รูปทรง 3) ปรับการใช้วสัด ุโดยเลือกใช้วสัดท่ีุอ านวยให้
ศิลปินสร้างสรรค์รูปทรงแบบธรรมชาติได้มากยิ่งขึน้ อาทิ การใช้แผ่นไม้ ซึ่งวสัดแุผ่นไม้จะได้กลาย
มาเป็นวสัดหุลกัในการสร้างสรรค์งานชดุหลงัๆ ตอ่ไป  และ 4) การประกอบกนัของรูปทรงมีความ
ง่ายมากยิ่งขึน้ในแง่ของการใช้พืน้หลงัเป็นแผน่ไม้และวางรูปทรงตา่งๆ ปะทบัไปบนแผน่ไม้ 
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2) ลักษณะของการแสดงออกด้านสุนทรียภาพท่ีส่ือความหมายต่อ
สงัคม 

คณุคา่สนุทรียภาพทางด้านเนือ้หา 
ผลงาน ธรรมชาติ 1 เป็นการสะท้อนภาพห้วงหนึ่งของชีวิต

ศิลปินท่ีได้มีการย้ายท่ีท างานจากสภาพแวดล้อมหนึ่งสู่สภาพแวดล้อมหนึ่ง ซึ่งความเปล่ียนแปลง
ด้านชีวิตส่วนตวัของศิลปินในช่วงเวลานี ้เป็นภาพสะท้อนความแตกต่างกันของสภาพแวดล้อม
เมืองและสภาพสงัคมชนบทท่ีมีความแตกต่างกัน โดยชีวิตในชนบทยงัคงด าเนินไปอย่างเช่ืองช้า  
มีความสงบเป็นส่วนตัว หลายสิ่งหลายอย่างรอบตัวยังคงดูอ่อนโยนและมีการเคล่ือนไหว
เปล่ียนแปลงไปอยา่งเนิบนาบ 

คณุคา่สนุทรียภาพทางด้านวสัด ุรูปทรงและสี 
การสร้างสรรค์งาน ผลงาน ธรรมชาติ 1 เป็นการน าเศษโลหะ

เหลือใช้จาก การสร้างสรรค์งานของศิลปินเองมาใช้ใหม่  โดย เดชา วราชุน น าเศษโลหะมา
สร้างสรรค์เป็นพืน้ผิวระยิบระยบั คล้ายกบัการใช้หยดสีน า้ หยอด วาดลงไปอย่างอิสระ วสัดโุลหะ
ขนาดเล็กท่ีน ามาท าเป็นพืน้ผิวก็จะต้องมีการคัดเลือกทัง้ขนาดและสีสันท่ีมีความหลากหลาย  
อาทิ เศษโลหะทองแดงท่ีมีทัง้สีด า สีน า้ตาลอ่อน สีน า้ตาลแก่ มีการจดัจงัหวะจดัวาง เพ่ือให้สีของ
เศษโลหะเกาะกลุม่กนัสร้างปริมาตร ในขณะเดียวกนัก็ท าหน้าท่ีเป็นพืน้ผิวท่ีมีความหลากหลาย  

ผลงาน ธรรมชาติ 1 เสนอให้เห็นว่า  ศิลปิน คือผู้สร้างสรรค์ 
และสิ่งท่ีเขาหรือเธอน ามาสร้างสรรค์นัน้ สามารถจะเป็นสิ่งใกล้ตวั สิ่งท่ีมีอยู่แล้วในชีวิตประจ าวนั 
การหยิบจบัน าเอาวสัดมุาน าเสนอให้เห็นคณุคา่ใหม่ คือ ความสามารถของศิลปิน ในการหยิบจบั
วัสดุมาจัดวาง บนพืน้ท่ีสร้างสรรค์ ภาพของเศษโลหะท่ีผู้ คนคุ้ นเคยว่ามีความเก่ียวข้องกับ
ประโยชน์ใช้สอยจึงถูกละวางออกไป  พร้อมกับผู้ชมได้เห็นคณุค่าใหม่ ในแง่ของความแปลกตา 
เม่ือวสัดไุด้รับการสร้างสรรค์ใหม่ในพืน้ท่ีเฉพาะซึ่งเป็นผืนภาพในฐานะพืน้ท่ีการท างานของศิลปิน 
ผลงานจิตรกรรมส่ือประสมจึงได้แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของสิ่งต่างๆ ว่าขึน้อยู่กับทศันคติของเรา
และมมุมองของเราท่ีมีตอ่สิ่งตา่ง ๆ 
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3) หลกัการทางศลิปะ 
ก) การใช้ส่ือและวสัดใุนการสร้างสรรค์ผลงาน 

แผน่สแตนเลส แผน่ทองแดง แผน่ไม้ และเศษโลหะ 
ข) โครงสร้างในการจดัภาพ 

โครงสร้างของรูปทรงรอบนอกทัง้หมดเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า 
วางอยู่ในแนวตัง้ โดยรูปทรงภายในผลงาน ธรรมชาติ 1 มีการใช้รูปทรงหลักๆ 3 รูปทรงด้วยกัน  
รูปทรงทัง้สามปรากฏในระยะพืน้หน้าของภาพ โดยแบง่เป็นรูปทรงธรรมชาติท่ีได้รับแรงบนัดาลใจ
จากรูปทรงฝักมะขาม เป็นรูปทรงท่ีมีขนาดใหญ่กินพืน้ท่ีมากท่ีสดุ ท าจากแผน่ไม้  รูปทรงเรขาคณิต
แบบส่ีเหล่ียมเป็นรูปทรงขนาดกลางท าจากแผ่นแสตนเลส รูปทรงกึ่งเรขาคณิตและกึ่งธรรมชาติ
เป็นรูปทรงท่ีมีขนาดเล็กท่ีสดุ ท าจากแผน่ทองแดงท าสี  

เดชา วราชุน น ารูปทรงทัง้ 3 รูปทรงมาจัดวางให้เกิดความ
สมดลุแบบอสมมาตร โดยให้รูปทรงและเส้นโค้งหยกัของรูปทรงอินทรีย์โดดเดน่มากท่ีสดุ (ต าแหน่ง 
ก) เส้นโค้งของรูปทรงอินทรีย์น าสายตามาสู่รูปทรงเรขาคณิตแบบเหล่ียมทรงสูง (ต าแหน่ง ข) 
เส้นตรงของรูปทรงเรขาคณิตน าสายตาผู้ชมพุ่งขึน้ไปสู่ด้านบน ในขณะเดียวกันน า้หนักของการ
มองก็ถูกผ่อนออกไปเล็กน้อย เม่ือมีรูปทรงเรขาคณิตกึ่งธรรมชาติเ ป็นตัวช่วยประสานสายตา 
(ต าแหนง่ ค)  และลดความแตกตา่งระหวา่งความเป็นเหล่ียมสนักบัความเป็นเส้นโค้ง  

ในภาพรวมแล้วสายตาของผู้ชมจะถกูผลกัให้มองรูปทรงและ
องค์ประกอบตา่ง ๆ ในภาพ ผลงาน ธรรมชาต ิ1 ให้เป็นแบบวงกลม โดยมีการสลบัสบัเปล่ียนระยะ
การมองด้วยการจดัวางต าแหน่งทิศทางของรูปทรงท่ีมีการผลกัดึงกันระหว่าง 1) พืน้ผิวท่ีมีความ
ระยิบระยบัด้วยรายละเอียดเล็กๆ จากเศษโลหะและพืน้ผิวท่ีมีความเรียบตงึ มนัวาวของแผน่โลหะ 
และ 2) การสลบัสบัเปล่ียนระหวา่งการใช้ลีลาเส้นโค้งและเส้นตรงมัน่คง  
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ภาพประกอบ 90  ภาพลายเส้นท าขึน้มาใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์ แสดงรูปทรง โครงสร้าง 
และรายละเอียดโครงเส้น ในผลงาน ธรรมชาติ 1 ของ เดชา วราชนุ 

 
ท่ีมา : ทกัษิณา พิพิธกลุ 

 

ค) การบรูณาการกลวิธีในการสร้างภาพหลากหลาย 
กลวิธีทางประตมิากรรม ภาพพิมพ์และจิตรกรรม 
เดชา วราชนุ  สร้างสรรค์ ผลงาน ธรรมชาติ 1 ด้วยการใช้

ส่ือและวสัดหุลากหลาย โดยมีวิธีคิดในการสร้างภาพแบบผสมผสานรูปทรง  ใช้วิธีการท างานด้วย
การผสานความช านาญด้านจิตรกรรม เข้ากับเทคนิคงานภาพพิมพ์  ความช านาญทางด้านงาน
โลหะ และความช านาญทางด้านงานไม้ การเรียนรู้ธรรมชาติของไม้และวิธีการจดัการกับวสัดไุม้ 
ความโดดเดน่ในการสร้างสรรค์ท่ีจะเกิดขึน้ในชว่งเวลานี ้คือ เดชา วราชนุ จะได้ศกึษาและเรียนรู้ถึง
คณุสมบตัิของวสัดไุม้ท่ีจะอ านวยให้ศิลปินสามารถสร้างสรรค์รูปทรงแบบธรรมชาติท่ีแตกต่างไป
จากวสัดโุลหะซึ่งมกัถกูสร้างเป็นรูปทรงเรขาคณิต ศิลปินจะศกึษาวิธีการผสมผสานความแตกตา่ง
ด้านเทคนิคดงักลา่ว ให้อยูด้่วยกนัได้อยา่งกลมกลืน 
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กล่าวได้ว่า ศิลปินมีแนวคิด 1) การสร้างสรรค์ด้วยอินทรีย์รูปและรูปทรง
เรขาคณิตเพ่ือส่ือความหมายถึงสภาพแวดล้อมรอบตวัของศิลปินท่ีเปล่ียนแปลงไปจากสงัคมเมือง
สูส่งัคมชนบท โดยศลิปินให้ความหมายของรูปทรงเรขาคณิตแทนภาพของเมืองสมยัใหม ่ในขณะท่ี
รูปทรงอินทรีย์รูปเป็นภาพแทนของธรรมชาตใินชนบท 2) ศลิปินเช่ือมรอยตอ่ระหวา่งรูปทรงท่ีแสดง
แทนภาพของเมืองและชนบทท่ีมีความแตกตา่งกนัด้วยการใช้รูปทรงส่ีเหล่ียมและสามเหล่ียมเล็กๆ 
จากเศษโลหะวางเรียงรายเพ่ือเป็นจดุผ่อนคลายสายตา อีกทัง้เศษโลหะนัน้ยงัเป็นภาพแทนสภาพ
ของเมืองท่ีความเคร่งครัดค่อยๆ กระจายตวัออกอย่างผ่อนคลาย 3) ศิลปินได้น าเศษโลหะต่างๆ 
อนัเกิดจากการสร้างสรรค์ชิน้งานในชดุก่อนหน้าน ามาใช้ใหม ่โดยศลิปินได้เลือกใช้เศษวสัดรูุปทรง
เรขาคณิตและขับเน้นคุณสมบัติความแวววาวของโลหะให้มีความเด่นชัด ด้วยวิธีการดงักล่าว 
คณุคา่ความงามและรูปทรงของวตัถจุงึมีความเดน่ชดัขึน้มา 
 

2.3.3.2 ผลงานช่ือ ธรรมชาต ิ2, 2542 (ค.ศ. 1999) 
 เทคนิค ส่ือประสม จากแผน่โลหะและแผ่นไม้ ขนาด 110 x 135 ซม.  

 

 
 

ภาพประกอบ 91  ผลงานช่ือ ธรรมชาต ิ2, 2542 (ค.ศ. 1999) 
 

ท่ีมา: พิพิธภัณฑสถาน  แห่งชาติ หอศิลป นิทรรศการศิลปะ (2546) เดชา วราชุน                                          
นิทรรศการศิลปกรรมย้อนหลงั ไมป่รากฏเลขหน้า  
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1) แรงบนัดาลใจ แนวคดิ และกระบวนแบบในการสร้างสรรค์ผลงาน 
เดชา วราชุน ได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน 

ธรรมชาติ 2, 2542 จากสภาพแวดล้อมแบบธรรมชาติชนบท  โดยขณะท่ี เดชา วราชนุ เดินส ารวจ
พืน้ท่ีบริเวณสวนของบ้านหลงัใหมอ่ยูน่ัน้ก็ได้พบกบัฝักมะขาม ซึง่รูปลกัษณ์ของมนัท่ีมีลกัษณะเป็น
ปล้องข้อและม้วนเป็นคร่ึงวงกลมให้ความรู้สึกท่ีแตกตา่งไปจากรูปทรงเรขาคณิต ซึ่งเคยถกูใช้เป็น
ภาพแทนของบ้าน อาคาร ในเมืองสมยัใหม่  ขณะนี ้รูปทรงธรรมชาติท่ี เดชา วราชนุ ได้พบเห็นใน
บริเวณสวนของตนได้เข้ามามีบทบาทในการสร้างสรรค์งาน  โดยผู้วิจยัได้พบว่า ผลงาน ธรรมชาติ 
2, 2542  คือ ผลงานซึ่งเป็นช่วงเปล่ียนผ่านท่ีส าคญั ซึ่งหลงัจากการสร้างสรรค์ผลงานชิน้นีไ้ปแล้ว 
ผลงานของ เดชา  วราชนุ จะเข้าสูช่ว่งของการสร้างสรรค์งานส่ือประสมด้วยรูปทรงอินทรีย์ 

การสร้างสรรค์ผลงาน ธรรมชาติ 2 เดชา วราชุน ได้ปรับใช้วัสดุ
พืน้หลงัให้เป็นเพียงแผ่นไม้แบนๆ ใช้วิธีการสร้างรูปทรงเรขาคณิตจากแผ่นโลหะ ประกอบและปะ
ทับลงไปบนแผ่นไม้พืน้หลัง  และใช้แผ่นไม้สร้างรูปทรงธรรมชาติประกอบต่อเข้ากับวัสดุโลหะ  
นอกจากนี ้เดชา วราชนุ ยงัได้น าเศษโลหะแผน่เล็กซึง่เป็นวสัดเุหลือใช้ในสตดูิโอ มาสร้างสรรค์เป็น
รายละเอียดของพืน้ผิว  

2) ลกัษณะของการแสดงออกด้านสุนทรียภาพท่ีส่ือความหมายต่อ
สงัคม 

คณุคา่สนุทรียภาพทางด้านเนือ้หา 
ผลงาน ธรรมชาติ 2 ของ เดชา วราชุน คือภาพสะท้อนของ

การเปล่ียนผา่นของชีวิตชว่งหนึง่ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งจากคนท่ีเคยใช้ชีวิตในสงัคมเมือง เข้าสูก่ารใช้
ชีวิตกบัธรรมชาติในชนบท ซึ่งภาพของชนบท่ีปรากฏในผลงาน ธรรมชาติ 2 คือ การสะท้อนให้เห็น
ความส าคญัของธรรมชาต ิในฐานะของแหลง่ก าเนิดชีวิตและพลงัแหง่การสร้างสรรค์  ความมีอิสระ 
และความมีชีวิตชีวาของรูปทรงท่ีปรากฏในธรรมชาต ิ 

คณุคา่สนุทรียภาพทางด้านวสัด ุรูปทรงและสี 
เดชา วราชุน เป็นศิลปินด้านส่ือประสม ท่ีสามารถน าเอาส่ือ

วสัดท่ีุมีใช้กนัดาษด่ืนในสงัคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งวสัดโุลหะท่ีเน้นการใช้งานด้านประโยชน์ใช้สอย
มาก่อให้เกิดคณุคา่ทางด้านความงาม ด้วยการน าวสัดเุหล่านัน้มาตดั ดดั ควบคมุและสร้างสรรค์
ให้เป็นรูปทรง จากนัน้จึงน ารูปทรงต่างๆ มาจดัวางองค์ประกอบให้มีความสอดคล้องกัน   เดชา 
วราชนุ จดัการและควบคมุวสัดเุพ่ือให้ตวัวสัดสุามารถส่งสะท้อนลกัษณะทางกายภาพเฉพาะของ
มนัให้ออกมาได้ชดัเจน อาทิ การใช้วสัดท่ีุต้องการแสดงความมนัวาว ก็จะต้องตดั ขึง และพบัให้มี
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ความเรียบตึง  วสัดโุลหะขนาดเล็กท่ีต้องการน ามาท าเป็นพืน้ผิวก็จะต้องมีการคดัเลือกทัง้ขนาด
และสีสนัท่ีมีความหลากหลาย อาทิ เศษโลหะทองแดงท่ีมีทัง้สีด า สีน า้ตาลออ่น สีน า้ตาลแก่ มีการ
จดัจงัหวะจดัวาง เพ่ือให้สีของเศษโลหะเกาะกลุม่กันสร้างปริมาตร ในขณะเดียวกนัก็ท าหน้าท่ีเป็น
พืน้ผิวท่ีมีความหลากหลาย  วัสดุไม้ท่ีมีความยืดหยุ่น ตัววัสดุเช่ือมโยงสัมพันธ์ถึงความเป็น
ธรรมชาต ิและสามารถอ านวยให้ศลิปินสร้างสรรค์รูปทรงแบบอินทรีย์รูปได้  

ผลงาน ธรรมชาติ 2 ของ เดชา วราชนุ แสดงให้เห็นว่า วสัดท่ีุ
มีอยู่รอบตวัเรานัน้แม้บางอย่างจะหมดคณุคา่ด้านประโยชน์ใช้สอย แตศ่ิลปินคือผู้ ท่ีมีศกัยภาพใน
การน าวสัดเุหลา่นัน้ให้กลบัมามีชีวิตขึน้ใหม่และสามารถน าเสนอคณุคา่อีกด้านความงามท่ีมีอยู่ใน
ตวัมนัเองอีกครัง้ 

3) หลกัการทางศลิปะ 
ก) การใช้ส่ือและวสัดใุนการสร้างสรรค์ผลงาน 

แผน่สแตนเลส แผน่ทองแดงท าสี แผน่ไม้ และเศษโลหะ  
ข) โครงสร้างในการจดัภาพ 

โครงสร้างของ รูปทรงรอบนอกทัง้หมดมีลักษณะเ ป็น
ส่ีเหล่ียมผืนผ้า วางอยู่ในแนวตัง้ การสร้างสรรค์งาน ธรรมชาติ 2 มีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกับ
ผลงาน ธรรมชาติ 1 โดยท่ีศิลปินใช้ผลงานทัง้สองชิน้เป็นส่ือเช่ือมผ่านระหว่างการแสวงหารูปแบบ
การแสดงออกใหม่ๆ โดยในผลงานช่ือ ธรรมชาติ 2 มีการจดัวางองค์ประกอบให้เกิดความสมดุล
แบบอสมมาตร  เดชา วราชนุ จดัวางให้รูปทรงสามเหล่ียมด้านเท่าอยู่ตรงกลางภาพ (ต าแหน่ง ก) 
แต่แกนกลางของรูปทรงสามเหล่ียมอยู่ในลักษณะของการหมุนเอียง เส้นแกนท่ีเฉียงของ
สามเหล่ียมจึงดงึสายตาผู้ชมให้พุง่ขึน้ไปในแนวเอียงด้านขวามือของภาพสูรู่ปทรงอิสระ (ต าแหน่ง 
ข) ซึ่งแนวเฉียงดงักล่าวก็สอดรับกับแนวเส้นเฉียงท่ีเกิดขึน้บนรูปทรงเหล่ียมเรขาคณิตท่ีสร้างขึน้
จากวสัดแุสตนเลส (ต าแหน่ง ค) การวางแกนกลางของรูปทรงสามเหล่ียมให้อยู่ในแนวเฉียงท าให้
สายตาของผู้ชมเคล่ือนไหวเร็ว  เม่ือสายตาปะทะกับรูปทรงอิสระท่ีได้รับแรงบนัดาลใจมาจากฝัก
มะขาม เส้นโค้งคดหยกัไปมาคล้ายกบัการกระจายตวัของน า้ท่ีก าลงัเคล่ือนออกจากจดุศนูย์กลาง
ชว่ยเพิ่มแรงสัน่สะเทือนตอ่การรับรู้  เดชา วราชนุ ประสานรอยตอ่ระหว่างการเคล่ือนตวัแบบอิสระ
กับเส้นพุ่งแรงแบบเรขาคณิตด้วยการใช้ จุด ซึ่งเกิดจากการตอกแผ่นแสตนเลสให้นูนขึน้มาจาก
ด้านหลงั การสร้างแนวเส้นจุดช่วยสร้าง ความต่อเน่ืองและประสานรูปทรงเรขาคณิตและรูปทรง
ธรรมชาต ิ
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เดชา วราชนุ สร้างพืน้หลงัของผลงาน  ธรรมชาติ 2 ด้วยการ
ใช้แผ่นไม้ทาสีด า เน่ืองด้วยต้องการให้พืน้สีด าช่วยขับเน้นให้รูปทรงท่ีอยู่ระดับพืน้หน้าให้เห็น
เดน่ชดัขึน้มา ซึง่ศลิปินเปรียบเทียบประสบการณ์ดงักล่าว กบั การจดัพืน้ท่ีให้กบังานเคร่ืองประดบั
จ าพวกเพชรและทอง ท่ีมกัจะได้รับการจดัวางบนพืน้สีด าหรือพืน้สีแดง ลกัษณะเช่นนัน้ จะท าให้
วตัถท่ีุมีความแวววาวมีความโดดเดน่ขึน้มา  
 

 

 
ภาพประกอบ 92  ภาพลายเส้นท าขึน้มาใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์ แสดงรูปทรง โครงสร้าง 

และรายละเอียดโครงเส้น ในผลงาน ธรรมชาติ 2 ของ เดชา วราชนุ 
 

ท่ีมา : ทกัษิณา พิพิธกลุ 
 

  



 211 

ค) การบรูณาการกลวิธีในการสร้างภาพหลากหลาย 
กลวิธีทางประตมิากรรม ภาพพิมพ์และจิตรกรรม  
การส ร้ า งสร ร ค์  ผลงาน   ธ ร รมชาติ  2  ศิ ล ปิน ใ ช้

ประสบการณ์จากการได้พบเห็นสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ ความรู้จากการสร้างสรรค์งานด้วยวสัดไุม้ 
โลหะและงานออกแบบเคร่ืองประดับ ในการน าเสนองานในรูปแบบจิตรกรรมส่ือประสม จาก
ข้อจ ากดัของการใช้วสัดโุลหะท่ีต้องใช้วิธีการตดั พบัท าให้รูปทรงท่ีได้สว่นใหญ่เป็นเรขาคณิตแบบมี
เหล่ียมมมุ เดชา วราชนุ ได้เปล่ียนวสัดมุาเป็นแผน่ไม้ซึง่อ านวยให้ เดชา วราชนุ สามารถสร้างสรรค์
รูปทรงท่ีมีความโค้ง หยกั และมีเส้นล่ืนไหลแบบอิสระมากย่ิงขึน้  

กล่าวได้ว่า ศิลปินมีแนวคิด 1) การใช้อินทรีย์รูปและรูปทรงเรขาคณิตใน
การสร้างสรรค์งานเพ่ือแสดงออกถึงธรรมชาติแวดล้อมแบบสังคมเมืองและสังคมชนบท  
2) การสะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญของธรรมชาติในฐานะของแหล่งพลังแห่งการสร้างสรรค์  
3) การเรียนรู้ถึงข้อจ ากดัของวสัดแุตล่ะประเภทและการเลือกใช้วสัดท่ีุมีความเหมาะสมกบัรูปทรงท่ี
ต้องการแสดงออก 
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2.3.4 กลุม่ผลงานแบบนามธรรมขอบรอบนอกรูปทรงอิสระ 
2.3.4.1 ผลงาน จินตนาการจากธรรมชาต,ิ 2543 (ค.ศ. 2000) 

เทคนิค ส่ือประสม จากแผน่โลหะและแผ่นไม้ ขนาด 105 x 70 ซม. 
 

 
 

ภาพประกอบ 93  ผลงาน จินตนาการจากธรรมชาติ, 2543 (ค.ศ. 2000) 
 

ท่ีมา: พิพิธภัณฑสถาน  แห่งชาติ หอศิลป นิทรรศการศิลปะ (2546) เดชา วราชุน                                        
นิทรรศการศิลปกรรมย้อนหลงั ไมป่รากฏเลขหน้า 

 
1) แรงบนัดาลใจ แนวคดิและกระบวนแบบในการสร้างสรรค์ผลงาน  

เดชา วราชนุ ได้รับแรงบนัดาลใจจากธรรมชาติในการสร้างสรรค์
ผลงาน จินตนาการจากธรรมชาติ (2543) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การค้นพบแรงบนัดาลใจตา่งๆ จาก
พืชพรรณธรรมชาติ ภายในพืน้ท่ีบริเวณบ้านสวน ต าบลคลองหก อ าเภอธัญบุรี จงัหวดัปทุมธานี  
ซึ่งการสร้างสรรค์ผลงาน จินตนาการจากธรรมชาติ  เดชา วราชนุ ได้รับแรงบนัดาลใจจากการพบ
เห็นฝักมะขามท่ีตกอยู่ท่ีพืน้ และผลงานชิน้นีเ้ป็นผลงานสร้างสรรค์ตอ่เน่ืองจาก ผลงาน ธรรมชาติ 
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1 และธรรมชาติ 2 หากแต่ศิลปินมีความต้องการท่ีจะท าให้ผลงานของตนเองแสดงออกถึงความ
เป็นธรรมชาติมากยิ่งขึน้ จึงได้ละทิง้รูปทรงเรขาคณิตออกไป และก าหนดกรอบภาพให้เป็นไปตาม
ขอบรอบนอกของรูปทรงอิสระ 

เดชา วราชุน ได้ละทิง้รูปทรงเรขาคณิตออกไปทัง้หมดและได้
ค้นพบว่า ธรรมชาติ คือพลังแห่งแรงบันดาลใจอันส าคัญในการสร้างสรรค์งานในช่วงเวลานี ้ 
นอกจากนีก้ารละทิง้กรอบภาพแบบขนบของงานจิตรกรรม ได้ท าให้งานจิตรกรรมส่ือประสมของ  
เดชา วราชนุ  ส่งสะท้อนถึงความรู้สึกของความอิสระมากยิ่งขึน้ ทัง้นีค้วามอิสระดงักล่าว มาจาก
เหตสุองประการ คือ หนึ่ง การสร้างสรรค์งานโดยได้รับแรงบนัดาลใจจากสภาพแวดล้อมธรรมชาติ 
และสอง การเปล่ียนวัสดุ จากโลหะเป็นแผ่นไม้ เทคนิคและวิธีการท างานกับแผ่นไม้สามารถ
ปลดปลอ่ยใจของ เดชา วราชนุ ให้ล่ืนไหลไปกบัธรรมชาติของวสัด ุ ซึง่สง่สะท้อนออกมาในรูปแบบ
ของความผ่อนคลายและการออกนอกกรอบวิธีปฏิบัติของจิตรกรรมแบบเดิม  โดยการประณี
ประนอมกบัธรรมชาตขิองไม้และกรรมวิธีในการควบคมุวสัดไุม้ ท าให้ เดชา วราชนุ คอ่ยๆ เรียนรู้ถึง
ความแตกตา่ง และเห็นหนทางท่ีจะท าให้วสัดแุผน่ไม้ได้สามารถแสดงคณุลกัษณะของมนัได้อยา่ง
เตม็ท่ี  

2) ลกัษณะของการแสดงออกด้านสุนทรียภาพท่ีส่ือความหมายต่อ
สงัคม 

คณุคา่สนุทรียภาพทางด้านเนือ้หา 
ผลงาน จินตนาการจากธรรมชาติ ของ เดชา วราชุน คือ  

การสะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญของธรรมชาติ ในฐานะของแหล่งก าเนิดชีวิตและพลังแห่ง  
การสร้างสรรค์ ศลิปะ คือ การแสดงออกท่ีมีการตอบโต้กบัพืน้ท่ีจริงและสภาวะของสภาพแวดล้อม 
ด้วยการแสดงออกถึงความอิสระ ความมีชีวิตชีวาของรูปทรงท่ีปรากฏในธรรมชาต ิ 

คณุคา่สนุทรียภาพทางด้านวสัด ุรูปทรงและสี 
การท างานกบัวสัดใุนงานจิตรกรรมส่ือประสม ท าให้ศลิปินได้

เรียนรู้ถึงความแตกต่างของคณุลกัษณะทางกายภาพ และภาษาท่ีมีอยู่ในตวัวสัด ุไม้เป็นวสัดจุาก
ธรรมชาติ ย่อมมีคณุลกัษณะบางอย่างท่ีท าให้ศิลปินสามารถสมัผสัถึงสภาวะความเป็นธรรมชาติ  
ด้วยความยืดหยุ่นต่อสภาวะอากาศ ความโปร่งของเนือ้เย่ือและความมีชีวิตของแผ่นไม้ ส่งผลให้
การสร้างสรรค์งานของ เดชา วราชนุ ได้ผลลพัธ์ท่ีแตกตา่งออกไปจากการใช้แผน่โลหะ  
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แผน่ไม้เป็นวสัดท่ีุเอือ้อ านวยให้ศลิปินสามารถสร้างสรรค์ด้วย
รูปทรงอิสระ ท าให้ผลงานมีรูปแบบของความเป็นทางการน้อยลง ผู้ชมรู้สึกถึงระยะห่างระหว่าง
พืน้ท่ี (Space) และมีความรู้สกึร่วมไปกบัรูปทรงอิสระท่ีเกิดขึน้  

3) หลกัการทางศลิปะ 
ก) การใช้ส่ือและวสัดใุนการสร้างสรรค์ผลงาน 

แผน่ไม้ แผน่โลหะ และเศษแผน่โลหะ  
ข) โครงสร้างในการจดัภาพ 

โครงสร้างของรูปทรงรอบนอกทัง้หมดเป็นรูปทรงอิสระ หลุด
ออกจากรูปทรงส่ีเหล่ียมซึง่เป็นกรอบภาพแบบจิตรกรรมตามแบบขนบ  

เดชา วราชุน จัดองค์ประกอบผลงาน จินตนาการจาก
ธรรมชาติ ด้วยหลักความสมดุลแบบสมมาตร โดยก าหนดให้ลักษณะของรูปทรง จ านวนของ
รูปทรงและต าแหนง่การวางรูปทรงของทัง้ด้านซ้ายและด้านขวามีความเหมือนกนัและเทา่เทียมกนั 
หรือหากมีความแตกตา่งกนัก็จะมีความแตกตา่งกนัเพียงเล็กน้อย  ภายใต้องค์ประกอบท่ีเรียบง่าย 
เดชา วราชนุ ได้ออกแบบรูปทรงคล้ายวงรีซึ่งอยู่ช่วงบนของภาพให้มีขนาดใหญ่  มีรูปทรงท่ีไขว้กนั
ซึง่อยูบ่ริเวณชว่งลา่งของภาพให้มีปริมาณน้อยกว่า ดงันัน้ เม่ือได้ปะทะกบัผลงาน จินตนาการจาก
ธรรมชาติ สายตาของผู้ชม จะถกูดงึให้ไปอยู่กบัรูปทรงวงรีขนาดใหญ่ แล้วจึงไลเ่ รียงลงมาสูรู่ปทรง
ส่วนล่างของภาพ จากนัน้สายตาผู้ชมจะถกูดงึกลบัไปด้านบนอีกครัง้ด้วยแนวเส้นพุ่งขึน้สู่ด้านบน
จากรูปทรงสามเหล่ียมคล้ายเปลวเพลิงท่ีอยูต่รงกลางภาพ โดยมีรายละเอียดอ่ืนๆ เพิ่มเตมิดงันี ้  

เดชา วราชุน ก าหนดให้จุดสนใจของภาพอยู่ ณ ต าแหน่ง
กลางของภาพ (ต าแหน่ง ก) พร้อมกับเน้นจุดสนใจนัน้ด้วยการใช้พืน้หลงัสีด าช่วยขบัเน้นรูปทรง
ขึน้มา จากจุดสนใจท่ีอยู่กลางภาพสายตาของผู้ชมจะเร่ิมกระจายตวัสู่บริเวณด้านข้างของภาพ
ตามเส้นแนวเฉียงคล้ายเส้นรัศมีท่ีพุ่งออกจากศนูย์กลาง (ต าแหน่ง ข)  อีกทัง้พืน้ผิวรายละเอียด
จากแผ่นเศษโลหะชิน้เล็กๆ ช่วยดึงสายตาผู้ ชมให้ละออกจากต าแหน่งกึ่งกลางท่ีเป็นสีด าทึบ
กระจายตวัสูบ่ริเวณพืน้ท่ีรอบๆ ด้านข้าง 

เดชา วราชนุ สร้างสรรค์กรอบนอกชิน้งานให้เป็นรูปทรงอิสระ 
ด้วยวิธีการนี ้ผลงาน จินตนาการจากธรรมชาติ จึงไม่ต้องอิงอยู่กบักรอบภาพแบบส่ีเหล่ียมซึ่งเป็น
วิธีการตามขนบดัง้เดิมอีกต่อไป แต่รูปทรงของผลงาน จินตนาการจากธรรมชาติ ได้สร้าง
ปฏิสัมพันธ์กับพืน้ท่ีจริงโดยรอบตวัมันเองอย่างสมบูรณ์ กรอบภาพส่ีเหล่ียมท่ีเคยเป็นเส้นแบ่ง
ระหวา่งโลกแหง่ความจริงและโลกศิลปะ ได้ถกูลบเลือนลง ความอิสระของเส้นหยกัและรูปทรงโค้ง
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ท่ีได้รับแรงบนัดาลใจจากเกลียวฝักมะขามได้ปลดปล่อยให้ความรู้สึกของความอิสระ ความเป็น
ทางการและพิธีรีตองท่ีเคร่งครัดในผลงานของ เดชา วราชนุ ลดลงสู่ความกลมกลืนกบัสิ่งแวดล้อม
มากยิ่งขึน้ 

 

 

 
ภาพประกอบ 94  ภาพลายเส้นท าขึน้มาใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์ แสดงรูปทรง โครงสร้าง 
และรายละเอียดโครงเส้น ในผลงาน จินตนาการจากธรรมชาต ิของ เดชา วราชนุ 

 
ท่ีมา : ทกัษิณา พิพิธกลุ 

 

ค) การบรูณาการกลวิธีในการสร้างภาพหลากหลาย 
กลวิธีทางประตมิากรรม ภาพพิมพ์ และจิตรกรรม 
การสร้าสรรค์ผลงาน จินตนาการจากธรรมชาติ เดชา วราชนุ 

ปรับเทคนิควิธีการด้วยการใช้วัสดจุากแผ่นไม้มากยิ่งขึน้ เน่ืองจากแผ่นไม้เอือ้ให้ศิลปินสามารถ
สร้างรูปทรงโค้ง เส้นหยกั และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรอบภาพของงาน ซึง่มีลกัษณะเป็นรูปทรงอิสระ 
เส้นโค้งอิสระและล่ืนไหล การใช้วสัดโุลหะ อาทิ โลหะทองแดงท าสี ยงัมีปรากฏให้เห็นอยู่ บ้างและ
การประกอบกนัของวสัดโุลหะและวสัดแุผ่นไม้ ยงัคงบอกถึงกระบวนวิธีการประกอบสร้างด้วยการ
ใช้ระดบัสงูต ่าท่ีมีความแตกตา่งกนั 
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เดชา วราชนุ ยงัคงใช้สีอะคริลิกเป็นพืน้ช่วยรองรับการปะ
ตดิแผน่เศษโลหะ โดยการท าพืน้ผิวลายเส้นบนสีอะคริลิกจะท าให้เศษโลหะตา่งๆ เกาะบนพืน้ผิวได้
ดี ซึง่วิธีการดงักลา่ว เดชา วราชนุ ได้น าความรู้มาจากงานก่อสร้างและจากงานปกูระเบือ้ง    

กล่าวได้ว่า 1) ศิลปินได้รับแรงบนัดาลใจจากธรรมชาติ โดยเฉพาะจาก
พืชพรรณท่ีพบภายในบริเวณบ้านพักอาศยัของตนเอง น ามาเป็นแรงบนัดาลใจในการออกแบบ
รูปทรงผลงานให้มีความเป็นอินทรีย์รูปมากยิ่งขึน้   2) รูปทรงแบบอินทรีย์รูปส่ือความหมายถึงการ
เคล่ือนไหวเติบโตอย่างอิสระซึ่งเป็นปรากฏการณ์ท่ีพบได้ในธรรมชาติ  3) การท าให้รูปทรงกรอบ
ภาพเป็นรูปทรงอิสระ อยู่ได้ด้วยตนเองโดยไม่มีแผ่นพืน้หลงั ท าให้ตวังานจิตรกรรมมีทัง้ความเป็น
สองมิติและสามมิติ 4) การเปล่ียนวสัดุจากการใช้โลหะมาสู่การใช้แผ่นไม้ท าให้ศิลปินได้เรียนรู้
ธรรมชาตขิองวสัดแุตล่ะอยา่งเพิ่มมากขึน้ และสามารถพฒันาผลงานของตนเองมาสูก่ารแสดงออก
อยา่งมีความผอ่นคลายได้มากยิ่งขึน้  
 

2.3.4.2 ผลงาน ก าเนิดชีวิต ปี พ.ศ. 2543 (2000) 
 เทคนิคส่ือประสม  ขนาด 120 x 155 ซม. 

 

 
 

ภาพประกอบ 95  ผลงาน ก าเนิดชีวิต  ปี พ.ศ. 2543 (2000) 
 

ท่ีมา: พิพิธภัณฑสถาน  แห่งชาติ หอศิลป นิทรรศการศิลปะ (2546) เดชา วราชุน                                           
นิทรรศการศิลปกรรมย้อนหลงั ไมป่รากฏเลขหน้า 



 217 

1) แรงบนัดาลใจและแนวคดิในการสร้างสรรค์ผลงาน  
ผลงานช่ือ ก าเนิดชีวิต (2543) เป็นผลงานอีกชิน้หนึ่งท่ี เดชา วราชนุ 

ได้รับแรงบนัดาลใจจากการท่ีได้ไปอยู่ในสภาพแวดล้อมชนบท ณ ห้องท างาน ต าบลคลองหก 
อ าเภอธญับรีุ จงัหวดัปทมุธานี  ท่ีซึง่ศลิปินกลา่ววา่ “เวลากลางวนัแสงก็จ้า เวลากลางคืนก็มืดสนิท
เพราะมนัไมมี่แสงสว่างจากตกึหรืออะไรเลย” (เดชา วราชนุ, 2561) สิ่งท่ีปรากฏเป็นพืน้ท่ีสว่นใหญ่
ในผลงานจงึเกิดเป็นพืน้ท่ีสีขาวและพืน้ท่ีสีด าซึง่แทนคา่ของแสงและความมืด  

นอกจากนี ้เดชา วราชนุ ยงัได้กล่าวถึงแรงบนัดาลใจจากรูปทรง
ของผกัเสีย้นซึ่งพบท่ีปลายสวนว่ามีลกัษณะเป็นเกลียวๆ จึงได้น ารูปทรงดงักล่าวมาออกแบบเป็น
รูปทรงอิสระและระบายด้วยสีทอง ผลงาน ก าเนิดชีวิต เสมือนเป็นภาพของการเร่ิมต้นแห่งการจุด
ประกายความคิด จุดเร่ิมต้นของการด าเนินชีวิตในรูปแบบใหม่ซึ่งแตกต่างไปจากการใช้ชีวิตใน
สงัคมเมือง การเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมดงักลา่วน ามาซึง่การเปล่ียนแปลงรูปแบบและแนวคดิ
ของผลงานซึง่ขณะนีอิ้งอยูก่บัแรงบนัดาลใจและรูปทรงจากธรรมชาตอิยา่งเตม็เป่ียม   

การสร้างสรรค์ซึ่งได้รับแรงบนัดาลใจจากธรรมชาติได้ส่งผลต่อ
การก าหนดพืน้ท่ีและกรอบรูปทรงภายนอกของผลงานซึ่งมีลักษณะคล้ายวงกลมกึ่งวงรี โดย
สามารถอ้างอิงถึงรูปทรงธรรมชาติ อาทิ พระอาทิตย์ พระจันทร์หรือก้อนเฆฆ ซึ่ง เดชา วราชุน 
มกัจะเห็นพระอาทิตย์ พระจนัทร์และก้อนเฆฆได้อย่างชดัเจนท่ามกลางสภาวะท่ีไร้อาคารบดบงั  
รูปทรงอิสระท่ีได้รับ แรงบนัดาลใจมาจากธรรมชาติเป็นรูปทรงท่ีมีพลงัแห่งการเปล่ียนแปลงซ่อน
เร้นอยู่ภายใน ไม่ว่าจะเป็นการเปล่ียนแปลงจากปัจจยัภายในตวัมนัเอง หรือจากแรงกระท าท่ีเข้า
มากระทบ  การก าหนดกรอบรอบนอกของผลงานท่ีเคยเป็นเส้นเรียบคมชดัจึงเกิดเป็นเส้นโค้งหยกั 
อนัแสดงให้เห็นถึงความเปล่ียนแปลงไมห่ยดุนิ่ง  

การสร้างสรรค์ผลงานช่ือ ก าเนิดชีวิต  ของ เดชา วราชนุ แสดงให้
เห็นถึงพฒันาการของศิลปินท่ีสามารถก้าวข้ามผ่านข้อจ ากดัของตนเอง ซึ่งมกัสร้างสรรค์งานด้วย
รูปทรงเรขาคณิตและใช้วสัดโุลหะในการแสดงออก  ศลิปินได้เปล่ียนวสัดหุลกัท่ีใช้ในการสร้างสรรค์
เป็นวสัดแุผ่นไม้ ศิลปินได้ค้นพบว่า ธรรมชาติของวสัดแุต่ละประเภทมีส่วนช่วยให้การแสดงออก
ของศลิปินมีทิศทางท่ีเปล่ียนแปลงไปได้ ในท่ีนีว้สัดแุผน่ไม้เอือ้ให้ศลิปินสามารถสร้างสรรค์รูปทรงท่ี
มีรายละเอียดด้วยเส้นโค้งและเส้นหยกัในรายละเอียดปลีกย่อยได้ ในขณะท่ีวสัดโุลหะจะอ านวยให้
ศลิปินสร้างสรรค์รูปทรงในแบบเส้นตรงเรขาคณิตได้ดี 
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การได้เรียนรู้ธรรมชาติของวสัดจุากการลงมือปฏิบตัิงานจริง ได้
ท าให้ศิลปินสามารถหนีออกห่างจากการสร้างงานตามแบบแผนท่ีเคยปฏิบัติมา ลักษณะของ
ผลงานท่ีเด่นชดัในช่วงเวลานี ้คือ การใช้รูปทรงอิสระเรียบง่าย การท ากรอบรอบนอกของรูปทรง
ด้วยเส้นหยกัโค้งให้ความรู้สกึอิสระ แผข่ยายเจริญเตบิโต การใช้สีหลกัเพียงสีขาวและสีด า 

2) ลกัษณะของการแสดงออกด้านสุนทรียภาพท่ีส่ือความหมายต่อ
สงัคม 

คณุคา่สนุทรียภาพทางด้านเนือ้หา 
ผลงาน ก าเนิดชีวิต ของ เดชา วราชนุ คือ การสะท้อนให้เห็น

ความส าคญัของธรรมชาต ิในฐานะของพลงัแหลง่ก าเนิดชีวิตและพลงัแหง่การสร้างสรรค์  น าเสนอ
เนือ้หาเก่ียวกับชีวิตในธรรมชาติ ความอิสระ ความเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลง พลงังานและความมี
ชีวิตชีวาของรูปทรงท่ีปรากฏในธรรมชาต ิ 

คณุคา่สนุทรียภาพทางด้านวสัด ุรูปทรงและสี 
ศิลปินได้น าเสนอคุณค่าใหม่อันเกิดจากการน าวัสดุท่ีมี

ดาษด่ืนทัว่ไปมาสร้างสรรค์ อาทิ แผน่ไม้และเศษแผน่โลหะ  แตเ่ม่ือ เดชา วราชนุ ได้น าวสัดเุหล่านี ้
มาสร้างสรรค์ใหม่ด้วยการก าหนดรูปทรง โครงสร้างและสี และน าจดุเดน่ของวสัดเุหล่านีม้าใช้ใน
ผลงาน อาทิ โครงสร้างท่ียืดหยุ่นของเนือ้ไม้อ านวยให้ศิลปินสามารถสร้างรูปทรงอิสระได้  และตวั
วัสดุแผ่นไม้สามารถเช่ือมโยงสัมพนัธ์ไปสู่แหล่งก าเนิดจากธรรมชาติได้  ความมันวาวของโลหะ
สามารถส่งสะท้อนแสงและท าให้เกิดรายละเอียดระยิบระยบัแม้อยู่บนพืน้ท่ีเข้มสีด า   การขบัเน้น
คุณลักษณะอันโดดเด่นของวัสดุแต่ละประเภทให้มีความเด่นชัดขึน้มาท าให้คุณค่าของวัสดุ
เหลา่นัน้ได้รับการมองเห็นในแง่ของความงาม 

3) หลกัการทางศลิปะ 
ก) การใช้ส่ือและวสัดใุนการสร้างสรรค์ผลงาน 

แผน่ไม้ เศษแผน่โลหะ และอะคริลิกเจล  
ข) โครงสร้างในการจดัภาพ 

โครงสร้างของรูปทรงรอบนอกทัง้หมดเป็นรูปทรงอิสระรูป
วงกลมกึ่งรูปวงรี มีขอบเป็นเส้นหยกัให้ความรู้สึกเปล่ียนแปร เคล่ือนไหวไม่แน่นอน โครงสร้างของ
รูปทรงภายในแบง่ออกเป็นสองสว่นหลกัๆ คือสว่นท่ีเป็นพืน้ท่ีสีขาวกบัสีด า โดยพืน้ท่ีสีด าจะกินเนือ้
ท่ีอยู่แนวด้านล่างของภาพและกินเนือ้ท่ีน้อยกว่าพืน้ท่ีสีขาวเล็กน้อย บริเวณแนวล่างใจกลางของ
ภาพปรากฏรูปทรงอิสระ มีรายละเอียดของเส้นหยกั เป็นรูปทรงท่ีเป็นจดุเดน่ของภาพ  
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เดชา วราชุน จัดองค์ประกอบผลงาน ก าเนิดชีวิต ภายใต้
หลักการความสมดุลแบบสมมาตร โดยการก าหนดโครงสร้างและรูปทรงของพืน้ท่ีฝ่ั งซ้ายและ 
ฝ่ังขวาให้มีปริมาณรูปทรงเท่า  ๆ กัน จัดวางอยู่ในต าแหน่งใกล้เคียงกัน โดย เดชา วราชุน  
ได้ก าหนดพืน้ท่ีบริเวณสว่นบนและสว่นลา่งของภาพให้มีปริมาณของพืน้ท่ีแตกตา่งกนัเล็กน้อย   

เดชา วราชุน ก าหนดให้รูปทรงเกลียวยาวสีทองท่ีได้รับแรง
บนัดาลใจจากผกัเสีย้นเป็นจดุรวมสายตาของผลงาน  ด้วยการใช้สีทองท่ีมีความสกุอร่ามโดดเด่น
แตกต่างจากพืน้ท่ีอ่ืน ต าแหน่งการวางของรูปทรงไว้ตรงกลาง และรายละเอียดของรูปทรงแบบ
อินทรีย์  จากต าแหนง่กลางภาพสายตาของผู้ชมจะแผ่ออกตามเส้นแนวเฉียงซึง่เป็นจดุแบง่บริเวณ
พืน้ท่ีสีขาวและสีด า (ต าแหนง่ ก)  ลกัษณะของเส้นเฉียงยิ่งชว่ยขบัเน้นให้เห็นการพุง่ตวั การเคล่ือน
ตวัและการเจริญงอกงามของรูปทรงเกลียวสีทอง  

เดชา วราชุน ได้ใช้เส้นลวดทองแดงเล็กๆ ปะปิดบนบริเวณ
พืน้ท่ีสีด า โลหะทองแดงจะมีความวาวออกมาเล็กน้อยและช่วยสร้างรายระเอียดระยิบระยบั และ
ให้ความรู้สึกของพืน้ผิวแบบจบัต้องได้ ในส่วนพืน้ท่ีสีขาว เดชา วราชนุ ใช้เศษแผ่นโลหะปะปิดบน
พืน้อะคริลิกสีขาว โดยคอ่ยๆ เรียงต าแหน่งแผ่นเศษโลหะให้มีการเกาะกลุ่มบริเวณแนวเส้นแบ่งสี
ขาวและสีด า จากนัน้จึงเร่ิมกระจายตวัออกสู่ด้านบนของภาพ เดชา วราชนุ จดัเรียงเศษแผ่นโลหะ
เหลา่นีอ้ยา่งระมดัระวงั และมีโครงสร้างของภาพไว้ในใจก่อนลว่งหน้า  

เดชา วราชนุ ต้องการท าให้กรอบภาพของผลงาน ก าเนิดชีวิต  
เป็นเส้นแบบลกัษณะเว้าแหว่งเหมือนถกูกดัเซาะ เพ่ือแสดงออกถึงรูปทรงอิสระท่ีมีการเคล่ือนไหว
เปล่ียนแปลง โดย เดชา วราชนุ ได้วางโครงสร้างรูปทรงของกรอบภาพไว้อย่างคร่าวๆ  จากนัน้เม่ือ
ต้องลงมือปฏิบัติงานจริง เดชา วราชุน จะปลดปล่อยให้ธรรมชาติของวัสดุได้พาจิตใจและ  
การเคล่ือนไหวของมือท่ีควบคมุเคร่ืองมือเล่ือยตดัไม้ให้ด าเนินไปอยา่งอิสระ 
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ภาพประกอบ 96  ภาพลายเส้นท าขึน้มาใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์ แสดงรูปทรง โครงสร้าง 

และรายละเอียดโครงเส้น ในผลงาน ก าเนิดชีวิต ของ เดชา วราชนุ 
 

ท่ีมา : ทกัษิณา พิพิธกลุ 
 

ค) การบรูณาการกลวิธีในการสร้างภาพหลากหลาย 
กลวิธีทางประตมิากรรม ภาพพิมพ์ และจิตรกรรม 
การส ร้างสรร ค์ผลงาน ช่ือ  ก า เนิด ชีวิต  เ ป็นการน า

ประสบการณ์อนัหลากหลายเข้ามาผสมผสานในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเม่ือต้อง
เข้าสู่จดุเปล่ียนของการสร้างสรรค์จากรูปทรงเรขาคณิตมาเป็นรูปทรงธรรมชาติ เดชา วราชนุ ต้อง
แสวงหาวิธีการแสดงออก ทดลองอยู่กับการใช้วัสดุ การออกแบบรูปทรง การจัดองค์ประกอบ  
การใช้สีและการใช้พืน้ผิวท่ีแตกตา่งไปจากเดิม เดชา วราชนุ ใช้พืน้ความรู้เดิมจากการท างานภาพ
พิมพ์ ด้วยการใช้รูปทรงน้อยเรียบง่ายในการออกแบบผลงาน ความช านาญด้านงานจิตรกรรมใน
การจัดการกับองค์ประกอบท่ีสะอาดคมชัด และความรู้ในเร่ืองของการจัดการกับวัสดุใน
หลากหลายรูปแบบศิลปินทดลองหลากหลายวิธีในการท่ีจะก้าวข้ามผ่านการสร้างสรรค์งานในวิถี
เดิมของตนเอง อาทิ การทดลองปรับเปล่ียนรูปทรง การจดัการกบัโครงสร้างรูปทรงของกรอบภาพ 
การจดัการกับขอบภาพด้วยการใช้เส้นหยกั การลดการใช้สีให้เหลือเพียงสีขาวและด า และการ
เปล่ียนขนาดของผลงาน 
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กล่าวไ ด้ว่า  1) ศิลปินไ ด้ รับแรงบันดาลใจจากการ ท่ีไ ด้ไปอยู่ ใน
สภาพแวดล้อมชนบท ท่ีซึ่งมีแสงจ้าในเวลากลางวันและความมืดมิดในเวลากลางคืน  ทิวทัศน์ 
แมกไม้ แสงแดด กระแสลมและท้องฟ้าไร้การบดบงัจากอาคารสูง ซึ่งส่งผลต่อการสร้างสรรค์
ผลงานในทิศทางใหมใ่ห้มีการใช้พืน้ท่ีวา่งเป็นโครงสร้างในผลงานมากย่ิงขึน้ การใช้สีก็มีความเรียบ
ง่ายมากยิ่งขึน้ คือ มีการใช้สีขาวแทนคา่ความหมายของแสง และสีด าแทนคา่ความหมายถึงความ
มืดมิด 2) ศิลปินออกแบบสันฐานเค้าโครงของงานจิตรกรรมให้เป็นรูปทรงอิสระ โดย ลดทอน
รูปทรง (สญัญะ) แบบ icon สู่การใช้สญัญะแบบ symbol ซึ่งเป็นวิธีการท่ีท าให้รูปทรงมีความเป็น
นามธรรมโดยในทีนี้รู้ปทรงท่ีศิลปินสร้างสรรค์ส่ือความหมายเช่ือมโยงถึงรูปทรงในธรรมชาติ  
อาทิ ก้อนเฆฆ พระจนัทร์ และพระอาทิตย์ เป็นต้น 3) ผลงานก าเนิดชีวิต เป็นผลงานชิน้ส าคญัท่ี
แสดงให้เห็นจดุเปล่ียนของการแสดงออกจากรูปทรงนามธรรมเรขาคณิต สู่การใช้รูปทรงธรรมชาติ
และรูปทรงอิสระ 

2.3.4.3 ผลงานช่ือ ความประทบัใจ 9 ปี พ.ศ. 2545 (2002) 
 เทคนิคส่ือประสม  ขนาด 215 x 100 ซม.  

 

 
 

ภาพประกอบ 97  ผลงานช่ือ ความประทบัใจ 9 ปี พ.ศ. 2545 (2002) 
 

ท่ีมา: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป นิทรรศการศิลปะ (2546) เดชา วราชุน                                          
นิทรรศการศิลปกรรมย้อนหลงั ไมป่รากฏเลขหน้า 
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1) แรงบนัดาลใจ แนวคดิและกระบวนแบบในการสร้างสรรค์ผลงาน  

ในช่วงปี พ.ศ. 2546-2553 เดชา วราชุน ได้สร้างสรรค์ผลงาน
ขึน้มาสองชุด คือ จินตนาการจากธรรมชาติ  และชีวิตในนามธรรม ซึ่งการย้ายท่ีพ านักและ 
การเปล่ียนผ่านของชีวิตในช่วงวัยนีไ้ด้ส่งผลต่อการสร้างสรรค์ของศิลปิน  เดชา วราชุน (2553) 
เขียนบนัทกึไว้ในสจูิบตัรนิทรรศการศลิปกรรมสองศลิปินไว้ว่า  
 

 การสร้างสรรค์งานศิลปะในช่วงปี พ.ศ. 2546-2553 ผลงานสว่นใหญ่จะมีที่มาจากสิง่
ต่างๆ รอบๆ ตวัในหลายเร่ือง เช่น ธรรมชาติรอบๆ ตวัและชีวิตภายในครอบครัว อนัเป็น
เนือ้หาที่มีความผูกพนัที่เกิดขึน้ในชีวิตประจ าวนั เป็นจินตนาการที่ได้มาจากธรรมชาติ
รอบๆ ตัวที่ข้าพเจ้าท างานศิลปะในบริเวณสตูดิโอที่มีสภาพแวดล้อมยังดูเป็นชนบท
หา่งไกลชมุชน มีความเงียบสงบ  ร่มร่ืน ท าให้ข้าพเจ้าได้รับความบนัดาลใจและสร้างสรรค์
ผลงานเป็นชุดแรก จินตนาการจากธรรมชาติเป็นความคิดแบบเรียบง่ายที่จะหาได้และ
พฒันามนัให้หลดุพ้นไปจากความเป็นจริงในธรรมชาติ ให้เป็นธรรมชาติตามจินตนาการ
ของเรา ธรรมชาติเป็นเพียงตวัต้นก าเนิดของการคิดฝัน แต่ความคิดในการสร้างสรรค์ไมม่ี
จุดสิน้สดุและสามารถสร้างภาพให้เกิดได้ตลอดเวลาด้วยการใช้ทศันธาตุและวสัดตุ่างๆ 
(เดชา วราชนุ, 2553) 

 
ผลงานช่ือ ความประทับใจ 9 ได้รับแรงบนัดาลใจจากวัสดุเป็น

แผ่นไม้ลงับรรจุสินค้ามาจากต่างประเทศ ได้มาอย่างบงัเอิญจากคนรู้จกัเสนอมอบแผ่นไม้ไม่ใช้
แล้วให้กบัศลิปิน เน่ืองจากเห็นวา่เป็นไม้คณุภาพดี เม่ือ เดชา วราชนุ ได้รับแผน่ไม้ จงึน ามาตดัเป็น
เศษชิน้เล็กชิน้น้อย โดยท่ียงัไมไ่ด้วางแผนอะไรล่วงหน้า แตใ่นขณะท่ีตดัไปเร่ือยๆ นัน้ ก็พบวา่ แผน่
ไม้สามารถตดัให้เป็นชิน้เล็กๆ ได้ และมีรายเอียดของการตัดเป็นเส้นหยักเส้นโค้งขนาดเล็กได้ 
ดงันัน้ วิธีการตดัไม้ของ เดชา วราชนุ คือ ตดัไปเร่ือยๆ โดยท าเป็นแนวเส้นแบบโค้ง และพยายาม
ซอยแบ่งย่อยให้ชิน้ไม้มีลกัษณะเป็นเส้นยาวแต่มีขนาดเล็กลงกระทั่งไม้บางชิน้มีความบางท่ีไม่
สามารถจะแบ่งแยกย่อยลงไปได้อีก เดชา วราชุน ตดัชิน้ไม้และเก็บสะสมไว้กระทั่งได้ปริมาณ
จ านวนหนึ่ง จึงน ามาจดัเรียงให้เกิดเป็นรูปตา่ง ๆ ซึ่งโดยมากรูปท่ีปรากฏออกมาจะมีลกัษณะเป็น
รูปทรงธรรมชาติ ให้ความรู้สึกเคล่ือนไหวเติบโต เน่ืองจากธรรมชาติของการตดัไม้ด้วยเล่ือยมือ
แบบไฟฟ้าอ านวยให้ศลิปินสร้างรูปทรงท่ีอ่อนช้อยเชน่นัน้ขึน้มาได้  
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ในการท างานไม้ เดชา วราชุน ไม่ได้มีการวางแผนหรือออกแบบ
ผลงานไว้ลว่งหน้า การท างานจะเป็นลกัษณะของการน าชิน้ไม้มาวางและเม่ือตดัสินใจวา่จะวางชิน้
ไหนอย่างไรจึงน าชิน้ไม้มาติดกันโดยใช้กาวเป็นตวัเช่ือม การออกแบบรูปทรงกรอบขอบนอกก็ให้
เป็นไปตามรูปทรงภายในท่ีปรากฏ โดยจะใช้วิธีเล่ือยขอบงานออกตามรูปทรงอิสระท่ีเกิดจากการ
เรียงและปะปิดชิน้สว่นแผน่ไม้  

ประสบการณ์จากการสร้างสรรค์งานร่วมระยะเวลา 30 ปี คือ สิ่ง
ท่ีสัง่สม  คือ สิ่งท่ีท าให้ศิลปินมีจินตภาพกบัวสัดุท่ีตนหยิบจบัน ามาใช้ ผลงานของ เดชา วราชนุ ท่ี
ท าจากแผ่นไม้ลงัชดุนี ้ท าขึน้จ านวนจ ากดัตามปริมาณของแผน่ไม้ท่ีเอือ้อ านวย ดงันัน้ งานจากชดุ
เศษวสัดไุม้ลงัจึงเป็นงานท่ีท าขึน้จากวสัดเุฉพาะ เป็นผลงานท่ีมีจ านวนจ ากัด ไม่มีท าขึน้มาใหม่
หรือท าเพิ่มเตมิ  

2) ลกัษณะของการแสดงออกด้านสุนทรียภาพท่ีส่ือความหมายต่อ
สงัคม 

คณุคา่สนุทรียภาพด้านเนือ้หา 
ผลงาน ความประทบัใจ 9 เป็นการถ่ายทอดบรรยากาศและ

เร่ืองราวจากชนบท ท่ีมีความเงียบสงบ ร่มร่ืน มีอากาศบริสุทธ์ิ กระแสลมวิ่งไหลผ่านอย่างไร้สิ่ง 
บดบงั  ธรรมชาติท่ีมีคณุคา่ทัง้ต่อร่างกาย อารมณ์และจิตใจ ด้วยการใช้มมุมองแบบระยะใกล้ใน 
การก าหนดรูปทรงภายนอกคล้ายใบไม้ ในขณะท่ีการให้รายละเอียดภายในแตล่ะช่องรูปทรงแสดง
มุมมองแบบระยะไกลเพ่ือพรรณนาเหตุการณ์คล้ายกับการปลิวพัดกระจายของกระแสลมและ
ใบไม้ 

ผลงาน ความประทับใจ 9 น าเสนอความงามท่ีไ ด้ รับ 
แรงบนัดาลใจจากธรรมชาติ เดชา วราชุน ใช้เส้นโค้ง เส้นหยกั และรูปทรงอ่อนช้อยเพ่ือแสดงถึง
ความงดงามของธรรมชาติ อาทิ ใบไม้ อากาศ และแรงลม ท าให้ผู้ชมนึกถึงพืน้ท่ีโล่งๆ ไร้อาคารบด
บงั แล้วมีกระแสลมอ่อนๆ พดักระทบมา รูปทรง และเส้น ท่ีปรากฏในผลงาน เคล่ือนตวัไปทางซ้าย
และขวาอย่างโอนอ่อนผ่อนตาม เศษโลหะท่ีปะปิดอย่างกระจายตวับนพืน้ผิวอะคริลิกสีขาวให้
ความรู้สกึเหมือนกบัละออง หรือเศษใบไม้ถกูพดัปลิวกระจายลอ่งลอยอยูใ่นพืน้ท่ีวา่ง  

คณุคา่สนุทรียภาพด้านวสัด ุรูปทรงและสี 
ผลงาน ความประทบัใจ 9 มีลกัษณะเหมือนบทกวี ท่ีชกัชวน

ให้ผู้ ชมได้ปลดปล่อยจินตนาการให้หวนนึกถึงห้วงขณะหรือเวลาของสถานการณ์หนึ่ง  ๆ โดย
จินตนาการท่ีผู้ชม จินตภาพถึงมิได้ขึน้อยูก่บัรูปทรงท่ีปรากฏแก่สายตาเทา่นัน้ แตค่ณุสมบตัเิฉพาะ
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ของวัสดุหนึ่งเช่ือมโยงประสบการณ์ภายในความคิดของเรา เข้ากับเร่ืองราวของวัตถุท่ีเรารู้จัก
คุ้นเคย เศษชิน้ไม้ท่ีประกอบกันขึน้มาคล้ายรูปทรงของใบไม้และต้นไม้สามารถเช่ือมโยงไปถึง 
ความเป็นต้นไม้ ซึ่งครัง้หนึ่งเศษชิน้ไม้เหล่านีก็้คือ ต้นไม้ท่ีมีชีวิต  มีความงอกงาม มีชีวิต  กระทัง่
สดุท้ายถกูแปรรูปเป็นไม้แผ่น ถกูน ามาใช้งานอตุสาหกรรม กระทัง่ เดชา วราชนุ ได้น าวสัดแุผ่นไม้
กลบัมาสร้างสรรค์ให้เป็นภาพแทนของต้นไม้อีกครัง้หนึ่ง ซึ่งการสร้างสรรค์ของศิลปินดงักล่าว ส่ง
สะท้อนเร่ืองราวของ วฏัจกัร เวลา การเปล่ียนผ่านจากต้นไม้สู่ไม้แปรรูป  ถึงแม้จะผ่านกาลเวลา
และผ่านการใช้งาน แตเ่นือ้แท้คณุสมบตัิของความเป็นไม้ก็ยงัคงมีอยู่ในตวัไม้    ในแง่นี ้ตัววสัดไุม้
จงึมีภาษาท่ีอธิบายเร่ืองราวของตวัมนัเอง และศลิปินก็คือบคุคลท่ีขบัเน้นเร่ืองราวและภาษาท่ีมีอยู่
ในวสัดเุหลา่นัน้ให้เผยตวัตนขึน้มา ผา่นส่ือวสัดท่ีุศลิปินเลือกใช้   

3) หลกัการทางศลิปะ 
ก) การใช้ส่ือและวสัดใุนการสร้างสรรค์ผลงาน 

แผน่ไม้ เศษโลหะ น๊อตโลหะ และสีอะคริลิกเจล 
ข) โครงสร้างในการจดัภาพ 

โครงสร้างของรูปทรงรอบนอกทัง้หมดคล้ายรูปวงรี วางอยู่ใน
แนวตัง้ เส้นกรอบรอบนอกของรูปทรงเป็นเส้นหยกัอิสระ  

เดชา วราชุน จดัองค์ประกอบผลงานช่ือ ความประทบัใจ 
9 ด้วยหลกัการ   ความสมดลุแบบสมมาตร แตไ่ด้จดัวางให้รูปทรงท่ีกระจายตวัอยู่ในพืน้ท่ีบริเวณ
ฝ่ังขวามือและฝ่ังซ้ายมือมีความแตกตา่งกนับ้างในเร่ืองของขนาดและต าแหน่งการจดัวาง  เพ่ือให้
เกิดความผ่อนคลายภายใต้ความมีระเบียบ เดชา วราชุน จดัวางให้พืน้ท่ีบริเวณส่วนบนของภาพ
กินพืน้ท่ี 2 ใน 3 ส่วนของผลงานทัง้หมด และพืน้ท่ีบริเวณส่วนบนจะเต็มไปด้วยรายละเอียดของ
เส้นโค้ง  เส้นหยกัและรูปทรงเล็ก ๆ ในรายละเอียดปลีกย่อย บริเวณช่องว่างตรงพืน้ท่ีสีขาวศิลปิน
ใช้เศษโลหะปะทบัไปบนพืน้สีอะคริลิก สีขาว โดยก าหนดให้บริเวณส่วนยอดบนสุดของชิน้งานมี
ความหนาแน่นของเศษแผ่นโลหะมากท่ีสดุ จากนัน้ เศษแผ่นโลหะจะคอ่ยๆ กระจายตวับางเบาไล่
ระดบัความหนาแน่นจากด้านบนสู่ด้านล่าง กระทัง่เม่ือมาถึงพืน้ท่ีว่างส่วนล่างสดุของชิน้งาน จะ
เป็นพืน้ท่ีสีขาวมีรายละเอียดของรูปทรงและสีเพียงเบาบาง เดชา วราชนุ ใช้วิธีการเจาะวางหวัน๊อต
โลหะให้เป็นจุดตามแนวเส้นโค้ง (ต าแหน่ง ก) สอดรับกับรูปทรงของกรอบรอบนอกและเป็นแนว
เส้นโค้งท่ีชว่ยดงึสายตาของผู้ชมให้วนกลบัไปสูร่ายละเอียดสว่นบนของภาพ 
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ภาพประกอบ 98  ภาพลายเส้นท าขึน้มาใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์ แสดงรูปทรง โครงสร้าง 

และรายละเอียดโครงเส้น ในผลงาน ก าเนิดชีวิต ของ เดชา วราชนุ 
 

ท่ีมา : ทกัษิณา พิพิธกลุ 
 

ค) การบรูณาการกลวิธีในการสร้างภาพหลากหลาย 
กลวิธีทางประตมิากรรม ภาพพิมพ์ และจิตรกรรม 
การสร้างสรรค์ผลงานช่ือ ความประทบัใจ 9 เดชา วราชนุ 

ใช้ความช านาญด้านงานไม้ งานภาพพิมพ์แกะไม้ และงานจิตรกรรมเข้าผสมผสานกัน จนเกิด
กลายเป็นวิธีการสร้างสรรค์ผลงานจากวสัดหุลากหลายให้อยูร่่วมกนัได้อยา่งกลมกลืน  โดยวสัดแุต่
ละประเภทยงัคงคณุสมบตัเิฉพาะตวัของมนัอยู ่ดงัค าสมัภาษณ์ของศลิปินวา่ 
 

 ผลงานที่ท าจากไม้ชิน้นีใ้ช้ทัง้เทคนิคภาพพิมพ์ การขูด การขุด สนุกมาก การท างาน
กบัไม้ที่ต้องเอาไม้มาประกอบกนัก็เป็นเร่ืองของการท างานกบัความบงัเอิญท่ีไมไ่ด้วางแผน
อะไรลว่งหน้าไว้ก่อน ตอนที่เราตดัไม้เรายงัไม่รู้ว่าจะเอาอะไรตรงไหนมาใช้ในงาน จะมา
เห็นก็ตอนจะมาประกอบกนัเท่านัน้ละ่ มีการระบายสีอะคริลิก การใช้อะคริลิกเจล การใช้
ลูกกลิง้เพื่อเน้นลายเนือ้ไม้ และการเลือกใช้หัวน๊อตโลหะหลากแบบเพื่อให้ได้สีตามที่
ต้องการ (เดชา วราชนุ, 2561) 
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และ เดชา วราชุน ได้อธิบายเพิ่มเติมถึงในรายละเอียดของ

กระบวนการท างาน ดงันี ้ 
 

 การเลือ่ยไม้ก็เลือ่ยเป็นโค้งหยกัไปมา เวลาเราเอาไม้พวกนีม้าประกอบมนัก็เหมือนกบั
ใบไม้ ต้นไม้ ธรรมชาติ มนัถกูบงัคบัให้ต้องประกอบขึน้มาเป็นลกัษณะอย่างนัน้ ตวัวสัดทุี่
เราตดัขึน้มาท าให้เกิดลกัษณะรูปทรงที่เป็นธรรมชาติมากยิ่งขึน้  ปกติถ้าท าโลหะเราจะไม่
ท าโค้ง...การท าด้วยไม้ คือ เราเอาชิน้ไม้ที่ตดัไว้มาเรียง แล้วติดกาว จากนัน้จึงใช้หวัเจียร
ไม้ขดัเอาสว่นเนือ้ออ่นของไม้ออกไป จากนัน้จึงใช้นิว้มือทาสทีองให้ติดอยูใ่นร่อง ทาสเีขียว
ให้อยูบ่นผิว จากนัน้ก็ใช้สแีดงแตะไปบนผิวอีกครัง้ ขัน้ตอนตอ่ไปคือใช้ลกูกลิง้ กลิง้สดี าทบั
ไป สีจากลกูกลิง้จะไปติดอยู่ตรงเนือ้ไม้ชัน้นอกสดุ  ในส่วนที่เป็นพืน้ที่เว้าลงไปเราก็ใช้สี
อะคริลกิเท็กซ์เจอร์ทาลงไปแล้วปะทบัด้วยเศษโลหะ จากนัน้ก็เลือ่ยขอบของชิน้งานออกให้
เป็นไปตามชิน้ไม้ที่เราวางเอาไว้ (เดชา วราชนุ, 2561) 

 

กลา่วได้วา่ ศลิปินมีแนวคดิ 1) การน าเสนอเหตกุารณ์และสภาพแวดล้อม
ในชนบทท่ีมีความเงียบสงบ ร่มร่ืน มีอากาศบริสุทธ์ิ กระแสลมว่ิงไหลผ่านอย่างไร้สิ่งบดบัง 
ธรรมชาติท่ีมีคณุค่าทัง้ต่อร่างกาย อารมณ์และจิตใจ ด้วยการก าหนดรูปทรงสนัฐานเค้าโครงรอบ
นอกของงานจิตรกรรมให้มีความคล้ายคลึงกับรูปใบไม้เพ่ือส่ือความหมายถึงความเป็นธรรมชาติ 
2) การให้รายละเอียดภายในรูปทรงเป็นการใช้รูปทรงย่อยๆ กระจายตวัทัว่ผลงาน รูปทรงย่อยๆ 
ดงักล่าวแสดงระยะห่างของผู้ชมตอ่วตัถุว่าอยู่ในระยะไกล   ผู้ชมอยู่ในฐานะของนกัสงัเกตุการณ์ 
ก าลังมองเห็นภาพพรรณนาเหตุการณ์คล้ายกับการปลิวพัดกระจายของกระแสลมและใบไม้   
3) ศิลปินมีแนวคิดกับการท างานด้วยความบงัเอิญ ตัง้แต่การได้มาของวัสดุด้วยความบังเอิญ  
การสร้างรูปทรงจากการตดัย่อยชิน้ไม้ไปเร่ือยๆ โดยมิต้องจงใจก าหนดรูปทรง  และการน าชิน้ส่วน
ของวสัดมุาประกอบกนัโดยไมไ่ด้วางแผนล่วงหน้า 4) การเปิดใจรับรู้การท างานกบัวสัดใุหม ่ส่งผล
ให้ศิลปินมีความเข้าใจตอ่คณุสมบตัิของวสัด ุศิลปินสามารถใช้วสัดเุพ่ือเช่ือมโยงกบัประสบการณ์ 
ความคดิ และการแสดงออกท่ีเช่ือมโยงตอ่มโนทศัน์ของความอิสระ  
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3. ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี  
เก่ียวกบัประสบการณ์ด าเนินชีวิตและการสร้างสรรค์งานของ วิโชค มกุดามณี ผู้วิจยั

ได้รวบรวมข้อมลูพืน้ฐานจากเอกสาร และได้รับความอนเุคราะห์การให้สมัภาษณ์เพ่ือเก็บข้อมลูเชิง
ลึกจาก วิโชค มุกดามณี เม่ือวันท่ี 8 มีนาคม 2561 ณ ร้านแบล็ค แคนยอน (Black Canyon) 
เดอะวอล์ค ราชพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์ ต าบลบางขนุกอง บางกรวย จงัหวดันนทบรีุ และเม่ือวนัท่ี 
21 พฤษภาคม 2561 ณ ร้านสตาร์บคัส์ (Starbucks) ชัน้ 1 เซ็นทรัลพลาซา่ แจ้งวฒันะ นนทบรีุ  

3.1 ประสบการณ์ด าเนินชีวิตของ วิโชค มกุดามณี  
วิโชค มกุดามณี เกิดเม่ือวนัท่ี 8 มีนาคม พ.ศ. 2496 ท่ีจงัหวดัสงขลา ปัจจบุนั

ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์เมธีวิจยัอาวโุส ของส านกังานสนบัสนนุการวิจยั พ.ศ. 2552 และได้รับ
เกียรตยิกยอ่งเป็นศลิปินแหง่ชาต ิสาขาทศันศลิป์ ปี พ.ศ. 2555  

วิโชค มกุดามณี จบการศกึษาระดบัมธัยมจากโรงเรียนวชิราวธุสงขลา เม่ือปี 
พ.ศ. 2509-2511 จากนัน้ปี พ.ศ. 2511-2512 เข้าศึกษาต่อด้านศิลปะท่ีโรงเรียนช่างศิลป์  
กรมศิลปากร และศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีท่ีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากรเม่ือปี พ.ศ. 2513 กระทัง่ได้รับปริญญาศิลปบณัฑิต สาขาจิตรกรรม (เกียรติ
นิยมอันดบั 2) ในปี พ.ศ. 2517 เม่ือปี พ.ศ. 2519 วิโชค มุกดามณี ได้เข้ารับราชการอาชีพครูท่ี
วิทยาลัยช่างศิลป์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2527 ได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทท่ีคณะจิตรกรรม 
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับปริญญาศิลปมหาบัณฑิตในปี  
พ.ศ. 2530 ขณะศกึษาอยู่ในระดบัปริญญาโท วิโชค มกุดามณี ได้รับทนุรัฐบาลญ่ีปุ่ นไปศกึษาต่อ
ด้านศิลปะร่วมสมัยและศิลปะการออกแบบ ณ มหาวิทยาลัย Tokyo Gakugei กรุงโตเกียวเป็น
เวลาหนึ่งปีคร่ึง กระทั่งได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (Diploma in Contemporary Art and 
Graphic Design) เม่ือปี พ.ศ. 2529 ปัจจบุนัด ารงต าแหนง่ศาสตราจารย์ระดบั 10 สาขาจิตรกรรม 
คณะจิตรกรรม ประตมิากรรมและภาพพิมพ์ของมหาวิทยาลยัศลิปากร  

วิโชค มกุดามณี ได้รับรางวลัด้านศลิปกรรมในระดบัชาตแิละนานาชาติหลาย
ครัง้ อาทิ เม่ือปี พ.ศ. 2523 ได้รับรางวลัชนะเลิศการประกวดการ์ตนูนานาชาติของหนงัสือพิมพ์ 
Yomiuri Shinbun ประเทศญ่ีปุ่ น ปี พ.ศ. 2524 ได้รับรางวลั Accu Prize การประกวดภาพประกอบ
ของ Unesco, Tokyo ประเทศญ่ีปุ่ น ปี พ.ศ. 2527 ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน 
(จิตรกรรม) จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครัง้ท่ี 30 ปี พ.ศ. 2529 ได้รับรางวลัท่ี 1 เหรียญทอง 
ประเภทจิตรกรรมร่วมสมยัจากการประกวดจิตรกรรมบวัหลวงครัง้ท่ี 8 ของธนาคารกรุงเทพ ปี พ.ศ. 
2534 ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดบั 2 เหรียญเงิน  ประเภทส่ือประสมจากการแสดงศิลปกรรม
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แห่งชาติครัง้ท่ี 37 ปี พ.ศ. 2535 ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดบั 3 เหรียญทองแดง ประเภทส่ือ
ประสม จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครัง้ท่ี 38 ปี พ.ศ. 2539-40 ได้รับทุนสร้างสรรค์จาก 
Pollock-Krasner Foundation ประเทศสหรัฐอเมริกา   ปี พ.ศ. 2554 ได้รับคดัเลือกจาก World 
Masters Organizing Committee จากสาธารณรัฐเกาหลีให้เป็น The World Masters in Arts and 
Culture 

การอทุิศตนเพ่ือสงัคม  
วิโชค มกุดามณี เป็นศลิปินท่ีประสบความส าเร็จ และมีความโดดเดน่เป็นเลิศ

ด้านงานนกัวิชาการ อาจารย์ด้านศิลปะ และนกัวิจยัท่ีได้รับรางวลัเมธีวิจัยอาวุโสของส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย เพ่ือท าหน้าท่ีศึกษาวิจัยงานสร้างสรรค์ด้านศิลปะ  อีกทัง้ท่านยังท า
หน้าท่ีเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะให้กับเยาวชนไปจนถึงกลุ่มผู้ เช่ียวชาญในระดบัสาขา  
โดยมีผลงานทางวิชาการปรากฏ อาทิ  การเป็นบรรณาธิการหนงัสือเรียนรายวิชาพืน้ฐานศลิปะของ
ระดบัชัน้ประถมศกึษา  เป็นผู้แตง่หนงัสือแบบเรียนทศันศลิป์ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1-3 เป็นผู้
แตง่หนงัสือ 6 ทศวรรษ ศลิปกรรมร่วมสมยัในประเทศไทย 2486-2546 เป็นผู้แตง่หนงัสือส่ือประสม
และศิลปะแนวจดัวางในประเทศไทย  เป็นผู้แต่งหนงัสือ MOCA Bangkok: ท่องโลกศิลป์ เรียนรู้
ศิลปกรรมไทย  และเป็นผู้แตง่ร่วมกบัวิชญ  มกุดามณี ของหนงัสือ พิพิธภณัฑ์ศิลปะไทยร่วมสมยั 
= Museum of contemporary art      

วิโชค มกุดามณี เป็นนกัวิชาการท่ีถ่ายทอดความรู้ด้านศลิปะด้วยการบรรยาย
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศหลากหลายครัง้ อาทิ ปี พ.ศ.  2551 เป็นวิทยากรรับเชิญบรรยาย
เ ร่ื อง  “The Development of Thai Contemporary Art From 1943-2003 และ  Sculpture and 
Environment in Thailand ณ เมือง Goyang กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้   ปี พ.ศ. 2546 เป็น
วิทยากรบรรยาย “The Pac II of Thai-American-Vietnam” Cal Poly State University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา  

ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2519 เม่ือเข้ารับราชการเป็นครู วิโชค มุกดามณี ก็ได้อุทิศตน
ให้กบังานสอนและให้ความใสใ่จในแนวทางการสอน และผลการสอนอนัจะก่อให้เกิดประโยชน์กบั
ศิษย์ ซึ่ง วิโชค มกุดามณี ได้รับการถ่ายทอดแนวความคิดของความเป็นครูดงักล่าวจากครูผู้สอน
ตน ในโรงเรียนช่างศิลป์ ดังค าให้สัมภาษณ์ว่า “...สมัยก่อนครูจะเป็นครูท่ีเมตตาลูกศิษย์ คือ 
นอกจากว่าสอนให้จบไปแล้วยังถามไถ่  น่ีคือวิถีชีวิตของครูในสมัยก่อน ท่านยังถามว่าไปไหน  
ท าอะไร แล้วก็ดูหน่วยก้านเราด้วยว่ามีความสามารถด้านไหน... ” (วิโชค มุกดามณี, 2561) 
ด้วยวิโชค มกุดามณี เป็นทัง้ศิลปินท่ีมีช่ือเสียง เป็นครูผู้ รักและอทุิศตนในการสอน เป็นนกัวิชาการ
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และนกัวิจยัท่ีมีความมุง่มัน่ในการศกึษาเป็นผู้ถ่ายทอด และเผยแพร่ความรู้งานวิชาการด้านศิลปะ
ให้กบัเยาวชนและกลุม่คนทัว่ไปด้วยส่ือในรูปแบบตา่ง ๆ การท างานหลากหลายด้านท่ีทา่นเพียรท า
จึงสร้างคุณประโยชน์ สร้างรากฐานด้านการศึกษาท่ีส าคัญให้กับประเทศ และส่งผลต่อการ
ยกระดบัวงการศลิปกรรมของไทย 
 

 
 

ภาพประกอบ 99  ศาสตราจารย์วิโชค มกุดามณี กบันิทรรศการเชิดชเูกียรติศลิปินอาวโุส 
ศาสตราจารย์วิโชค มกุดามณี 3-30 มิถนุายน 2559 พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ หอศลิป 

 
ท่ีมา: https://sapparot.co/2016/06/08/event-art-professor-vichok/ 

 
รางวลัและเกียรติคณุครัง้ส าคญั (คณะจิตรกรรม ประตมิากรรม และภาพพิมพ์,  

2553) 
2523 รางวัลชนะเลิศการประกวดการ์ตูนนานาชาติ ของหนังสือพิมพ์ 

Yomiuri Shinbun, ญีปุ่่ น  
2524 รางวัล Accu Prize การประกวดภาพประกอบของ UNESCO 

,Tokyo Japan 
2527 รางวัลท่ี 1 การประกวดจิตรกรรมบัวหลวง ครัง้ท่ี 8 โดยมูลนิธิ

ธนาคารกรุงเทพ 
2539-2540 ได้รับทนุสร้างสรรค์จาก Pollock -Krasner Foundation 
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2552 ได้รับการยกย่องเป็นเมธีวิจัยอาวุโส ด้านศิลปะของส านักงาน
กองทนุส าหรับการวิจยั 

2553 ไ ด้ รับรางวัล  ราชมงคลสรร เส ริญ ผู้ มี ผลงาน ดี เด่น ด้ าน
ศลิปวฒันธรรม จากมหาวิทยาลยัราชมงคลธญับรีุ  

2554 ได้รับรางวลั World Master in Art and Culture จากประเทศ 
สาธารณรัฐเกาหลี  

2555 ได้รับเกียรตยิกยอ่งเป็นศลิปินแหง่ชาต ิสาขาทศันศลิป์ (ส่ือผสม)  
2559 ได้รับการเชิดชเูกียรตเิป็นศลิปินอาวโุสของกรมศลิปากร กระทรวง 

วฒันธรรม  
3.2 การสร้างสรรค์ผลงานของ วิโชค มกุดามณี  

วิโชค มุกดามณี มีความสนใจศิลปะมาตัง้แต่เด็ก โดยได้รับการสนับสนุน
บางส่วนจากครอบครัว บคุคลรอบข้าง แรงบนัดาลใจจากผลงานภาพเขียนหน้าโรงหนงัของเป๊ียก
โปสเตอร์ และ รุ่นพ่ีจากมหาวิทยาลยัศิลปากร ไกรสร สิงห์สวุรรณ ช่างปัน้รูปท่ีเมืองโบราณซึ่งเคย
ช่วยฝึกฝนการวาดรูประบายสีให้การด าเนินชีวิตบนเส้นทางศิลปะของ วิโชค มกุดามณี เร่ิมต้นขึน้
อย่างจริงจงัเม่ือสอบเข้าเรียนโรงเรียนช่างศิลป์ได้อนัดบัหนึ่งและได้เรียนศิลปะอย่างเข้มข้น  ด้วย
ความสามารถทางด้านการเรียนทัง้สายวิทย์และสายศิลป์ ขณะท่ีศกึษาอยู่ท่ีโรงเรียนช่างศิลป์นัน้       
วิโชค มกุดามณี ก็สามารถสอบเทียบชัน้เรียนและใช้เวลาเรียนท่ีโรงเรียนช่างศิลป์เพียงสองปีจาก
หลกัสตูรสามปี ตอ่มาจึงตดัสินใจไปสอบเข้ามหาวิทยาลยัศิลปากรเพ่ือศกึษาตอ่ในระดบัปริญญา
ตรี  การแสดงออกทางศิลปะในระยะแรกในช่วงปี พ.ศ. 2515 เป็นงานเขียนรูปจากรูปร่างและ
เร่ืองราวของมนษุย์ในแนวคิวบิสม์ตามแนวทางของปิกสัโซ (Pablo Picasso) และบราก (George 
Braque) ซึง่เป็นอิทธิพลจากศิลปะตะวนัตกท่ีก าลงัเผยแพร่เข้าสู่วงการศิลปกรรมร่วมสมยัของไทย
ในขณะนัน้ วิโชค มุกดามณี สนใจเทคนิคด้านจิตรกรรมเน่ืองจากมีการปฏิบัติการได้ค่อนข้าง
รวดเร็วกว่าส่ือด้านอ่ืน ๆ วิโชค มกุดามณี ให้สมัภาษณ์เก่ียวกบัจดุเปล่ียนผ่านในวยัเยาว์ของชีวิต
ซึ่งได้เบนเข็มมาเรียนศิลปะอย่างจริงจงัท่ีโรงเรียนช่างศิลป์ว่า “...ก่อนหน้าท่ีผมจะตดัสินใจเรียนท่ี
โรงเรียนช่างศิลป์ ผมเรียนสายวิทย์และตัง้ใจเตรียมตวัสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศกึษา...ดงันัน้
เม่ือสอบเข้าโรงเรียนช่างศิลป์ วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์ ผมสามารถท า
คะแนนได้เต็มหมด และท าให้ได้คะแนนสงูทัง้ข้อสอบสายวิทย์และสายศิลป์... ” (วิโชค มกุดามณี, 
2561) และ วิชญ มุกดามณี (2559) กล่าวเก่ียวกับประสบการณ์ด าเนินชีวิตในระยะแรกของการ
สร้างสรรค์ทางศลิปะของ วิโชค มกุดามณี เม่ือเข้าศกึษาท่ีมหาวิทยาลยัศลิปากร วา่  
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...ในแง่ของแนวความคิดสร้างสรรค์ วิโชคท างานทัง้ในรูปแบบนามธรรมและรูปแบบกึ่ง
นามธรรม พัฒนาเร่ิมต้นมาจากการศึกษาและวิเคราะห์รูปทรงของมนุษย์ สิ่งของและ
สิ่งแวดล้อมรอบตัว จากนัน้ได้ผสมผสานเข้ากับมุมมองของศิลปินที่มีต่อความ
เปลีย่นแปลงอนัมีที่มาจากพฒันาการของเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ คา่นิยมของยคุสมยั
ที่แปรเปลีย่น… (วิโชค มกุดามณี, 2561) 

 

 
 

ภาพประกอบ 100  ผลงานจิตรกรรมในยคุแรกของ วิโชค มกุดามณี  
ภาพ หญิงเปลือย/ Nude (2516) เทคนิคสีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 110 x 100 ซม. 

 
ท่ีมา: พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรุงเทพฯ (2559) นิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปิน

อาวโุส พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติหอศิลป ประจ าปี พ.ศ. 2559 ศาสตราจารย์วิโชค มกุดามณี หน้า 
14 

 
วิโชค มุกดามณี ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากคณะจิตรกรรม 

ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากรเม่ือปี พ.ศ. 2517  ผลงานวิทยานิพนธ์ของ  
วิโชค มุกดามณี แสดงความสนใจในรูปทรงท่ีประกอบด้วยแผ่นราบ  มีต้นทางจากการศึกษา
รูปทรงจากธรรมชาต ิโดยมีเนือ้หาในผลงานซึ่งเน้นสาระสองประการ คือ โครงสร้างของรูปทรงและ
สว่นประกอบซึง่รวมตวักบัโครงสร้าง จากนัน้การศกึษาในระยะต่อมาจงึขยบัมาสู่การมุ่งเน้นศึกษา
รูปทรงคน (หญิงเปลือย) ซึ่ง  วิโชค มุกดามณี  ได้กล่าวไว้ในเอกสารประกอบการสร้างสรรค์งาน
วิทยานิพนธ์ ดงันี ้ 
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...สิ่งบันดาลใจในการสร้างงานของข้าพเจ้ามี 2 อย่างคือ 1) คนที่ประกอบด้วยการ
เคลือ่นไหว 2) งานสถาปัตยกรรมสมยัใหมท่ี่เป็นแผน่ราบง่ายๆ (Planes) ประกอบกนัขึน้...
ในระยะแรกข้าพเจ้ารู้สึกว่าการประสานกันของแผ่นราบ (Planes) นัน้ต่อเนื่องกันใน
ลกัษณะของลูกบาศก์ มากเกินไปจนท าให้เกิดความทึบตัน...ข้าพเจ้าเร่ิมสงัเกตความ
เคลื่อนไหวของแบบเปลือย (Nude) ...ก็เห็นความเคลื่อนไหวของโครงสร้างที่เปลี่ยนแปลง
ไปมากมายและเป็นจงัหวะประสานต่อเนื่องกันไป...Space ที่เกิดขึน้จากการเคลื่อนไหว
ของรูปทรงนัน้แทรกอยู่ทั่วไปในภาพ ความหนักทึบของรูปทรงผ่อนคลายลง ต่อมา
โครงสร้างของคนที่เกิดจากการประสานต่อเนื่องอย่างมีจังหวะของแผ่นราบ (Planes) 
เหล่านีไ้ด้คลี่คลายไปสู่โครงสร้างที่มีความสมบูรณ์และมีความหมายในตัวของมันเอง 
ห่างไกลจากจุดเร่ิมต้นที่ยังแสดงให้เห็นรูปร่างของภาพเปลือย (Nude) และมีความ
ประสานกลมกลืนอนัเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติหรือจักรวาลมากขึน้ รูปทรงที่ข้าพเจ้า
สร้างขึน้ในระยะนีจ้ึงเป็นรูปทรงที่มีโครงสร้างใหม่ซึ่งมีความสมัพันธ์กันระหว่างรูปทรง 
หน้าที่ เหตผุล และความงาม (วิโชค มกุดามณี, 2517) 

 

    
 
ภาพประกอบ 101  ภาพร่างผลงานโครงสร้างท่ีประกอบด้วยแผ่นราบ ปี พ.ศ. 2517 (1974) 

 
ท่ีมา: วิโชค มกุดามณี (2517) โครงสร้างท่ีประกอบด้วยแผน่ระนาบ ไมป่รากฏเลขหน้า 
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ภาพประกอบ 102  ผลงานโครงสร้างท่ีประกอบด้วยแผน่ราบ ปี พ.ศ. 2517 (1974)  
เทคนิคสีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 110 x 100 ซม.  ขนาด 120 x 100 ซม. และ ขนาด 114 x 93 ซม. 

 
ท่ีมา: เลม่เดียวกนั, ไมป่รากฏเลขหน้า. 

 
เม่ือจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี วิโชค มุกดามณี ได้ท างานด้าน

ออกแบบกับบริษัทเอกชน จากนัน้ในปี พ.ศ. 2519 ได้เป็นอาจารย์ท่ีโรงเรียนช่างศิลป์ ขณะ
ปฏิบตัิงานการสอนด้านศิลปะจึงรวมตวักับกลุ่มเพ่ือนอาจารย์และเพ่ือนศิลปินแสดงงานศิลปะ  
เม่ือปี พ.ศ. 2527 จึงเข้าศึกษาต่อในประดับปริญญาโท คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและ  
ภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร โดยการสร้างสรรค์งานระหว่างปี พ.ศ. 2524-2526 มีประเด็น
เก่ียวกับรูปทรงและโครงสร้าง โดยได้แรงบนัดาลใจจากสภาพสงัคมอิทธิพลเทคโนโลยีสมัยใหม่  
โดย วิโชค มกุดามณี ได้กลา่วเก่ียวกบัการสร้างสรรค์งานชดุ รูปทรงท่ีมีโครงสร้างแนน่อนวา่ ศลิปิน
ใช้เทคนิคการปะปิดในการท างานแบบร่างและงานสร้างสรรค์ โดยได้ให้สมัภาษณ์เพิ่มเตมิ ดงันี ้
 

...การท างานด้วยวิธีการปะปิด คือ การท างานที่ท าให้เราค้นหาจงัหวะของโครงสร้างของ
ระนาบ ถ้าเราใช้วิธีการวาดจะท าได้ช้า และการสร้างสรรค์ด้วยวิธีการวาดเส้นอย่างเดียว  
ก็จะท าให้ผลงานท่ีออกมาแต่ละชิน้มีความคล้ายคลงึกนั และจะเป็นลกัษณะของการวาด
โค้งต่อเนื่องกนัไปเร่ือย ๆ แต่เมื่อเราท างานด้วยวิธีการแบบปะปิด มนัจะเกิดลกัษณะของ
การปะทบั ปะชน แล้วจึงใช้วิธีการลงแสงเงาในบางสว่นเพิ่มเติม งานปะปิดพวกนีท้ าแล้วก็
ถ่ายรูปเก็บไว้ ชิน้งานจะขนาดเล็ก ไม่ถึงหน้ากระดาษเอสี่ กระทัง่พฒันามาเป็นงานชุดที่
ท าจากกระดาษและบนแผน่ฟอร์ไมก้า... (วิโชค มกุดามณี, 2561) 
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ภาพประกอบ 103  ผลงาน รูปทรงท่ีมีโครงสร้างแนน่อน (2524-2526) เทคนิค ปะปิด                                             
 

ท่ีมา: วิโชค มกุดามณี (2530) โครงสร้างและสญัลกัษณ์ในสภาวการณ์ใหม่ หน้า 9 
 

ผลงานอีกชุดในช่วงปี พ.ศ. 2524-2526 คือ รูปทรงท่ีมีโครงสร้างไม่แน่นอน
จากวัสดุธรรมชาติ ซึ่ง วิโชค มุกดามณี ท างานจิตรกรรมชุดนีบ้นพืน้แผ่นกระดาษและแผ่น 
ฟอร์ไมก้า  โดยศลิปินได้กลา่วถึงท่ีมา แนวคดิ และการสร้างสรรค์เก่ียวกับงานชดุนีว้า่    
 

...เกิดแนวคิดจากวัสดุและชีวิตในธรรมชาติที่มีริว้รอยของการเปลี่ยนแปลง มีสภาพ 
การเคลื่อนไหวจากสภาพหนึ่งไปสู่อีกสภาพหนึ่ง ความเช่ือในพลังของธรรมชาติที่จะ
ผลกัดนัทกุสิ่งทกุอย่างให้เป็นไปทัง้กระท าให้เกิดผลต่อความเจริญงอกงาม อดุมสมบรูณ์
ของชีวิตและโดยนยักลบักนัก็กระท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสูค่วามเสื่อมสลายและสญู
สิน้ได้เช่นกัน...ผมอาศัย   ความสะเทือนใจดังกล่าวสร้างงานจิตรกรรมชุดที่แสดง
ความรู้สึกใต้ส านึกขึน้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2524-2527 โดยอาศยัรูปทรงของเสือ้ผ้าเก่า ซากพืช
และใบไม้ น ามาเป็นจดุเร่ิมต้นของความบนัดาลใจในการสร้างสรรค์...รูปทรงที่สร้างขึน้ใน
ระยะนีป้ระกอบขึน้ด้วยโครงสร้างของพืช คือ ก่ิงไม้ ใบไม้ ใบกล้วยและจากการใช้มือเข้าไป
สมัผัสและร่วมในการผลักพาทิศทางของอารมณ์ของตัวเอง ยังผลให้การแสดงออกที่
ปรากฏได้รูปทรงใหม่ที่เป็นรูปนามธรรมที่ทิง้ห่างจากความจริงไปสู่จินตนาการ  (วิโชค 
มกุดามณี, 2547) 

 



 235 

 
 

ภาพประกอบ 104  ผลงาน ใต้จิตส านกึ (2524-2526) ขนาด 100 x 120 ซม.  
เทคนิค สีน า้มนั สเปรย์บนฟอร์ไมก้า. รางวลัท่ี 2 เหรียญเงิน ประเภทจิตรกรรม 

การแสดงศลิปกรรมแหง่ชาติ ครัง้ท่ี 30 ปี พ.ศ. 2527 
 

ท่ีมา: วิโชค มกุดามณี (2530) โครงสร้างและสญัลกัษณ์ในสภาวการณ์ใหม่ หน้า 12 
 

 
 

ภาพประกอบ 105  ผลงาน สภาวะใหม ่(2524-2526) ขนาด 240 x 240 ซม.  
เทคนิค สีน า้มนั สเปรย์บนฟอร์ไมก้า รางวลัชนะเลิศ สาขาจิตรกรรมร่วมสมยั 

การประกวดจิตรกรรมบวัหลวงของธนาคารกรุงเทพ พ.ศ. 2527 
 

ท่ีมา: วิโชค มกุดามณี (2530) โครงสร้างและสญัลกัษณ์ในสภาวการณ์ใหม่ หน้า 13 
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ปี พ.ศ. 2527 วิโชค มุกดามณี เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทท่ีคณะ
จิตรกรรมประตมิากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร จากการศกึษาในหลกัสตูรการศกึษา
บณัฑิตวิทยาลยั  สาขาจิตรกรรม  ได้เปิดโอกาสให้ วิโชค มกุดามณี ศกึษาหวัข้อโครงการจิตรกรรม
กับสภาพแวดล้อม  ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์จิตรกรรมในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ วิโชค มุกดามณี  
ได้สร้างสรรค์ผลงาน ชีวิตและสัญลักษณ์ในชุมชน ปี พ.ศ. 2527 ซึ่ง เป็นแรงผลักดันให้   
วิโชค มกุดามณี ได้มองหาการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมด้วยการใช้วสัดใุหม่ วิธีการสร้างสรรค์ท่ีมี
ความเหมาะสมกับวัสดุ ขนาดของผลงาน และวิ ธีการติดตัง้ ท่ี มีความสัมพันธ์กับพืน้ ท่ี   
จากความคุ้ นเคยในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมตามขนบนิยมจึงปรับเข้าสู่การใช้วัสดุใน
ชีวิตประจ าวนั อาทิ การใช้พลาสติกหลากสีแทนการเขียนสี  การผกู การมดั และการยึดวสัดดุ้วย
เชือก  การตอกและเย็บในการต่อผืนวสัดพุลาสติก และการติดตัง้ผลงานจิตรกรรมท่ีไม่ได้อาศยั
กรอบภาพแต่ใช้วิ ธีการขึงปล่อยให้โครงสร้างและรูปทรงอยู่กับสภาพแวดล้อมจริง โดย   
วิโชค มกุดามณี  ได้กล่าวเก่ียวกบัผลงานชดุนีว้า่ 
 

...ข้าพเจ้าได้ใช้รูปทรงของเสือ้ผ้าที่แขวนอยูต่ามราวตากผ้าในบริเวณชมุชนมาสร้างรูปทรง
ขึน้ใหม่ในลกัษณะนามธรรมภายใต้วสัดุที่เป็นผลมาจากผลิตภณัฑ์ทางอุตสาหกรรม...
ข้าพเจ้าน าพลาสติก โลหะ ผ้า และเชือกเข้ามาใช้ในงานจิตรกรรมโดยการฉีก ทึง้ เผา เจาะ
...ผลงานชุดดงักลา่วนบัเป็นจุดเร่ิมต้นของการทดลองวสัดุสงัเคราะห์ที่มีรูปทรงและสีสนั
ต่างกบัวสัดธุรรมชาติเข้าร่วมอยู่ในผลงานศึกษาและสร้างสรรค์ผลงาน รวมทัง้การขยาย
พืน้ท่ีและขนาดของรูปทรงตา่งๆ ให้มีขนาดใหญ่...ให้อิสระตอ่โครงสร้างและรูปทรงทัง้มวล
โดยการไม่ยึดเข้าในเฟรมแต่ใช้วิธีขึงปลอ่ยให้โครงสร้างและรูปทรงอยู่กบัสภาพแวดล้อม
จริง...(วิโชค มกุดามณี, 2517) 
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ภาพประกอบ 106  ผลงาน ชดุโครงสร้างไมแ่นน่อนและการใช้วสัดสุงัเคราะห์ พ.ศ. 2527  
(ค.ศ.1984) ช่ือ โครงการจิตรกรรมกบัสภาพแวดล้อม “ชีวิตและสญัลกัษณ์ในชมุชน”  

ขนาด 800 x 500 ซม. เทคนิคส่ือประสม 
 

ท่ีมา: วิโชค มกุดามณี (2530) โครงสร้างและสญัลกัษณ์ในสภาวการณ์ใหม่ หน้า 14 
 

วิ โชค มุกดามณี  ไ ด้กล่าวเ ก่ียวกับผลงานสร้างสรร ค์จิตรกรรมกับ
สภาพแวดล้อม ชดุ “ชีวิตและสญัลกัษณ์ในชมุชน” สร้างสรรค์ขึน้เม่ือปี พ.ศ. 2527 วา่   
 

...วิชาเรียนจิตรกรรมกบัสิ่งแวดล้อม ท าให้เราได้ไปออกแบบงานศิลปะและติดตัง้ในพืน้ท่ี
จริง เมื่อโจทย์เป็นอยา่งนัน้จึงท าให้เราต้องเปลี่ยนวสัด ุเนื่องจากจิตรกรรมน าไปติดตัง้กบั
พืน้ที่ข้างนอกไมไ่ด้ วสัดทุี่ใช้จึงต้องเปลี่ยนให้เป็นวสัดทุี่มีความทน จ าพวกพลาสติกหลาก
ส ีตวัยดึโลหะ เชือก และโครงสร้างไม้ไผ ่ ผลงานถึงจะสามารถน าไปติดตัง้ในพืน้ท่ีแจ้งได้...
วสัดแุละอปุกรณ์ที่ใช้สร้างสรรค์ผลงานชิน้นีม้าจากร้านพลาสติก เคร่ืองเจาะ เคร่ืองตอก
และอุปกรณ์เย็บกระเป๋าบริเวณย่านสนามเสือป่า...ตอนหลังเปลี่ยนจากการใช้แผ่น
พลาสติกเป็นการใช้วสัดจุ าพวกแผ่นโลหะก็ยงัคงใช้การตอก เจาะและน๊อตที่ใช้ยดึกระเป๋า
ยดึได้  เนื่องจากใช้แผน่โลหะท่ีมีความบาง... (วิโชค มกุดามณี, 2561) 
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โดยในผลงานชุดนี ้วิโชค มุกดามณี “…ใช้รูปทรงของเสือ้ผ้าท่ีแขวนอยู่ตาม

ราวตากผ้าในบริเวณชุมชนมาสร้างรูปทรงขึน้ใหม่ในลกัษณะนามธรรม ภายใต้วสัดท่ีุเป็นผลมา
จากผลิตภณัฑ์ทางอุตสาหกรรม ทัง้นีเ้พ่ือแสดงทศันะของชีวิตชุมชนกับสิ่งใหม่ในสภาพแวดล้อม
ของชีวิตประจ าวัน...ภายใต้รูปในจินตนาการท่ีมุ่งสะท้อนสภาวะสังคมท่ีรู้สึกในขณะนัน้”  
(โชค มุกดามณี, 2547) กล่าวได้ว่าผลงานชุด ชีวิตและสญัลกัษณ์ในชุมชน ซึ่งสร้างสรรค์ขึน้เพ่ือ
ประกอบการเรียนในโครงการจิตรกรรมกับสภาพแวดล้อมเป็นจุดเร่ิมต้นของการทดลองใช้วัสดุ
สังเคราะห์หลากสีสันรูปทรงเข้ากับวัสดุจากธรรมชาติ  นอกจากนีก้ารท างานกับพืน้ท่ีจริงเป็น
แรงผลกัดนัให้  วิโชค มกุดามณี  สร้างสรรค์ผลงานขนาดใหญ่และไม่จ าเป็นต้องยึดติดอยู่กับการ
ใช้ผืนผ้าใบและกรอบภาพ แตใ่ช้วิธีการขงึโครงสร้างของผลงานอยูก่บัสภาพแวดล้อม 

ตอ่มาเดือนตลุาคมปี พ.ศ. 2527 ขณะศกึษาตอ่ในระดบัปริญญาโทในคณะ
จิตรกรรมประตมิากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศลิปากร (2527-2530) วิโชค มกุดามณี ได้รับ
ทนุจากรัฐบาลญ่ีปุ่ นเข้าศกึษาด้านศลิปะร่วมสมยัและศลิปะการออกแบบ ณ มหาวิทยาลยั Tokyo 
Gakugei กรุงโตเกียว กระทัง่ได้รับประกาศนียบตัรวิชาชีพเม่ือปี พ.ศ. 2529 เม่ือมีโอกาสไปศกึษา
ต่อ ณ ประเทศญ่ีปุ่ นระหว่างปี พ.ศ. 2527-2529 เร่ืองราวของเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมและการใช้
วสัดอุตุสาหกรรมยิ่งจบัความสนใจศลิปินมากขึน้  

ขณะศึกษาและพ านักอยู่ในประเทศญ่ีปุ่ น วิโชค มุกดามณี ตัง้ต้นพัฒนา
ผลงานจากชดุ ชีวิตและสญัลกัษณ์ในชมุชน โดยทดลองใช้วสัดจุ าพวกพลาสติกหลากสี โลหะและ
เชือก โดยในครัง้นีศ้ิลปินมุ่งให้ความสนใจตอ่การสร้างงานท่ีมีความเรียบง่ายขึน้ ลดความซบัซ้อน
จากการใช้รูปทรงย่อยหลายหน่วยสู่การเน้นในเร่ืองของโครงสร้างใหญ่มากขึน้และเรียก  
การสร้างสรรค์งานในโครงการนีว้่า  ชีวิตและสภาวการณ์ปัจจุบัน  โดยมีประเด็นท่ีศิลปินมี
ประสบการณ์จากการพบปะผู้คน การอยู่ในสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมใหม่ในประเทศญ่ีปุ่ น 
คือ 1) เร่ืองราวของคนและเร่ืองราวของเด็ก 2) เคร่ืองหมายสญัลกัษณ์  และ 3) บรรยากาศและ
ความรู้สกึท่ีได้จากสภาพแวดล้อม    

จากประสบการณ์ของการพบปะเพ่ือนและเด็กๆ วิโชค มกุดามณี ให้ความใส่
ใจตอ่ใบหน้าว่าเป็นสิ่งแรกท่ีศิลปินได้เห็นเม่ือพบปะผู้คน   ศิลปินน าเอาภาพใบหน้านัน้มาเป็นตวั
ตัง้ต้นในการท างานด้วยการใช้โครงเส้นง่ายๆ จากนัน้จึงแทนค่ารูปทรงด้วยการใช้เส้น จุด และสี 
ผา่นวสัดท่ีุมีเร่ืองราวสอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมในประเทศญ่ีปุ่ น อาทิ การใช้ผ้าหลากสี แผน่โฟม 
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โลหะและสีสเปรย์ แสดงออกผา่นผลงาน “หน้าเดก็”  “ใบหน้า” และ “วยัเดก็”  โดย วิโชค มกุดามณี 
ให้ข้อมลูสมัภาษณ์เพิ่มเตมิวา่  
 

...เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาชาวญ่ีปุ่ นผู้ซึ่งเป็นประติมากรได้เห็นผลงานชิน้นี ้ก็เลยพาผมไป
เลือกดูวสัดุต่างๆ ที่อาจน ามาใช้สร้างสรรค์เพิ่มเติมได้ โดยเฉพาะวสัดุจ าพวกสแตนเลส
และอลมูิเนียม ซึ่งอาจน ามาใช้แทนแผ่นโฟมได้  แผ่นโลหะที่นัน่มีหลากหลายแบบมากทัง้
ผิวแบบด้าน มนั และผิวแบบมนัผสมด้าน แผ่นโลหะจะไม่ใหญ่มาก เราต้องออกแบบให้
เป็นรูปทรงย่อยมาต่อๆ กนัให้เป็นผลงานของเรา จะเห็นได้ชดัจากผลงาน “ใบหน้า” ซึ่งมี
ต้นทางจากใบหน้าของเพื่อนร่วมชัน้เรียน  จะเห็นได้ว่าลกัษณะของแผ่นโลหะที่ออกแบบ
ให้เป็นรูปร่างตา่งๆ จะเป็นรูปทรงยอ่ย แล้วรูปทรงเลก็ๆ มาประกอบตอ่กนัด้วยวิธีการเจาะ
และมดั วิธีการน ารูปทรงย่อยมาต่อประกอบเป็นรูปทรงใหญ่ส่วนหนึ่งเกิดขึน้จากโจทย์ 
ซึง่เป็นขนาดของแผน่โลหะขนาดเลก็ที่มีจ าหนา่ยอยูใ่นขณะนัน้... (วิโชค มกุดามณี, 2561) 

 

  
 

ภาพประกอบ 107  ผลงาน ใบหน้า หมายเลข (1), (2), (3), และ (4)  
ขนาด 80 x 120 ซม. ตอ่ผลงาน 1 ชิน้ . 

 
ท่ีมา : เลม่เดียวกนั หน้า 17 
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ภาพประกอบ 108  ผลงาน วยัเดก็ ขนาด 80 x 100 ซม. เทคนิคส่ือประสม. 
 

ท่ีมา : เลม่เดียวกนั หน้า 18 
 

อีกทัง้ความสนใจในเร่ืองชีวิตและพลงัอ านาจของเทคโนโลยีร่วมสมยัท่ีมีทัง้
ความดีพร้อมและความน่ากลวัได้ถูกถ่ายทอดผ่านความบนัดาลใจและการสร้างสรรค์ “เก่ียวกับ
สญัลกัษณ์ของชีวิต สนัติภาพ รวมทัง้ทศันะท่ีมีต่อสงัคมสมยัใหม่” (วิโชค มกุดามณี, 2547) ผ่าน
ผลงานช่ือ ว่าวแห่งสนัติภาพ เป็นผลงานติดตัง้กับสภาพแวดล้อมท่ีเต็มไปด้วยหิมะและภูมิทัศน์
ของชายทะเล 

 
 

ภาพประกอบ 109  ผลงาน ว่าวแหง่สนัตภิาพ ขนาด 250 x 150 ซม. เทคนิคส่ือประสม. 
 

ท่ีมา : เลม่เดียวกนั หน้า 19 
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วิชญ มกุดามณี (2556) เขียนบทความเก่ียวกบัการสร้างสรรค์งานของ วิโชค    
มกุดามณี หลงัจากเดนิทางกลบัจากญ่ีปุ่ นวา่   
 

...หลงัจากวิโชคกลบัมาจากญ่ีปุ่ นเมื่อปี 2529 ผลงานศิลปะเกิดการเปลีย่นแปลงอยา่งเห็น
ได้ชัด ทัง้ในเร่ืองของขนาดที่ใหญ่โต บางชิน้สูงเท่าตึกสามชัน้ พัฒนาการสร้างสรรค์
แสดงออกสูรู่ปแบบศิลปะแนวสือ่ผสม (Mixed Media) จากนัน้จึงพฒันาผลงานสร้างสรรค์
ไปสูรู่ปแบบศิลปะ เชิงความคิดแนวจดัวาง (Installation Art) โดยใช้วสัดหุลากหลาย อาทิ 
ไม้ เหลก็ ทองเหลอืง ทองแดง อะลมูิเนียม ผ้า พลาสติก เคร่ืองปัน้ดินเผาและวสัดอุื่น ๆ ทัง้
วัสดุเหลือใช้ วัสดุส าเร็จรูป เป็นต้น  ในการสร้างสรรค์งานสื่อผสมนัน้จะท าร่วมกับ
กระบวนการทางจิตรกรรม ทัง้นีเ้นือ้หาของผลงานจะเก่ียวกบั ชีวิต สงัคม สิ่งแวดล้อม ที่มี
ปรัชญาการด ารงชีวิตของแนวขนบธรรมเนียมประเพณีมาแต่อดีต ความก้าวหน้าของโลก
วิทยาศาสตร์และคติความเช่ือของสงัคมในโลกปัจจบุนัซึง่มีมิติแหง่ความศรัทธา ความเช่ือ
ในพระศาสนาและโลกอนาคต (สจิูบตัรเชิดชเูกียรติศิลปินแหง่ชาติ, 2555) 

 

เม่ือจบการศกึษาจากประเทศญ่ีปุ่ น  อีก 1 ปีตอ่มา วิโชค มกุดามณี ก็ส าเร็จ
การศึกษาในระดบัปริญญาโทจากคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ในปี พ.ศ. 2530 
โดย วิโชค มุกดามณี ได้น าประสบการณ์ทัง้จากการท างานในรายวิชาของบัณฑิตวิทยาลัย  
ในโครงการจิตรกรรมกับสภาพแวดล้อม ช่ือผลงานสร้างสรรค์ชุด ชีวิตและสัญลักษณ์ในชุมชน
ผนวกกบัประสบการณ์การท างานในประเทศญ่ีปุ่ น ความสนใจส่วนตวัท่ีมีต่องานสร้างสรรค์ ของ
ศิล ปินตะวันตก  อาทิ  แจส เปอ ร์  จอ ห์น  (Jasper John) โ ร เบิ ร์ ต  เ รา เชน เบิ ร์ ก  (Robert 
Rauschenberg) และ คริสโต (Chisto) เข้ากบัความสนใจการใช้วสัดตุา่งๆ ในลกัษณะส่ือผสมซึ่ง
ล้วนเป็นวสัดสุงัเคราะห์ท่ีมีความเก่ียวข้องกับความเจริญทางเทคโนโยลีเพ่ือแสดงถึงสภาวะและ
ความสมัพนัธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับมนุษย์ จากประสบการณ์การสร้างสรรค์ศิลปะทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศเป็นผลมาสู่การสร้างสรรค์งานปริญญานิพนธ์ในระดับปริญญาโท ในช่ือชุด 
โครงสร้างและสัญลักษณ์ในสภาวการณ์ใหม่ (Structure and Symbolic in Modern Existence) 
โดยมีผลงานเป็นช่ือชดุย่อยๆ ช่ือ 1) ชีวิตและสภาวการณ์ใหม่ และ 2) สญัลกัษณ์ในสภาวการณ์
ปัจจุบัน   ซึ่งล้วนเป็นผลงานท่ีพัฒนาไปสู่ศิลปะจัดวาง ดังท่ี วิชญ มุกดามณี (2559) ได้เขียน
บทความในสูจิบตัรประกอบนิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินอาวุโสศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี  
เก่ียวกับงานชุด โครงสร้างและสัญลักษณ์ในสภาวการณ์ใหม่ (Structure and Symbolic in 
Modern Existence) ดงันี ้  
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...ผลงานชุดโครงสร้างและสญัลกัษณ์ในสภาวการณ์ใหม่ (Structure and Symbolic in 
Modern Existence) สร้างสรรค์เมื่อ ปี พ.ศ. 2530 ศิลปินได้พัฒนางานจิตรกรรมไปสู่
ผลงานจัดวางอย่างเต็มตัว โดยน าวัสดุประเภทแผ่นพลาสติก แผ่นอะลูมิเนียมมา
ผสมผสานกบัโครงไม้รูปวงกลมหลายขนาด สร้างสรรค์เป็นผลงานจิตรกรรมจ านวนหลาย
ชิน้ จากนัน้จึงน าทัง้หมดมาจัดเรียง เช่ือมโยงเป็นผลงานขนาดใหญ่ประมาณ 20 x 30 
เมตร โดยวิธีการติดตัง้ผลงานจะแปรผนัไปตามสถานที่ต่างๆ ยกตวัอย่างเช่น ศิลปินวาง
แผ่นราบลงบนสนามหญ้าที่ศนูย์วฒันธรรมแหง่ประเทศไทย หรือมีการจดัให้บางสว่นห้อย
ระโยงระยางกบัเสาคอนกรีต คานเหล็กและโครงสร้างอื่นๆ ในสถาปัตยกรรมของอาคาร
พิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป เป็นต้น...โดยผลงานบางชิน้ (อาทิ ผลงานสญัลกัษณ์
ใหมใ่นสภาวการณ์ปัจจบุนั ปี พ.ศ. 2530  / New Symbolic in Modern Existence, 1987: 
ผู้วิจยั) เป็นตวัอยา่งของผลงานท่ีไมไ่ด้ขงึตงึอยูก่บักรอบรูปสีเ่หลีย่มมีเพียงทอ่นไม้ที่ขงึผืน
งานด้านบน ท าหน้าที่เป็นโครงสร้างส าหรับให้งานจิตรกรรมห้อยลงมา คล้ายกับธงรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ปลายด้านล่างสามารถโบกสะบดัได้ตามแรงลมและการสมัผสั...  (วิชญ 
มกุดามณี, 2559) 

 

 
 
ภาพประกอบ 110  ผลงาน ชีวิตและสภาวการณ์ใหม ่ขนาด 300 x 600 ซม. เทคนิคส่ือประสม.                                                                                   
 

ท่ีมา : เลม่เดียวกนั หน้า 34 
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ภาพประกอบ 111  ผลงาน สญัลกัษณ์ใหมใ่นสภาวการณ์ปัจจบุนั (2530)  
New Symbolic in Modern Existence (1987) ขนาด 300 x 500 ซม. เทคนิคส่ือประสม  

รางวลัชนะเลิศการประกวดศิลปกรรม ธนาคาร กสิกรไทย พ.ศ. 2530 
 

ท่ีมา : เลม่เดียวกนั หน้า 35 
 

 
 

 
ภาพประกอบ 112  ผลงาน โครงสร้างและสญัลกัษณ์ในสภาวการณ์ใหม่  

ขนาด 8 x 40 ม. (ตามสภาพแวดล้อม) เทคนิคส่ือประสม 
 

ท่ีมา: เลม่เดียวกนั หน้า 36-37 
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จากการสร้างสรรค์งานในชดุ โครงสร้างและสญัลกัษณ์ในสภาวการณ์ใหม ่ปี 

พ.ศ. 2530 และประสบการณ์ท่ีได้ไปพ านักในประเทศญ่ีปุ่ น ส่งผลให้งานของ วิโชค มุกดามณี 
พฒันาไปสู่การใช้วสัดแุละวิธีการหลากหลายในงานส่ือประสมและงานศิลปะจดัวาง ซึ่งเป็นการ
สร้างสรรค์ผลงานเพ่ือจดัวางในพืน้ท่ีทัง้ในและนอกหอศิลป์ รูปแบบและขนาดของผลงานท่ีได้ก้าว
ข้ามผ่านจิตรกรรมในแบบขนบ วิโชค มกุดามณี จดัแสดงนิทรรศการเด่ียวช่ือ สู่...สภาวการณ์ใหม่ 
(Modern Existence) ขึน้ท่ีพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ ระหว่างวนัท่ี 
6-28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2535 ในช่วงระยะเวลาเพียงแค่ 6 ปีหลงัจากนิทรรศการ สู่...สภาวการณ์
ใหม่ วิโชค มุกดามณี แสดงนิทรรศการเด่ียวครัง้ส าคญัอีก 3 ครัง้ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  
หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า ได้แก่ นิทรรศการ สัญญาณสิ่งแวดล้อม – Signal in Environment เม่ือปี  
พ.ศ. 2536 นิทรรศการ  “จักรวาล : ชีวิต : วิทยาศาสตร์ – Universe : Life: Science” เม่ือปี  
พ.ศ. 2539 นิทรรศการ “โลกภายนอกและมุมมอง- The Worldview of Vichoke Mukdamanee”  
เม่ือปี พ.ศ. 2541  

จากการแสดงผลงานครัง้ส าคญั  วิโชค มกุดามณี  ได้รับการยอมรับในฐานะ
ศิลปิน  ร่วมสมัยชัน้แนวหน้าของไทย วิโชค มุกดามณี ประสบความส าเร็จในฐานะศิลปินนัก
สร้างสรรค์ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในระดับชาติและนานาชาติ และได้รับการเชิดชูเกียรติเป็น
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทศันศิลป์ (ส่ือผสม) ประจ าปีพุทธศกัราช 2555  ความมีใจรักในงานศิลปะ
เป็นแรงบนัดาลใจให้  วิโชค มุกดามณี ยงัคงสร้างสรรค์งานศิลปะอย่างต่อเน่ือง นิทรรศการครัง้
ลา่สดุ คือ นิทรรศการเชิดชเูกียรตศิลิปินอาวโุส ณ พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิหอศลิป ประจ าปี พ.ศ. 
2559 และศลิปินวางแผนการจดันิทรรศการเด่ียวครัง้ส าคญัเผยแพร่ให้กบัผู้คนในวงการศลิปะและ
สาธารณชนได้ตดิตามอีกในไมช้่า  

3.3 ผลงานจิตรกรรมส่ือประสมของ วิโชค มกุดามณี ท่ีมีลกัษณะโดดเดน่  
3.3.1 จิตรกรรมส่ือประสมระยะแรก  

3.3.1.1 ผลงาน ชีวิตและสญัลกัษณ์ในชมุชน พ.ศ. 2527 (ค.ศ.1984) 
3.3.2 จิตรกรรมส่ือประสมท่ีใช้โครงสร้างรูปทรงเรขาคณิตและรูปทรงอิสระ 

3.3.2.1 ผลงาน หน้าเดก็ ปี พ.ศ. 2529 (ค.ศ. 1985) 
3.3.2.2 ผลงาน วา่วแหง่สนัตภิาพ ปี พ.ศ. 2529 (ค.ศ. 1985) 

3.3.3 จิตรกรรมชุดโลหะและส่ือประสม: สญัญาณสิ่งแวดล้อม สิ่งของจาก
ธรรมชาตแิละวสัดจุากความเจริญของเทคโนโลยี 
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3.3.3.1 ผลงาน รูปและสัญลักษณ์ในสภาพแวดล้อม ปี พ.ศ. 2529  
(ค.ศ. 1985) 

3.3.3.2 ผลงาน สญัญาณสิ่งแวดล้อม (2536) / Signal in Environment 
(1993)  

3.3.3.3 ผลงาน สญัญาณสิ่งแวดล้อม พืช (ก) ปี พ.ศ. 2536 (ค.ศ. 1993) 
3.3.3.4 ผลงาน ป่าต้นน า้เมืองหนือ ข ปี พ.ศ. 2538 (Spring a North’s 

Rain Forest A, 1995) 
3. 3. 3. 5 ผ ล ง า น  สัญญาณสิ่ ง แ ว ด ล้ อม  2551/ 2 Signal in the 

Environment 2008/2 
3.3.3.6 ผลงาน พืชพรรณ ปี พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 2014) 
3.3.3.7 ผลงาน ดอกไม้จากชิน้ส่วนของจักรยานและวัสดุเหลือใช้  

ปี พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016)  
3.3.1 งานจิตรกรรมส่ือประสมระยะแรก 

3.3.1.1 ผลงาน ชีวิตและสญัลกัษณ์ในชมุชน พ.ศ. 2527 (ค.ศ.1984) 
 เทคนิค ส่ือประสม ขนาด 800 x 500 ซม. 

 

 
 

ภาพประกอบ 113  ผลงาน ชีวิตและสญัลกัษณ์ในชมุชน พ.ศ. 2527 (ค.ศ.1984)  
เทคนิค ส่ือประสม  ขนาด 800 x 500 ซม. 

 

ท่ีมา: วิโชค มกุดามณี (2530) โครงสร้างและสญัลกัษณ์ในสภาวการณ์ใหม่ หน้า 14 
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1) แรงบนัดาลใจ แนวคดิ และกระบวนแบบในการสร้างสรรค์ผลงาน  

การสร้างสรรค์ผลงาน  ชีวิตและสญัลกัษณ์ในชมุชน เม่ือปี พ.ศ. 
2527 เป็นการสร้างสรรค์ภายใต้โจทย์วิชาเรียนระดบัปริญญาโทของคณะจิตรกรรม ประตมิากรรม
และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในรายวิชาจิตรกรรมกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งการสร้างสรรค์ใน
รายวิชาดงักลา่ว ได้เปิดทางให้กบัการสร้างสรรค์ของ วิโชค มกุดามณี ถอยหา่งออกจากการท างาน
ด้วยส่ือจิตรกรรมตามแบบขนบ กล่าวคือ เม่ือต้องน าจิตรกรรมไปติดตัง้กับสภาพแวดล้อมจริง  
ท าให้ วิโชค มุกดามณี ค านึงถึงปัจจัยต่างๆ ท่ีจะเข้ามามีผลกระทบกับตัวงาน ไม่ว่า จะเป็น
สภาพแวดล้อม สภาพอากาศและพืน้ท่ีท่ีงานจิตรกรรมจะต้องเข้าไปเก่ียวข้อง ดงันัน้ จดุเร่ิมต้นของ
การสร้างสรรค์งานในหวัข้อจิตรกรรมกับสิ่งแวดล้อม คือ การท่ี วิโชค มกุดามณี ได้พาตนเองออก
ไปสู่พืน้ท่ีนอกห้องส่ีเหล่ียม สู่การส ารวจและเก็บข้อมลูจากสิ่งต่างๆ ท่ีได้ประจกัษ์ อนัน ามาสู่การ
ตอบค าถามในเร่ืองของวัสดุในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมด้วยแผ่นผืนพลาสติกหลากสี  การ
เช่ือมตอ่แผน่ระนาบตา่งๆ ของวสัด ุด้วยโลหะหรือเชือก การตดิตัง้ผลงานในพืน้ท่ีจริงด้วยการแขวน
ห้อยผลงานบน โครงไม้ไผ่กับพืน้ท่ีอาคาร วิโชค มุกดามณี ได้ให้สัมภาษณ์เก่ียวกับผลงาน
สร้างสรรค์จิตรกรรมกบัสภาพแวดล้อม ชดุ ชีวิตและสญัลกัษณ์ในชมุชน วา่    
 

...ในเมื่อเราน าจิตรกรรมไปติดตัง้ในพืน้ที่สภาพแวดล้อมจริงไม่ได้  มันจึงต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงวสัดุ มนัถึงจะอยู่ทนได้ในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงทัง้แดดทัง้ฝน 
จึงไปสงัเกตสเกตหาข้อมลูบริเวณแฟลต ประกอบกบัการสงัเกตการใช้ชีวิตประจ าวนัของ
ผู้คนจากเสือ้ผ้า กางเกง ที่แขวนห้อย จากนัน้จึงน าสิ่งที่เกิดขึน้ในบริเวณชุมชนมาสร้าง
รูปทรงขึน้ใหม่ และคิดว่าวสัดุที่ใช้น่าจะเป็นพลาสติกเนื่องจากสามารถทนแดดทนฝน...  
ใช้ตวัยึดโลหะ เชือก และโครงสร้างไม้ไผ่  ผลงานถึงจะสามารถน าไปติดตัง้ในพืน้ที่แจ้งได้
...วสัดแุละอปุกรณ์ที่ใช้สร้างสรรค์ผลงานชิน้นีม้าจากร้านพลาสติก เคร่ืองเจาะ เคร่ืองตอก
และอปุกรณ์เย็บกระเป๋าบริเวณยา่นสนามเสอืป่า...ตอนหลงัเปลีย่นจากพลาสติกเป็นวสัดุ
โลหะก็ยึดได้เนื่องจากใช้แผ่นโลหะที่มีความบาง...วสัดตุ่างๆ ได้มาจากการไปเรียนรู้จาก
ร้านเคร่ืองหนงัที่มีอปุกรณ์เก่ียวกบัการท ากระเป๋า...และน าวสัดเุหลา่นัน้มาปรับใช้ในการ
สร้างสรรค์... (วิโชค มกุดามณี, 2561) 

 
โดยการสร้างสรรค์ผลงานชดุ ชีวิตและสญัลกัษณ์ในชมุชน เม่ือปี 

พ.ศ. 2527 วิโชค มกุดามณี ใช้รูปทรงของเสือ้ผ้าท่ีแขวนอยู่ตามราวตากผ้าในบริเวณชมุชนแฟลต
การเคหะย่านบวัขาว มีนบุรี รูปลกัษณ์ของช่องอาคาร ประต ูหน้าต่าง ป้ายสญัลกัษณ์ต่าง ๆ มา
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สร้างรูปทรงขึน้ใหม่ “...ในลักษณะนามธรรมภายใต้วัสดุท่ีเป็นผลมาจากผลิตภัณฑ์ทาง
อุตสาหกรรม ทัง้นีเ้พ่ือแสดงทศันะของชีวิตชุมชนกับสิ่งใหม่ในสภาพแวดล้อมของชีวิตประจ าวนั
และน าพลาสติก โลหะ ผ้าและเชือกเข้ามาใช้ในงานจิตรกรรม โดยทัง้ฉีก เผา เจาะ ภายใต้รูปใน
จินตนาการท่ีมุง่สะท้อนสภาวะสงัคมท่ีรู้สกึในขณะนัน้” (วิโชค มกุดามณี, 2547) กลา่วได้วา่ผลงาน
ชุดชีวิตและสัญลักษณ์ในชุมชน ซึ่งสร้างสรรค์ขึน้เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนในโครงการ
จิตรกรรมกบัสภาพแวดล้อมเป็นจดุเร่ิมต้นของการทดลองใช้วสัดสุงัเคราะห์หลากสีสนั ผสมผสาน
เข้ากบัวสัดจุากธรรมชาติ 

นอกจากนีใ้นแง่ของการพฒันาในเชิงรูปแบบ ผลงานชดุชีวิตและ
สญัลกัษณ์ในชุมชน ซึ่งเป็นการท างานศิลปะกับพืน้ท่ีจริงได้เป็นแรงผลักดนัให้ วิโชค มุกดามณี 
สร้างสรรค์ผลงานขนาดใหญ่ ใช้สีจากวสัดแุทนการเขียนสีและไมจ่ าเป็นต้องยึดตดิผลงานให้อยู่กบั
กรอบภาพ ท าให้รูปทรงของผลงานคอ่ย ๆ ถอยหา่งออกจากรูปส่ีเหล่ียมท่ีเคร่งครัด   

2) ลกัษณะของการแสดงออกด้านสุนทรียภาพท่ีส่ือความหมายต่อ
สงัคม  

คณุคา่สนุทรียภาพทางด้านเนือ้หา   
ผลงาน ชีวิตและสัญลักษณ์ในชุมชน พ.ศ. 2527 สะท้อน

เร่ืองราวชีวิตของคนในชมุชนและภาพของสงัคมร่วมสมยัผ่านวสัด ุรูปทรงและสญัลกัษณ์ท่ีศิลปิน
ได้แรงบนัดาลใจจากชมุชนย่านเคหะบวัขาวมาใช้ในการสร้างสรรค์งาน ศลิปินสงัเกตชีวิตผู้คนจาก
เสือ้ผ้าท่ีแขวนตากไว้ “...อย่างบ้านนัน้มีคนตายก็จะเป็นเสือ้ผ้าสีด า บ้านนีมี้ลูกสาวก็จะมีเสือ้ผ้า
ของเด็ก...” (จ านงค์ ศรีนวล,  2535) ศิลปินต้องการท่ีจะท าให้ศิลปะและและพืน้ท่ีของ
ชีวิตประจ าวนัเป็นสิ่งท่ีสมัพนัธ์กัน ด้วยการน าผลงานสร้างสรรค์ไปติดตัง้อย่างมีความสมัพนัธ์กับ
พืน้ท่ีนัน้ ๆ จึงเป็นการเปิดมิติใหม่ในการขยายอาณาเขตของจิตรกรรมให้เข้าไปมีความเก่ียวข้อง
กบัพืน้ท่ีนอกหอศลิป์มากยิ่งขึน้ วิโชค มกุดามณี ให้ข้อมลูสมัภาษณ์เพิ่มเตมิ วา่  
 

...คือวิธีคิดในสมยัก่อนเราก็มองวา่ รูปร่างที่เราใสเ่ข้าไปมนัเป็นรูปร่างของอะไร ที่มนัท าให้
รู้สึกถึงชุมชน   เราได้รูปร่างมาจากเสือ้  กางเกง เคร่ืองหมายง่ายๆ ที่คนรู้จัก  เช่น 
เคร่ืองหมายถูก เคร่ืองหมายผิด วงกลม สญัลกัษณ์อะไรเหล่านีม้นัก็อยู่ในวิถีชีวิตเขาอยู่
แล้ว แตเ่ราไมไ่ด้คิดซบัซ้อนลงไปลกึขนาดวา่ ต้องให้มีความหมายวา่อะไรเฉพาะเจาะจง...
คิดวา่เป็นสญัลกัษณ์เคร่ืองหมายที่เขาเคยชิน...รูปทรงในบางพืน้ที่คล้ายคลงึกบัรูปลกัษณ์
ของประตหูน้าตา่ง  แบบนีก็้เป็นกางเกง แล้วก็บางทีพอท างานไป น ารูปตา่งๆ มาประกอบ
กนั มนัก็จะเกิดรูปใหม.่.. (วิโชค มกุดามณี, 2561, 8 มีนาคม) 



 248 

 
คณุคา่ด้านสนุทรียภาพของส่ือวสัด ุรูปทรงและสี 

ศิลปินเลือกใช้วสัดจุ าพวกแผ่นพลาสติกหลากสี และเชือกมา
ใช้ในการสร้างสรรค์งาน ผสมผสานกับวิธีการท างานด้วยการผูก มกั ตอกและเจาะในลกัษณะงานท า
มือผสมผสานกับการใช้วัสดุอุตสาหกรรม ซึ่งทัง้หมดให้คุณลักษณะของการผสมผสานวิถีชีวิต
ดัง้เดิมและสมยัใหม่ งานท ามือของ วิโชค มกุดามณี สะท้อนแบบแผนการท างานอย่างง่ายๆ ไม่มี
แบบแผนขัน้สงูซบัซ้อน มีลกัษณะการแสดงออกคล้ายคลงึกบัศลิปะโบราณ (Primitive) 

ความส าเร็จรูปของวตัถไุด้น าเสนอคณุค่าด้านความงามจาก
สังคมร่วมสมัยท่ีมีความพร้อมด้านการผลิตและอุตสาหกรรมท่ีช่วยให้การด าเนินชีวิตมีความ
สะดวกสบาย แต่ในขณะเดียวกัน วัตถุเหล่านีก็้สะท้อนภาพแห่งความเร่งรีบและเร่งรัด วัสดุ
หลากหลายในท้องตลาด ได้กลายมาเป็นข้อจ ากัดของชีวิตผู้คนให้ด าเนินชีวิตไปในทางเดียวกัน  
ในแบบท่ีเหมือนกัน อาทิ การใช้แผ่นผืนพลาสติกแทนค่าระนาบของสีและรูปทรงต่าง ๆ ท่ีมี
ข้อจ ากดัตามสีของวสัดท่ีุมีปรากฏในท้องตลาด  

รูปทรงและเคร่ืองหมายสญัลกัษณ์ตา่งๆ ปรากฏคล้ายการขดู
ขีดอยา่งง่าย ๆ แบบศลิปะโบราณ ด้วยกรอบและขอบของรูปทรงท่ีดมีูอิสระ คล้ายกบัการเคล่ือนไป
ในทว่งทีของมือและจิตท่ีหลดุออกจากการควบคมุจากศลิปะหลกัวิชา ภาพของรูปทรงท่ีเกิดขึน้จงึมี
ลักษณะแบบการลดทอนเป็นสัญลักษณ์ง่าย ๆ ท่ีสร้างภาพจ าและต้องการส่ือความในระดบัไม่
ซบัซ้อน 

ผลงาน ชีวิตและสัญลักษณ์ในชุมชน เป็นงานสร้างสรรค์ท่ี
ต้องการความสมัพนัธ์กับพืน้ท่ี ซึ่งวิธีการดงักล่าวท าให้ตวังานจิตรกรรมเป็นสิ่งท่ีไม่ได้จบสมบูรณ์
ในตวัเอง และตวังานจิตรกรรมท่ีแขวนลอยอยู่กับพืน้ท่ีนัน้ อาจมีการแปรผันรูปทรงไปตามแรง
กระท าทางธรรมชาติท่ีเข้ามากระทบผลงาน ชีวิตและสญัลกัษณ์ในชุมชน จึงสร้างสุนทรียภาพท่ี
หลากหลายไมค่งตวั ขึน้อยูก่บัตวังาน ผู้ชม และสภาพแวดล้อมรอบตวังานในขณะนัน้  

3) หลกัการทางศลิปะ 
ก) การใช้ส่ือและวสัดใุนการสร้างสรรค์ผลงาน  

พลาสตกิหลากสี ผ้า เชือก  โลหะ และสีสเปรย์ 
ข) โครงสร้างในการจดัภาพ 

ก่อนการสร้างสรรค์ผลงาน ชีวิตและสัญลักษณ์ในชุมชน  
พ.ศ. 2527 วิโชค มุกดามณี ได้วาดภาพแบบร่างเพ่ือแสวงหาแนวคิดและแรงบันดาลใจอย่าง
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คร่าวๆ โดยจะเป็นการวาดเส้นบนกระดาษแผ่นเล็กๆ  ศิลปินได้น าบางส่วนของภาพแบบร่างมา
ขยาย  

วิโชค มกุดามณี ให้สมัภาษณ์ ว่า “...ตอนท่ีเราวาดภาพแบบ
ร่าง เราไม่ได้คิดไกลขนาดนัน้ แตต่อนลงมือท างานมนัเกิดขึน้เอง เรารู้ว่าเราต้องใส่ตรงนี ้เพิ่มตรง
นัน้ เราแก้ปัญหากบัการจดัวางรูปทรงท่ีมนัเกิดขึน้  ไม่ได้เกิดขึน้จากการค านวณวดั แตเ่ป็นไปจาก
ความช านาญโดยอตัโนมตัิ...” (วิโชค มกุดามณี, 2561) 
 

 
 

ภาพประกอบ 114  ภาพร่างโครงการจิตรกรรมกบัสภาพแวดล้อม (Sketch of Painting  
Environment) ตรงบริเวณกรอบภาพส่ีเหล่ียมคือพืน้ท่ีของชิน้งานท่ีศลิปินน ามาขยาย 

เป็นผลงาน ชดุโครงสร้างไมแ่นน่อนและการใช้วสัดสุงัเคราะห์ พ.ศ. 2527 
 

ท่ีมา: วิโชค มกุดามณี (2547) สจัจะ...ธรรมชาต ิหน้า 11 
 

โครงสร้างรูปทรงรอบนอกของผลงาน ชีวิตและสญัลกัษณ์ใน
ชุมชน พ.ศ. 2527 เป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าในแนวตัง้  โดยโครงสร้างภายในแบ่งออกเป็นสามช่อง  
ซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกัน มีรายละเอียดของรูปทรงย่อยเป็นรูปทรงเรขาคณิตและรูปทรงอิสระท่ีอยู่
ภายในกรอบโครงสร้างของพืน้ท่ีย่อยทัง้สาม รูปทรงบางรูปมีลกัษณะคล้ายบานประต ูหน้าต่าง 
เสือ้ผ้า กางเกง ลวดลายสญัลกัษณ์ กากบาท และวงกลม 
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สีท่ีเกิดขึน้ในผลงาน ชีวิตและสญัลกัษณ์ในชมุชน พ.ศ. 2527 
เป็นสีซึ่งเกิดขึน้จากการปะปิดวสัดพุลาสติกซึ่งเป็นวสัดสุ าเร็จรูปทัง้หมด โดยมีโครงสีแดง เหลือง 
ขาว ด า แดง และน า้เงิน ศิลปินเลือกใช้สีซ า้ๆ กันในหลากพืน้ท่ี เพ่ือเป็นตวัช่วยประสานรูปทรง  
ท่ีแตกต่างกันให้เช่ือมโยงกันได้ โดยมีการใช้สีสเปรย์สีด าในบางพืน้ท่ีเพ่ือให้เกิดร่องรอยเฉพาะท่ี
ต้องการ ซึง่การใช้เทคนิควิธีการดงักลา่วเป็นประสบการณ์ท่ีได้มาจากการสร้างสรรค์งานจิตรกรรม
บนพืน้แผ่นฟอร์ไมก้า เป็นการแสดงออกท่ีน าเสนอให้เห็นความช านาญและความอิสระของศิลปิน
ในการแสดงออกอยา่งฉบัพลนัทนัที   

ค) การบรูณาการกลวิธีในการสร้างภาพหลากหลาย  
การสร้างสรรค์ผลงาน ชีวิตและสัญลักษณ์ในชุมชน เม่ือปี  

พ.ศ. 2527 เป็นการสร้างสรรค์จากวสัดสุ าเร็จรูป ด้วยเทคนิคการปะปิด การเช่ือมแผ่นระนาบของ
วสัดตุา่ง ๆ ด้วยการผกู มดั ตอก เจาะ ประกอบเข้าด้วยกนั และมีการใช้เทคนิคทางด้านจิตรกรรม
และการพ่นสีเข้าไปประกอบ  โดยเทคนิคท่ี วิโชค มุกดามณี เลือกใช้ในตอนนัน้ถือว่าเป็นเทคนิค
ใหมใ่นงานจิตรกรรม ดงัค าสมัภาษณ์ของศลิปินวา่  
 

 ...จริงๆ ตอนที่ท างานพ่น ก็เป็นเทคนิค...อนัใหมท่ี่เราไม่อยากให้สีติด  เราเอาน า้สาด
เข้าไปเลย สมยัก่อน เทคนิคมนัง่ายๆ ไม่มีการเพ้นท์ให้เสียเวลา เอาน า้หยดไปเลย พอเท
น า้ออกสีก็ไม่ติดแล้วก็เช็ดด้วยทินเนอร์ ให้รูปทรงมันเปลี่ยนไป ท าชุดนีแ้ล้วสนุกนะ  
ฟอร์ไมก้า คือ คิดอย่างนีม้นัมี มิติ ถ้าตรงนีอ้ยู่ตรงนีค้วรจะหาย เราเรียนเพ้นท์มาเราก็คิด
วิธีที่จะท างานเราก็ใช้วิธีนี ้พอลงมือท าก็ได้พบอะไรใหม่ๆ  ก็แก้ปัญหาไป (วิโชค มกุดามณี, 
2561) 
 

กล่าวได้ว่า ศิลปินมีแนวคิด 1) การสะท้อนสภาวะสังคม  โดยได้รับ 
แรงบันดาลใจจากภาพของชีวิต และสภาพแวดล้อมในชุมชน ท่ีมีทัง้โครงสร้างอาคาร ป้าย
สญัลกัษณ์ และวตัถใุช้สอยตา่ง ๆ มาสร้างสรรค์รูปทรงขึน้ใหม่ในแนวทางนามธรรม โดยการใช้รูป
สญัลกัษณ์สากล อาทิ กากบาท เคร่ืองหมายถูก วงกลม เป็นต้น 2) การขยายอาณาเขตของงาน
จิตรกรรมให้เข้าไปมีความเก่ียวข้องกับพืน้ท่ีนอกหอศิลป์มากยิ่งขึน้ 3) การใช้วสัดรูุปแบบใหม่ ท่ี
สะท้อนภาพ เร่ืองราวของสังคมร่วมสมัย และเหมาะสมกับการติดตัง้งานกลางแจ้ง 4) การ
สร้างสรรค์ผลงานขนาดใหญ่เพ่ือให้เข้ากับพืน้ท่ีท่ีน างานไปติดตัง้ 5) การท างานกับความบงัเอิญ 
เพ่ือส่ือสารถึงความคิดของความอิสระ การแสดงออกแบบศิลปะโบราณ (Primitive) และการ
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แสดงออกอันเป็นการตอบโต้กับสิ่งท่ีเกิดขึน้อย่างอัตโนมตัิ  ตามแนวทางของเอ็กซ์เพรสชัน่นิสม์ 
(Expressionism) 

3.3.2 จิตรกรรมส่ือประสมท่ีใช้โครงสร้างรูปทรงเรขาคณิตและรูปทรงอิสระ 
3.3.2.1 ผลงาน หน้าเดก็ 2529 (ค.ศ. 1985) 

 เทคนิค ส่ือประสม พลาสตกิ ผ้า กระดาษ ไม้ และโลหะ 
 ขนาด 120 x 120 ซม. 

 

 
 

ภาพประกอบ 115  ผลงาน หน้าเด็ก ขนาด 120 x 120 ซม. เทคนิค ส่ือประสม 
 

ท่ีมา: วิโชค มกุดามณี (2530) โครงสร้างและสญัลกัษณ์ในสภาวการณ์ใหม่ หน้า 16 
 

1) แรงบนัดาลใจ แนวคดิและกระบวนแบบในการสร้างสรรค์ผลงาน  
เดือนตลุาคมปี พ.ศ. 2527 ขณะเข้าศกึษาตอ่ในระดบัปริญญาโท

ในคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร (2527-2530) วิโชค มกุดามณี 
ได้รับทุนรัฐบาลญ่ีปุ่ นเข้าศึกษาด้านศิลปะร่วมสมัยและศิลปะการออกแบบ ณ มหาวิทยาลัย 
Tokyo Gakugei กรุงโตเกียว กระทั่งได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเม่ือปี  พ.ศ. 2529 จาก
ประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างประเทศ เม่ือได้พบปะผู้คน เพ่ือนฝูง ผนวกกับความรู้สึกคิดถึง
ครอบครัว วิโชค มกุดามณี ให้ความสนใจตอ่การสร้างสรรค์งานศิลปะโดยใช้โจทย์จากภาพใบหน้า
ของผู้คนท่ีได้พบปะ  โดยในผลงาน หน้าเดก็ พ.ศ. 2529 เป็นการน าเอาแรงบนัดาลจากใบหน้าของ
เดก็ ๆ ซึง่ท าให้ตนระลกึถึงความผกูพนัตอ่ครอบครัวมาเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์งานด้วย
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วิธีการลดทอนรูปทรงใบหน้าของเด็กเล็กท่ีมีรูปทรงและมิติซับซ้อนให้เหลือเพียงความเรียบง่าย  
แทนคา่ด้วยจดุ เส้น และสีแบบนามธรรม โดยศลิปินได้ให้ข้อมลูเพิ่มเตมิวา่  
 

...ขณะที่พ านกัอยู่ประเทศญ่ีปุ่ นก็มีความรู้สกึคิดถึงครอบครัว...ใบหน้าของเด็กก็ท าให้นกึ
ถึง  ความผกูพนัของตนเองกบัลกูจึงได้น าภาพใบหน้าของเด็กๆ มาเป็นแรงบนัดาลใจใน
การสร้างสรรค์งาน...ผลงานหน้าเด็ก เป็นการใช้แผ่นโฟมที่มีความแข็งแรงมากหนา
ประมาณ 5 มิลลิเมตร เป็นโฟมที่ผลิตในประเทศญ่ีปุ่ นมีคณุภาพดี แข็งแรง ตดัเป็นแผ่น
ระนาบและสามารถใช้แผ่นโฟมยึดกันเองได้...แผ่นระนาบต่างๆ ของโฟมจะยึดด้วยตวั
โลหะแบบที่ใช้ท ากระเป๋า สีหลากหลายที่เห็น คือ แผ่นสีของผ้าสกัหลาด ซึ่งหาซือ้ได้จาก
ร้านขายของประดิษฐ์ที่ญ่ีปุ่ นซึ่งมีวสัดอุุปกรณ์หลากหลายมาก แล้วปะปิดแผ่นผ้าทบับน 
โฟมด้วยการใช้กาว ใช้ตะป ูน๊อต เจาะยดึ... (วิโชค มกุดามณี, 2561) 

 
กล่าวได้ว่า การมาพ านักในประเทศญ่ีปุ่ นเป็นช่วงเวลาท่ีส าคัญใน  

การเปล่ียนแปลงพฒันาผลงานสร้างสรรค์ของ วิโชค มุกดามณี ทัง้ในแง่ของเนือ้หา ซึ่งในท่ีนีคื้อ
การเลือกใช้ประเด็นภาพใบหน้าเด็กเป็นแหล่งแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ รูปแบบ  
การสร้างสรรค์แบบนามธรรมซึ่งลดทอนรูปทรงให้เรียบง่ายและมีลักษณะแบนราบ วัสดุท่ีใช้ใน  
การสร้างสรรค์ผลงานซึง่เป็นวสัดท่ีุจดัหาได้ในประเทศท่ีตนไปพ านกัซึง่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ท่ีมี
การใช้วัสดุเฉพาะ ศิลปินได้มอบผลงานสร้างสรรค์ หน้าเด็ก ให้กับโรงเรียนแห่งหนึ่งในประเทศ
ญ่ีปุ่ น  

2) ลกัษณะของการแสดงออกด้านสุนทรียภาพท่ีส่ือความหมายต่อ
สงัคม  

คณุคา่สนุทรียภาพทางด้านเนือ้หา  
ผลงานสร้างสรรค์ หน้าเดก็ เป็นการสะท้อนความรู้สกึส่วนตวั

ของศิลปินท่ีได้ไปพ านักอยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่ในประเทศญ่ีปุ่ น ความห่างไกลจากครอบครัว 
ความระลึกถึง และประสบการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีแปลกใหม่ในต่างแดนได้หลอมรวมสู่  
การสร้างสรรค์ อนัสะท้อนให้เห็นประสบการณ์ของศิลปินในฐานะของมนุษย์คนหนึ่งในสังคมท่ี
ก าลงัเผชิญสภาวะการเปล่ียนแปลงชว่งหนึง่ของชีวิต ซึง่ผลงานการสร้างสรรค์ หน้าเดก็ ของ วิโชค 
มุกดามณี ได้สะท้อนให้เห็นพัฒนาการสร้างสรรค์สู่รูปแบบท่ีเรียบง่ายขึน้ ด้วยการใช้รูปทรง
นามธรรมเรขาคณิต รูปทรงอิสระ และการแสดงออกอย่างอิสระผสมผสานกัน การเลือกใช้สีของ
วสัดท่ีุมีผลกระทบจากบรรยากาศของฤดกูาล เสือ้ผ้าสวมใสใ่นการด าเนินชีวิตของผู้คน  
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ผลงาน หน้าเด็ก คือการถ่ายทอดความรู้สึกถึงความคิดถึง 
ความน่าเอ็นด ูและความทรงจ า ในรูปแบบงานนามธรรมโดยไม่มีใบหน้าเฉพาะของใครคนใดคน
หนึ่ง แตเ่ป็นการอ้างถึงคณุลกัษณะของความเป็นเด็กท่ีมีความน่ารัก ความบริสทุธ์ิ สดใสอย่างไร้
เดียงสา 

คณุด้านสนุทรียภาพของส่ือวสัด ุรูปทรงและสี  
วิโชค มกุดามณี เลือกใช้วสัดจุ าพวกโฟมซึ่งเป็นวสัดรุ่วมสมยั  

มีลักษณะเป็นแผ่นแบนน ามาตัดเป็นรูปทรงต่างๆ ซึ่งคุณสมบัติของวัสดุโฟมอ านวยให้ศิลปิน
สามารถเจาะ พน่สี และปะปิดวสัดอ่ืุนไปบนผิวโฟมได้ ขนาดและน า้หนกัของแผ่นโฟมยงัอ านวยให้
เกิดการสร้างสรรค์รูปทรงอิสระรอบนอกของงานจิตรกรรมส่ือประสมหลุดออกจากจิตรกรรมแบบ
ขนบท่ีมักสร้างสรรค์ในรูปทรงส่ีเหล่ียม ผลจากการเลือกใช้วัสดุโฟมท าให้การเคล่ือนย้ายและ  
การแขวนผลงานมีความสะดวก หากแต่คุณลักษณะของโฟมอาจก่อให้เกิดความรู้สึกถึงความ
ฉาบฉวยอนัน ามาสูก่ารเปล่ียนมาใช้วสัดแุผ่นอลมูิเนียมในการสร้างสรรค์ครัง้ตอ่ๆ มา   

ศิ ล ปิ น เ ลื อ ก ใ ช้ รู ปท ร ง แบบนามธ ร รม เ รี ยบ ง่ า ย ใน 
การแสดงออกถึงใบหน้าของเด็ก ซึ่งรูปทรงนามธรรมดงักล่าว มีการอ้างอิงไปถึงรูปทรงนามธรรม
แบบเรขาคณิตและรูปทรงอิสระการแสดงออกดงักล่าว ก่อให้เกิดความรู้สึกเช่ือมโยงไปถึงความ
บริสทุธ์ิ ไร้เดียงสา การเลน่ ความสนกุสนาน และความอิสระ 

นอกจากนีศ้ิลปินได้ใช้โครงสีซึ่งเป็นผลมาจากบรรยากาศฤดู
หนาวและฤดใูบร่วงซึง่เตม็ไปด้วยสีสนัตา่งๆ ในธรรมชาตแิละการแตง่กายของผู้คน ผนวกกบัความ
มีพร้อมจากวัสดุต่าง ๆ ท่ีมีให้เลือกสีสันหลากหลาย ผลงานหน้าเด็กจึงสะท้อนภาพของสีสัน 
บรรยากาศและฤดกูาลท่ีมีการเปล่ียนผา่น โดย ศลิปิน ได้ให้ข้อมลูสมัภาษณ์เพิ่มเตมิวา่   

 
 ...ที่เห็นเป็นสีขาวนี่คือผิวของโฟม เจาะบนโฟมก็มี ปะปิดบนโฟมก็มี ที่เห็นสีด าคือ
เจาะทะลไุปเลย ไม่มีการระบายสีแต่มีสเปรย์พ่นเป็นสีฟ้าๆ คือ พ่นไปในบางพืน้ที่ให้มีมิติ   
สีสนัหลากหลายที่เห็น คือ ผลที่ได้จากการเห็นสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่ญ่ีปุ่ นมีสีสวยจริงๆ 
คือ เมืองเป็นสีเทาๆ แต่เวลามีเทศกาล คนแต่งเนือ้แตง่ตวัด้วยสีสนัที่ดแูล้วสบายตาเราไม่
ค่อยเครียด สีสนับรรยากาศที่เห็นอาจเป็นฤดหูนาวหรือช่วงฤดใูบไม้ร่วงที่สภาพแวดล้อม
ในธรรมชาติใบไม้ตา่งมีสีสนัเยอะ...เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาเห็นผลงานหน้าเด็กที่ใช้วสัดโุฟม
...ก็เลยพามาดวูสัดจุ าพวกสแตนเลส ตามประสาของคนเป็นประติมากรที่ให้ความใสใ่จ
กบัเร่ืองวสัดเุป็นพิเศษ... (วิโชค มกุดามณี, 2561) 
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3) หลกัการทางศลิปะ 

ก) การใช้ส่ือและวสัดใุนการสร้างสรรค์ผลงาน  
แผน่โฟม ผ้าสกัหลาด และสีสเปรย์ 

ข) โครงสร้างในการจดัภาพ  
โครงสร้างของรูปทรงรอบนอกทัง้หมดประกอบไปด้วยรูปทรง

สองรูปทรง คือ รูปทรงกลมขนาดใหญ่ (ต าแหน่ง ก) และส่ีเหล่ียมขนาดเล็ก (ต าแหน่ง ข) รูปทรง
กลมเป็นภาพแทนของศีรษะขนาดใหญ่และส่ีเหล่ียมเป็นภาพแทนของร่างกาย ซึ่งศิลปินได้อ้างอิง
สดัสว่นของการใช้รูปทรงศีรษะขนาดใหญ่จากสดัส่วนของร่างกายมนษุย์ในวยัเด็ก รูปทรงท่ีใช้มีทัง้
ส่วนท่ีเกิดจากการตดัเจาะให้ทะล ุและพืน้ท่ีของระนาบซึ่งเช่ือมโยงกนัเป็นแผ่นผืน การตดัเจาะท า
ให้ผู้ชมสามารถเห็นความหนาบางของวสัด ุในขณะเดียวกันก็สร้างความรู้สึกถึงความมัน่คงและ  
ไม่มัน่คง ความรู้สึกระหว่างการเล่นกับความจริงจงั การรับรู้ได้ถึงพืน้ท่ีท่ีเป็นจริงและความลวงใน
งานศลิปะ 

การวางโครงสร้างของภาพผลงานทัง้หมดเป็นความสมดุล
แบบสมมาตร แตร่ายละเอียดรูปทรงภายในมีการผนัแปร สร้างคณุลกัษณะของความหลากหลาย
ในความเทา่เทียม และชกัน าสายตาผู้ชมไปยงัพืน้ท่ีตา่งๆ ได้อยา่งตอ่เน่ืองและไหลล่ืน  
 

 
 

ภาพประกอบ 116  ภาพลายเส้นท าขึน้ใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์ แสดงรูปทรง โครงสร้างและ 
รายละเอียดโครงเส้น ในผลงาน หน้าเดก็ (2529) ของ วโิชค มกุดามณี 

 
ท่ีมา: ทกัษิณา พิพิธกลุ 
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ค) การบรูณาการกลวิธีในการสร้างภาพหลากหลาย  

การสร้างสรรค์ผลงาน หน้าเด็ก มีวิธีการอันหลากหลายใน
การสร้างสรรค์ ไมว่า่จะเป็นการสร้างสรรค์รูปทรง ร้อยเรียงรูปทรง การเลือกใช้วสัดรุ่วมสมยั การใช้
ความรู้ด้านจิตรกรรมด้วยการเทียบเคียงความรู้สกึท่ีศลิปินได้รับแล้วถ่ายทอดออกมาเป็นสีสนัผ่าน
ตวังาน วิธีการตดัปะ เจาะ และประกอบชิน้สว่นตา่ง ๆ  

กล่าวได้ว่า ศิลปินมีแนวคิด 1) การใช้รูปทรงใบหน้าของเด็กเพ่ือส่ือสาร
ความหมายโดยอรรถ คือ ส่ือความหมายถึงความน่ารัก ความบริสุทธ์ิ  สดใส การเล่น ความ
สนุกสนาน และความไร้เดียงสา  ในขณะเดียวกันรูปทรงใบหน้าของเด็กก็ส่ือความหมายโดยนัย 
คือ ความรู้สึกผูกพนัท่ีมีต่อครอบครัวและบุตรชาย 2) การสร้างสรรค์ศิลปะด้วยหลกัการลดทอน
รูปทรง ผสมผสานกับการใช้วัสดุจากชีวิตวัฒนธรรมร่วมสมัย  ผสมผสานกับการใช้โครงสี
บรรยากาศแบบช่วงฤดูหนาวและสีสันจากการแต่งกายของผู้ คนในช่วงฤดูกาลดังกล่าว  
3) การสร้างสรรค์จิตรกรรมส่ือประสมโดยให้รูปทรงรอบนอกเป็นรูปทรงอิสระ  อีกทัง้มีการเจาะ
ทะลพืุน้ท่ีของรูปทรงเพ่ือสร้างลกัษณะของความเป็นสองและสามมิตใิห้กบัวตัถุ 

3.3.2.2 ผลงาน วา่วแหง่สนัตภิาพ ปี พ.ศ. 2529   
 ขนาด 250 x 150 ซม. เทคนิคส่ือประสม  

 

 
 

ภาพประกอบ 117  ผลงาน ว่าวแหง่สนัตภิาพ  ปี พ.ศ. 2529   
ขนาด 250 x 150 ซม. เทคนิคส่ือประสม. 

 
ท่ีมา : วิโชค มกุดามณี (2530) โครงสร้างและสญัลกัษณ์ในสภาวการณ์ใหม่ หน้า 19 
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1) แรงบนัดาลใจ แนวคดิ และกระบวนแบบในการสร้างสรรค์ผลงาน  

จากการใช้ชีวิตพ านกัอยู่ในประเทศญ่ีปุ่ น ระหว่าง ปี พ.ศ. 2527-
2529 วิโชค มุกดามณี ได้สัมผัสประสบการณ์ต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการพบปะผู้คนจาก  
ตา่งแดน การเรียนรู้ภาษา ศลิปะ วฒันธรรมของชาวญ่ีปุ่ น การเข้าร่วมเทศกาลและงานเฉลิมฉลอง
ในฤดูกาลต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ืออาจารย์ท่ีปรึกษาชาวญ่ีปุ่ นได้เห็นผลงานสร้างสรรค์  
หน้าเด็ก (2529) ของศิลปินจึงได้แนะน าให้ วิโชค มกุดามณี รู้จกัวสัดอ่ืุนๆ นอกเหนือจากแผ่นโฟม
เพ่ือใช้ในการสร้างสรรค์งาน อีกทัง้ได้ชกัชวนให้เรียนรู้ศิลปวฒันธรรมของญ่ีปุ่ น  โดยได้แนะน าให้
เข้าชมเทศกาลว่าวของประเทศญ่ีปุ่ น และดงูานสร้างสรรค์ในสตดูิโอของอาจารย์ท่ีปรึกษาซึ่งมีงาน
สร้างสรรค์ร่วมสมัย งานท่ีท าจากวัสดุกระดาษและจากโลหะ ประสบการณ์จากการซึมซับ
วฒันธรรมในตา่งแดนน ามาสูง่านสร้างสรรค์ได้รับแรงบนัดาลใจจากรูปทรงของวา่วญ่ีปุ่ น  

ในผลงาน ว่าวแห่งสนัติภาพ ปี พ.ศ. 2529 ศิลปินได้ใช้หลกัการ
ลดทอนรูปทรงเพ่ือสร้างสรรค์รูปทรงท่ีมีความเรียบง่าย  ท างานบนแผน่อลมูิเนียม แล้วใช้วิธีการพน่
สีสเปรย์หลากสีสัน ซึ่งสะท้อนถึงความร่ืนเริงในช่วงของเทศกาล ศิลปินมีแนวคิดในการสร้าง
ความสมัพนัธ์ระหว่างตวังานและพืน้ท่ี  โดยการน าผลงาน ว่าวแห่งสนัติภาพ ไปติดตัง้จดัวางใน
สภาพแวดล้อมท่ีเป็นหิมะ และทะเล  ศิลปินได้ให้ข้อมลูเพิ่มเติมว่า “...ตอนนัน้ท าแล้วหิมะตก ท า
แล้วเอามาประกอบกนักลางหิมะเลย เม่ือผู้คนได้มาเห็นผลงาน เขาชอบกนัมาก เพราะพืน้ท่ีท่ีเป็น
หิมะปกตไิมมี่ใครอยากเดนิ แตเ่ม่ือพวกเขาได้มาเห็นสีสนั เขาเดนิมาดงูานกนั..” (วิโชค มกุดามณี, 
2561) ผลงาน ว่าวแห่งสนัติภาพ ท าจากวสัดอุลมูิเนียม ใช้โครงสร้างเหล็กเป็นตวัจบัยึดแผ่นอลูมิ
เนียมด้วยการผกูมดัไว้เม่ือต้องเดินทางกลบัมาประเทศไทย ศิลปินน าโครงเหล็กออกแล้วน าเพียง
รูปทรงในสว่นแผน่อลมูิเนียมกลบัมา 
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ภาพประกอบ 118  จดัแสดงผลงานชดุ ชีวิตและสภาวการณ์ปัจจบุนั กบัสภาพแวดล้อมของ 

สวนสาธารณะในมหาวิทยาลยั Tokyo Gakugei กรุงโตเกียว  
เม่ือวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2529 เทคนิคส่ือประสม 

 
ท่ีมา : เลม่เดียวกนั หน้า 23 

 
2) ลกัษณะของการแสดงออกด้านสุนทรียภาพท่ีส่ือความหมายต่อ

สงัคม  
คณุคา่สนุทรียภาพด้านเนือ้หา  

ผลงาน ว่าวแห่งสนัติภาพ เป็นการสร้างสรรค์งานโดยใช้ภาพ
ประทบัใจจากเทศกาลว่าวของชาวญ่ีปุ่ น และมีการใช้สญัลกัษณ์เคร่ืองหมายต่าง ๆ ท่ีปรากฏใน
ชีวิตประจ าวนั อาทิ วงกลม กากบาทและส่ีเหล่ียม เป็นสญัลกัษณ์สากล เป็นรอยเคร่ืองหมายท่ี
ปรากฏในการส่ือสารของหลากวัฒนธรรม หลากสังคม และหลากเวลา ด้วยลักษณะท่ีเป็น
นามธรรมของสัญลักษณ์เหล่านีจ้ึงเป็นทัง้สัญลกัษณ์ท่ีมีความเข้าใจร่วมและเป็นสัญลักษณ์ซึ่ง
ศลิปินน ามาใช้เพ่ือเป็นรูปทรงของการแสดงออกแบบทนัทว่งที  

การใช้วัสดุแผ่นอลูมิ เ นียมท่ีสามารถสะท้อนภาพของ
บรรยากาศรอบข้างเข้าไปได้ ก่อให้เกิดสีสันของตัวงานท่ีผันแปรไปตามสภาพแวดล้อมท่ีไป  
ติดตัง้อยู่ผลงานสร้างสรรค์และพืน้ท่ีติดตัง้ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน แต่ใน
ขณะเดียวกันตัวผลงานของ วิโชค มุกดามณี ก็มีความโดดเด่นและแตกต่างออกมาจาก
สภาพแวดล้อม  

ผลงาน ว่าวแห่งสนัติภาพ เป็นการถ่ายทอดบรรยากาศ และ
ความรู้สึกจากการท่ีศิลปินท่ีได้เข้าร่วมชมเทศกาลว่าวในประเทศญ่ีปุ่ น และได้น ารูปทรงของว่าวท่ี
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หลากหลายมาลดทอน เติมสีสนัเพ่ือสร้างสรรค์งานในรูปแบบนามธรรม ท่ีสามารถส่ือสารได้ทัง้
ระดบัท้องถ่ินและระดบัสากล  ให้ทัง้ความรู้สึกถึงการส่ือสารด้วยเคร่ืองหมายสญัลกัษณ์จากอดีต
และร่วมสมยั อีกทัง้ร่องรอยการพ่นสีและการขดูขีดท่ีมีความสดใหม่เป็นการสร้างสรรค์อย่างศิลปะ
โบราณ ศิลปะเด็ก ศิลปะสมยัใหม่และจิตวิญญาณแห่งความอิสระของคนในยุคปัจจบุนั ผลงาน 
ว่าวแห่งสันติภาพ เป็นการช่ืนชม ยกย่อง ศิลปวัฒนธรรมของชาวญ่ีปุ่ นและการมองโลกด้วย
ทศันคตด้ิานบวก 

คณุคา่ด้านสนุทรียภาพของส่ือวสัด ุรูปทรงและสี  
ผลงาน ว่าวแห่งสนัติภาพ สร้างสรรค์จากวสัดแุผ่นอลมูิเนียม 

โครงเหล็ก ผ้า และสีสเปรย์ ภายใต้รูปทรงนามธรรมเรียบง่ายและสีสันอันหลากหลายส่งผลให้
ลักษณะ การแสดงออกของศิลปินส่ือสารถึงความอิสระ ความสนุกสนาน และความห้าวหาญ  
วสัดแุผ่นอลูมิเนียมเป็นวสัดใุหม่ส าหรับศิลปิน  แผ่นอลูมิเนียมมีคณุสมบตัิในการสร้างรูปทรงใน
ลกัษณะแผ่นระนาบ ในขณะเดียวกันความจริงจงัและความคงทนของวสัดก็ุท าให้ระนาบแบน ๆ  
ท่ีมีความหนาเล็กน้อยนัน้มีความเป็นวตัถขุึน้มา  

การสร้างสรรค์ผลงาน ว่าวแห่งสันติภาพ ของศิลปินมี
ลักษณะเป็นกลุ่มชุด รูปทรงท่ีเกิดขึน้จึงมีความหลากหลาย สร้างสรรค์ด้วยการน าชิน้งาน
หลากหลายชิน้เข้ามาประกอบจดัวางภายในพืน้ท่ีท่ีมีความแตกตา่งกนั  การตดิตัง้ผลงาน วา่วแห่ง
สนัติภาพ จึงไม่มีความตายตวั แตผ่นัแปรไปตามเวลาและพืน้ท่ี  ความสนกุและความท้าทายของ
งานจิตรกรรมส่ือประสมในลกัษณะจดัวางจงึอยูท่ี่ความบงัเอิญและการสนทนาระหว่างพืน้ท่ีกับตวั
งานท่ีมีความผนัแปรไปตามโอกาส  
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ภาพประกอบ 119  จดัแสดงผลงานชดุ สภาวการณ์ปัจจบุนั กบัสภาพแวดล้อม 
ของชายหาดคจูคูริิ เมืองชิบะ เม่ือวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2529  เทคนิคส่ือประสม. 

 
ท่ีมา : เลม่เดียวกนั หน้า 24 

 
3) หลกัการทางศลิปะ 

ก) การใช้ส่ือและวสัดใุนการสร้างสรรค์ผลงาน  
แผน่อลมูิเนียม โครงเหล็ก ผ้า และสีสเปรย์ 

ข) โครงสร้างในการจดัภาพ 
โครงสร้างรูปทรงรอบนอกทัง้หมดของผลงาน ว่าวแห่ง

สนัติภาพ เป็นอินทรีย์รูปจัดวางอยู่ในแนวตัง้ ท่ีปลายด้านบนของรูปทรงสอบเข้าหากันมีรูปทรง
คล้ายปลายแหลมของใบไม้ รูปทรงรอบนอกทัง้หมดของชิน้งานเป็นลกัษณะของรูปทรงเรียบง่าย
จดจ าได้ เป็นรูปทรงอิสระให้ความรู้สกึมีชีวิตชีวา  

วิโชค มุกดามณี ได้ใช้หลกัการความสมดลุแบบสมมาตรใน
การวางโครงสร้างรูปทรงให้มีเทา่เทียมกนัในเชิงโครงสร้างทัง้ด้านซ้ายและด้านขวา โดยใช้เส้นแนว
นอนเป็นตวัแบ่งพืน้ท่ีรูปทรงแนวตัง้ออกจากกันออกเป็น 7 ช่องหลกั ๆ ในแต่ละช่องมีรูปทรงขีด
เขียนเป็นสญัลกัษณ์สากล อาทิ วงกลม กากบาทและเส้นขูดขีดอิสระ ในขณะเดียวกัน เส้นแนว
นอนดงักลา่วก็สามารถเป็นเส้นท่ีบง่บอกระดบัและระยะใกล้ไกลท่ีเกิดขึน้ภายในรูปทรงได้   

วิโชค มุกดามณี ได้ลดความเคร่งครัดในเร่ืองความสมดุล
แบบสมมาตรท่ีเป็นทางการลงโดยการให้รายละเอียดรูปทรงในพืน้ท่ีต่าง ๆ ของภาพให้มีความ
แตกตา่งกนั  และมีการไล่ระดบัคา่น า้หนกัของสีจากสว่างไปมืดและมืดไปสว่าง ด้วยสีหลากหลาย
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และหลากระดบั ผสมผสานกับการสะท้อนภาพของสภาพแวดล้อมเข้าไปในแผ่นอลูมิเนียม ท า
ให้ผลงานของ วิโชค มุกดามณี  มีการหลอมรวมแสง เงาและภาพจากสภาพแวดล้อมเข้าไปเป็น
สว่นหนึง่ของงาน 
 

 
 

ภาพประกอบ 120  ภาพลายเส้นท าขึน้ใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์ แสดงรูปทรง โครงสร้างและ 
รายละเอียดโครงเส้น ในผลงาน วา่วแหง่สนัตภิาพ (2529) ของ วิโชค มกุดามณี 

 
ท่ีมา: ทกัษิณา พิพิธกลุ 

 

ค) การบรูณาการกลวิธีในการสร้างภาพหลากหลาย  
การสร้างสรรค์ผลงาน ว่าวแห่งสนัติภาพ มีการท าโครงสร้าง

จากเหล็กเส้น การตอก เจาะ ประกอบแผน่ระนาบโลหะเข้ากบัโครงสร้าง   กลวิธีทางด้านจิตรกรรม
ในการพ่นสีสเปรย์ การขดูขีด การลบเลือนสีออกในบางพืน้ท่ี และการสร้างระดบัคา่น า้หนักของสี
หลากหลาย   

จากการศึกษาข้อมูลข้างต้นกล่าวได้ว่า  ศิลปินมีแนวคิด 1) การน าเอารูปทรงของวตัถุ
เฉพาะถ่ินมาเป็นต้นทางในการสร้างสรรค์เพ่ือส่ือสารถึงวฒันธรรมชาตสิู่ระดบัสากล 2) การแสดงออก 
ถึงทศันคติเชิงบวก การยกย่องศิลปวฒันธรรมของชาวญ่ีปุ่ น ความสนกุสนาน และความร่ืนเริง 3) 
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การใช้วสัดโุลหะพืน้ผิวมนัวาวสะท้อนสภาพแวดล้อม ความท้าทายของจิตรกรรมส่ือประสมอยู่ท่ี
ความบงัเอิญและการสนทนาระหว่างพืน้ท่ีกับตวังาน 4) การใช้สญัลกัษณ์สากล อาทิ รูปวงกลม 
กากบาท และส่ีเหล่ียม โดยศลิปินใช้รูปทรงของสญัลกัษณ์เหล่านีเ้ป็นพืน้ท่ีของการแสดงออกอย่าง
เฉียบพลนั 

3.3.3 จิตรกรรมชุดโลหะและส่ือประสม: สัญญาณสิ่งแวดล้อม สิ่งของ
จากธรรมชาต ิและวสัดจุากความเจริญของเทคโนโลยี 

3.3.3.1 ผลงาน รูปและสัญลักษณ์ในสภาพแวดล้อม พ.ศ. 2529 (ค.ศ. 
1985) 

เทคนิค ส่ือประสม  รางวัลเหรียญเงินการแสดงศิลปกรรม
แหง่ชาต ิพ.ศ. 2530  ขนาด 200 x 200 ซม. 
 

 
 

ภาพประกอบ 121  ผลงาน รูปและสญัลกัษณ์ในสภาพแวดล้อม พ.ศ. 2529 
 

ท่ีมา: วิโชค มกุดามณี (2530) โครงสร้างและสญัลกัษณ์ในสภาวการณ์ใหม่ หน้า 26 
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1) แรงบนัดาลใจ แนวคดิ และกระบวนแบบในการสร้างสรรค์ผลงาน  
ผลงาน รูปและสญัลกัษณ์ในสภาพแวดล้อม พ.ศ. 2529 เป็นการ

สร้างสรรค์ผลงานศิลปะหลงัจากท่ี วิโชค มุกดามณี ได้เดินทางกลบัจากประเทศญ่ีปุ่ นสู่ประเทศไทย 
โดยการสร้างสรรค์ผลงานได้รับแรงบนัดาลใจจากการใช้รูปทรงนามธรรมเรขาคณิต ปรากฏการ
สร้างรูปทรงวงกลมและรูปทรงคล้ายไม้กางเขน รูปทรงต่าง ๆ ท่ีน ามาประกอบกันไม่ได้มี
ความหมายเฉพาะแต่เป็นการใช้รูปทรงท่ีเป็นเคร่ืองหมายสัญลักษณ์สากลท่ีมีปรากฏทั่วไปใน
หลากเวลาและวัฒนธรรม วิโชค มุกดามณี ได้เปล่ียนวิธีการขึน้โครงสร้างผลงานจากวัสดุแผ่น
อลมูิเนียมสูก่ารใช้แผ่นไม้เพ่ือขึน้เป็นพืน้หลงัของชิน้งานและวางโครงสร้างของภาพด้วยหลกัความ
สมดุลแบบสมมาตร จึงท าให้ผลงาน รูปและสัญลักษณ์ในสภาพแวดล้อม ส่ือสารความรู้สึกท่ี
แตกตา่งออกไปจากผลงานชิน้ก่อนหน้า ในแง่ของความเคร่งครัด จริงจงัและระมดัระวงั 

วิโชค มกุดามณี มีการวางแผนการท างานโดยใช้แบบร่างด้วยงาน
วาดเส้นอยา่งคร่าวๆ และใช้การท างานในเชิงสญัชาตญาณผสมผสานกนั ดงัค ากลา่วของศลิปินว่า 
“ลักษณะของผลงานท่ีดูจริงจังไม่ผ่อนคลาย น่ีมันเป็นความรู้สึกของเราเลย ซึ่ งอาจเกิดจาการ
เผชิญเร่ืองงาน และเร่ืองต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน หรืออาจเป็นรูปแบบของการท างานท่ีเราใช้
โครงสร้างเป็นแผ่นไม้ ท าให้เราเร่ิมจริงจงัเพราะโครงสร้างของมนัท่ีมีความแน่นอนท าให้เราต้อง
ระมดัระวงั...แตต่รงรูปทรงวงกลมมีขอบเป็นรูปทรงส่ีเหล่ียมเล็กๆ อาจชว่ยให้เกิดความหลากหลาย
ได้บ้าง...” (วิโชค มกุดามณี, 2561) 

2) ลกัษณะของการแสดงออกด้านสุนทรียภาพท่ีส่ือความหมายต่อ
สงัคม  

การสร้างสรรค์งานในแนวส่ือประสมยังคงได้รับความนิยมจาก
ประชาชนทัว่ไปน้อยกว่างานในรูปแบบเหมือนจริง ท่ีสามารถมีภาพหรือสญัลกัษณ์บางประการท่ี
สามารถส่ือสารกับคนดใูห้เข้าใจได้ วิโชค มกุดามณี ได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับความงามของ
งานส่ือประสม วา่  
 

...งานจิตรกรรมสื่อประสมที่สร้างสรรค์ด้วยวสัดตุ่างๆ จะได้รับความนิยมน้อย เนื่องจาก
ผู้ชมจะมองเห็นสิ่งต่างๆ ว่านี่คือไม้ นี่คือ อลมูิเนียม สิ่งที่ศิลปินสามารถท าได้คือ เราต้อง
อธิบายวิธีที่เราเก็บข้อมลูของสิ่งของ อธิบายว่าวสัดมุนัมีความเก่ียวข้องและสะท้อนภาพ
ของสงัคมอยา่งไร ...อาทิ      การอธิบายให้คนดเูข้าใจถึงเนือ้งานวา่ ให้ดโูครงสร้างก่อนว่า
มนัเป็นรูปทรงของอะไร เช่น มนัเป็นรูปทรงของพืช แล้วเราเอาวสัดอุะไรมาประกอบกนั เอา
อะไรมาเป็นตวัเช่ือมตอ่วสัด.ุ.. (วิโชค มกุดามณี, 2561) 
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คณุคา่สนุทรียภาพทางด้านเนือ้หา  

ผลงาน รูปและสัญลักษณ์ในสภาพแวดล้อม  เ ป็นการ
แสดงออกโดยใช้รูปทรงท่ีไม่มีความหมายเฉพาะแต่เป็นรูปทรง เคร่ืองหมายและสัญลักษณ์ท่ี
สามารถพบเห็นได้ทัว่ไป ในแง่นีค้ณุค่าสุนทรียภาพทางด้านเนือ้หาท่ีเกิดขึน้จึงเป็นความสมัพนัธ์
ระหวา่งรูปทรง เส้น และสี ท่ีเกิดขึน้ในผลงาน 

คณุด้านสนุทรียภาพของส่ือวสัด ุรูปทรงและสี  
วัสดุหลักท่ีศิลปินเลือกน ามาใช้ คือ แผ่นอลูมิเนียม ซึ่งเป็น

วสัดท่ีุมีคณุคา่ในด้านประโยชน์ใช้สอย วิโชค มกุดามณี ได้น าเอาแผน่อลมูิเนียมมาน าเสนอใหม่ใน
แง่คณุค่าของความงาม ด้วยการน ามาสร้างใหม่ภายใต้รูปทรงเรขาคณิตเรียบง่าย และศิลปินได้
ปล่อยให้ตัววัสดุนัน้ได้แสดงคุณค่าความงามของมันออกมา ไม่ว่าจะเป็นความมันวาว 
ความสามารถในการสง่สะท้อนและซมัซมึแสง ภาพจากสภาพแวดล้อม เม่ือตวัของวสัดเุองมีความ
ตึง ความหย่อน ความโค้งและความงอแตกต่างกัน วิโชค มุกดามณี ได้ใช้การเจาะทะลุพืน้ท่ีใน
บางส่วนให้เห็นสีของพืน้หลงัเพ่ือให้เกิดระดบัคา่น า้หนกัท่ีหลากหลาย  “...แผ่นไม้จะทาสีด าตัง้แต่
แรก แล้วเจาะทะลุเพ่ือให้เห็นสีข้างหลงัด้วย บางอนัเจาะไม้อดัสีด าให้มันขาว มนัเหมือนกับ ถ้า
เทียบเป็นงานจิตรกรรมเวลาระบายสีใส่เข้าไปให้สีมนัมีหลากหลาย ไม่ตนั อลมูิเนียมก็เหมือนกัน 
มนัมีเส้นท่ีเคล่ือนไหวได้มีชีวิต...ปริมาตรท่ีเปล่ียนไปตามแรงกด...” (วิโชค มกุดามณี, 2561) 

3) หลกัการทางศลิปะ 
ก) การใช้ส่ือและวสัดใุนการสร้างสรรค์ผลงาน  

แผน่อลมูิเนียม แผน่ไม้และสีสเปรย์  
ข) โครงสร้างในการจดัภาพ 

โครงสร้างของรูปทรงรอบนอกของผลงาน รูปและสญัลกัษณ์
ในสภาพแวดล้อม เป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าวางอยู่ในแนวตัง้ ศิลปินวางโครงสร้างภายในโดยใช้รูป
วงกลมเป็นหลกั รูปวงกลมซึ่งมีขนาดประมาณ ¾ ของพืน้ท่ีทัง้หมด และมีรูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผ้า 
ส่ีเหล่ียมจตัรัุสมีขนาดลดหลัน่กนัลงมา รูปทรงกลมขนาดใหญ่ถกูแบง่พืน้ท่ีออกเป็นสองสว่นหลกั ๆ 
ด้วยเส้นในแนวนอน (ต าแหน่ง ก) บริเวณขอบของรูปทรงกลมมีรูปทรงส่ีเหล่ียมขนาดเล็กประกอบ
อยู่ รายละเอียดปลีกย่อยท่ีประกอบอยู่บริเวณขอบรอบนอกของรูปทรงกลมช่วยขบัเน้นให้รูปทรง
กลมมีความโดดเดน่ขึน้มา อีกทัง้รายละเอียดเล็กๆ เหล่านัน้ยงัสร้างความแตกตา่ง ท าให้รูปทรงท่ี
ปรากฏในผลงานมีลกูเลน่และมีความหลากหลาย  
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เส้นแนวนอนซึ่งเป็นตวัแบ่งพืน้ท่ีรูปทรงกลมช่วยสร้างความ
ต่อเน่ืองระหว่างรูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผ้าและรูปทรงอ่ืนๆ ท่ีปรากฏอยู่ภายนอกและภายในทรงกลม 
เส้นแนวนอนช่วยน าสายตาผู้ชมออกจากวงกลมไปยงัรูปทรงอ่ืนซึ่งเป็นองค์ประกอบร่วมภายใน
ผลงาน เส้นแนวดิง่ (ต าแหนง่ ข) ท่ีทิง้ลงสูรู่ปทรงคร่ึงวงกลมเป็นเส้นท่ีชว่ยก าหนดระยะและก าหนด
พืน้ท่ีของรูปทรงให้มีรูปทรงย่อยหลากหลายมากขึน้ และยังเป็นเส้นท่ีช่วยสร้างความสัมพันธ์
ตอ่เน่ืองระหวา่งเส้นแนวดิง่ตา่งๆ ท่ีปรากฏร่วมอยูใ่นผลงาน  
 

 
 

ภาพประกอบ 122  ภาพลายเส้นท าขึน้ใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์ แสดงรูปทรง โครงสร้างและ 
รายละเอียดโครงเส้น ในผลงาน รูปและสญัลกัษณ์ในสภาพแวดล้อม (2529) ของ วิโชค มกุดามณี 

 
ท่ีมา: ทกัษิณา พิพิธกลุ 
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ค) การบรูณาการกลวิธีในการสร้างภาพหลากหลาย  
ผลงาน รูปและสัญลักษณ์ในสภาพแวดล้อม ขึน้โครงสร้าง

ด้วยการใช้แผ่นไม้อัดรูปส่ีเหล่ียมแล้วจึงใช้วิธีการปะเพิ่มวัสดุอ่ืนเข้าไปเร่ือย ๆ โดยศิลปินได้ให้
ข้อมลูเพิ่มเตมิวา่ 
 

...แผน่ไม้สีเ่หลีย่มที่รองข้างหลงัมีสดี า รูปทรงกลมท าจากโครงหวาย  เราตดัแผน่โลหะแล้ว
เราก็เจาะรูปท าตวัยดึคร่อมโครงหวายเอาไว้ ซึง่จะท าให้หวายยดึกบัโครงโลหะได้ง่าย แล้ว
ก็ปะทบัเส้นลงไปท่ีละสว่น แผน่อะลมูิเนียมในบางพืน้ท่ีอาจปไูมเ่ต็ม บางอนัก็ปทูบักนัอีกที 
บางอนัแผ่นโลหะก็ติดกบัพืน้หรือกบัโครงวงกลมก็มี ลกัษณะการท างานจะมีการวางแผน
เป็นโครงสร้าง แต่ในรายละเอียดไม่ได้วางแผน...การตดัแผ่นอะลมูิเนียมจะใช้คตัเตอร์ตดั
หลายรอบ ตดับนแผ่นไม้อดั เป็นเส้นขูดบ้าง ตดัผิดบ้าง ก็ปล่อยมนัไป ผมสนใจในเร่ือง
ความอิสระ ไมค่งที่... (วิโชค มกุดามณี, 2561) 

 
 กล่าวได้ว่า ศิลปินมีแนวคิด 1) การสร้างสรรค์งานจิตรกรรมส่ือประสม

โดยใช้รูปทรงจากเคร่ืองหมายสญัลกัษณ์สากลเป็นต้นทางในการสร้างสรรค์ เพ่ือสะท้อนสนุทรียรส
อันเกิดขึน้จากการใช้วัสดุและความสัมพันธ์ระหว่างทัศนธาตุต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ในผลงาน 2) การ
เลือกใช้วสัดท่ีุมีความเก่ียวข้องและสะท้อนภาพของสงัคมสมยัใหม่ 3) การขบัเน้นคณุสมบตัิทาง
กายภาพของวัสดุให้มีความโดดเด่นขึน้มา ด้วยการจัดการกับวัสดุให้มีความตึง ความหย่อน  
การพบั หรือรอยยบั เป็นต้น 
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3.3.3.2 ผลงาน สญัญาณสิ่งแวดล้อม (2536) / Signal in Environment 
(1993)  

เทคนิค ส่ือประสม แตล่ะชิน้ขนาด 120 x 50 ซม. 
 

 
 

ภาพประกอบ 123  ผลงาน สญัญาณสิ่งแวดล้อม (2536) 
 

ท่ีมา: วิโชค มกุดามณี (2547) สจัจะ...ธรรมชาต ิหน้า 18 
 

1) แรงบนัดาลใจ แนวคดิ และกระบวนแบบในการสร้างสรรค์ผลงาน  
ในผลงานชุด สัญญาณสิ่งแวดล้อม (2536) ศิลปินต้องการ

สร้างสรรค์ผลงานซึ่งเป็นเสมือนการส่งสญัญาณเตือนให้กบัผู้คนได้ตระหนกัถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม
ตา่งๆ ท่ีได้เกิดขึน้  โดยผสมผสานการใช้วสัดอิุนทรีย์จากธรรมชาติซึ่งให้ความรู้สึกของความมีชีวิต
เจริญงอกงาม อาทิ หวาย ผ้า ดนิเผาท่ีมีรอยประทบัของวสัดตุา่งๆ ดนิแดง และขีเ้ถาผสมกาว  เข้า
กับวัสดุจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีมีความมันวาว อาทิ การใช้วัสดุโลหะ ทองเหลือง ทองแดง 
อะลมูิเนียม พลาสติก เชือกหลากสี  เรซิ่น น๊อต  สี และสีเรืองแสง โดย วิโชค มกุดามณี ให้ข้อมูล
เพิ่มเตมิวา่   
 

 ...ผลงานชิน้นี ้คือ สญัญาณสิ่งแวดล้อม เป็นสญัญาณเตือนบอกสงัคมถึงปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึน้ในภาพรวม วิธีการท างานชิน้นีน้่าสนใจในแง่ที่ว่าเป็นการน างานชิน้
ย่อย 7 ชิน้ มาประกอบกันเป็นงาน 1 ชิน้ใหญ่...ตอนนัน้เร่ิมทดลองน าเอาสีที่เป็นสี
วิทยาศาสตร์มาใช้ เป็นกลุม่สีสะท้อน-แสง จ าพวกสีเขียวสด ส้มสด ฟ้าสด หลกัการคิดใน
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การสร้างรูปทรงคือ แทนค่ารูปทรงเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความเคลื่อนไหว  ขยับขยาย
เปลี่ยนแปลงตวัเองอยูภ่ายใต้สิ่งแวดล้อมใหม ่  ใช้วสัดทุัง้ที่มีที่มาจากธรรมชาติที่แสดงให้
เห็นถึงความมีชีวิต และวสัดุจากอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสมยัใหม่  ที่มีพืน้ผิวระยิบระยบั
แสดงถึงความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์อตุสาหกรรม รวมทัง้มีการน าวสัดตุา่งๆ มาประทบั
รอยบนดินแล้วน าไปเผาไฟ ทัง้นีเ้พื่อเก็บบนัทึกลกัษณะ ร่องรอยและพืน้ผิวของวตัถตุา่งๆ 
และสะท้อนถึงการกระท าต่างๆ ที่เกิดขึน้บนผิวดินซึ่งแทนค่าความเป็นธรรมชาติ  (วิโชค 
มกุดามณี, 2561) 

 
2) ลกัษณะของการแสดงออกด้านสุนทรียภาพท่ีส่ือความหมายต่อ

สงัคม  
คณุคา่สนุทรียภาพด้านเนือ้หา 

การสร้างสรรค์ผลงาน สญัญาณสิ่งแวดล้อม (2536) เป็นการ
สร้างสรรค์เพ่ือส่งสัญญาณเตือน บอกเหตุถึงสิ่งซึ่งอาจจะเกิดขึน้ในอนาคต โดยศิลปินได้ให้
สมัภาษณ์เก่ียวกบัสนุทรียภาพด้านเนือ้หาของผลงาน สญัญาณสิ่งแวดล้อม (2536) ท่ีสร้างสรรค์
ดงันี ้ 

...ทางด้านเนือ้หา คือ สัญญาณสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งเตือน บอกเหตุที่เกิดขึน้ ว่ามีเหตุ
ธรรมชาติที่ถูกคุกคามเกิดขึน้ ผู้ คนจะได้มีสติ ผู้ คนตระหนัก ช่วงที่สังคมมันก าลัง
เปลี่ยนแปลงเร็ว เทคโนโลยีก็เข้ามาเร็ว เข้ามาเร็วจนกระทัง่บางทีเราไม่ทัน ก็ท าในเชิง
สญัญาณ บอกเหตกุารณ์เร่ืองราวในสงัคมเท่านัน้เอง แต่ไม่ได้มีเร่ืองราวเฉพาะ   งานชดุนี ้
ท ากลอ่งขึน้มาเจ็ดอนัพอดีเท่านี ้ส าหรับเลขเจ็ด ไม่มีความหมายเฉพาะ แต่เกิดจากการท่ี
เราใช้การไล่ค่าน า้หนักสีสะท้อนแสง ซึ่งเป็นวัสดุใหม่ที่เราได้มา...สีไล่เรียงกันจากส้ม 
เหลือง ฟ้า ซือ้สีมาก็ดูเฉดมัน...ส าหรับการท าเป็นกล่อง เป็นการเปรียบเสมือนว่าตัว
ธรรมชาติมนัขยบัขยายอยูภ่ายในพืน้ท่ีสีเ่หลีย่มที่สร้างขึน้มา... (วิโชค มกุดามณี, 2561) 

 
คณุคา่สนุทรียภาพของส่ือวสัด ุรูปทรงและสี 

ศิลปินเลือกใช้หวายซึ่งเป็นวสัดจุากธรรมชาติท่ีสามารถปรับ 
ดดั และควบคมุรูปทรงให้เป็นไปตามรูปทรงท่ีวางโครงสร้างไว้ การคดโค้ง การเคล่ือนตวัของโครง
หวายไปในทิศทางตา่งๆ ให้ความรู้สึกของสิ่งมีชีวิตท่ีก าลงัขยายตวัอยู่ภายในกล่องส่ีเหล่ียมซึง่เป็น
สภาพแวดล้อมใหมท่ี่ศลิปินสร้างขึน้  

การใช้วสัดสุิ่งของส าเร็จรูปอ านวยให้ศิลปินสามารถท างาน
ได้รวดเร็วดัง่ใจ เน่ืองด้วยวา่ไมต้่องใช้การวาดระบาย อาทิ วสัดอุตุสาหกรรมตา่งๆ สามารถแทนคา่



 268 

เคร่ืองจักร เฟือง หรือสีสันสะท้อนแสงสดใสต่างๆ ก็สามารถแทนค่าเก่ียวกับความเป็นโลก
วิทยาศาสตร์ปัจจบุนัการคดัเลือกวสัดตุา่ง ๆ น ามาใช้ในงานก็จะมองเร่ืองพืน้ผิวตา่งๆ อาทิ โลหะท่ี
มีความมันวาว ดินท่ีมีความแห้ง ร่องรอยของวัสดุท่ีประทับลงไปในดินก็จะมีพื น้ผิวหลากหลาย
ตามแต่วัสดุท่ีเลือกมาสร้างรอยประทับ แต่ด้วยตัวของดินเองก็มีความหมายแทนความเป็น
ธรรมชาต ิดงัท่ี วิโชค มกุดามณี กลา่ววา่  
 

 ...สือ่วสัดมุีหลากหลาย เชือก หวาย อลมูิเนียม เป็นรูปทรงของเคร่ืองจกัรกบัธรรมชาติ  
ส่วนรูปทรงก็ต้องการใช้รูปทรงที่มีความเคลื่อนไหว โดยใช้แทนด้วยตัวหวาย  สีเน้นสี
วิทยาศาสตร์แทนสิ่งที่เข้ามาใหม่ วสัดุที่เอามาใช้เอามาจากหลายที่ คือ ตอนนัน้เราท า
โลหะเป็นแผ่นๆ ชิน้นีม้นัก็เลยมีของโลหะเยอะแยะ มีทัง้ที่ไปซือ้มา ที่เขาขายทิง้ เอามาใช้
ใหม่ประกอบใหม่ มนัก็เป็นพืน้ผิวท าให้เห็นความระยิบระยบัของความเป็นสิ่งแวดล้อม 
สว่นตวัหวายมนัท าให้เกิดรูปทรงของสิ่งมีชีวิต แล้วเราเอาเชือกมดัเข้าไป คือ เพื่อช่วยเพิ่ม
ขนาดให้มีความหนา ลีลา มีความเคลื่อนไหว...บางทีเส้นหวายมันดูเล็กไม่ค่อยเข้ากับ
รูปทรงสว่นอื่นๆ  พอน ามาพนัเข้ากบัเชือกส ีด า ขาว แดง ฟา้ สด ก็ท าให้มนัเข้ากบัทกุอยา่ง
... (วิโชค มกุดามณี, 2561) 

 

3) หลกัการทางศลิปะ 
ก) การใช้ส่ือและวสัดใุนการสร้างสรรค์ผลงาน  

หวาย ผ้า ดินเผาท่ีมีรอยประทบัของวสัดตุา่ง ๆ เชือก ดินแดง 
ขีเ้ถ้าผสมกาว การจับยึดวัตถุด้วยเรซิ่นและน๊อต การใช้วัสดุเหล็ก  โลหะ ทองเหลือง ทองแดง 
อะลมูิเนียม พลาสตกิ สีและสีเรืองแสง   

ข) โครงสร้างในการจดัภาพ 
วิโชค มุกดามณี วาดภาพแบบร่างคร่าว ๆ เพ่ือหากลุ่มก้อน  

การวางต าแหนง่ และการวางน า้หนกัของรูปทรงให้มีความสมดลุกนัระหวา่งด้านซ้าย-ขวา และเม่ือ
เร่ิมลงมือปฏิบตัิงานจริง ศิลปินก็มกัใช้ความช านาญ การตดัสินใจในห้วงขณะปัจจุบนัเพ่ือจดัวาง
องค์ประกอบย่อยตา่ง ๆ วิโชค มกุดามณี กล่าวว่า “...พอเรามองพืน้ท่ีเราก็เห็นจงัหวะของเส้นท่ีจะ
ท าให้เกิดฟอร์มว่าควรจะเป็นอย่างไร...ให้มีจงัหวะรับกัน ภาพแบบร่างท่ีวาดด้วยดินสอจะแสดง
การวางโครงสร้างของภาพแบบรวม ๆ...มีการเรียงล าดบัด้วยการใส่หวายก่อนเพ่ือให้เป็นรูปทรงท่ี
ก าหนดโครงสร้างของงานทัง้หมด...ความหนาแน่นและความเบาบางของกลุ่มวสัด ุสี ขนาดและ
ระดบัคา่น า้หนกัจะมีการปลอ่ยจงัหวะแบบจิตรกร...” (วิโชค มกุดามณี, 2561) 
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ค) การบรูณาการกลวิธีในการสร้างภาพหลากหลาย  
การสร้างสรรค์ผลงาน สญัญาณสิ่งแวดล้อม (2536) มีการใช้

วัสดุและวิธีการหลากหลายในการสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งวัสดุและกระบวนการท่ีสร้างสรรค์จะ
คอ่นข้างแตกตา่งไปจากงานชิน้อ่ืนๆ คือมีการใช้ดนิเผา ซึง่ วิโชค มกุดามณี ให้สมัภาษณ์วา่ 
 

 ...การใช้วสัดธุรรมชาติบางอย่างอาจไมส่ามารถอยูใ่นสภาพที่คงทน เช่น การใช้ใบไม้
จริง แม้จะใช้เรซิ่นเป็นตัวเคลือบตัวใบไม้ก็จะมีการเปลี่ยนสีและเปลี่ยนรูป ดังนัน้  
การประทบัร่องรอยจากใบไม้ลงในดินจะช่วยคงสภาพของรูปทรงและพืน้ผิวของวสัดไุว้ใน
ผิวดินได้  หรือ  การประทบัรอยจากวสัดโุลหะเคร่ืองจกัร เฟือง ลงไปในผิวดินก็จะท าให้มี
ความหมายที่ส่งสะท้อนระหว่างธรรมชาติและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
อตุสาหกรรม...ส าหรับการท างานกบัดินเผาจะมีหลายขัน้ตอน ตัง้แต่การเตรียมเนือ้ดินไป
จนถึงการเผา...ดินพวกนีเ้หมือนซากฟอสซิล คือ ดินพวกนีม้นัไม่ได้เคลือบ ใช้อณุหภมูิใน
การเผาถึง 1200 องศา เนือ้ดินมีความแกร่งแข็งแรงมาก ทน ดินที่น ามาเผาต้องไมม่อีากาศ 
ไมง่ัน้จะแตก ขัน้ตอนในการเตรียมดินเพื่อการท างานจึงใช้ระยะเวลานาน และมีความเสีย่ง
วา่ดินที่เผาออกมาแล้วอาจอยูใ่นสภาพสมบรูณ์หรือแตกหกั… (วิโชค มกุดามณี, 2561) 

 

 
 

ภาพประกอบ 124  ภาพลายเส้นท าขึน้ใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์ แสดงรูปทรง โครงสร้างและ 
รายละเอียดโครงเส้น ในผลงาน สญัญาณสิ่งแวดล้อม (2536) ของ วิโชค มกุดามณี 

 
ท่ีมา: ทกัษิณา พิพิธกลุ 
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กล่าวได้ว่า  ศิลปินมีแนวคิด 1) การสะท้อนสภาพสังคมปัจจุบันท่ี
เทคโนโลยีและความเจริญทางอุตสาหกรรมเข้ามาแทนท่ีการใช้ชีวิตแบบดัง้เดิม  2) การส่ง
สญัญาณเตือนให้ผู้คนตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ 3) การเลือกใช้วสัดหุลากประเภทท่ี
สามารถแทนคา่ความเป็นธรรมชาติและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอตุสาหกรรม และการใช้วสัดุ
ดนิเผาเพื่อน ามาใช้ในการประทบัร่องรอยตา่ง ๆ 

3.3.3.3 ผลงาน สญัญาณสิ่งแวดล้อม พืช (ก) ปี พ.ศ. 2536 
 เทคนิค ส่ือประสม  ขนาด 200 x 350 ซม.   

 

 
 

ภาพประกอบ 125  ผลงานสญัญาณสิ่งแวดล้อม พืช (ก) ปี พ.ศ. 2536 
 

ท่ีมา: Art Gallery of New South Wales (1994) THAI - AUSTRALIAN CULTURAL 
SPACE p.48 

 
1) แรงบนัดาลใจ แนวคดิ และกระบวนแบบในการสร้างสรรค์ผลงาน  

การสร้างสรรค์ผลงาน สญัญาณสิ่งแวดล้อม พืช (ก) ปี พ.ศ. 2536  
มีแนวคิดในการสร้างสรรค์งานต่อเน่ืองกับผลงานในกลุ่มชุด สญัญาณสิ่งแวดล้อม (2536) ในแง่
ท่ีว่า ศิลปินยังคงสนใจน าเอาเร่ืองเก่ียวกับธรรมชาติและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาเป็น  
แรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์ วิโชค มกุดามณี ให้สมัภาษณ์วา่  
 

 ...การสร้างสรรค์รูปทรงในงานกลุม่นีม้ีที่มาจากรูปทรงผลไม้ ชมพู่ ผลไม้กลมๆ เรียวๆ 
เราคดัฟอร์มเป็นรูปผลไม้สามฟอร์มมาอยู่ด้วยกนัแล้วใช้ก่ิงไม้ยดึมนั เหมือนกบัผลไม้ เป็น
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ก้าน คิดสร้างฟอร์มขึน้มา มนัใกล้ความจริงที่เหมือนผลไม้...ไอเดียที่เก่ียวกบัผลไม้ มนัคือ
ธรรมชาติ ธรรมชาติก็เหมือนกบัพืช แทนสญัลกัษณ์เป็นความหมายแทนธรรมชาติ แล้วมี
วสัดุสิ่งของแทนสื่อสมยัใหม่ ในโลกสมยัใหม่เข้าไปเก่ียวข้อง ในนีม้ีสร้อยเยอะเลย เป็น
สร้อยที่มาขายแถวท่าช้าง แถวมหาวิทยาลยัศิลปากร มีเศษโลหะซึ่งเป็นสิ่งเหลือใช้จาก
อุตสาหกรรม เอามาใช้ในงานนีแ้ล้วพืน้ผิวของดินกับโลหะมีความขับเน้นกัน...  (วิโชค 
มกุดามณี, 2561) 

 
การสร้างสรรค์งาน สญัญาณสิ่งแวดล้อม พืช (ก) ปี พ.ศ. 2536 

ศลิปินต้องการใช้รูปทรงของพืชพรรณสามรูปทรงวางร้อยเรียงตอ่กนัให้เป็นงานเพียงชิน้เดียว โดยมี
การวางจังหวะและลีลาของรูปทรงทัง้สามให้มีความแตกต่างกัน มีการไล่ล าดบัสูงต ่า การวาง
ต าแหนง่และขนาดของรูปทรงให้จดุสนใจของภาพอยู่ตรงกลาง 

2) ลกัษณะของการแสดงออกด้านสุนทรียภาพท่ีส่ือความหมายต่อ
สงัคม  

คณุคา่สนุทรียภาพทางด้านเนือ้หา  
วิโชค มุกดามณี ยังคงให้ความสนใจในประเด็นเก่ียวกับความ

เจริญทางอตุสาหกรรมท่ีเข้ามาคกุคามและกลายเป็นสิ่งแปลกปลอมเข้ามาท าลายธรรมชาติท าให้
เกิดมลภาวะทางดิน น า้และอากาศ ในผลงานชุดนี เ้ น้นเ ร่ืองท่ีเกิดขึน้กับธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อมโดยศลิปินให้สมัภาษณ์วา่  
 

 ....ในงานชดุนีซ้ึง่มีรูปทรงสามชิน้ยอ่ยประกอบกนัเป็นงาน 1 ชิน้ ได้แรงบนัดาลใจจาก
พืชพรรณต่างๆ  แต่เมื่อท าไปแล้วกลบัไม่คอ่ยพอใจกบัผลที่ได้รับเท่าไร เนื่องจากรูปทรงที่
อิงอยูก่บัความเหมือนจริงในรูปลกัษณ์ของผลไม้มากเกินไป อาจไมส่ามารถดงึความสนใจ
ของคนดูไปสู่ประเด็นปัญหาที่เกิดขึน้ในพืช ท างานชุดนีแ้ล้ว ก็ท าอีกชุดที่เป็นพริกแล้วก็
ไมไ่ด้ท างานในลกัษณะนีต้อ่... (วิโชค มกุดามณี, 2561) 

 
คณุด้านสนุทรียภาพของส่ือวสัด ุรูปทรงและสี  

การสร้างสรรค์ผลงาน สญัญาณสิ่งแวดล้อม พืช (ก) ปี พ.ศ. 
2536 เป็นการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมส่ือประสมโดยใช้วสัดทุัง้ท่ีมีท่ีมาจากธรรมชาติ อาท ิดนิแดง 
ดินขาว และขีเ้ถ้า ผสมผสานกับวัสดุสร้างสรรค์จากสังคมปัจจุบัน อาทิ เชือก ผ้า สร้อยโลหะ
และน๊อต ผลท่ีเกิดขึน้คือ การผสมผสานกันอย่างกลมกลืนระหว่างวตัถุตามธรรมชาติและวัตถุท่ี
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สร้างขึน้ใหม่ ภายใต้รูปทรงท่ีรับแรงบนัดาลใจจากพืชพรรณตา่งๆ ท่ีมีปรากฏอยู่ในธรรมชาติ โดย
ศลิปินได้ให้สมัภาษณ์วา่ 
 

 ...ผลจากการใช้พืน้ผิวและสจีากดิน ท าให้ผลงานชิน้นีม้ีลกัษณะที่แตกตา่ง ดินมีขนาด
เป็นก้อนใหญ่มีทัง้ดินแดงและขีเ้ถ้าด าผสมลงไป...ตอนนัน้คิดเก่ียวกบัผลทางความงามที่
ได้จากการเห็นวสัดแุละพืน้ผิวของวสัด ุคือมนัสื่อความหมายในเร่ืองของธรรมชาติกบัวตัถุ
...ดินให้ความรู้สึกอบอุ่น ถ้าเป็นโลหะมันให้ความรู้สึกเย็น ก็เลยเอาสองอย่างนีม้าใช้
ร่วมกนั ถ้าเอาดินอย่างเดียวมนัดแูห้ง วตัถมุนัดแูข็ง ดินมนัดมูีชีวิต ก็เลยเอามาเก่ียวข้อง
กนั ดินมีชีวิตพืน้ผิวมนัสวย แต่พอเอาวตัถใุสเ่ข้าไปโลหะอยูใ่นดินมนัก็เปลี่ยนไป เหตผุลนี่
มาจากเราใช้สิ่งของที่เป็นอลมูิเนียมแล้วเราก็ควรจะใช้สิ่งของที่มนัตรงกนัข้ามร่วมกนั ดิน
เอามาจากเมืองกาญจนบรีุ เพราะมีสแีดง เมื่อก่อนเราไปที่นัน่สมยัเรียน...เราจะเห็นวา่ ดิน
ที่นัน่มีความพิเศษ สด ดินออกสีแดง เคยไปดหูลายที่   ดินที่นี่มีสีแดงสดุ  อีกเหตผุลหนึ่งที่
เลือกทัง้สองอยา่งมาประกอบกนัคือ หากใช้อลมูิเนียมเพียงอยา่งเดียวมนัไม่สามารถเกาะ
ตวัอยูบ่นระนาบผิวผ้า แตถ้่าเราใช้ดนิลงก่อนท าให้พืน้ผิวมีความหยาบก่อน หลงัจากนัน้ใส่
วสัดอุะไรปะเพิ่มลงไปมนัก็ติด แต่จริงๆ แล้วผมเน้นเหตผุลในเร่ืองของการสื่อความหมาย
มากวา่... (วิโชค มกุดามณี, 2561) 

 
3) หลกัการทางศลิปะ 
ก) การใช้ส่ือและวสัดใุนการสร้างสรรค์ผลงาน  

แผน่ไม้ ผ้า เชือก ก่ิงไม้ ดนิหลากสีและเศษโลหะ 
ข) โครงสร้างในการจดัภาพ 

การวางโครงสร้างหลักในการสร้างสรรค์ชิน้งาน สัญญาณ
สิ่งแวดล้อม พืช (ก) ปี พ.ศ. 2536  ใช้หลกัการสองอย่างด้วยกนั คือ หลกัของความสมดลุแบบกึ่ง
สมมาตร และหลกัการซ า้ ดงัค าให้สมัภาษณ์ของ วิโชค มกุดามณี ดงันี ้ 
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 ...การวางโครงสร้างหลกัๆ ในชิน้งาน คือ การมองภาพรวมทัง้หมดของชิน้งานก่อนวา่ 
ชิน้งานนีค้วรจะประกอบขึน้จากสามรูปทรงย่อยด้วยกันสามรูป แล้ววางโครงสร้างให้
รูปทรงตรงกลางเป็นรูปทรงหลกั และใช้รูปทรงย่อยประกอบขนาบไว้ทัง้สองข้าง  โดย
ก าหนดว่า รูปทรงทัง้สามควรเป็นรูปทรงที่มีความแตกต่างกนั  โดยอาจค่อยๆ มีความผนั
แปรแตกต่างกันในการวางต าแหน่งโค้งเข้า-ออกของเส้นรอบนอกรูปทรง ผลงานชิน้นีดู้
เหมือนวา่น า้หนกัสมดลุสองข้างเทา่กนั แตจ่ริงๆ แล้วตวัศิลปินเอง ไมไ่ด้คิดวา่ต้องสมมาตร 
แต่คิดว่า ควรจะมีรูปทรงสามฟอร์ม ตรงกลางน่าจะเป็นฟอร์มหลกั ฟอร์มข้างๆ เบาหนอ่ย 
แต่ไม่ให้รูปทรงเหมือนกัน ให้มนัดูเปลี่ยนไปบ้าง ก็จะดูดีขึน้เหมือนกับการซ า้กัน แต่ซ า้
แบบมีลลีาหนอ่ย คือ คิดเป็นกลุม่... (วิโชค มกุดามณี, 2561) 

 
ค) การบรูณาการกลวิธีในการสร้างภาพหลากหลาย  

วิโชค มุกดามณี ใช้วิธีการหลากหลายในการสร้างสรรค์
ผลงาน สญัญาณสิ่งแวดล้อม พืช (ก) ปี พ.ศ. 2536 โดยมีการใช้แผ่นไม้อดัในการสร้างรูปทรง แล้ว
น าผ้าหุ้มแผ่นไม้ จากนัน้จึงใช้เชือกรัดพาดไปพาดมา ท าพืน้ผิวด้วยสีดินจากธรรมชาติ ผสมผสาน
กบัการใช้พืน้ผิวจากวสัดโุลหะ ศลิปินใช้เส้นเชือกเข้าไปชว่ยประสานวสัดทุัง้หมดให้อยูร่่วมกนั  โดย
ศลิปินให้สมัภาษณ์เพิ่มเตมิดงันี ้
 

 ...เมื่อน าเชือกเข้ามาใช้ในผลงานก็รู้สึกวา่ยงัไมพ่อ จึงใช้ดินแดง ดินขาวดินขีเ้ถ้าแบบ
ละเอียดที่ได้จากร้านขายต้นไม้โปะระบายเพิ่มลงไป ใช้โลหะจ าพวก สร้อยและน๊อตให้ห้อย
ระโยงระยางเต็มไปหมด ซึง่ช่วยเพิ่มเร่ืองราวเก่ียวกบัสือ่สมยัใหมเ่ข้าไปด้วย  มีขีเ้ถ้าสดี าที่
เอาไว้ใส่ต้นไม้ เป็นขีเ้ถ้าแบบละเอียดและแบบหยาบมาผสมกาว... (วิโชค มุกดามณี, 
2561) 

 
กล่าวได้ว่า ศิลปินมีแนวคิด 1) การส่ือความหมายเร่ืองความเจริญทาง

อุตสาหกรรมท่ีเข้ามาคุกคามและกลายเป็นสิ่งแปลกปลอมเข้ามาท าลายธรรมชาติ  ท าให้เกิด
มลภาวะทางดิน น า้และอากาศ 2) โดยใช้หลกัการคู่ตรงข้ามในการเลือกใช้วสัด ุอาทิ การใช้วสัด ุ
ดิน เชือก ไม้ และการใช้รูปทรงของผลไม้เป็นสญัลกัษณ์แทนพืช แทนธรรมชาติ และใช้วสัดโุลหะ
แทนความเป็นอุตสหกรรม 3) การแสดงผลทางความงามจากวสัดแุละพืน้ผิวของวสัดุ โดยเฉพาะ
จากวสัดท่ีุให้ผลด้านตรงกันข้ามทางความรู้สึก เช่น ความอบอุ่นของดินและความเย็นของโลหะ 
4) การสร้างสรรค์กรอบภาพของรูปทรงให้เป็นรูปทรงอิสระ 
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3.3.3.4 ผลงาน ป่าต้นน า้เมืองเหนือ ข ปี พ.ศ. 2538 (Spring at North’s 
Rain Forest B, 1995) 

 เทคนิค ส่ือประสม 
 ขนาด ขนาด 120  x 120 ซม. 

 

 
 

ภาพประกอบ 126  ผลงาน ป่าต้นน า้เมืองเหนือ ข ปี พ.ศ. 2538 
 

ท่ีมา: วิโชค มกุดามณี (2539) จกัรวาล : ชีวิต : วิทยาศาสตร์ หน้า 22 
 

1) แรงบนัดาลใจ แนวคดิและกระบวนแบบในการสร้างสรรค์ผลงาน 
แรงบนัดาลใจจากเร่ือง ป่าต้นน า้ (วิโชค มกุดามณี, 2547) มีท่ีมา

จากการท่ีศิลปินได้ไปลงพืน้ท่ีส ารวจเร่ืองป่าต้นน า้ในภาคเหนือเม่ือช่วงเดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ. 
2538 ท่ีอ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหมซ่ึ่งเป็นพืน้ท่ียอดดอยสงู และได้รับรู้เร่ืองราวตา่งๆ เก่ียวกบั 
ป่า น า้ และการใช้ชีวิตของชาวบ้านในย่านชุมชนพืน้ท่ีป่า กิจกรรมดงักล่าวเป็นโครงการท่ีได้รับ
ความร่วมมือกนัระหวา่งศลิปินกบัองค์กรพฒันาภาคเหนือ และองค์กรคนรักป่า 

จากการลงพืน้ท่ีดงักล่าว ศิลปินได้รับทราบข้อมูลเก่ียวกับความ
เส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและการสญูเสียพืน้ท่ีป่าในภาคเหนือ ซึ่งจากช่วงปี พ.ศ. 2508-
2535 พืน้ท่ีป่าภาคเหนือตอนบนลดลงจากราว 54 ล้านไร่สู่ 38  ล้านไร่ ซึ่งนบัเป็นปริมาณสญูเสีย
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พืน้ท่ีป่าในจ านวนมหาศาลในเวลาอนัรวดเร็ว การสญูเสียดงักลา่วเป็นผลจากการตดัไม้ท าลายป่า 
ทัง้ในรูปแบบสมัปทานและการลกัลอบตดัไม้  

การรับทราบข้อมูลและการลงส ารวจพืน้ท่ีด้วยตนเองได้ส่งผล
กระทบต่อความคิดและความรู้สึกของศิลปิน ในแง่ของการตระหนกัถึงความส าคญัของผืนป่าใน
ฐานะของแหลง่ก าเนิดทรัพยากรทางธรรมชาต ิแหลง่น า้ แหลง่อาหาร แหลง่ยารักษาโรค และแหลง่
พกัพิงส าหรับหลากชีวิต   ศลิปินจงึได้น าประสบการณ์จากการส ารวจมาถ่ายทอดเป็นงานศลิปะใน
รูปแบบจิตรกรรมและงานศิลปะแบบจัดวางเพ่ือส่ือสารเร่ืองราวของการสูญเสียแหล่งทรัพยากร
ธรรมชาติอนัส าคญัในบริเวณพืน้ท่ีป่าทางภาคเหนือของไทย  โดยมีการแสดงออกตามทศันะและ
ความถนดัของศิลปินตามเร่ืองท่ีก าหนดขึน้ อาทิ เร่ืองราวของสิ่งแวดล้อมเก่ียวกบัป่า เร่ืองราวของ
เกษตรกร เร่ืองของป่าไม้กับมนุษย์ เร่ืองอากาศท่ีให้ชีวิตแก่เรา รวมไปถึงทศันะท่ีเห็นจากความ
เปล่ียนแปลงในวัฒนธรรมและการด าเนินชีวิตของสังคมไทย  และในผลงานหนึ่งตามกลุ่มชุด
ความคดินี ้คือ ผลงาน ป่าต้นน า้เมืองเหนือ ข (2538) 

2) ลกัษณะของการแสดงออกด้านสุนทรียภาพท่ีส่ือความหมายต่อ
สงัคม  

คณุคา่สนุทรียภาพทางด้านเนือ้หา  
ผลงาน ป่าต้นน า้เมืองเหนือ ข (2538) สะท้อนให้เห็นถึง

กระแสการพัฒนาท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติ ความสูญเสียด้าน
ทรัพยากรส าคญัทัง้ป่าไม้ พืชพรรณ น า้ ดินและแหล่งเพาะปลกูอนัเป็นต้นก าเนิดหล่อเลีย้งชีวิตทัง้
สัตว์และมนุษย์ รวมไปถึงการเปล่ียนแปลงไปของการด าเนินชีวิตในวัฒนธรรมชุมชน  
การสร้างสรรค์ผลงาน ป่าต้นน า้เมืองเหนือ ข (2538) จึงเกิดขึน้เพ่ือการสร้างความตระหนักรู้ใน
กลุ่มชุมชน สังคมทัง้ในระดับท้องถ่ินและระดับชาติ อันน ามาสู่ความเข้าใจในการร่วมมือกัน
ระหวา่งภาคชมุชน เอกชน และรัฐในการสนบัสนนุดแูลและรักษาพืน้ท่ีป่าของทกุคนตอ่ไป 
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คณุด้านสนุทรียภาพของส่ือวสัด ุรูปทรงและสี  
การสร้างสรรค์งาน ในกลุ่มชดุ ป่าต้นน า้ มีการแสดงออกด้วย

เทคนิคทางจิตรกรรมอยู่ 3 ลกัษณะคือ “1) การใช้โครงสร้างของเฟรมไม้มาประกอบให้เกิดความ
ลกึตืน้แล้วประกอบรูปทรง ดนิผสมกาวแล้วระบายสี 2) ใช้กรอบเฟรมมาวาดระบายสีแล้วประกอบ
รูปทรงตา่ง ๆ ลงไป 3) ใช้กรอบเฟรมท่ีมีลวดลายไม้และมีขนาดของพืน้ท่ีแตกต่างกนัมาประกอบ
กันเป็นภาพแล้วปะปิดวัสดุและระบายสี”  (วิโชค มุกดามณี, 2547) ซึ่งวัสดุท่ีใช้ในการประกอบ
กนัลงไปในผลงานมีวสัดจุากธรรมชาติและวสัดอุตสุาหกรรม วสัดจุากธรรมชาติ อาทิ การใช้ดินใน
การระบายให้เกิดสี การใช้ดนิเผาสร้างรูปทรงธรรมชาติลกัษณะคล้ายพืช ดอกไม้ หรือรูปทรงคล้าย
สิ่งมีชีวิตและการใช้วสัดอุตุสาหกรรม อาทิ การใช้วสัดอุลมูิเนียมและวสัดพุบพานในการปะปิด 

วิโชค มุกดามณี ใช้ดินแดงผสมกาวระบายรองพืน้ในส่วนท่ี
ต้องการแสดงความเป็นธรรมชาติ เคร่ืองปัน้ดินผาไฟต ่า (terra-cotta) ท าเป็นรูปทรงคล้ายพืช 
ดอกไม้ หรือรูปทรงมีชีวิตประกอบกันในพืน้ท่ีว่างของภาพ  ซึ่งศิลปินมีความจงใจให้วัสดุจาก
อตุสาหกรรมสะท้อนความรู้สกึเป็นวตัถไุร้ชีวิต ขดัแย้งกบัความรู้สกึท่ีได้รับจากวสัดจุากธรรมชาติ 

3) หลกัการทางศลิปะ 
ก) การใช้ส่ือและวสัดใุนการสร้างสรรค์ผลงาน  

กรอบเฟรมลายไม้ ดิน ดินเผา อลูมิเนียม ทองแดง ตะกั่ว 
กระจก สีอะคริลิค สีกากเพชร และวสัดปุะปิด 

ข) โครงสร้างในการจดัภาพ 
ผลงาน ป่าต้นน า้เมืองเหนือ ข (2538) เป็นผลงานสร้างสรรค์

จากวัสดุหลากหลาย ได้รับการจัดองค์ประกอบให้อยู่ภายใต้ความสมดุลแบบสมมาตรและ
หลกัการซ า้โดยโครงสร้างใหญ่ของภาพเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตัรัุสและมีการแบ่งพืน้ท่ีว่างภายในเป็น
สองสว่นใหญ่ด้วยกนั และพืน้ท่ีด้านบนแบง่แยกยอ่ยออกเป็นสองสว่นเทา่ ๆ กนัอีกครัง้หนึง่   

ภาพในแตล่ะช่องของรูปส่ีเหล่ียมจะมีการลงสีจากดินแดงซึ่ง
แทนความเป็นธรรมชาติ และสีฟ้าจากกากเพชรมีความหมายแทนท้องฟ้าหรือน า้ ระบายด้วยสีท่ีมี
ความเป็นวิทยาศาสตร์ เป็นการพฒันาด้านเทคโนโลยีท่ีคุกคาม โดยการกินพืน้ท่ีของสีฟ้าและสี
แดงของภาพแต่ละช่องมีความมากน้อยแตกต่างกันออกไปให้ความรู้สึกถึงการเปล่ียนแปลง  
การก าลงัคืบคลานเข้ามาท าให้พืน้ท่ีของสีดินแดงมีขนาดเล็กลงเร่ือย ๆ  

วัสดุปะปิดภายในภาพท ามาจากดินเผา ต่างมีรูปทรงแบบ
อิสระและรูปทรงธรรมชาติ ได้รับการจดัวางให้มีความสมัพนัธ์กันในแบบสมดลุซ้ายขวา และบน
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ล่าง  การจดัวางวสัดปุะปิดท่ีปะทะกับภาพพืน้หลงัเป็นสีในลกัษณะของการระบายเป็นระนาบท า
ให้เกิดภาพแบบทิวทศัน์ในมมุมองท่ีแตกตา่งกนัออกไปในแตล่ะภาพ เร่ิมจากภาพในช่องส่ีเหล่ียม
มุมบนด้านซ้ายเป็นภาพทิวทศัน์ท่ีมองจากด้านบน ถัดมาทางด้านขวาเป็นภาพทิวทศัน์แบบมอง
ไกลออกไปในระดบัสายตา และภาพในช่องส่ีเหล่ียมท่ีอยู่ด้านล่าง มีลกัษณะของมุมมองทัง้สอง
อยา่งผสานร่วมกนั 

ค) การบรูณาการกลวิธีในการสร้างภาพหลากหลาย  
การสร้างสรรค์ผลงาน ป่าต้นน า้เมืองเหนือ ข มีการใช้วัสดุ

หลากหลาย โดยมีการบรูณาการร่วมกัน ดงันี ้ การใช้วสัดดุินเผาไฟต ่าเป็นวสัดปุะปิด การใช้วสัดุ
พบพานปะปิด มีการวาดภาพด้วยสีอะคริลิค เกรยอง สีจากดนิและสีกากเพชร ลงบนผืนผ้าใบ  

กล่าวได้ว่าศิลปินมีแนวคิด 1) ส่ือสารเร่ืองราวของการสูญเสียแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติอันส าคญัในบริเวณพืน้ท่ีป่าทางภาคเหนือของไทย ซึ่งเกิดจากกระแสการ
พฒันาท่ีส่งผลตอ่การเปล่ียนแปลงด้านวฒันธรรมและธรรมชาติ 2) ศิลปินมีแนวคิดในการเลือกใช้
วัสดุซึ่งมีการส่ือความหมายในด้านตรงข้ามกัน เช่น ใช้ดินแดง และเคร่ืองปัน้ดินเผาแสดงแทน
ความเป็นธรรมชาติ และใช้วสัดอุตุสาหกรรมแสดงแทนเทคโนโลยีท่ีคกุคาม 3) การออกแบบพืน้ท่ี
และการจดัวางองค์ประกอบของรูปทรงตา่งๆ ในแตล่ะชอ่งมีการสร้างมมุมองหลากหลายแบบ มีทัง้
แบบท่ีมองจากท้องฟ้าลงมายงัเพืน้ดิน มองจากระยะไกล และมีการประสานมมุมองทัง้สองแบบไว้
ในภาพเดียวกนั ทัง้นีเ้พ่ือน าเสนอมมุมองของศลิปินในเชิงส ารวจ 
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3.3.3.5 ผลงาน สญัญาณสิ่งแวดล้อม 2551/2 Signal in the Environment 
2008/2 

 เทคนิค ส่ือประสม ขนาด 220 x 165  ซม. 
 

 
 

ภาพประกอบ 127  ผลงาน สญัญาณสิ่งแวดล้อม 2551/2 
 

ท่ีมา: พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรุงเทพฯ (2559) นิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปิน
อาวโุส พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติหอศิลป ประจ าปี พ.ศ. 2559 ศาสตราจารย์วิโชค มกุดามณี หน้า 
35 

 
1) แรงบนัดาลใจ แนวคดิและกระบวนแบบในการสร้างสรรค์ผลงาน  

ผลงาน สญัญาณสิ่งแวดล้อม 2551/2 สร้างสรรค์ขึน้เม่ือปี พ.ศ. 2551 
แต่น ามาจดัแสดงเม่ือปี พ.ศ. 2559 แรงบนัดาลใจจากการสร้างสรรค์ผลงานดงักล่าวเกิดขึน้จาก
การได้เห็นวตัถุสิ่งของเหลือใช้ซึ่งถูกทิง้ไว้ต่างวาระ ต่างเวลา บ้างเป็นชิน้ส่วนผลการทดลองของ
ศิลปินเอง หรือของผู้ อ่ืน บ้างเป็นเศษวสัดจุากธรรมชาติ น ามาประกอบกนัเพ่ือสร้างเร่ืองราวใหมท่ี่
มีความเก่ียวข้องกบัสิ่งแวดล้อม 

ผลงาน สญัญาณสิ่งแวดล้อม 2551/2 สร้างสรรค์ขึน้จากการน า
วสัดสุ าเร็จรูปท่ีพบเจอน ามาประกอบกัน ดงันัน้ท่ีมาของวตัถุและการพบเจอวตัถุจึงเป็นเร่ืองของ
ความบงัเอิญ  ส าหรับรูปทรงของวตัถุ และเนือ้หาของวตัถุก็เป็นสิ่งท่ีไม่ได้เกิดขึน้จากการควบคมุ
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ของศิลปิน หากแตส่ิ่งท่ีพบเจอเหล่านัน้ได้กลายมาเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์ โดยศิลปิน
ให้สมัภาษณ์วา่  
 

 เนือ้หาคือเร่ืองของสิ่งของเหลือใช้ที่ถกูทิง้แล้ว เป็นของที่เก็บมาจากคณะจิตรกรรมฯ 
รูปทรงคนท่ีเป็นแผน่ๆ เป็นงานของนกัศกึษาที่ท าแล้วโยนทิง้ไว้...บางสว่นก็เป็นงานของเรา
ที่ท าทิง้ (ตัวสีน า้เงิน) รูปทรงอะไรบางอย่างที่เขาตัดทิง้ไว้ เราน าเอามาใช้ใหม่ เอามา
ประกอบร่วมไว้ในโครงสร้างเดียวกนั ใช้เชือกยึดบ้าง น๊อตยึดบ้าง...มนักลายเป็นว่า วสัดุ
เหลอืใช้ที่ไร้ประโยชน์ แตพ่อน ามารวมกนัมนักลบัให้ภาพท่ีเหมือนคน  เหมือนต้นไม้...ทัง้ๆ 
ที่ก็ไม่ได้วางแผนไว้ก่อนลว่งหน้า บางทีการได้เห็นวสัดเุหลา่นีก็้สามารถท าให้เกิดไอเดียใน
การท างานขึน้มาได้  วสัดุต่างๆ มีน า้หนกัค่อนข้างมากจึงได้ใช้ก่ิงไม้ซึ่งเก็บมาจากสวน
น ามาลอกเปลือกออก...โดยรวมแล้ววสัดมุีพืน้ผิวสวยมาก...ให้สิ่งของมนัน าเราไปให้เกิด
จินตนาการ   สามารถสร้างสรรค์รูปทรงต่างๆ ออกมาได้อย่างไม่รู้ตวั... (วิโชค มกุดามณี, 
2547) 

 
2) ลกัษณะของการแสดงออกด้านสุนทรียภาพท่ีส่ือความหมายต่อ

สงัคม  
คณุคา่สนุทรียภาพทางด้านเนือ้หา  

เนือ้หาท่ีส่ือสารผ่านผลงาน สญัญาณสิ่งแวดล้อม 2551/ 2 มี
ความเก่ียวข้องกับประเด็นเร่ืองของสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติและมนุษย์  ส่ือสารผ่านรูปทรงของ
ชิน้งานซึ่งมีรูปทรงคล้ายต้นไม้ ตัง้ตรงอยู่ได้ด้วยความสมดลุ รูปทรงอ่ืนๆ ท่ีประกอบกันขึน้มาบน
แผ่นระนาบมีลกัษณะเป็นพืน้ผิวขรุขระในลกัษณะต่างๆ ให้ความรู้สึกถึงพืน้ผิวในธรรมชาติซึ่งมี
ความผนัแปรไม่แน่นอน  นอกจากนีมี้รูปทรงมนษุย์สีสนัสดใสแทรกเร่ืองราวของคนในสงัคม กรอบ
ไม้ตา่งๆ ซึง่ส่ือความหมายของความเป็นภาพ บง่บอกความเป็นพืน้ท่ีของผลงานศลิปะ 

คณุด้านสนุทรียภาพของส่ือวสัด ุรูปทรงและสี  
วิโชค มุกดามณี กล่าวว่า ตวัวสัดชุ่วยให้ศิลปินเกิดความคิด

ในการสร้างสรรค์ สิ่งของวัตถุเหลือใช้ท่ีมาจากหลากหลายเวลาและพืน้ท่ีล้วนเกิดขึน้จาก
วตัถุประสงค์ แนวคิดและวิธีการสร้างสรรค์ของผู้สร้างแต่ละคนท่ีแตกต่างกัน ความน่าสนใจของ
การท างานชิน้นี ้คือ ความแตกตา่งหลากหลายของวสัดแุตล่ะชิน้ซึ่งมีเอกลกัษณ์สร้างสรรค์เฉพาะ
ในตัวมันเองและการน าความแตกต่างหลากหลายมาผสมผสานกันให้เกิดเป็นเร่ืองราวใหม่  
โดยการผสมผสานนัน้อาจเป็นการทิง้ช่องว่างหรือพืน้ท่ีของจินตนาการไว้ให้กับผู้ ชม ในการ
ประสานประสบการณ์ตา่งๆ เข้าด้วยกนั  ศลิปินให้สมัภาษณ์เพิ่มเตมิวา่ “...สิ่งของท่ีหลากหลายมา
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จากหลากไอเดียและจากวิธีคิด คนท่ีคิดท ารูปทรงชิน้นีก็้คิดถึงรูปร่างมนุษย์ แตม่นัขาดรุ่งร่ิง ยงัใช้
ไม่ได้...ส่วนอนันีค้นต้องการท าเร่ืองพืน้ผิว  เราเอาสิ่งของซึ่งมีท่ีมาต่างกัน มาประสานกันเองได้ 
เป็นเร่ืองใหม่ขึน้มาได้ ส าหรับสีท่ีใช้ในงานชิน้นีก็้จะเป็นสีเดิมของวสัดซุึ่งเป็นสีเคมี ดอูนัตราย...มี
การระบายทบัสีดนิลงไปบ้าง เชน่สีดนิระบายลงไปตรงก่ิงไม้...” (วิโชค มกุดามณี, 2561) 

3) หลกัการทางศลิปะ 
ก) การใช้ส่ือและวสัดใุนการสร้างสรรค์ผลงาน  

วสัดพุบพาน ก่ิงไม้ เชือก น๊อต สี และสีดนิจากธรรมชาต ิ 
ข) โครงสร้างในการจดัภาพ 

การวางโครงสร้างของผลงาน สญัญาณสิ่งแวดล้อม 2551/ 2 
ศิลปินค านึงถึงเร่ืองความสมดุลของน า้หนักท่ีเป็นจริงของชิน้งาน ดังนัน้ในการวางโครงสร้าง
ภาพรวมจึงต้องการให้ตวังานตัง้อยู่ได้ โดยการถ่วงน า้หนกัให้สองข้างซ้ายขวามีความเท่าเทียมกนั
และความต้องการในเร่ืองของการสร้างความดลุแบบสมมาตรนีไ้ด้ส่งสะท้อนสู่การสร้างสรรค์ทาง
ภาพซึ่งโดยรวมแล้วก็มีความเท่าเทียมกันทัง้สองข้าง ซึ่งศิลปินให้สมัภาษณ์ว่าเป็นคุณลักษณะ  
ท่ีเกิดขึน้มาเองตามธรรมชาติ “...เป็นลกัษณะการสมดลุแบบสมมาตร เป็นรูปแบบท่ีไม่หวือหวา 
รูปทรงไม่ฉวดัเฉวียน ไม่คอ่ยเคล่ือนไหวมาก แตเ่คล่ือนไหวอยู่ในตวั หลกัความสมดลุท าให้มนัอยู่ได้ 
มนัต้องวางอยา่งนี ้ผมมองแคว่า่จะหาจงัหวะให้ของมนัอยูร่่วมกนัให้ได้...” (วิโชค มกุดามณี, 2561) 
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ภาพประกอบ 128  แสดงรูปทรง โครงสร้างและรายละเอียดโครงเส้น 
ในผลงาน สญัญาณสิ่งแวดล้อม (2551/2) ของ วิโชค มกุดามณี 

ภาพลายเส้นท าขึน้ใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์ 
 

ท่ีมา: ทกัษิณา พิพิธกลุ 
 

ค) การบรูณาการกลวิธีในการสร้างภาพหลากหลาย  
การสร้างสรรค์ผลงาน สัญญาณสิ่ งแวดล้อม 2551/  2 

ประกอบขึน้จากการใช้วิธีการหลากหลาย โดย วิโชค มกุดามณี ได้ให้สมัภาษณ์ไว้ดงันี ้
 

 ...ใช้วิธีการหารูปทรงที่มีความหลากหลายแล้วน ารูปทรงตา่งๆ มาประกอบเข้าด้วยกนั
ตามวิธีที่เราถนดั ด้วยการยึดน๊อต มดัด้วยเชือก เช่ือมมนัให้อยู่ร่วมกนั งานจะมีลกัษณะ
ของการเจาะ ยึด มัด เป็นวิธีการท างานที่เก็บลักษณะของการท าด้วยมือ เป็นวิธีการ
ประกอบกันแบบไม่ซบัซ้อน คล้ายคลึงกับการสร้างสรรค์งานในระยะแรกๆ ที่มีการเจาะ
ด้วยตุ๊ดตู่ บางพืน้ที่จึงขาดแหว่งไปบ้าง แล้วก็ใช้เชือกร้อยรัดเข้าไป...เป็นวิธีการแบบเรียบ
ง่ายแบบที่มนษุย์ยงัไม่มีเคร่ืองมือซบัซ้อน...วิธีการประกอบวสัดใุนงานนามธรรมชิน้อื่นๆ 
ของอาจารย์ก็จะดไูม่ซบัซ้อนเหมือนกนั มีอารมณ์ความรู้สกึแบบมือท าอยู่มาก...อาจารย์
มณเฑียร บญุมา เคยกลา่วไว้เหมือนกนัวา่ มนัมีความเป็น   พรีมีทีฟ (Primitive) …จงัหวะ
มนัไปเอง มนัเคลื่อนไปเอง เขียนวงกลม เรารู้สึกถนดั เรารู้วา่รูปทรงมนัต้องบิดหน่อย เรารู้
จังหวะ...ทุกอย่างเป็นไปเอง...โดยส่วนตัวแล้วไม่ได้มีความสนใจเฉพาะในงานศิลปะ
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โบราณ แต่ทกุอย่างอาจเกิดขึน้จากเราเลือกใช้วิธีเดิม ๆ เช่น การใช้สเปรย์หรือมีดในการ
ขีดเส้น ซึ่งอาจท าให้รู้สกึถึงศิลปะแบบเอ็กซ์เพรสชัน่นิสม์ (Expressionism) ที่มีการแสดง
ออกแบบบริสทุธ์ิฉบัพลนั... (วิโชค มกุดามณี, 2561) 

 
จากข้อมลูข้างต้นกล่าวได้ว่า ศิลปินมีแนวคิด 1) ประเด็นการสร้างสรรค์

งานเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติและมนุษย์ 2) การท างานกับความบงัเอิญ ด้วยวิธีการท างาน
กบัวสัดพุบพาน ตา่งวาระ ตา่งเวลาและสถานท่ี 3) ลกัษณะของการประกอบวตัถตุา่งๆ เข้าด้วยกนั
เป็นงานแบบท ามือ ใช้เคร่ืองมือไม่ซบัซ้อน ให้ความรู้สึกแบบเรียบง่าย ตรงไปตรงมา ให้ความรู้สึก
เช่ือมโยงไปสูศ่ลิปะท่ีมีการแสดงออกแบบเอ็กซ์เพรสชัน่นิสม์ (expressionism) 

3.3.3.6 ผลงาน พืชพรรณ ปี พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 2014) เทคนิค ส่ือประสม  
 ขนาด 150 x 170 ซม. 

 

 
 

ภาพประกอบ 129  ผลงาน พืชพรรณ ปี พ.ศ. 2557 
 

ท่ีมา: พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรุงเทพฯ (2559) นิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปิน
อาวโุส พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติหอศิลป  ประจ าปี พ.ศ. 2559 ศาสตราจารย์วิโชค มกุดามณี หน้า 
57 
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1) แรงบนัดาลใจ แนวคดิ และกระบวนแบบในการสร้างสรรค์ผลงาน  
ผลงาน พืชพรรณ ปี พ.ศ. 2557 เป็นผลงานท่ีเร่ิมสร้างสรรค์ขึน้

เม่ือปี พ.ศ. 2555 ซึง่เป็นปีท่ี วิโชค มกุดามณี ได้รับรางวลัศิลปินแหง่ชาติ ตอ่มาผลงานชิน้ดงักล่าว
ได้น ามาจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรุงเทพฯ เม่ือปี พ.ศ. 2559 โดย วิโชค 
มกุดามณี ให้สมัภาษณ์เก่ียวกบัการสร้างสรรค์งาน พืชพรรณ วา่ 
 

 ...เป็นการสร้างสรรค์งานท่ีผมขึน้เวทีท่ีศนูย์วฒันธรรมแหง่ประเทศไทย เป็นกิจกรรมให้
ศิลปินแหง่ชาติ ฟังดนตรีแล้วสร้างสรรค์ศิลปะให้ห้วงขณะนัน้ ผมท างานจิตรกรรมบนผ้าใบ
ผืนใหญ่เป็นรูปต้นไม้...ผมเขียนต้นไม้ เป็นต้นไม้ที่อาจจะมีโลหะอยู่ด้วย  สิ่งของหลาย
อยา่งประกอบกนั ทัง้ดิน โลหะ ดินแดงแล้วก็สกีากเพชร สวีาวแสง มนัท าให้ความรู้สกึมนัมี
หลายอารมณ์ แล้วผมก็มาท างานชิน้นีต้่อที่บ้าน...สีโอ๊คน า้ตาลที่เราเห็นนี่คือสีดิน นี่ดิน
เมืองกาญจนบรีุ แดงไม่ต้องผสมอย่างอื่นเลย  ผสมกาว แล้วที่มนัหลายมีระดบันี่คือมนัมี
รอยแปรง ดินนะมนัแปลกเวลาเราผสมเขียนบนผ้าใบ  เมื่อเราปา้ย ถ้าเราจุ่มกาวเยอะ หรือ
บางทีเอาน า้ผสมมันจะใส มันจะมี มิติ เป็นรอยทับหนา แล้วตอนที่มันสดนี่อย่าไปทบั 
ปลอ่ยไป มีหนาบาง ลกึตืน้แบบเสร็จเลย พอแห้งสกัพกัอนัไหนเราอยากเพิ่มก็ทาเพิ่ม ตอน
ขึน้นี่สนกุเลย แล้วเราก็รู้สกึวา่เราได้อะไรสด ๆ โดยที่เราไมต้่องระวงัฝีแปรงมนัมากเลยนะ  
เป็นดินน่ีก็สนกุ สว่นตรงนีเ้ป็นสสีะท้อนแสง เป็นแผน่แปะลงไปเลย แล้วมีพืน้ผิวอยูส่ามอนั 
แล้วก็บริเวณพืน้ผิวที่ดเูหมือนการขดูออกจะใช้เกรียงปาดแนบ ๆ กบัผืนผ้าใบ ท าให้สีบาง
ใส ตรงที่ไม่ได้ปาดก็จะหนา ตรงที่เป็นแผ่นๆ นี่คือ ระบายลงไปในไม้อัดเมโซไนท์แล้ว 
ปะปิดในเฟรมไปเลย  จะคุมง่ายกว่าบนผ้าใบ ปะปิดแล้วก็ระบายต่อไปอีก ส าหรับแผ่น
อลมูิเนียมที่ปะปิดจะใช้กาวติด เจาะไมไ่ด้ ติดด้วยกาวอิพอกซี่... (วิโชค มกุดามณี, 2561) 

 
2) ลกัษณะของการแสดงออกด้านสุนทรียภาพท่ีส่ือความหมายต่อ

สงัคม  
คณุคา่สนุทรียภาพด้านเนือ้หา  

การสร้างสรรค์ ผลงาน พืชพรรณ (2557) เป็นการสร้างสรรค์
เพ่ือส่ือสารเนือ้หาเก่ียวกับธรรมชาติและสภาพแวดล้อมซึ่งก าลงัได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยี
และอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ประเด็นดงักล่าวเป็นประเด็นท่ีศิลปินให้ความสนใจอยู่ตลอดเวลา  
โดยศลิปินได้ให้สมัภาษณ์เพิ่มเตมิเก่ียวกบัคณุคา่สนุทรียภาพทางด้านเนือ้หา ดงันี ้
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 คณุคา่สนุทรียภาพทางด้านเนือ้หา...การสร้างสรรค์งาน พืชพรรณ คิดถึงเร่ืองพืชเพียง
อย่างเดียว...เวลาเขียนรูปร่างใหม่มันขึน้เป็นก่ิงไม้แล้วมันมีผลเป็นวงกลม รูปร่างมัน
เปลี่ยนไป มนัเปลี่ยนลีลาไปจากเดิม  หากเปรียบเทียบกบัผลงาน  สญัญาณสิ่งแวดล้อม 
(2536)  ผลงาน พืชพรรณ จะให้ความรู้สึกของการขยบัขยาย เติบโตและมีความอิสระ
มากกว่า รสชาติของผลงานก็ออกไปทางแนวจิตรกรรมมากกว่า แต่มีการผสมโลหะที่
เ ก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อม  ให้โลหะอยู่ในฟอร์มของต้นไม้ โลหะแทนเทคโนโลยี   
ความเคลือ่นไหว (วิโชค มกุดามณี, 2561) 

 
คณุคา่สนุทรียภาพของส่ือวสัด ุรูปทรงและสี  

ศิลปินได้ใช้วิ ธีการสร้างพืน้ผิวและการผสมผสานวัสดุ
หลากหลายอย่างเข้าไปในงานผลงาน พืชพรรณ (2557) ไม่ว่าจะเป็นพืน้ผิวซึ่งเกิดขึน้จากการปาด
เกรียงเพ่ือควบคมุ ความหนาบางของเนือ้สี การใช้สีและพืน้ผิวของดินผสมกับกาวและน า้ให้ได้
สดัส่วนตามต้องการเพ่ือสร้างร่องรอยตา่ง ๆ การทิง้รอยฝีแปรง การเลือกใช้วสัดอ่ืุน ๆ ในการสร้าง
พืน้ผิว เช่น แผ่นเมโซไนท์ แล้วน ามาปะปิดลงบนผืนผ้าใบ ซึ่งวัสดุจากธรรมชาติและวัสดุ
อุตสาหกรรมท่ีศิลปินเลือกมาใช้นัน้เพ่ือให้เกิดความขัดแย้งและการขับเน้นซึ่งกันและกัน อีกทัง้
เพ่ือให้วสัดสุง่สะท้อนถึงเนือ้หาเก่ียวกบัธรรมชาติและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้  

วิโชค มุกดามณี สร้างสรรค์ผลงาน พืชพรรณ (2557) โดย
เลือกใช้รูปทรงของต้นไม้เพ่ือให้ส่ือสารถึงธรรมชาติ ความเจริญเติบโต ความงอกงามและการออก
ดอกผล ซึง่ในผลงานดงักลา่วมีการผสมวสัดโุลหะรูปทรงกลมเข้าไปในสว่นท่ีเป็นผลของต้นไม้ ทัง้นี ้
เพ่ือให้เกิดการผสมผสานและความขดัแย้ง แสดงปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ในสงัคมของยคุสมยัใหม่ท่ี
ความเจริญตา่ง ๆ ได้เข้ามาแทรกตวัแทนท่ีวิถีชีวิตแบบดัง้เดมิ  

การใช้สีในผลงาน พืชพรรณ (2557) มีโครงสีเป็นสีน า้เงินให้
ความรู้สึกถึงตอนกลางคืนและช่วยขบัเน้นความแวววาวของแผน่โลหะท่ีปะปิดเข้าไป อีกทัง้ศิลปิน
ได้ใช้สีจากสีดนิธรรมชาต ิและสีสะท้อนแสงแบบวิทยาศาสตร์ผา่นฝีแปรงท่ีมีความเฉียบคม   
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3) หลกัการทางศลิปะ 
ก) การใช้ส่ือและวสัดใุนการสร้างสรรค์ผลงาน  

สีอะคริลิก สีสะท้อนแสง ดิน และแผ่นเมโซไนท์ และแผ่น
โลหะ 

ข) โครงสร้างในการจดัภาพ 
โครงสร้างในการจดัภาพผลงาน พืชพรรณ (2557) ใช้หลกัการ

จดัภาพแบบความสมดลุแบบสมมาตร โดยมีรูปทรงส าคญัของภาพเป็นรูปทรงคล้ายต้นไม้ขนาด
ใหญ่วางอยู่ตรงกึ่งกลางของภาพ และมีรูปทรงคล้ายก่ิงก้านแผ่ขยายออกไปทางด้านซ้ายและขวา 
บริเวณฉากหลงัของภาพแบง่ออกเป็นสองส่วนด้วยกันคือส่วนท่ีเป็นพืน้สีฟ้ากินบริเวณพืน้ท่ีไม่ถึง
กึ่งหนึ่งของภาพ อีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนท่ีเป็นสีน า้ตาลเหลืองซึง่เกิดจากการระบายสีด้วยดิน กินเนือ้
ท่ีประมาณ 2 ใน 3 ของฉากหลงั การแบ่งพืน้ท่ีให้มีส่วนของภาพด้านบนกินบริเวณพืน้ท่ีมากกว่า
รูปทรงด้านลา่ง ท าให้รูปทรงของต้นไม้ซึง่เป็นเร่ืองราวหลกัของภาพได้รับการขบัเน้นมากย่ิงขึน้   

การจดัวางรูปทรงยอ่ยในผลงาน พืชพรรณ แสดงลกัษณะของ
ความสมดลุแบบสมมาตรเช่นเดียวกัน ตรงด้านบนของภาพศิลปินใช้โลหะรูปทรงกลมสามวงท่ีมี
ขนาดเท่า ๆ กัน จัดวางเรียงในต าแหน่งท่ีมีระยะห่างเท่าๆ กันให้เป็นองค์ประกอบในส่วนท่ี
รองลงมา  วงกลมขนาดลดหลัน่กนัลงมาจ านวน 4 รูปทรงก็ได้รับการจดัวางให้อยู่ในต าแหน่งท่ีมี
ความสมดลุแบบสมมาตรเชน่เดียวกนั  ซึง่การจดัวางในลกัษณะของความสมดลุแบบสมมาตรนีใ้ห้
ความรู้สกึถึงสภาวะการด ารงอยู ่และการเตบิโต  
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ภาพประกอบ 130  ภาพลายเส้นท าขึน้ใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์ แสดงรูปทรง โครงสร้าง 
และรายละเอียดโครงเส้น ในผลงาน พืชพรรณ (2557) ของ วิโชค มกุดามณี 

 
ท่ีมา: ทกัษิณา พิพิธกลุ 

 
ค) การบรูณาการกลวิธีในการสร้างภาพหลากหลาย  

การสร้างสรรค์ ผลงาน พืชพรรณ ใช้วิธีการหลากหลายในการ
สร้างสรรค์ โดยขัน้ตอนแรกเป็นการสร้างสรรค์ผลงานสีอะคริลิกบนผืนผ้าใบ ใช้การปะปิดวัสดุ
ประเภทอะลมูิเนียมซึ่งเป็นผลิตผลจากอุตสาหกรรมให้ความรู้สึกเป็นวตัถไุร้ชีวิต   ใช้การระบายสี  
สีกากเพชร สีสะท้อนแสงลงบนเฟรมและวสัดท่ีุปะปิด ใช้สีจากดินลงบริเวณพืน้ในส่วนท่ีต้องการ
แสดงความเป็นธรรมชาต ิ

จากข้อมลูข้างต้นกล่าวได้ว่า ศิลปินมีแนวคิด 1) ประเด็นการสร้างสรรค์
งานเก่ียวกับสภาวะของการด ารงอยู่ระหว่างธรรมชาติและสภาพแวดล้อมท่ีได้รับผลกระทบจาก
เทคโนโลยีและอตุสาหกรรม 2) โดยใช้รูปทรงต้นไม้เป็นตวัแทนของพืชพรรณและธรรมชาติ และใช้
แผ่นโลหะมนัวาวส่ือความหมายแทนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 3) ใช้วสัดท่ีุมีพืน้ผิวแตกต่าง
หลากหลายเพ่ือสร้างให้เกิดความขัดแย้งและการขับเน้นเนือ้หาของสังคมยุคสมัยใหม่ท่ีความ
เจริญก้าวหน้าได้เข้ามาแทรกแซงแทนท่ีการใช้ชีวิตแบบดัง้เดิม 4) ใช้หลักการความสมดุลแบบ
สมมาตรเพ่ือท าให้สภาวะท่ีกันแตกต่างกันของธรรมชาติและเทคโนโลยีอุตสหากรรมอยู่ร่วม
ด้วยกนัได้  
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3.3.3.7 ผลงาน ดอกไม้จากชิน้ส่วนของจักรยานและวัสดุเหลือใช้ ปี  
พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) 

 เทคนิค ส่ือประสม วสัดเุหลือใช้ เศษโลหะ และเชือก 
 ขนาดสงูประมาณ 300 ซม. 

 

 
 

ภาพประกอบ 131  ผลงาน ดอกไม้จากชิน้สว่นของจกัรยานและวสัดเุหลือใช้ 
 

ท่ีมา: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรุงเทพฯ (2559) นิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินอาวุโส                         
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป  ประจ าปี พ.ศ. 2559 ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี หน้า 85 
http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/704068 

 
1) แรงบนัดาลใจ แนวคดิ และกระบวนแบบในการสร้างสรรค์ผลงาน  

วิโชค มุกดามณี มีแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน ดอกไม้จาก
ชิน้ส่วนของจักรยานและวัสดุเหลือใช้ ปี พ.ศ.  2559 โดยเป็นการน าวัตถุสิ่งของเหลือใช้มา
สร้างสรรค์งานจ านวน 10 ชิน้ เป็นหนึ่งชุด  งานชุดนีเ้ป็นการกล่าวถึงประเด็นของการบันทึก
เร่ืองราวสิ่งต่างๆ ท่ีผ่านมาแล้ว ผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากการใช้สิ่งของวตัถุแล้วทิง้ ตวัศิลปินได้ท า
หน้าท่ีเป็นผู้ขดัเกลาและน าชีวิตของวตัถใุห้คืนกลบัมาอีกครัง้หนึง่  ซึง่ศลิปินได้เลือกวสัดเุหล็กจาก
ตัวจักรยานมาเป็นวัสดุหลักในการสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นโครงสร้างรูปทรงอิสระมีท่ีมาจาก
ดอกไม้ท่ีก าลงัเติบโต เปรียบเหมือนเป็นสญัญาณของชีวิต และได้ใช้วสัดอ่ืุน อาทิ เศษเหล็ก ล้อ
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จักรยานและอุปกรณ์จักรยานอ่ืน ๆ ท่ีได้ซือ้มาจากร้านค้ามือสอง แล้วน าชิน้ส่วนของจักรยาน
เหลา่นัน้มาตดั ตอ่ เช่ือม เป็นรูปทรงใหม ่โดยศลิปินได้ให้สมัภาษณ์วา่  
 

 ...ตอนหลงัผมนี่เก็บของเยอะ ไปร้านแถวบ้านที่เก็บของขายมีจกัรยานเยอะมาก ซึ่ง
เป็นช่วงที่ประเทศของเรามีกิจกรรมเก่ียวกบัจกัรยานนัน่เอง จกัรยานก็มีเหลอืทิง้เยอะเราก็
หยิบมาท างานได้เยอะ...ท าชิน้เดียวไมม่นันะ ท าทีเดียวทัง้ชดุเลย  ชดุอปุกรณ์จกัรยาน แต่
ว่าท าจากรูปทรงพืน้ฐานจากธรรมชาติ  ขึน้โครงเป็นรูปกลีบดอกไม้ เส้น ขึน้ไปเป็นรูปทรง
...สว่นของจกัรยานท่ีน ามาใช้มีหลายอยา่ง ตวัใสโ่ซ ่ล้อ สว่นประกอบเยอะแยะไปหมด เรา
ก็เอามาเฉือน ตดั  ประกอบ ขึน้ใหม่ ตรงไหนที่เป็นเส้นบางๆ เราก็ใช้เชือกมดัให้ได้ความ
หนา...ลกัษณะการท างานจะเป็นแบบการวางรูปทรงด้วยวสัดแุล้วเช่ือมตอ่กนัตรงหน้างาน
เลย...งานชดุนีเ้ป็นเหมือนการท่ีเราบนัทกึข้อมลูของสิง่ที่มนัผา่นไป เวลามนัผา่นไปแล้ว แต่
สิ่งที่เหลืออยู่คือสิ่งแวดล้อมที่ทกุคนไม่ให้ความส าคญั แต่มนัยงัมีความดีอยู ่เราหยิบสิ่งที่
ถกูทิง้มาประกอบขึน้ใหม่ แล้วมนัก็เกิดเป็นสิง่ของขึน้มาใหมภ่ายใต้รูปทรงใหม่ วตัถเุหลา่นี ้
ก็ยงัสามารถจะอยู่กบัเราได้ เก่ียวข้องกบัเราได้ในสถานะใหม่...รูปทรงที่มนัจะอยู่ด้วยกนั
คือ รูปทรงระหว่างความเป็นธรรมชาติและความเป็นวตัถุ มนัก็อยู่ด้วยกนัได้แต่จะอยู่กัน
แบบไหนที่จะให้มนัเข้ากนัได้... (วิโชค มกุดามณี, 2561) 
 

2) ลกัษณะของการแสดงออกด้านสุนทรียภาพท่ีส่ือความหมายต่อ
สงัคม  

คณุคา่สนุทรียภาพด้านเนือ้หา  
ผลงาน ดอกไม้จากชิน้ส่วนของจกัรยานและวสัดเุหลือใช้ ปี พ.ศ. 

2559 เป็นการสร้างสรรค์ผลงานจากวสัดเุหลือใช้ โดยเฉพาะชิน้ส่วนของจกัรยานซึ่งเป็นวสัดท่ีุถกู
น ามาใช้ในกิจกรรมทางสงัคมหลากหลาย 

ศิลปินได้น าชิน้ส่วนของจักรยานมาประกอบกันเข้าใหม่
ภายในรูปลกัษณ์ของธรรมชาตซิึง่มีท่ีมาจากดอกไม้ท่ีเจริญเติบโต ในขณะท่ีผู้ชมได้เข้าไปส ารวจตวั
งานก็จะสามารถเช่ือมโยงรูปทรงเข้ากบัประสบการณ์ตา่งๆ ท่ีตนมีตอ่วตัถไุด้ ไมว่า่จะเป็นในแง่ของ
วสัดอุตุสาหกรรม วตัถกุบัความทรงจ าท่ีมีความเก่ียวข้องกบัประสบการณ์สว่นตวั หรือกิจกรรมทาง
สงัคม เป็นต้น โดยศลิปินได้ให้สมัภาษณ์เก่ียวกบั คณุคา่สนุทรียภาพทางด้านเนือ้หาเพิ่มเตมิ ดงันี ้ 
 

 ถ้าพูดถึงด้านเนือ้หามนัเป็นเร่ืองของพืช คือ เราขึน้โครงจากรูปทรงของพืช ดอกไม้ 
เป็นโครงเส้น ขึน้โครงให้เป็นสิ่งของมีชีวิต เป็นฟอร์มที่ดูแล้วมันต่อขึน้ไปได้เร่ือยๆ...
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อาจารย์ใช้วัสดุเป็นตัวสื่อความงาม...พอสื่อแล้วเห็นผลที่มันเกิดขึน้ว่า วัตถุที่เห็นเป็น
สิง่ของมนัดแูล้วธรรมดาๆ แตม่นัมีชีวิตของมนั เมื่อมนัประกอบกนัเก่ียวเนื่องในขนาดใหญ่
ท าให้เราเห็นชีวิตและความหมายของมนัไม่ได้เป็นแค่เคร่ืองจักร ยิ่งมาอยู่รวมกนัเยอะๆ 
เราเห็นการเคลือ่นไหว พลงัของชีวิตบางอยา่งจากตวัวตัถทุี่สร้างผา่นเคร่ืองจกัร ผา่นมือคน
ท า ผ่านมือคนใช้งาน...หากเปรียบเทียบกบัการใช้รูปทรงมนษุย์ รูปทรงของดอกไม้จะให้
ความอิสระมากกวา่...ผลงานชิน้นีเ้น้นความเป็นวสัดทุี่มาจากสงัคมโลกปัจจบุนัท่ีมองดอูีก
ทีจกัรยานเหลา่นีก็้ไมไ่ด้ทนัสมยั บางรุ่นอาจดลู้าสมยัไปด้วยซ า้ แตม่นัเห็นภาพของสงัคมที่
มีสิ่งของนีเ้ยอะ แล้วก าลงัทิง้กนัเยอะมาก แต่คณุค่าในตวัวตัถนุัน้มีมาก จกัรยานบางคนั
สวยมาก บางยี่ห้อแพงมาก บางยี่ห้อมาจากญ่ีปุ่ น (วิโชค มกุดามณี, 2561) 
 

คณุคา่สนุทรียภาพของส่ือวสัด ุรูปทรงและสี  
ผลงาน ดอกไม้จากชิน้ส่วนของจักรยานและวัสดุเหลือใช้ ปี พ.ศ. 

2559 เป็นการน าเอาจกัรยานมือสองซึง่เป็นวตัถมีุหน้าท่ีส าหรับใช้สอยมาตดัตอ่ ประกอบและสร้าง
ให้เกิดรูปร่างใหม่ท่ีเน้นในเร่ืองความงาม โดยการสร้างรูปทรงซึ่งมีเค้าโครงจากรูปทรงธรรมชาติ 
คดัเลือกและจัดวางรูปทรงต่างๆ ให้มีจงัหวะแตกต่างและสอดคล้อง โดยศิลปินได้ให้สัมภาษณ์
เพิ่มเติมว่า “...จกัรยานเป็นวตัถใุช้งาน เรามาท าใหม่ให้เกิดรูปร่างท่ีมีสนุทรีย์ ดมีูชีวิตกว่าจกัรยาน
รูปร่างมนัก็ดสูวยขึน้ ดพูิเศษขึน้ เป็นเร่ืองของเรามากขึน้ สีของผลงานเกิดขึน้จากตวัวสัดดุัง้เดิม  
แต่อาจจะมีสีจากเชือกท่ีเราเอาไปพนั มีเชือกสีด าท่ีจะมดัให้เกิดความหนา... (วิโชค มุกดามณี, 
2561) 

3) หลกัการทางศลิปะ 
ก) การใช้ส่ือและวสัดใุนการสร้างสรรค์ผลงาน  

จกัรยานเหลือใช้ วสัดเุหลือใช้ เศษโลหะ และเชือก  
ข) โครงสร้างในการจดัภาพ 

วิโชค มุกดามณี วางโครงสร้างของผลงาน ดอกไม้จาก
ชิน้ส่วนของจกัรยานและวสัดเุหลือใช้ ปี พ.ศ. 2559 ให้อยู่ในโครงสร้างของรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าใน
แนวตัง้ ภายใต้โครงสร้างรูปส่ีเหล่ียมมีรูปทรงย่อยๆ เป็นรูปทรงอิสระ ทัง้หมดได้รับการจดัวางให้มี
น า้หนักเท่าเทียมกันทางด้านซ้ายและทางด้านขวา จึงกล่าวได้ว่าในภาพรวมแล้ว การจัดวาง
องค์ประกอบในผลงานดอกไม้จากชิน้ส่วนของจกัรยานและวสัดเุหลือใช้ ปี พ.ศ.  2559 ใช้หลกัการ
ความสมดลุแบบสมมาตร และอสมมาตร  โดยอาจมีลกูเล่นในการใส่รายละเอียดรูปทรงบางส่วน
ให้มีความแตกตา่งกนัออกไปบ้าง ซึ่งการจดัโครงสร้างของภาพด้วยหลกัความสมดลุแบบสมมาตร
เป็นหลกัการท่ีศิลปินมกัจะใช้อยา่งอตัโนมตัใินงานหลาย ๆ ชิน้ วิธีคดิและวิธีการวางโครงสร้างของ
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ชิน้งานคือ จะมีการวางโครงสร้างของงานในภาพรวมก่อน ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆ อาจ
เกิดขึน้จากการตดัสินใจอยา่งฉบัพลนัขณะปฏิบตังิาน 

ค) การบรูณาการกลวิธีในการสร้างภาพหลากหลาย 
การสร้างสรรค์ผลงาน ดอกไม้จากชิน้ส่วนของจกัรยานและ

วสัดเุหลือใช้ ปี พ.ศ. 2559 เป็นการสร้างสรรค์ด้วยวิธีการเช่ือมวสัดเุป็นหลกั  นอกเหนือจากนีแ้ล้ว
จะมีการขนัน๊อต และการพนัเชือกเข้ากับวสัด ุส าหรับการท าสีจะเป็นสีของตวัวสัดุดัง้เดิม โดยมี
วิธีการในการท างานคือ การวางโครงสร้างของชิน้งานตามภาพแบบร่างอย่างคร่าว ๆ การตดัต่อ
เพิ่มเติมชิน้ส่วนวสัดขุณะท างาน การมดัเชือกเพ่ือเพิ่มความหนาบางของให้กบัวสัด ุโดยศิลปินได้
ให้สมัภาษณ์ดงันี ้ 
 

 ...คือเวลาเราท างานเราก็ขึน้โครงเหล็กด้วยเทคนิคการเช่ือมเหล็ก ตรงไหนที่ต้องการ
เพิ่มเติมก็ใช้การยดึน๊อตเพิ่ม ให้มีเหลก็ค า้หา่งจากผนงันิดนงึแล้วเราก็ท าฟอร์มอยูข้่างหน้า 
คือถ้าเราท าติดกบัผนงัไม่มีระยะห่าง งานของเราจะขาดมิติ แต่ถ้าเราเว้นระยะห่างจะท า
ให้เราสามารถเพิ่มเติมอะไรต่างๆ นานาได้หมด ผลงานชิน้นีก็้จะแตกต่างไปจากชิน้อื่นใน
แง่ที่ว่า เป็นวสัด.ุ..คือเวลามนัมีขนาดใหญ่ สงูประมาณสกั 3 เมตร  ก าลงัมนัจะแรง ความ
เป็นวัตถุที่มันแปลกนะ ถ้ามันมาอยู่รวมกันเยอะๆ มันน่ากลวั คนมาเห็นแล้วตกใจนะ 
เพราะเขาไมเ่คยเห็นทีเดียวพร้อมกนั  พอได้เห็นพร้อมกนัมนัรู้สกึวา่มนันา่ตื่นเต้น นี่คือพลงั
ของตวังานศิลปะ บางครัง้ก็ต้องมีขนาดใหญ่ แต่มนัยงัคงเป็นจิตรกรรมสื่อประสม โดย
หลกัแล้วใช้วสัดเุป็นสว่นใหญ่... (วิโชค มกุดามณี, 2561) 

 
จากข้อมลูข้างต้นกล่าวได้ว่า ศิลปินมีแนวคิด 1) การน าวตัถสุิ่งของเหลือ

ใช้มาสร้างสรรค์งาน โดยเป็นวตัถท่ีุเป็นภาพแทนเร่ืองราวเหตกุารณ์ ความทรงจ าท่ีมีความเก่ียวข้อง
กับประสบการณ์ส่วนตัว หรือกิจกรรมทางสังคมท่ีเกิดขึน้ในสังคมไทยในช่วงระยะเวลาหนึ่ง  
2) การน าวัสดุเหล็กเหลือใช้ส่ือความหมายถึงความเป็นวัตถุอุตสาหกรรมมาสร้างสรรค์ภายใต้
โครงสร้างรูปทรงอิสระของดอกไม้ท่ีมีการเจริญเติบโตซึ่งส่ือความหมายแทนสญัญาณของชีวิตท่ี มี
ความเคล่ือนไหว 3) การใช้วัสดุสามมิติมาสร้างสรรค์ด้วยท่วงทีแบบการใช้เส้นในงานวาดเส้น 
(Drawing) หรือในงานจิตรกรรม 
 



 

บทที่ 5  
การอภปิรายผลและสรุปผลการวิจัย 

 
การศึกษาวิจัยในหัวข้อเร่ือง การสร้างสรรค์จิตรกรรมส่ือประสมของศิลปินแห่งชาติสาขา

ทศันศิลป์ระหว่างปี  พ.ศ. 2520-2559 ผู้วิจยัจะอภิปรายผลในสองประเด็น ทัง้นีเ้พ่ือให้สอดคล้องตาม
วตัถปุระสงค์ของการศกึษา คือ 1) ประสบการณ์ด าเนินชีวิตของศิลปินกรณีศกึษา และ 2) แนวคิดและ
รูปแบบการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมส่ือประสมของศิลปินกรณีศกึษา โดยมีขอบเขตในการศกึษา ดงันี ้ 
 
1. ขอบเขตของการวิจัย  

1.1 การวิจัยนีมุ้่งศึกษาแนวคิด รูปแบบและพัฒนาการการสร้างสรรค์งานจิตรกรรม  
ส่ือประสมซึ่งเป็นการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมด้วยการใช้ส่ือวัสดุหลากหลายเข้าไปผสมผสาน  
กบัผลงานรูปแบบสองมิติ โดยงานจิตรกรรมส่ือผสมมีลกัษณะเป็นจิตรกรรมแบบนูนต ่า (Base Relief 
Painting) หรือจิตรกรรมแบบนูนสูง (High Relief Painting) และการอิงอยู่กับการใช้พืน้ท่ีของผนังใน
ห้องนิทรรศการเป็นท่ีติดตัง้ผลงาน  

1.2 โดยมุ่งศึกษาผลงานจากกลุ่มศิลปินไทยซึ่งมีการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมส่ือประสม
ด้วยคุณภาพอย่างต่อเน่ือง จนได้รับเกียรติยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติในสาขาทัศนศิลป์  
ด้านส่ือผสม (ส่ือประสม) โดยก าหนดขอบเขตของการศึกษาผลงานจิตรกรรมส่ือประสมจาก
พทุธศกัราช 2520-2559 โดยมีรายนามศิลปินกรณีศกึษาและผลงานท่ีศกึษา ดงันี ้

1.2.1 กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ ด้านจิตรกรรมและส่ือผสม
ประจ าปี พ.ศ. 2540 ด้วยการสุ่มกลุ่มตวัอย่างรวบรวมภาพถ่ายผลงานจิตรกรรมส่ือประสมของ 
กมล ทัศนาญชลี ท่ีสร้างสรรค์ตัง้แต่พุทธทศวรรษ 2520-2550 ได้ภาพผลงานจ านวน 199 ภาพ 
แล้วน าภาพทัง้หมดมาจบักลุ่มตวัอย่างผลงาน  คดัเลือกผลงานตามช่วงเวลาของกลุ่มเนือ้หาท่ีมี
ความโดดเด่น แล้วจึงคัดเลือกผลงานท่ีมีพัฒนาการทางรูปแบบและเนือ้หาน ามาเป็นผลงาน
กรณีศกึษาจ านวน 10 ผลงาน ดงันี ้

(1) กลุม่ตวัอยา่งผลงานท่ีได้รับแรงบนัดาลใจจากหนงัใหญ่  
ผลงานท่ีมีลักษณะเด่น : Buddha’s Footprint, Nang-Yai Series II, 1982 

(พ.ศ. 2525) 
เทคนิค กระดาษท าเอง สีอะคริลิค แผน่ทอง หมกึ เชือก ไม้ 
ขนาด 2-1/2 x 5 ฟตุ 
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ผลงานท่ีมีลกัษณะเดน่ : Nang-Yai Series II, No.2, 1983 (พ.ศ. 2526) 
เทคนิค เชือก ไม้ กระดาษท าเอง 
ขนาด 48 X 34 นิว้ 

 
ผลงานท่ีมีลกัษณะเดน่ : Nang-Yai, Untitled, 1998 (พ.ศ. 2541) 

เทคนิค ส่ือประสม ไม้ อะคริลิกบนผืนผ้าใบ 
ขนาด 48 x 46 นิว้ 

 
ผลงานท่ีมีลกัษณะเดน่ : An Angel vs Troubled World, 2004 (พ.ศ. 2547) 

เทคนิค ส่ือประสม วสัดปุะปิดและสีอะคริลิคบนแผน่ไม้ 
ขนาด 38 x 24 นิว้ 

 
ผลงานท่ีมีลกัษณะเดน่ : Nang-Yai Series#5, 2010 (พ.ศ. 2553) 

เทคนิค ส่ือประสมและสีอะคริลิกบนผืนผ้าใบ 
ขนาด 28 x 20 นิว้ 

 
(2) กลุม่ตวัอยา่งผลงานท่ีมีเนือ้หาเก่ียวข้องกบัความเป็นปัจเจกบคุคล 

ผลงานท่ีมีลกัษณะเดน่ : Artist’s Color, 1984 (พ.ศ. 2527) 
เทคนิค ส่ือประสมและกระดาษท ามือ 
ขนาด 32 x 24 นิว้ 

 
ผลงานท่ีมีลกัษณะเดน่ : Head #1, 2004 (พ.ศ. 2547) 

เทคนิค ส่ือประสม วสัดปุะปิดและสีอะคริลิคบนแผน่ไม้ 
ขนาด 30 x 14 นิว้ 

 
(3) กลุม่ตวัอยา่งท่ีมีความเก่ียวข้องกบัชีวิตวฒันธรรมพืน้ถ่ิน 

ผลงานท่ีมีลกัษณะเดน่ : The Golden Series III No.9, 1998 (พ.ศ. 2541) 
เทคนิค ส่ือประสม สีอะคริลิค กระดาษท าเอง ไม้ 
ขนาด 24 x 36 นิว้ 
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ผลงานท่ีมีลกัษณะเดน่ : Kite #13, 2006 (พ.ศ. 2549) 
เทคนิค ส่ือประสมบนผืนผ้าใบ 
ขนาด 24 x 36 นิว้ 

 
ผลงานท่ีมีลกัษณะเดน่ : Untiled #9, 2001 (พ.ศ. 2544) 

เทคนิค ส่ือประสมบนผืนผ้าใบและแผน่ไม้ 
ขนาด 41 x 52 นิว้ 

 
1.2.2 เดชา วราชุน ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ ด้านภาพพิมพ์และส่ือผสม

ประจ าปี พ.ศ. 2550 ด้วยการสุ่มกลุ่มตวัอย่างรวบรวมภาพถ่ายผลงานจิตรกรรมส่ือประสมของ  
เดชา วราชนุ ท่ีสร้างสรรค์ตัง้แตพ่ทุธทศวรรษ 2520-2550 ได้ภาพผลงานจ านวน 128 ภาพ แล้วน า
ภาพทัง้หมดมาจบักลุม่ตวัอยา่งผลงาน คดัเลือกผลงานตามช่วงเวลาของกลุม่เนือ้หาท่ีมีความโดด
เด่น แล้วจึงคดัเลือกผลงานท่ีมีพัฒนาการทางรูปแบบและเนือ้หาน ามาเป็นผลงานกรณีศึกษา
จ านวน 10 ผลงาน ดงันี ้

(1) กลุม่ผลงานโลหะท่ีมีพืน้ผิวเป็นรูปทรงเรขาคณิต 
ผลงานท่ีมีลกัษณะเดน่ : จินตนาการ หมายเลข 2, 2535 (ค.ศ. 1992) 

เทคนิค ส่ือประสม จากแผน่โลหะและแผน่ไม้ 
ขนาด 95 x 135 ซม. 

 
ผลงานท่ีมีลกัษณะเดน่ : ชีวิต 3 – 7 - 94, 2537 (ค.ศ. 1994) 

เทคนิค ส่ือประสม จากแผน่โลหะและแผน่ไม้ 
ขนาด 110 x 135 ซม. 

 
ผลงานท่ีมีลกัษณะเดน่ : ผลงาน 1999 A ปี พ.ศ. 2542 (1999)  

เทคนิคส่ือประสม 
ขนาด 122 x 122 ซม.   
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 (2) กลุม่ผลงานท่ีมีการผสมผสานของสะสมหรือวตัถกุบัการระลกึถึง 
ผลงานท่ีมีลกัษณะเดน่ : ของสะสมหมายเลข 5, 2538 (ค.ศ. 1995) 

เทคนิค ส่ือประสม จากแผน่โลหะและแผน่ไม้ 
ขนาด 100 x 98 ซม. 

 
ผลงานท่ีมีลกัษณะเดน่ : เวลา 1/1996 (พ.ศ. 2539) 

เทคนิค ส่ือประสม จากแผน่โลหะและแผน่ไม้  
ขนาด 98 x 86 ซม. 

 
(3) กลุม่ผลงานรูปทรงเรขาคณิตและรูปทรงอิสระ 

ผลงานท่ีมีลกัษณะเดน่ : ธรรมชาต ิ1, 2542 (ค.ศ. 1999) 
เทคนิค ส่ือประสม จากแผน่โลหะและแผน่ไม้  
ขนาด 110 x 135 ซม. 

 
ผลงานท่ีมีลกัษณะเดน่ : ธรรมชาต ิ2, 2542 (ค.ศ. 1999) 

เทคนิค ส่ือประสม จากแผน่โลหะและแผน่ไม้  
ขนาด 110 x 135 ซม.  

 
(4)  กลุม่ผลงานแบบนามธรรมขอบรอบนอกรูปทรงอิสระ  

ผลงานท่ีมีลกัษณะเดน่ : จินตนาการจากธรรมชาต,ิ 2543 (ค.ศ. 2000) 
เทคนิค ส่ือประสม จากแผน่โลหะและแผน่ไม้ 
ขนาด 105 x 70 ซม.  

 
ผลงานท่ีมีลกัษณะเดน่ : ผลงาน ก าเนิดชีวิต ปี พ.ศ. 2543 (2000)  

เทคนิคส่ือประสม 
ขนาด 120 x 155 ซม. 

  



 295 

ผลงานท่ีมีลกัษณะเดน่ : ผลงาน ความประทบัใจ 9 ปี พ.ศ. 2545 (2002) 
เทคนิคส่ือประสม 
ขนาด 215 x 100 ซม. 

 
1.2.3 วิโชค มุกดามณี ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ ด้านส่ือผสม ประจ าปี พ.ศ.

2555 ด้วยการสุ่มกลุ่มตวัอย่างรวบรวมภาพถ่ายผลงานจิตรกรรมส่ือประสมของ วิโชค มกุดามณี 
ท่ีสร้างสรรค์ตัง้แตพ่ทุธทศวรรษ 2520-2550 ได้ภาพผลงานจ านวน 132 ภาพ แล้วน าภาพทัง้หมด
มาจบักลุ่มตวัอย่างผลงาน คดัเลือกผลงานตามช่วงเวลาของกลุ่มเนือ้หาท่ีมีความโดดเดน่ แล้วจึง
คัดเลือกผลงานท่ีมีพัฒนาการทางรูปแบบและเนือ้หาน ามาเป็นผลงานกรณีศึกษาจ านวน  
10 ผลงาน ดงันี ้

(1) จิตรกรรมส่ือประสมระยะแรก 
ผลงานท่ีมีลกัษณะเดน่ : ชีวิตและสญัลกัษณ์ในชมุชน พ.ศ. 2527 (ค.ศ.1984) 

เทคนิค ส่ือประสม 
ขนาด 800 x 500 ซม. 

 
(2) จิตรกรรมส่ือประสมท่ีใช้โครงสร้างรูปทรงเรขาคณิตและรูปทรงอิสระ 

ผลงานท่ีมีลกัษณะเดน่ : หน้าเดก็ 2529 (ค.ศ. 1985) 
เทคนิค ส่ือประสม พลาสตกิ ผ้า กระดาษ ไม้และโลหะ 
ขนาด 120 x 120 ซม. 

 
ผลงานท่ีมีลกัษณะเดน่ : วา่วแหง่สนัตภิาพ 2529 (ค.ศ. 1985) 

เทคนิค ส่ือประสม โครงเหล็ก แผน่โลหะ และสีสเปรย์ 
ขนาด 120 x 120 ซม. 

 
(3) จิตรกรรมชดุโลหะและส่ือประสม: สญัญาณสิ่งแวดล้อม สิ่งของจากธรรมชาติ

และวสัดจุากความเจริญของเทคโนโลยี 
ผลงานท่ีมีลกัษณะเดน่ : รูปและสญัลกัษณ์ในสภาพแวดล้อม, 2529 (ค.ศ. 1985) 

เทคนิค ส่ือประสม 
ขนาด 200 x 200 ซม. 
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ผลงานท่ีมีลกัษณะเดน่ : สญัญาณสิ่งแวดล้อม (2536) / Signal in Environment  

(1993) 
เทคนิค ส่ือประสม แตล่ะชิน้ 
ขนาด 120 x 50 ซม. 

 
ผลงานท่ีมีลกัษณะเดน่ : สญัญาณสิ่งแวดล้อม พืช (ก) ปี พ.ศ. 2536 

เทคนิค ส่ือประสม 
ขนาด 200 x 350 ซม. 

 
ผลงานท่ีมีลกัษณะเดน่: ป่าต้นน า้เมืองเหนือ ข ปี พ.ศ. 2538 ป่าต้นน า้เมือง

เหนือ ข ปี พ.ศ. 2538 (Spring at North’s Rain Forest B, 1995) 
เทคนิค ส่ือประสม 
ขนาด 120 x 120 ซม. 

 
ผลงานท่ีมีลักษณะเด่น:  สัญญาณสิ่ งแวดล้อม 2551/2 Signal in the 

Environment 2008/2 
เทคนิค ส่ือประสม  
ขนาด 220 x 165 ซม. 

 
ผลงานท่ีมีลกัษณะเดน่: พืชพรรณ, 2557 (ค.ศ. 2014) 

เทคนิค ส่ือประสม 
ขนาด 150 x 170 ซม. 

 
ผลงานท่ีมีลักษณะเด่น: ดอกไม้จากชิน้ส่วนของจักรยานและวัสดุเหลือใช้

2559 (ค.ศ. 2016) 
เทคนิค ส่ือประสม วสัดเุหลือใช้ เศษโลหะ และเชือก 
ขนาดสงูประมาณ 300 ซม. 
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2. อภปิรายผลการศึกษาวจัิย 
2.1 ดร. กมล ทัศนาญชลี  

2.1.1 ประสบการณ์ด าเนินชีวิตของศลิปิน  
กมล ทศันาญชลี เกิดปี พ.ศ 2487 ปัจจุบนัอายุ 74 ปี  เป็นศิลปินท่ีเติบโตมาใน

ครอบครัวตระกลูช่างสิบหมู่ และเป็นศิลปินท่ีได้รับการหล่อหลอมจากรากศิลปวฒันธรรมไทยมา
ตัง้แตเ่ยาว์วยั นบัตัง้แตก่ารเดินทางสู่ดินแดนตะวนัตก ในปี พ.ศ. 2513 การสร้างสรรค์ผลงานของ 
กมล ทศันาญชลี  มีทิศทางท่ีเปล่ียนแปลงไปจากการสร้างสรรค์ขณะท่ีพ านกัอยู่ประเทศไทยเป็น
อย่างมาก ทัง้ในแง่ของประเด็น เนือ้หา เทคนิคและวิธีการสร้างสรรค์ สิ่งท่ีปรากฏเด่นชัดคือ 
ความคิดสร้างสรรค์และความอิสระในการก้าวออกไปสู่ความท้าทายและความแปลกใหม่ ตัง้ต้น
ในชว่งปี พ.ศ. 2514 กมล ทศันาญชลี ริเร่ิมท างานภาพพิมพ์ส่ือประสม ท างานศลิปะจดัวาง ท างาน
ศิลปะกับสภาพแวดล้อม และท างานศิลปะแสดงสด  และตัง้แต่ปี พ.ศ. 2523 เป็นต้นมาผลงาน
ของ กมล ทศันาญชลี  มีความโดดเดน่และมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัด้วยเนือ้หาและรูปแบบของการ
สร้างสรรค์งานท่ีมีความเก่ียวข้องกบัอตัลกัษณ์ส่วนตวัซึง่เป็นคนจากซีกโลกตะวนัออกและได้ไปใช้
ชีวิตในซีกโลกตะวนัตก  โดย กมล ทศันาญชลี ได้ผสานสนุทรียภาพทางศิลปะจากสองซีกโลกเข้า
หากันด้วยการน าเอาศิลปวฒันธรรมโบราณของไทยผสมผสานเข้ากับการแสดงออกแบบศิลปะ
สมยัใหม่ของตะวนัตก อาทิ การน าเอาเค้าโครงของหนงัใหญ่มาเป็นเคร่ืองมือในการสร้างกรอบ
ภาพ (Picture Frame) ให้กบังานจิตรกรรม และเปล่ียนการใช้วสัดจุากแผ่นหนงัดัง้เดิมในงานหนงั
ใหญ่มาสูก่ารใช้กระดาษท าเอง ผสมผสานกบัการระบายสีอยา่งอิสระแบบจิตรกรรมสมยัใหม ่กมล 
ทศันาญชลี ได้ถ่ายทอดปรัชญาหลกัความสมดลุกลมกลืนซึ่งหลกัการดงักล่าวมีความส าคญัในแง่
ของหลกัปรัชญาศาสนาพทุธ อนัว่าด้วยเร่ืองการด ารงอยู่อย่างสมดลุเท่าเทียม ด้วยการผสานสิ่งท่ี
แตกตา่งหลากหลายให้อยูด้่วยกนัได้อยา่งกลมกลืน  

2.1.2 แนวคดิและรูปแบบการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมส่ือประสมของ กมล ทศันาญชลี  
2.1.2.1 ประเดน็ในการสร้างสรรค์ผลงานของ กมล ทศันาญชลี   

เม่ือน าผลงานกรณีศกึษาทัง้ 10 ชิน้ของ กมล ทศันาญชลี มาวิเคราะห์ ผู้วิจยั
พบประเดน็การสร้างสรรค์ ดงันี ้ 

(1) ประเด็นเร่ือง การผสานสุนทรียภาพทางวัฒนธรรมความคิดของ
ตะวันออกและตะวันตกเข้าด้วยกัน  โดยผลงานท่ีน าเสนอแนวคิดดงักล่าวจะมีการน าประเด็น
เก่ียวกบัปรัชญาศาสนาและมรดกทางวฒันธรรมไทยผสมผสานกับการแสดงออกทางศิลปะแบบ
ตะวนัตก  ซึ่งภาพท่ีปรากฏในผลงานมกัได้รับแรงบนัดาลใจจากหลกัปรัชญาศาสนาพุทธ มรดก
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ทางวฒันธรรมของชาติ วฒันธรรมท้องถ่ินและธรรมชาติท้องถ่ิน ซึ่งแนวคิดดงักล่าวมีปรากฏอยูใ่น
ผลงานท่ีศกึษาทัง้ 10 ชิน้  

ผลงานท่ีได้รับแรงบนัดาลใจจากหลกัปรัชญาศาสนาพทุธ จะปรากฏ
รูปเค้าโครงของพระพุทธบาท และการน าเสนอพุทธปรัชญาว่าด้วยเร่ืองดิน น า้ ลม ไฟ อาทิ ใน
ผลงาน Buddha’s Footprint, Nang-Yai Series II, 1982 และผลงาน Nang-Yai Series #5, 2010    

ผลงานท่ีได้รับแรงบนัดาลใจจากมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ จะ
ปรากฏการใช้ภาพหนงัใหญ่ ตวัอกัษร และตวัเลข อาทิ  ผลงาน  Nang-Yai, Untitled, 1998  และ
ผลงาน Nang-Yai Series II, No.2, 1983  

ผลงานท่ีได้รับแรงบนัดาลใจจากวัฒนธรรมท้องถ่ิน จะปรากฏเค้า
โครงของภาพวา่วปักเปา้ โบมอีสาน และหนงัสติก๊สโุขทยั อาทิ ผลงาน Kite #13, 2006 และผลงาน 
The Golden Series III No.9, 1998  

ผลงานท่ีได้รับแรงบนัดาลใจจากวิถีธรรมชาติท้องถ่ิน  จะปรากฏการ
ใช้วสัดท่ีุได้จากธรรมชาติเฉพาะถ่ิน อาทิ ปีกแมงทบั มีปรากฏในผลงาน   The Golden Series III 
No.9, 1998 และผลงาน  Nang-Yai, Untitled, 1998 

(2) ประเด็นเร่ือง ความสมดลุระหว่างวฒันธรรมและธรรมชาติ ด้วยการ
น าเสนอสิ่งต่าง ๆ ท่ีมนุษย์สร้าง ประดิษฐ์ คิดค้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้วัตถุ ตวัเลข และตวัอักษร
หลากหลายรูปแบบ ล้วนเป็นสิ่ง ท่ีน าเสนอสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมและอารยธรรม  ซึ่ง  
กมล ทศันาญชลี มกัน าเสนอภาพของวตัถเุหลา่นีบ้นพืน้ท่ีวา่งของภาพ ให้มีลกัษณะของการเปรียบ
ต่างอย่างชัดเจน อาทิ ในผลงาน  Nang-Yai, Untitled, 1998  ผลงาน  The Golden Series III 
No.9, 1998  และผลงาน Untitled # 9, 2001 

(3) ประเด็นเร่ือง ความสมดุลระหว่างวัฒนธรรมแบบเก่าและความ
เจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ด้วยการใช้วัสดุร่วมสมัย อาทิ แผงวงจรหลักของ
คอมพิวเตอร์กบัลกูคดิ อาทิ ในผลงาน Untitled # 9, 2001      

(4) ประเด็นเร่ือง ภาพเหมือนตนเอง (Self Portrait) เป็นการสะท้อนบอก
เลา่เร่ืองราวการเปล่ียนแปลงไปของชีวิตมนษุย์ในสงัคม อาทิ ในผลงาน Artist’s Color, 1984   

(5) ประเด็นเร่ือง เวลาและความทรงจ า ผลงานท่ีน าเสนอประเด็น
ดงักล่าวจะปรากฏการใช้วสัดพุบพานซึ่งอาจเป็นของสะสม หรือวตัถท่ีุหาซือ้มาเม่ือเดินทางไปยงั
ภมูิภาคตา่งๆ อาทิ ผลงาน An Angel vs Troubled World, 2004 
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2.1.2.2 แนวคดิเก่ียวกบัวิธีการส่ือความหมาย 
เม่ือน าผลงานกรณีศกึษาทัง้ 10 ชิน้ของ กมล ทศันาญชลี มาวิเคราะห์ ผู้วิจยั

พบแนวคดิเก่ียวกบัวิธีการส่ือความหมาย ดงันี ้
(1) แนวคิดเร่ือง ความสัมพันธ์กับคู่ท่ีตรงข้าม (Binary Opposition) 

(กาญจนา แก้วเทพ, 2552) เป็นคู่ของความสัมพันธ์ท่ีท าให้เห็นความหมายได้ชัดเจนท่ีสุด เป็น
แนวคดิของการใช้สิ่งท่ีมีความขดัแย้งกนัท่ีมีความสมัพนัธ์แบบคูต่รงข้ามกนัมาเข้าคูก่นั เพ่ือให้ตา่ง
ท าหน้าท่ีช่วยขบัเน้นกันและกันให้เดน่ขึน้มา อาทิ ความเป็นตะวนัออก-ความเป็นตะวนัตก อดีต-
ปัจจุบนั  ความโบราณ-ความทนัสมยั ศาสนา-การแสดงออกอารมณ์อย่างมนุษย์  ความเป็นพืน้
ถ่ิน-ความเป็นสากลศิลปหัตถกรรม-ศิลปะสมัยใหม่ การล้อเล่นขบขนั-ความจริงจงั  นามธรรม-
รูปธรรม  ความชดัแจ้ง-ความคลุมเครือ  อาทิ ในผลงาน Buddha’s Footprint, Nang-Yai Series 
II, 1982 

(2) แนวคิดเร่ืองความสมัพนัธ์ระหว่างตวับท (text) กบั ปริบท (context) 
(กาญจนา แก้วเทพ, 2552) เป็นแนวคดิเก่ียวกบัการสร้างความหมายให้กบัวตัถใุนแง่ท่ีวา่ วตัถใุดๆ 
จะมีความหมายอยา่งไร ขึน้อยูก่บัปริบทท่ีเปล่ียนแปลง  ตวัวตัถเุองจะไมมี่ความหมายท่ีแนน่อนแต่
ขึน้อยูก่บัสภาพแวดล้อม สถานท่ี  ต าแหนง่ สถานการณ์และสิ่งอ่ืนๆ ท่ีเข้ามามีสว่นร่วมด้วย ดงันัน้ 
การจดัวางวตัถุหนึ่งๆ ให้อยู่ผิดท่ีผิดทาง อาจสร้างความหมายและอารมณ์ความรู้สึกท่ีคลุมเครือ 
หรือสร้างความหมายใหมใ่ห้กบัวตัถ ุอาทิ ในผลงาน An Angel vs Troubled World, 2004    

(3) แนวคิดเร่ืองการถ่ายทอดความหมายจากสัญญะท่ีเป็นส่วนย่อย
เช่ือมโยงสมัพนัธ์ความหมายส่วนรวม (Metonymy) (กาญจนา แก้วเทพ, 2552) อาทิ การใช้ภาพ
และวตัถท่ีุมีสญัลกัษณ์เช่ือมโยงกับศิลปวฒันธรรม สภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตดัง้เดิมของไทยใน
การส่ือความหมายถึงศลิปวฒันธรรมไทย  ในผลงาน The Golden Series III No.9, 1998   

(4) แนวคิดเร่ือง การใช้ประเภทของสญัญะจาก icon (ภาพ) มาสู่การใช้ 
index (ภาพแทนท่ีมีความเช่ือมโยงแบบเหตุผล) หรือ symbol (ภาพแทนท่ีมีความเช่ือมโยงเกิด
จากข้อตกลง) เพ่ือท าให้รูปทรงต่างๆ สามารถส่ือสารได้ในระดบันามธรรม ซึ่งมีปรากฏอยู่ในทัง้  
10 ผลงาน กรณีศกึษา  
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2.1.2.3 รูปแบบการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมส่ือประสมของ กมล ทศันาญชลี 
(1) ความเป็นสองมิติและสามมิติ : ความขดัแย้งระหว่างวตัถท่ีุมีความเป็น 3 

มิต ิและพืน้หลงัท่ีมีความเป็น 2 มิต ิ 
ความเป็นสองมิติในผลงานจิตรกรรมส่ือประสมของ กมล ทัศนาญชลี  

เกิดจากการใช้พืน้ภาพเป็นแผน่ระนาบ โดยวสัดท่ีุน ามาใช้เป็นพืน้ภาพมีหลากหลาย อาทิ ผืนผ้าใบ
แผ่นไม้อดั และแผ่นผืนกระดาษท ามือ อย่างไรก็ตามในหลายๆ ครัง้ กมล ทศันาญชลี ใช้วิธีการ
เจาะเปิดชอ่งว่างบนแผน่ระนาบเพ่ือสร้างมิติแหง่ความก ากวมระหว่างวตัถท่ีุมีทัง้ความเป็นสองมิติ
และสามมิต ิดงัตวัอยา่งในผลงาน Artist’s Color, 1984 และ Nang-Yai, Untitled, 1998 

ความเป็นสองมิตขิองพืน้ภาพมกัได้รับการเน้นย า้ด้วยการระบายสีให้เป็น
ระนาบหรือลงสีแบบสนามสี  หลายครัง้จะมีการทิง้ร่องรอยการปาดป้ายสีเพ่ือแสดงเหตุการณ์  
การเหล่ือมซ้อนของเวลา ความทรงจ า บรรยากาศท่ีมีความขมุกขมวั พืน้ท่ีของสีท่ีไม่มีระยะหรือ
ต าแหน่งระบชุดัเจน กระทัง่เป็นความรู้สึกเหมือนความทรงจ าท่ีไกลห่างออกไป  ความเป็นระนาบ
ของพืน้ภาพมีความขดัแย้งอย่างสงูกบัวตัถท่ีุ กมล ทศันาญชลี น ามาปะตดิ  โดยวตัถเุหลา่นัน้มกัมี
รูปทรงและรายละเอียด มีความเป็น 3 มิตลิอยสงูขึน้มาจากพืน้ภาพชดัเจน 

โครงสีท่ีใช้ในผลงานของ กมล ทัศนาญชลี จะเป็นการใช้สีเพ่ือการ
แสดงออกอารมณ์ โดยไม่ได้เป็นไปตามตาเห็น  ท่วงทีของฝีแปรงมีการแสดงออกอย่างห้าวหาญ
ตามรูปแบบศิลปะเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์ (Expressionism)  และแบบอัตโนมัติตามแนวทางของ 
เซอร์เรียลิสม์ (Surrealism)  ซึ่งขัดแย้งกับความเป็นประติมากรรมของวัตถุปะติดท่ีมีความเป็น
รูปธรรมชดัเจน  

(2) กรอบภาพ (Picture frame) : การใช้ประเภทของสญัญะจาก icon (ภาพ) 
มาสู่การใช้ index (ภาพแทนท่ีมีความเช่ือมโยงแบบเหตุผล) หรือ symbol (ภาพแทนท่ีมีความ
เช่ือมโยงเกิดจากข้อตกลง) กมล ทศันาญชลี ใช้วิธีการออกแบบกรอบภาพจากเค้าโครงรูปทรงจาก
หนังใหญ่มาลดทอนโดยยังคงไว้ซึ่งคุณลักษณะส าคญัของไม้คาบซึ่งเป็นขาจับสองขา อาทิ  ใน
ผลงาน Nang-Yai, Untitled, 1998  และผลงาน Head #1, 2004 และผลงาน An Angel vs 
Troubled World, 2004 ท่ีน าเค้าโครงรูปทรงจากหนงัใหญ่มากลบัหวั   นอกจากนี ้กมล ทศันาญชลี  
ออกแบบกรอบภาพให้มีความอิสระโดยเป็นขอบเส้นหยกัโค้งเข้าโค้งออก อนัเกิดจากธรรมชาติของ
กระดาษท ามือ อาทิ ในผลงาน Buddha’s Footprint, Nang-Yai Series II, 1982 และ ผลงาน 
Nang-Yai Series II, No.2, 1983 
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(3) ภาพท่ีใช้ส่ือความหมาย : คูต่รงข้ามและความขดัแย้ง 
ผลงานจิตรกรรมส่ือประสมของ กมล ทศันาญชลี ปรากฏการใช้ภาพและ

วตัถท่ีุมีสญัลกัษณ์เช่ือมโยงกบัศิลปวฒันธรรมโบราณ สภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตดัง้เดิมของไทย
ในการส่ือความหมายเช่ือมโยงถึงศิลปวัฒนธรรมไทย  อาทิ  การใช้ภาพเค้าโครงจากหนงัใหญ่  
จากรอยพระพทุธบาท จากหลกัปรัชญาแนวคิดเร่ืองโลกธาตดุิน น า้ ลม ไฟ ภาพเค้าโครงจากโบม
อีสาน  การเลือกใช้หนงัสติก๊ตุ๊กตาสลกัไม้จากสโุขทยั และการเลือกใช้ปีกแมลงทบั  

ท่ีมาของภาพและวตัถใุนผลงานของ กมล ทศันาญชลี มีท่ีมาหลากหลาย 
อาทิ วสัดพุบพานท่ีไปพบเจออย่างบงัเอิญ วสัดมืุอสองท่ีจดัหาหรือซือ้มา วสัดรุ่วมสมยั วสัดจุาก
ธรรมชาติ วัสดุท้องถ่ิน ภาพตัวอักษรและตัวเลข วัตถุเหล่านีท้ าหน้าท่ีในฐานะของการส่ือ
ความหมายถึงวฒันธรรมและอารยธรรม  

ศิลปินใช้แนวคิดความสัมพันธ์กับคู่ท่ีตรงกันข้าม (Binary Opposition) 
ในการจดัวางวตัถ ุ กมล ทศันาญชลี มกัให้ตวัวตัถคุงสภาพของความเป็นวตัถเุดิม แตจ่ะมีการน า
วตัถเุหลา่นัน้มาวางประกอบกนัเข้าใหม่ โดยมกัเอาวตัถท่ีุมีคณุสมบตัทิางกายภาพและความหมาย
ท่ีแตกต่างกันมาวางไว้ด้วยกัน อาทิ  การวางลูกคิด (เช่ือมโยงกับเทคโนโลยีโบราณ) วางคู่กับ
แผงวงจรคอมพิวเตอร์ (เช่ือมโยงกบัเทคโนโลยีสมยัใหม)่ ในผลงาน Untitled # 9, 2001    

หลกัการ ความสมัพนัธ์ระหว่างตวับท (Text) และปริบท (Context)  ถูก
น ามาใช้เพ่ือปรับเปล่ียนความสมัพนัธ์ระหว่างตวับท (Text) และปริบท (Context) คือ เป็นการจดั
วางวตัถใุนต าแหน่งให้ผิดท่ีผิดทาง  ฝืนกบัธรรมชาติการใช้งาน   ฝืนกบัธรรมชาติกบัภาพคุ้นชินท่ี
ปรากฏตามตาเห็น หรือ ฝืนธรรมชาติกับแรงโน้มถ่วง กมล ทศันาญชลี ใช้หลกัการดงักล่าว อาทิ 
ในผลงาน The Golden Series III No.9, 1998 ท่ีมีการน าตุ๊กตาหนงัสติ๊กสลกัไม้รูปปคนยืนชูแขน
มาวางไว้ในแนวนอน ซึ่งฝืนกบัธรรมชาติของภาพคุ้นชินท่ีปรากฏตามตาเห็น  วตัถมีุความสมจริง
แต่เม่ือน ามาจัดวางในพืน้ท่ีใหม่กลับพบความหมายท่ีไม่ชัดแจ้ง และผลงาน An Angel vs 
Troubled World, 2004 ท่ีมีการน าประตมิากรรมโลหะรูปคล้ายปลามาวางคูก่บัไม้ตีไข่ 

พืน้ท่ีว่าง วัตถุต่างๆ มักได้รับการจัดวางไว้กับพืน้หลังของภาพท่ีเป็น
สนามสี (Color Field) อันกว้างใหญ่ ความสลับซับซ้อนของชัน้สี ร่องรอยของความเลือนราง 
ความไม่ชดัเจน ความเวิง้ว้าง และความไร้รูปทรง ท าให้พืน้หลงัท่ีว่างเปล่ามีความหมายเช่ือมโยง
ไปถึงพืน้ท่ีกว้างใหญ่ในธรรมชาติ อาทิ ในผลงาน Untitled # 9, 2001 ท่ีมีภาพพืน้หลังเลือนราง
คลมุเครือขดัแย้งกบักบัภาพของวตัถลุกูคิดและแผงวงจรคอมพิวเตอร์ท่ีมีความเป็นรูปธรรมชดัแจ้ง
และส่ือสารถึงความเป็นวตัถท่ีุมนษุย์สร้างขึน้ 
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(4) หลักการจัดภาพ : ความกลมกลืน ความสมดุลแบบสมมาตร และ
หลกัการซ า้ 

หลกัความกลมกลืน เกิดขึน้จากวิธีการทางจิตรกรรมท่ีมีการใช้สีระบาย
ไปในพืน้ท่ีและวตัถุตา่ง ๆ เพ่ือท าให้วตัถท่ีุแตกตา่งกนัเกิดความกลมกลืนกนั อาทิ ในผลงาน Kite 
#13, 2006 

การใช้หลกัความสมดลุเท่าเทียมในการผสมผสานสิ่งท่ีขัดแย้งแตกต่าง
หลากหลายกันทัง้ในด้านรูปทรงและเนือ้หาให้อยู่ด้วยกันได้อย่างไม่แปลกแยก ให้อยู่ด้วยกันได้
อย่างกลมกลืน อีกทัง้ความสมดลุยงัมีความส าคญัในแง่ของหลกัปรัชญาศาสนาพุทธ อนัว่าด้วย
เร่ือง การด ารงอยู่อย่างสมดุลเท่าเทียม ซึ่ง กมล ทัศนาญชลี ได้ถ่ายทอดปรัชญานีผ้่านผลงาน
จิตรกรรมส่ือประสมท่ีมีธรรมชาตขิองการผสมผสานสิ่งท่ีแตกตา่งหลากหลายเข้าด้วยกนั  

หลักการซ า้ของรูปทรง ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วสายตาของมนุษย์จะจัด
ระเบียบสิ่งท่ีเห็นด้วยการมุ่งหาความคล้ายคลึงกันเพ่ือสร้างการมองท่ีต่อเน่ือง การซ า้ท าให้เกิด 
การจดัระบบของการมองรูปทรงหลากหลายให้ตอ่เน่ืองเป็นหนึง่เดียวกนั  

กล่าวได้ว่า ความโดดเด่นในผลงานของ กมล ทศันาญชลี คือ การน าเสนอ
ประเดน็อนัว่าด้วยเร่ืองการผสานสทุรียภาพของตะวนัออกและตะวนัตก ประเดน็เร่ือง ความสมดลุ
ระหว่างวัฒนธรรมและธรรมชาติ  ประเด็นเร่ือง ความสมดุลระหว่างวัฒนธรรมแบบเก่าและ 
ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมยัใหม่ ส าหรับการใช้วตัถุในงานของ กมล ทศันาญชลี คือ 
การเลือกวตัถท่ีุมีความหมายเฉพาะในระดบัท้องถ่ิน วตัถท่ีุมีสญัลกัษณ์เช่ือมโยงกบัศลิปวฒันธรรม
โบราณ สภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตดัง้เดิมของไทย  การน าวัตถุมาประกอบกันด้วยแนวคิด
ความสมัพนัธ์กับคูท่ี่ตรงข้าม (Binary Opposition) และ ความสมัพนัธ์ระหว่างตวับท (Text) และ
ปริบท (Context) ท าให้เกิดความหมายใหม่เพิ่มซ้อนเข้าไปในวตัถ ุ อีกทัง้การคงสภาพดัง้เดิมของ
วตัถ ุและการท าให้พืน้หลงัมีความแบนเป็นสองมิติแตกตา่งชดัเจนกับความเป็นวตัถ ุ 3 มิติ  ท าให้
ตัววัตถุ ท่ีน ามาผสมผสานในผลงานยังคงมีความเป็นตัววัตถุเดิม (ไม่ได้เป็นทัศนธาตุ)  
ท่ีมีความหมายในตวัมนัเอง 
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ผลการ  ก า จ ิรกรรมสือ่ประสมของ กมล ท  นาญชล ี 

ประเด็น ร ปแ  การสรา้งสรรค  แนวคดิเกี ่วก  ว ิกีารสือ่
ความหมา  

1. ความเป็นสองม ิแิละสามม ิ ิ             
ความข ดแ ง้ระหว่างว   ุทีม่คีวามเป็น   ม ิ ิ
และ ื นหล งทีม่คีวาม   ม ิิ

2. กรอ  า   Picture frame) :                    
การใชส้  ญญะจาก icon ส ่ index หรอื symbol 

3.  า ทีใ่ชส้ือ่ความหมา    ค ่ รงขา้มและ
ความข ดแ ง้

4. หล กการจ ด า    ความกลมกลนื             
ความสมดุลแ  สมมา ร และหล กการซ  า 
อ นว่าดว้ เรือ่งการด ารงอ  ่อ ่างสมดุลเท่า
เท ีม การผสมผสานสิง่ทีแ่ ก ่าง
หลากหลา เขา้ดว้ ก น 

1. การผสมผสานสุนทร ี า ทาง
ว  น รรมความคดิของ ะว นออก
และ ะว น กเขา้ดว้ ก น 

2. ความสมดุลระหว่างว  น รรม
และ รรมชา  ิ

3. ความสมดุลระหว่างชวี ิ
ว  น รรมแ  เก่า และความ
เจรญิกา้วหน้าของเทคโนโล ี
สม  ใหม ่

4.  า เหมอืน นเอง  Self 
Portrait)

5. เวลาและความทรงจ า 

1. แนวคดิเรือ่งความส ม  น  แ  ค ่ รงขา้ม 
 binary opposition) 

2. แนวคดิเรือ่งความส ม  น  ระหว่าง  ว ท 
 text) ก   ปร ิท  context)

3. แนวคดิเรือ่งการ ่า ทอดความหมา 
จากส ญญะทีเ่ป็นส่วน ่อ เชือ่มโ งส ม  น  
ความหมา ส่วนรวม

4. การใชป้ระเ ทของส ญญะจาก icon มาส ่
การใช ้index หรอื symbol 

 
 

ภาพประกอบ 132 ผลการศกึษา จิตรกรรมส่ือประสมของ กมล ทศันาญชลี 
 

ท่ีมา: ทกัษิณา พิพิธกลุ 
 

2.2 ศาสตราจารย์เดชา วราชุน  
2.2.1 ประสบการณ์ด าเนินชีวิตของศลิปิน  

เดชา วราชุน ปัจจุบันอายุ 73 ปี เป็นศิลปินท่ีเติบโตและได้รับการศึกษาด้าน
ศิลปะในประเทศไทย การสร้างสรรค์งานศิลปะของ เดชา วราชุน ท่ีตัง้ต้นในแนวทางศิลปะ
นามธรรมได้รับแรงบนัดาลใจอย่างมากจากการเรียนการสอนโดยศาสตราจารย์ชลูด นิ่มเสมอ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนการสอนในรายวิชาภาพพิมพ์  ด้วยความเป็นคนช่างคิด ประดิษฐ์และ
นกัทดลอง เดชา วราชนุ เร่ิมสร้างสรรค์งานในรูปแบบจิตรกรรมส่ือประสมตัง้แตเ่ม่ือครัง้เรียนอยู่ท่ี
มหาวิทยาลยัศิลปากรในระดบัชัน้ปีท่ี 4 และ 5 (ปี พ.ศ. 2511 และ 2512) โดยสร้างสรรค์จากพืน้
ฐานความรู้จากงานภาพพิมพ์และสร้างงานจากโลหะเพลตภาพพิมพ์เหลือใช้ 

จุดเปล่ียนครัง้ส าคัญในการสร้างสรรค์งานส่ือประสมอย่างเต็มตวัเกิดขึน้เม่ือ 
เดชา วราชนุ ต้องการแสวงหาแนวทางการแสดงออกใหม่ ๆ เม่ือประสบความส าเร็จจากงานด้าน
ภาพพิมพ์ และได้รับเกียรติยกย่องให้เป็นศิลปินชัน้เย่ียม ประเภทสาขาภาพพิมพ์ จากการแสดง
ศิลปกรรมแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2525 ช่วงปี พ.ศ. 2530 เดชา วราชนุ สร้างสรรค์งานจิตรกรรม
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ส่ือประสมอย่างมีเอกลักษณ์โดดเด่นด้วยการใช้วัสดุแผ่นโลหะและการค้นพบเทคนิคการสร้าง
พืน้ผิวบนแผ่นทองแดง สร้างสรรค์ในรูปแบบของศิลปะนามธรรมเรขาคณิต เพ่ือแสดงแทนความ
เป็นวตัถแุละภาพแทนของชีวิตสมยัใหม ่ตอ่มาได้พฒันาการสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคงานไม้และการ
ใช้รูปทรงอินทรีย์รูปเพ่ือแสดงความเคล่ือนไหวของสรรพสิ่งในสภาพแวดล้อมแบบธรรมชาติ  

2.2.2 แนวคดิและรูปแบบการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมส่ือประสมของ เดชา วราชนุ  
2.2.2.1 ประเดน็การสร้างสรรค์ผลงานของ เดชา วราชนุ 

เม่ือน าผลงานกรณีศกึษาทัง้ 10 ชิน้ของ เดชา วราชนุ มาวิเคราะห์ ผู้วิจยัพบ
ประเดน็การสร้างสรรค์ ดงันี ้

1)  ประเด็นเ ร่ือง วิ ถีของสังคมสมัยใหม่และทัศนคติเชิ งบวกต่อ
ความก้าวหน้าทางอตุสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยผลงานท่ีน าเสนอประเด็นดงักล่าวปรากฏการ
ใช้รูปทรงเรขาคณิตแบบขอบคม และการใช้วัสดุโลหะในการสร้างสรรค์ผลงาน อาทิ ผลงาน 
จินตนาการ หมายเลข 2, 2535 ผลงาน ชีวิต 3 – 7 – 94 และผลงาน 1999 A 

2) ประเดน็เร่ือง เวลาและความทรงจ า ผลงานท่ีน าเสนอประเด็นดงักล่าว
ปรากฏการใช้วสัดพุบพานซึง่เป็นของสะสม โดยเป็นวตัถซุึง่อาจได้รับการตกทอดมากจากบคุคลใน
ครอบครัว หรือ เป็นของสะสมท่ีศิลปินไปพบเจอจากตา่งแดน อาทิ ผลงาน ของสะสมหมายเลข 5 
และผลงาน เวลา 1/ 1996 (2537) 

3) ประเดน็เร่ือง ธรรมชาตใินฐานะแมบ่ทของพลงัแหง่การสร้างสรรค์และ
วิถีสงัคมชนบท   ผลงานท่ีน าเสนอประเด็นดงักล่าวปรากฏการใช้รูปทรงอินทรีย์รูป การใช้วสัดไุม้
และการใช้เศษวสัดโุลหะ อาทิ ผลงาน ธรรมชาติ 1 (2542), ผลงาน ธรรมชาติ 2 (2542), ผลงาน 
จินตนาการจากธรรมชาติ (2543), ผลงาน ก าเนิดชีวิต (2543) และผลงาน ความประทับใจ 9 
(2545) 

4) ประเดน็เร่ือง วิถีของสงัคมชนบทและสงัคมเมือง โดยผลงานท่ีน าเสนอ
ประเด็นดงักล่าว ปรากกฎการใช้รูปทรงธรรมชาติและรูปทรงเรขาคณิตร่วมกนั มีการใช้วสัดไุม้เพ่ือ
สร้างรูปทรงอินทรีย์ อาทิ ผลงาน ธรรมชาต ิ1 (2542) และผลงาน ธรรมชาต ิ2 (2545)  
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2.2.2.2 แนวคดิเก่ียวกบัวิธีการส่ือความหมาย 
เม่ือน าผลงานกรณีศกึษาทัง้ 10 ชิน้ของ เดชา วราชนุ มาวิเคราะห์ ผู้วิจยัพบ

แนวคดิเก่ียวกบัวิธีการส่ือความหมาย ดงันี ้
1) แนวคิดเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างตัวหมาย (Signifier) และตัว

หมายถึง (Signified) (กาญจนา แก้วเทพ, 2552) เป็นการวิเคราะห์ความหมายของสญัญะ (Sign) 
ซึง่ตีความจากระยะความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัหมาย (Signifier) และตวัหมายถึง (Signified) เพ่ือให้
ได้ความหมายท่ีแตกต่างกันออกไป  เม่ือสร้างสรรค์ผลงานซึ่งต้องการถ่ายทอดความคิดเก่ียวกบั
เมืองสมยัใหม่ การสร้างสรรค์งานของ เดชา วราชุน ท่ีมีลกัษณะการใช้มุมมองแบบภาพใกล้ตา 
(Close-up) แนะให้เห็นถึงระยะห่างของผู้ชมและภาพท่ีปรากฏว่าอยู่ในระยะท่ีใกล้กันและอยู่ใน
ระดับสายตา ให้ความรู้สึกถึงอาคารท่ีห้อมล้อมและกินพืน้ท่ีใกล้ชิดกับผู้ ชม อาทิ ผลงาน 
จินตนาการ หมายเลข 2, 2535 ปรากฏเป็นภาพผนงัอาคารของเมืองกินพืน้ท่ีเต็มพืน้ภาพ บนผนงั
นัน้มีรายละเอียดของช่องประตูหน้าต่างและช่องอาคารซึ่งเป็นรายละเอียดปลีกย่อยในรูปทรง
เรขาคณิต  และ ผลงาน ชีวิต 3 – 7 – 94 ปรากฏภาพระนาบคล้ายโครงสร้างและองค์ประกอบทาง
สถาปัตยกรรม และการสร้างลวดลายบนแผ่นทองแดงอันวิจิตรแสดงรายละเอียดระยิบระยับใน
ระยะท่ีต้องใช้การส ารวจแบบใกล้ตาเม่ือสร้างสรรค์ผลงานซึ่งต้องการถ่ายทอดความคิดเก่ียวกับ
ชีวิตและสภาพแวดล้อมในชนบท การสร้างสรรค์งานของ เดชา วราชนุ ปรากฏการแสดงออกแบบ
การใช้ภาพแบบไกลตา (Full Shot) เพ่ือแสดงบรรยากาศ เวลา เหตกุารณ์ และสภาพแวดล้อมท่ี
เกิดขึน้ อาทิ ในผลงานก าเนิดชีวิต (2543) 

2) แนวคิดเร่ืองการถ่ายทอดความหมายจากสัญญะท่ีเป็นส่วนย่อย
เช่ือมโยงสมัพนัธ์สู่ความหมายส่วนรวม (กาญจนา แก้วเทพ, 2552)  อาทิ การใช้รูปทรงเรขาคณิต
แบบขอบคมแทนภาพอาคารสมยัใหมท่รงเหล่ียมเรียบง่าย การใช้วสัดโุลหะเพ่ือเช่ือมโยงสมัพนัธ์สู่
ความหมายของความเป็นสงัคมเมือง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม  ดงัปรากฏ
การใช้รูปทรงเรขาคณิตขอบคมและวสัดโุลหะในการสร้างรูปทรง ในผลงาน จินตนาการ หมายเลข 
2, 2535 ผลงาน ชีวิต 3 – 7 – 94  และ ผลงาน 1999 A (2542) หรือกรณีของการใช้รูปทรงฝัก
มะขามและพืชพรรณเพ่ือสมัพนัธ์เช่ือมโยงไปสู่ธรรมชาติแวดล้อม การใช้วสัดไุม้เช่ือมโยงสมัพนัธ์
ไปสู่สภาพแวดล้อมท่ีเป็นธรรมชาติ ดังปรากฏการใช้รูปทรงธรรมชาติและวัสดุไม้ในผลงาน 
จินตนาการจากธรรมชาต ิผลงานช่ือ ก าเนิดชีวิต (2543) และผลงาน ความประทบัใจ 9 (2545) 

3) แนวคิดเร่ือง การใช้ประเภทของสญัญะจาก icon (ภาพ) มาสู่การใช้ 
index (ภาพแทนท่ีมีความเช่ือมโยงแบบเหตุผล) หรือ symbol (ภาพแทนท่ีมีความเช่ือมโยงเกิด
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จากข้อตกลง) เพ่ือท าให้รูปทรงตา่งๆ สามารถส่ือสารได้ในระดบันามธรรม ซึง่มีปรากฏอยูใ่นทัง้ 10 
ผลงาน กรณีศกึษา  

2.2.2.3 รูปแบบการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมส่ือประสมของ เดชา วราชนุ 
1) ความเป็นสองมิตแิละสามมิต:ิ คณุสมบตัขิองวสัดแุละพืน้ผิวของจิตรกรรม 

ความเป็นสองมิติในงานจิตรกรรมส่ือประสมของ เดชา วราชุน เกิดจาก
การใช้พืน้ภาพเป็นแผ่นระนาบ โดยวสัดท่ีุน ามาใช้นัน้มกัเป็นแผ่นโลหะ อย่างไรก็ตามคณุสมบตัิท่ี     
มนัวาวของแผ่นโลหะมกัสร้างคณุสมบตัิของความเป็นวตัถท่ีุจบัต้องได้ และศิลปินก็ใช้วิธีการสร้าง
รูปทรง 3 มิติท่ีมีความสูงต ่าไม่เท่ากันจากวสัดโุลหะเพ่ือท าให้รูปทรงมีระยะสูงต ่าย่ืนออกมาจาก
พืน้ภาพ อาทิ ผลงาน ธรรมชาติ 1 (2542) และผลงาน ธรรมชาติ 2 (2545)   ศิลปินใช้วิธีการสร้าง
ระนาบสงูต ่าท่ีมีความลาดเอียงเพ่ือสร้างลกูเลน่ระหวา่งความเป็นสองมิตแิละสามมิต ิสง่ผลให้งาน
จิตรกรรมส่ือประสมแสดงคณุลกัษณะความเป็นวตัถ ุหรือมีลกัษณะกึ่งงานประตมิากรรม   

สีท่ีปรากฏในงานจิตรกรรมส่ือประสมของ เดชา วราชุน เป็นสีท่ีเกิดขึน้
จากการใช้วสัด ุโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานท่ีสร้างสรรค์ด้วยวสัดโุลหะ การแสดงความเป็นเนือ้แท้
และขับเน้นคุณสมบัติพืน้ผิวหน้าของวัสดุโลหะให้มีความมันวาว เรียบตึง มีการหัก การพับ  
การขีดเป็นเส้นร่องรอย และการดนุให้เป็นจดุท่ีมีความนนู  ปริมาตรสงูต ่าไม่เท่ากนัของแผ่นโลหะ
ส่งผลต่อสีท่ีปรากฏบนพืน้ผิวของวัสดุ รวมทัง้สถานท่ีท่ีผลงานไปติดตัง้อยู่ก็มีผลต่อสีของวัสดุ
เชน่เดียวกนั 

2) กรอบภาพ (Picture frame) : การใช้ประเภทของสญัญะจาก icon (ภาพ) 
มาสู่การใช้ index (ภาพแทนท่ีมีความเช่ือมโยงแบบเหตุผล) หรือ symbol (ภาพแทนท่ีมีความ
เช่ือมโยงเกิดจากข้อตกลง) 

เดชา วราชุน ออกแบบกรอบภาพให้หลุดออกจากความเป็นรูปทรง
ส่ีเหล่ียมของจิตรกรรมแบบขนบ โดยใช้วิธีการสองอยา่ง คือ หนึง่ใช้วิธีการออกแบบโดยเป็นการพบั
แผ่นระนาบรูปเหล่ียมหกัพับไปมา ดงัปรากฏใน ผลงาน ชีวิต 3 – 7 – 94 (2537) ขอบมุมท่ีมีสัน
เหล่ียมคมย่ืนเข้าออกไปมาจากกรอบภาพ มีความหมายถึงกฎระเบียบ สังคมสมัยใหม่และ
เทคโนโลยี อันเป็นโลกของวัตถุท่ีดูทรงพลัง แข็งแกร่ง และมีรูปลักษณ์คล้ายโครงสร้าง
สถาปัตยกรรม ซึ่งโดยมากจะเป็นงานสร้างสรรค์จากวสัดโุลหะ   วิธีการท่ีสองคือ การออกแบบให้
กรอบภาพเป็นรูปทรงอิสระและรูปทรงธรรมชาติ ด้วยการตดัวสัดใุห้เป็นไปตามรูปทรงท่ีออกแบบไว้ 
บางครัง้มีการตดัเส้นขอบรอบนอกของรูปทรงเป็นเส้นหยกัไปมาซึง่เกิดจากธรรมชาติของแนวเสีย้น
ไม้และการเล่ือยไม้ อาทิ รูปทรงอิสระมีท่ีมาจากรูปทรงคล้ายก้อนเฆฆในผลงานช่ือ ก าเนิดชีวิต 
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(2543) รูปทรงธรรมชาติมีท่ีมาจากฝักมะขาม  ในผลงาน จินตนาการจากธรรมชาติ (2543) และ
รูปทรงธรรมชาติมีท่ีมาจากใบไม้ ในผลงาน ความประทับใจ 9  (2545) กรอบภาพท่ีเป็นรูปทรง
ธรรมชาติและรูปทรงอิสระมีความหมายถึง การเปล่ียนแปลง การเคล่ือนไหว และการเติบโต  
อนัสอดคล้องกบัการส่ือสารถึงสภาวะท่ีไมห่ยดุนิ่งของธรรมชาติ    

3) ภาพท่ีใช้ส่ือความหมาย : การจัดการกับวัสดุ รูปทรงและความต่อเน่ือง
สมัพนัธ์  

รูปทรงเรขาคณิตท่ีปรากฏในผลงานจิตรกรรมส่ือประสมของ เดชา วราชุน 
มีสญัลกัษณ์เช่ือมโยงกบัองค์ประกอบของสถาปัตยกรรมสมยัใหม ่ ในขณะท่ีรูปทรงธรรมชาตแิละ
รูปทรงอิสระมีความหมายเช่ือมโยงกบัพืชพรรณ อากาศ กระแสลม และธรรมชาติแวดล้อม  

การจัดวางรูปทรง ศิลปินใช้แนวคิดของความเปรียบต่างกันของพืน้ผิว 
ส่วนการจดัวางองค์ประกอบเน้นการสร้างความต่อเน่ืองสมัพนัธ์จากหน่วยใหญ่สู่หน่อยย่อยและ
หน่วยย่อยสู่หน่วยใหญ่ โดยรายละเอียดตา่งๆ ล้วนได้รับการออกแบบอย่างระมดัระวงัและอยา่งมี
ความสอดคล้องกัน เพ่ือให้องค์ประกอบและทัศนธาตุต่างท างานร่วมกัน ส่งเสริมซึ่งกันและกัน 
อาทิ การก าหนดโครงสร้างของเส้นและการจดัวางต าแหนง่รูปทรงในผลงาน จินตนาการ หมายเลข 
2, 2535 มีการใช้เส้นแนวตัง้ แนวนอน และแนวเฉียงซ า้ๆ กนัในพืน้ท่ีตา่งๆ เพ่ือให้เกิดการกระจาย
ตวัและการเช่ือมโยงกัน สายตาผู้ชมจะไม่หยุดอยู่ตรงจุดใดจุดหนึ่ง แต่จะเคล่ือนไปในต าแหน่ง
ตา่งๆ เล่ือนไหลตอ่เน่ืองไปในทกุๆ พืน้ท่ีภายในผลงาน 

การจดัการกบัวสัด ุเดชา วราชนุ มกัใช้วิธีการตดั ปรับ ดดั วสัดแุผน่โลหะ
ให้เป็นไปตามรูปทรงท่ีก าหนดไว้ ยกเว้น การสร้างสรรค์ผลงาน ความประทบัใจ 9 (2545) ท่ีศลิปิน
ท างานกับความบงัเอิญ ตัง้แต่การได้มาของวสัดุด้วยความบงัเอิญ การตดัย่อยและประกอบกัน
ของไม้ชิน้เล็ก ๆ โดยไม่ได้วางแผนล่วงหน้า ซึ่งการท างานกับวสัดุไม้ในผลงาน ความประทับใจ  
9 (2545) แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจของศิลปินท่ีมีต่อคณุสมบตัิของวสัดไุม้ท่ีอ านวยให้ศิลปินตดั
ไม้ย่อยเป็นเส้นยาวและย่อยชิน้ไม้กระทัง่ไม่สามารถย่อยต่อไปได้อีก ตวัวสัดไุม้เองก็มีเร่ืองราวท่ี
เช่ือมโยงสมัพนัธ์กบัความเป็นต้นไม้และธรรมชาต ิซึง่เช่ือมโยงกบัจินตภาพของศลิปินท่ีได้น าชิน้ไม้
มาร้อยเรียงไว้ภายใต้รูปทรงวงรีคล้ายใบไม้ ก่อให้เกิดการสร้างความหมายถึงวฏัจกัร ความเป็นไป
และกลไกของธรรมชาต ิ

ประเภทของวสัดแุละวตัถุท่ีพบในงานจิตรกรรมส่ือประสมของ เดชา วราชุน 
แบ่งได้สามประเภท คือ วัสดุโลหะ (วัสดุส าเร็จรูป) วัสดุไม้ (วัสดุพบพาน) และวัตถุของสะสม  
ซึ่งตา่งล้วนมีท่ีมาหลากหลาย อาทิ เป็นวสัดท่ีุจดัหาซือ้มา เป็นวสัดพุบพาน และเป็นวสัดเุหลือใช้
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วสัดโุลหะท าหน้าท่ีเป็นสญัลักษณ์เช่ือมโยงถึงความเป็นวัตถุและความเป็นสมยัใหม่ วสัดไุม้ท า
หน้าท่ีในฐานะสญัลกัษณ์ของความเป็นธรรมชาต ิ และวตัถขุองสะสมท าหน้าท่ีในฐานะสญัลกัษณ์
ของเวลาและความทรงจ า 

พืน้ท่ีว่าง การสร้างสรรค์งานในช่วงหลงั เดชา วราชุน มีการใช้พืน้ท่ีว่าง
เพิ่มมากขึน้ พืน้ท่ีว่างเหล่านีมี้ความหมายแทน อากาศ และพืน้ท่ีโล่งท่ีปรากฏในทศันียภาพตาม
ชนบท 

พื น้ ท่ีว่าง  แทนความหมายของเวลา พื น้ ท่ี สีขาวจะแทนแสงและ
บรรยากาศท่ีปรากฏในชว่งเวลาขณะของการเกิดเหตกุารณ์ 

4) หลักการจัดภาพ : ความกลมกลืนภายใต้ความสมดุลแบบสมมาตร 
ความสมดุลแบบอสมมาตร และหลกัการซ า้  

ความกลมกลืน เกิดขึน้จากวิธีการหลากหลาย อาทิ เกิดขึน้จากการใช้
วสัดปุระเภทเดียวกัน เกิดขึน้จากการใช้รูปทรงเรียบง่ายท่ีมีความคล้ายคลึงกัน และเกิดขึน้จาก  
การจดัวางองค์ประกอบของหน่วยตา่ง ๆ ท่ีมีความแตกตา่งหลากหลายให้มีความสมัพนัธ์เช่ือมโยง
กัน ภายใต้หลักการความสมดุลทัง้แบบสมมาตร ความสมดุลแบบอสมมาตร และหลักการซ า้   
เพ่ือส่ือสารถึงความเรียบง่าย ความสงบ ความมีระเบียบกฏเกณฑ์ เคร่งขรึม จริงจงั ทศันคติเชิง
บวกท่ีมีต่อการด าเนินชีวิตในสังคมแบบสมัยใหม่และสังคมชนบท การใช้หลักความสมดุล
กลมกลืนจากการใช้รูปทรงเรียบง่ายยงัมีความสอดคล้องกับแนวทางการด าเนินชีวิตของศิลปิน  
ท่ีมีความเรียบง่าย มีระบบ แบบแผน และมีทศันคตเิชิงบวก 

กล่าวได้ว่า ความโดดเด่นในผลงานของ เดชา วราชุน คือ การน าเสนอประเด็น
เร่ือง วิถีของสงัคมสมยัใหม่และทศันคติเชิงบวกตอ่ความก้าวหน้าทางอตุสาหกรรมและเทคโนโลยี
ประเด็นเร่ือง ธรรมชาติในฐานะแม่บทของพลงัแห่งการสร้างสรรค์และวิถีสงัคมชนบท โดยความ
โดดเดน่ของการใช้วสัด ุคือ การใช้แผ่นโลหะน ามาปรับดดัเป็นรูปทรงเรขาคณิตอย่างมีแบบแผนมี
สัญลักษณ์เช่ือมโยงกับองค์ประกอบของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ และมีวิธีการต่อประกอบวสัดุ
อยา่งช านาญด้วยกรรมวิธีของงานชา่งก่อสร้าง อนัมีความสอดคล้องกบัเนือ้หาในเร่ืองของวิถีสงัคม
เมือง หรือการใช้วัสดุไม้ตัดเป็นรูปทรงธรรมชาติและรูปทรงอิสระมีความหมายเช่ือมโยงกับ 
พืชพรรณ อากาศ กระแสลม และธรรมชาติแวดล้อม ซึ่งการจดัการกับวสัดไุม้จะมีความแตกตา่ง
จากการใช้วัสดุโลหะในแง่ของการท างานกับความบงัเอิญ โดยไม่ได้วางแผนล่วงหน้า จึงท าให้
ผลงานมีความรู้สึกของการผ่อนคลายและเป็นธรรมชาติ  การเลือกใช้วสัดุโลหะและไม้ของ เดชา 
วราชุน เป็นการเลือกใช้วัสดุท่ีมีความสอดคล้องกับแนวคิดของการ ถ่ายทอดความหมาย



 309 

จากสญัญะท่ีเป็นส่วนย่อยเช่ือมโยงสมัพนัธ์สู่ความหมายส่วนรวม การจดัวางรูปทรงในผลงานของ 
เดชา วราชุน เน้นเร่ืองความสมัพนัธ์ต่อเน่ือง และความสมดลุกลมกลืนเพ่ือส่ือสารถึงความเรียบ
ง่าย ซึง่มีความสอดคล้องกบัแนวทางการด าเนินชีวิตของศลิปิน  
 

 
 

ภาพประกอบ 133  ผลการศกึษา จิตรกรรมส่ือประสมของ เดชา วราชนุ 
 

ท่ีมา: ทกัษิณา พิพิธกลุ 
 

2.3 ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี   
2.3.1 ประสบการณ์ด าเนินชีวิตของศลิปิน 

วิโชค มุกดามณี ปัจจุบันอายุ 65 ปี เร่ิมสร้างสรรค์จิตรกรรมส่ือประสมตัง้แต่
ศกึษาในระดบัปริญญาโท โดยศิลปินเร่ิมใช้วสัดจุ าพวกพลาสติก ผ้า เชือกสี โลหะเย็บกระเป๋าและ
สีสเปรย์พ่นเป็นรูปลกัษณ์ตา่ง ๆ แทนความหมายถึงชีวิตสภาพแวดล้อมและชีวิตของคนในชุมชน 
เม่ือได้เดินทางไปศึกษายงัประเทศญ่ีปุ่ นเป็นเวลา 1 ปีคร่ึง ศิลปินก็ได้ค้นพบการใช้วสัดท่ีุมีความ
คงทนถาวรและเป็นวสัดท่ีุส่ือความหมายเช่ือมโยงถึงสงัคมท่ีมีความก้าวหน้าทางอตุสาหกรรมและ
เทคโนโลยีสมยัใหม่ นัน่คือ การใช้วสัดแุผ่นโลหะอลมูิเนียมซึ่งมีให้เลือกใช้หลากหลายประเภทใน
ประเทศญ่ีปุ่ น โดยการใช้วัสดุดังกล่าว ส่วนหนึ่งมีท่ีมาจากการได้รับค าแนะน าจากอาจารย์ท่ี
ปรึกษาชาวญ่ีปุ่ น วิโชค มกุดามณี ได้สร้างสรรค์งานในรูปแบบจิตรกรรมส่ือประสมอย่างต่อเน่ือง 
โดยศิลปินมีแนวคิดว่า วสัดสุามารถส่ือความหมายได้ และความส าเร็จรูปของตวัวสัดก็ุเอือ้อ านวย
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ให้ศิลปินใช้เป็นส่ือในการแสดงออกได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามความหลงใหลในการใช้ส่ือ
จิตรกรรมยงัคงมีอยู่ในตวัศิลปิน และ วิโชค มกุดามณี ได้ผสมผสานความเช่ียวชาญในการระบาย
สี การทิง้รอยฝีแปรง และการพน่สีแบบการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมแสดงออกอารมร์อยา่งฉับพลนั 
(Expressionism) ผสมผสานไปกบัการปะปิดวสัด ุ

นอกจากการประสบความส าเร็จมีช่ือเสียงในฐานะศลิปินและนกัสร้างสรรค์ วิโชค 
มกุดามณี เป็นครูผู้ รักและอทุิศตนด้านการสอน ท่านเป็นศิลปินท่ีมีความโดดเดน่ด้านงานวิชาการ 
เขียนหนงัสือ บทความ และท างานด้านการวิจยัเผยแพร่เพ่ือยกระดบัวงการศลิปกรรมของไทย 

2.3.2 แนวคดิและรูปแบบการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมส่ือประสมของ วิโชค มกุดามณี 
2.3.2.1 ประเดน็การสร้างสรรค์ผลงานของ วิโชค มกุดามณี  

เม่ือน าผลงานกรณีศกึษาทัง้ 10 ชิน้ของ วิโชค มกุดามณี มาวิเคราะห์ ผู้วิจยั
พบแนวคดิประเดน็การสร้างสรรค์ ดงันี ้

1) ประเด็นเร่ือง ความสมดลุระหว่างชีวิต ธรรมชาติ และความก้าวหน้า
ของสังคมอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยผลงานท่ีน าเสนอประเด็นดงักล่าว ปรากฏ  
การใช้วัสดุหลากหลาย อาทิ วัสดุจากธรรมชาติ (ดิน ผ้า เชือก หวาย ฯ) กับวัสดุอุตสาหกรรม 
(โลหะมนัวาว สีเรืองแสง ฯ) ดงัปรากฏในผลงาน พืชพรรณ (2557) ผลงาน ป่าต้นน า้เมืองเหนือ ข 
(2535) ผลงาน สญัญาณสิ่งแวดล้อม 2551/2 ผลงาน สญัญาณสิ่งแวดล้อม (2536) และผลงาน 
ดอกไม้จากชิน้ส่วนของจกัรยานและวสัดเุหลือใช้ (2559) การออกแบบรูปทรงมกัมีความเก่ียวข้อง
กบัความเป็นธรรมชาติ อาทิ การใช้รูปทรงของพืช ดอกไม้ และผลไม้  หลกัการจดัองค์ประกอบมกั
อยูภ่ายใต้หลกัความสมดลุแบบสมมาตร 

2) ประเด็นเร่ือง การสะท้อนสภาวะสังคม ชุมชน และคน โดยได้รับ 
แรงบนัดาลใจจากภาพของชีวิตและสภาพแวดล้อมในชมุชน อาทิ ผลงาน ชีวิตและสญัลกัษณ์ใน
ชมุชน พ.ศ. 2527 และสะท้อนเร่ืองราวของตนเอง เหตกุารณ์ บรรยากาศสภาพแวดล้อมและสงัคม 
อาทิ ผลงานหน้าเดก็ (2529) ผลงาน วา่วแหง่สนัตภิาพ (2529) หรือเป็นการใช้สญัลกัษณ์สากลท่ีมี
รูปทรงแบบนามธรรมเพ่ือส่ือสารถึงสภาวะของสงัคมท่ีมีระเบียบ แบบแผนและความเคร่งครัดใน
ผลงานรูปและสญัลกัษณ์ในสภาพแวดล้อม (2529)  

3) ประเดน็เร่ือง เวลาและความทรงจ า ผลงานท่ีน าเสนอประเด็นดงักล่าว
ปรากฏการใช้วัสดุพบพานซึ่งมีความเก่ียวโยงกับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ในสังคม อาทิ ในผลงาน 
ดอกไม้จากชิน้ส่วนของจกัรยานและวสัดเุหลือใช้ (2559) ซึ่งเป็นการน าเอาจกัรยานมือสองท่ีถกูใช้
งาน ในเหตกุารณ์ส าคญั ๆ ในชว่งเวลาหนึง่ในประเทศไทยมาสร้างสรรค์ผลงาน 
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2.3.2.2 แนวคดิเก่ียวกบัวิธีการส่ือความหมาย 
เม่ือน าผลงานกรณีศกึษาทัง้ 10 ชิน้ของ วิโชค มกุดามณี มาวิเคราะห์ แนวคดิ

เก่ียวกบัวิธีการส่ือความหมาย ดงันี ้ 
1) แนวคดิเร่ืองการถ่ายทอดความหมายโดยอรรถและความหมายโดยนยั 

(กาญจนา แก้วเทพ, 2552) ความหมายโดยอรรถคือความหมายท่ีเข้าใจตรงกนัโดยส่วนใหญ่ ส่วน
ความหมายโดยนัยนัน้ ต้องอาศัยการตีความ เป็นความหมายทางอ้อมอันอาจเกิดจาก
ประสบการณ์ของบุคคล ซึ่งในท่ีนี ้วิโชค มุกดามณี ได้สร้างสรรค์ผลงาน หน้าเด็ก (2529)  
เ พ่ือสะท้อนความหมายโดยอรรถถึงความน่า รัก ความบริสุท ธ์ิ  ความสดใส การเล่น  
ความสนุกสนาน และความไร้เดียงสา โดยภาพใบหน้าท่ีสร้างสรรค์ขึน้เป็นมโนทัศน์ “ความเป็น
เด็ก” ในความคิด และนอกจากนีย้งัสะท้อนความหมายโดยนยัอนัเกิดจากประสบการณ์ส่วนตวั
เพ่ือแทนความคิดถึงท่ีตนมีต่อครอบครัว หรือการใช้รูปวงกลมและกากบาทท่ีปรากฏในผลงาน  
รูปและสญัลกัษณ์ในสภาพแวดล้อม (2529) เพ่ือส่ือความหมายแทนความมีระเบียบ แบบแผนและ
ความเคร่งครัด  

2) แนวคิดเร่ืองการถ่ายทอดความหมายจากสัญญะท่ีเป็นส่วนย่อย
เช่ือมโยงสมัพนัธ์สู่ความหมายส่วนรวม (กาญจนา แก้วเทพ, 2552) เป็นการเลือกใช้วสัดเุพ่ือให้ตวั
วสัดเุช่ือมโยงสมัพนัธ์ความหมายสู่ความหมายส่วนรวม อาทิ การท่ี วิโชค มุกดามณี เลือกใช้ดิน
แทนคา่ความเป็นธรรมชาติ หรือเลือกใช้แผ่นโลหะแทนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 
ดงัปรากฏในผลงาน สัญญาณสิ่งแวดล้อม (2536) และ ผลงาน ป่าต้นน า้เมืองเหนือ ข (2535)  
การใช้รูปทรงของผลไม้เป็นสัญลักษณ์แทนพืช และส่ือความหมายแทนธรรมชาติ  ในผลงาน 
สัญญาณสิ่งแวดล้อม พืช (ก) (2536) การน าเอารูปทรงว่าวญ่ีปุ่ นมาลดทอนเพ่ือส่ือสารถึงชีวิต
วฒันธรรมของชาวญ่ีปุ่ น ในผลงาน วา่วแหง่สนัตภิาพผลงาน (2529) 

3) แนวคิดเร่ืองการใช้สัญลักษณ์สากล อาทิ รูปวงกลม กากบาท และ
ส่ีเหล่ียม ซึ่งไม่ได้มีความหมายอ้างอิงถึงของจริง (reference) อย่างใดอย่างหนึ่งเฉพาะ แต่เป็น
เคร่ืองหมายท่ีมีใช้กันทั่วไปและตีความแตกต่างกันไปในหลากกลุ่มวัฒนธรรม ศิลปินจึงน า
สญัลกัษณ์เหล่านีม้าใช้ในลกัษณะของการไม่ส่ือความหมาย แต่เป็นภาพแทนของการแสดงออก 
(Expression) ถึงความอิสระฉับพลนั ด้วยการขดูขีด สร้างร่องรอย ลบ เลือน ดงัปรากฏในผลงาน 
ชีวิตและสญัลกัษณ์ในชมุชน พ.ศ. 2527  
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4) แนวคิดเร่ือง ความสัมพันธ์กับคู่ท่ีตรงข้าม (Binary Opposition) ใน
การเลือกวสัดมุาใช้ในการสร้างสรรค์ โดยศิลปินมีการเลือกวสัดจุากธรรมชาติเพ่ือส่ือสารถึง ความ
เป็นธรรมชาต ิและวสัดโุลหะเพ่ือแทนความเป็นอตุสาหกรรม  

2.3.3.3 รูปแบบการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมส่ือประสมของ วิโชค มกุดามณี  
1) ความเป็นสองมิตแิละสามมิต ิส่ือประสมกบัลีลาแบบงานจิตรกรรม  

ความเป็นสองมิติในงานจิตรกรรมส่ือประสมของ วิโชค มุกดามณี เกิด
จากการใช้พืน้ภาพเป็นแผน่ระนาบ โดยวสัดท่ีุน ามาใช้นัน้มีแผน่พลาสตกิ แผน่โฟม และแผน่ไม้โดย 
วิโชค มกุดามณี มกัเน้นย า้ความเป็นสองมิติของพืน้ภาพด้วยการระบายสีให้เป็นระนาบหรือพ่นสี
ให้เป็นเส้นและรูปร่าง บางครัง้ศิลปินใช้วิธีการเจาะเปิดช่องว่างบริเวณพื น้ภาพเพ่ือสร้าง
คณุลกัษณะของความเป็นสามมิติของพืน้ภาพ อาทิ ในผลงาน หน้าเด็ก (2529) และผลงาน ว่าว
แหง่สนัตภิาพ (2529) ท่ีมีการจดัแสดงผลงานโดยการตัง้วางผลงานไว้กบัพืน้ท่ีโลง่ ท าให้ความเป็น
วตัถขุองตวัวสัดท่ีุมีความแบนนัน้มีความชดัเจนขึน้มา และเม่ือศิลปินต้องการใช้วสัดแุบบลอยตวั
มาสร้างสรรค์ก็มักใช้พืน้ผนังเป็นตัวรองรับผลงานเพ่ือสร้างคุณลักษณะผลงานในรูปแบบกึ่ง
ประติมากรรมและจิตรกรรม อาทิ ในผลงาน ความเป็นสองมิติและสามมิติ: การแสดงมิติโดยใช้
คณุสมบตัขิองวสัด ุ

ความเป็นสองมิติของภาพมักได้รับการเน้นย า้ด้วยการระบายสีหรือ 
การพน่สีให้เกิดลกัษณะเป็นเส้นหรือรูปร่างแบนๆ โดยสีท่ีใช้จะมีความหลากหลาย อาทิ เป็นสีเรือง
แสง สีฝุ่ น สีดินแดง สีดินขาว สีขีเ้ถ้า สีกากเพชร สีสเปรย์ และสีจากแผ่นวัสดุ ซึ่งการระบายสี
เหล่านัน้จะเป็นการแสดงออกอย่างฉับพลันทันที ไม่ได้วางแผนล่วงหน้า พืน้ภาพจึงเป็นเสมือน
พืน้ท่ีบนัทกึเหตกุารณ์ ความทรงจ า การแสดงออก และทว่งทีของศลิปิน  

2) กรอบภาพ (Picture frame) : การใช้ประเภทของสญัญะจาก icon (ภาพ) 
มาสู่การใช้ index (ภาพแทนท่ีมีความเช่ือมโยงแบบเหตุผล) หรือ symbol (ภาพแทนท่ีมีความ
เช่ือมโยงเกิดจากข้อตกลง) 

วิโชค มุกดามณี สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมส่ือประสมด้วยการท าให้
กรอบภาพเป็นรูปทรงอิสระหลุดออกจากความเป็นส่ีเหล่ียมแบบจิตรกรรมตามขนบ  โดยการน า
รูปทรงจากธรรมชาติมาเป็นต้นทางในการลดทอนให้เหลือรูปทรงอิสระเรียบง่าย อาทิ การ
สร้างสรรค์ผลงาน หน้าเด็ก (2529) ท่ีรูปทรงรอบนอกประกอบไปด้วยรูปทรงหลักสองรูปทรงคือ 
รูปทรงวงกลมขนาดใหญ่ และรูปทรงส่ีเหล่ียมขนาดเล็กรองลงมา  และผลงาน สัญญาณ
สิ่งแวดล้อม พืช (ก) (2536) ท่ีได้ใช้รูปทรงจากผลไม้มาเป็นต้นทางในการสร้างสรรค์ และผลงาน 
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ดอกไม้จากชิน้ส่วนของจกัรยานและวสัดเุหลือใช้ (2559) ท่ีมีการใช้วสัดโุลหะมาเช่ือมต่อกันเป็น
โครงสร้างของดอกไม้ สร้างคณุลกัษณะของกรอบภาพท่ีไมใ่ชท่รงส่ีเหล่ียม แตเ่ป็นรูปทรงโค้งอิสระ
ไปตามรูปทรงของตวัวตัถ ุ

อย่างไรก็ตามในบางชิน้งานท่ีมีการใช้รูปทรงเรขาคณิตเป็นกรอบภาพ
เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความจ ากัด การควบคมุ ความเคร่งครัด และความมีระเบียบแบบแผนจากวิถี
ของสงัคมแบบสมยัใหม่ อาทิ ผลงาน รูปและสญัลกัษณ์ในสภาพแวดล้อม (2529) ผลงาน ป่าต้น
น า้เมืองเหนือ ข (2535) และผลงาน สญัญาณสิ่งแวดล้อม (2536) 

3) ภาพท่ีใช้ส่ือความหมาย : การจดัการวสัดใุห้เกิดรูปทรง แนวคิดคูต่รงข้าม
และการประกอบกนัของวสัดแุบบศลิปะโบราณ (Primitive)  

รูปทรงเรขาคณิตท่ีปรากฏในงานจิตรกรรมส่ือประสมของ วิโชค มุกดามณี  
มีความหมายเช่ือมโยงไปถึงเคร่ืองจกัร กลไก ฟันเฟือง เน่ืองด้วยคณุลกัษณะรูปทรงแบบเหล่ียม 
ความเคร่งครัดและความมีแบบแผน ดงันัน้การสร้างรูปทรงจากวสัดโุลหะจงึมกัให้ความหมายแทน
สิ่งท่ีเก่ียวข้องกบัผลผลิตจากสงัคมอตุสาหกรรม 

รูปทรงธรรมชาติและรูปทรงอิสระท่ีน ามาใช้ในผลงานของ วิโชค มุกดามณี 
เป็นความหมายเช่ือมโยงถึงธรรมชาติ ท่ีก าลังถูกคุกคามด้วยความเจริญในด้านต่างๆ รูปทรง
เหล่านีจ้ึงมักถูกผสมผสานด้วยรูปทรงเรขาคณิตและวัสดุปะปิดทับลงไป ดงัปรากฏในผลงาน  
พืชพรรณ (2557) หรือไมก็่มีการท าพืน้ผิวด้วยวสัดโุลหะ ดงัปรากฏในผลงาน สญัญาณสิ่งแวดล้อม 
พืช (ก) (2536) หรือการใช้รูปทรงของดอกไม้เป็นโครงสร้างในการประกอบวสัดโุลหะเข้าด้วยกนั ใน
ผลงาน ดอกไม้จากชิน้สว่นของจกัรยานและวสัดเุหลือใช้ (2559) 

วสัดท่ีุปรากฏในผลงานของ วิโชค มุกดามณี  มีหลากหลายชนิด ศิลปิน
เลือกใช้วสัดหุลากประเภท ซึ่งสามารถจบักลุ่มการแทนค่าความหมายได้สองกลุ่มคือ กลุ่มท่ีแทน
คา่ความเป็นธรรมชาติ อาทิ ดิน ไม้ เชือก ผ้า หวาย ดินเผา และกลุ่มท่ีสองเป็นกลุ่มวสัดท่ีุแทนค่า
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาทิ แผ่นโลหะ แผ่นพลาสติก น๊อต สีเรืองแสง  
กากเพชร โดยศิลปินจะเป็นผู้ควบคมุ ตดั ปรับ ดดั รูปทรงของวัสดท่ีุน ามาใช้ให้เกิดรูปทรงตาม
ต้องการ ในผลงาน สญัญาณสิ่งแวดล้อม (2536) มีการแสดงคณุค่าความงามของวสัด ุด้วยการ
จดัการกบัตวัวสัดใุห้แสดงคณุสมบตัิท่ีแตกตา่งกนัออกมา อาทิ มีความเรียบ ความตงึ ความหย่อน 
ความโค้ง แตกต่างกันแล้วแต่จังหวะการขึงและพับวัสดุ ผลงาน รูปและสัญลักษณ์ใน
สภาพแวดล้อม (2529) มีการใช้วสัดโุลหะพืน้ผิวมนัวาวสะท้อนสภาพแวดล้อม ผลงาน ว่าวแห่ง
สนัตภิาพ (2529) ศลิปินปลอ่ยตวัวสัดใุห้เกิดสีสนัท่ีผนัแปรไปตามสภาพแวดล้อมท่ีตวังานไปติดตัง้ 
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ผลงาน ชีวิตและสัญลักษณ์ในชุมชน (2527) มีการเลือกใช้วัสดุท่ีสะท้อนภาพและเร่ืองราวของ
สงัคมร่วมสมยั และผลงาน ดอกไม้จากชิน้ส่วนของจกัรยานและวสัดเุหลือใช้ (2559) มีการน าเอา
วสัดเุหลือใช้มาตดัตอ่จดัการกบัรูปทรงใหม ่เพ่ือก าหนดบงัคบัให้เป็นรูปทรงเค้าโครงของดอกไม้ท่ีมี
การเจริญเตบิโต โดยบางสว่นของตวัวสัดยุงัคงมีสภาพเดมิท่ีมีต้นทางมาจากจกัรยาน 

ผลงานของ วิโชค มกุดามณี มกัเกิดจากการน าวสัด ุมาตดั ตอ่ ปรับ ดดั 
และประกอบกัน โดยตวัวสัดแุละวัตถุเหล่านัน้อาจมีลกัษณะเป็นแผ่นแล้วน ามาตัดเป็นรูปทรงท่ี
ก าหนด  หรือวสัดอุาจมีลกัษณะเป็นผงแล้วน ามาผสมกาวระบายไปในพืน้ท่ีตา่ง ๆ หรือการใช้ดินท่ี
จบัปัน้เป็นก้อนแล้วใช้วตัถุต่าง ๆ มาสร้างรอยประทบัก่อนน าก้อนดินนัน้ไปเผา หรือเป็นลกัษณะ
การตดัตอ่ประกอบชิน้ส่วนโลหะจากวตัถตุา่ง ๆ โดยการประกอบกนัของวสัดจุะเป็นงานแบบท ามือ 
ใช้เคร่ืองมือไมซ่บัซ้อน ให้ความรู้สกึแบบเรียบง่าย ตรงไปตรงมา เชน่ การผกู การมดั แตก็่ไมไ่ด้เป็น
การผกูการมดัแบบท่ีมีแพทเทรินท์ขัน้สงู หากแตเ่ป็นลกัษณะของการผกูมดัในลกัษณะแบบพอให้
ใช้งาน  เหมือนการท าวสัดเุพ่ืองานพิธีกรรมแบบพืน้บ้านโบราณ  ลกัษณะเช่ือมประกอบรูปทรง
ดงักล่าวจึงให้ความรู้สึกสืบย้อนไปถึงศิลปะชนเผ่า (Primitive) ศิลปะโบราณ การแสดงออกแบบ
บริสุทธ์ิ ตรงไปตรงมา และสามารถสืบย้อนไปสู่การแสดงออกแบบศิลปะเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์ 
(Expressionism)  

สีท่ีปรากฏในผลงานของ วิโชค มุกดามณี มีหลากหลายประเภท มีทัง้สี
จากการน าผงสีจากธรรมชาติมาผสมผสานกนั และสีจากการผลิตแบบวิทยาศาสตร์ วิโชค มกุดามณี 
ให้ความส าคัญกับสีในฐานะส่ือแห่งการแสดงออก โดยมักมีการอ้างอิงโครงสีกับบรรยากาศ 
ฤดูกาล และสถานท่ี ท่ีศิลปินได้มีประสบการณ์เข้าไปมีส่วนร่วม  อาทิ การสร้างสรรค์ผลงาน  
ว่าวแห่งสันติภาพ (2529) และผลงาน หน้าเด็ก (2529)   กับการใช้โครงสีบรรยากาศแบบช่วง 
ฤดหูนาวและสีสนัจากการแต่งกายของผู้คนในช่วงฤดกูาลดงักล่าว  หรือการใช้สีสนัเพ่ือแสดงถึง
ทิวทศัน์และบรรยากาศท่ีแปรเปล่ียนในผลงาน พืชพรรณ (2557)  

พืน้ท่ีว่าง ในผลงานจิตรกรรมส่ือประสมของ วิโชค มุกดามณี ท าหน้าท่ี
เป็นแรงขับเคล่ือนส่วนของรูปทรงให้มีความเคล่ือนไหว เป็นความเจริญเติบโตงอกงามออกไป 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือศิลปินให้ความสนใจกับประเด็นของการมีอยู่ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับ
ธรรมชาต ิโดยก าหนดให้ธรรมชาติเป็นแรงท่ีจะเติบโตและอยู่รอดตอ่ไปทา่มกลางสภาพแวดล้อมท่ี
ก าลงัแปรเปล่ียน พืน้ท่ีว่างจึงเป็นเสมือนแรงผลกัและพลงัขบัเคล่ือนรูปทรง ดงัปรากฏในผลงาน 
พืชพรรณ (2557) และ ดอกไม้จากชิน้สว่นของจกัรยานและวสัดเุหลือใช้ (2559)   
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4) หลักการจัดภาพ หลักการจัดภาพ : ความกลมกลืนภายใต้ความสมดลุ
แบบสมมาตร และหลกัการซ า้ 

ผลงานจิตรกรรมส่ือประสมของ วิโชค มุกดามณี มีการสร้างความ
กลมกลืนโดยใช้หลกัความสมดลุแบบสมมาตร  ผลงานบางชิน้ปรากฏการใช้เส้นฉากแนวตัง้และ
แนวนอนในการก าหนดโครงสร้างของภาพเพ่ือส่ือสารความหมายถึงความมีระเบียบ เคร่งขรึมและ
จริงจงั อาทิ ผลงาน รูปและสญัลกัษณ์ในสภาพแวดล้อม (2529)  ในขณะท่ีงานหลากหลายชิน้มี
การสร้างความผ่อนคลายโดยการใช้รายละเอียดภายในภาพท่ีมีความแตกต่างกัน  อาทิ ผลงาน 
ดอกไม้จากชิน้สว่นของจกัรยานและวสัดเุหลือใช้ (2559)    หลกัของความสมดลุจงึส่ือความหมาย
ถึงสภาวะของการด ารงอยู่ระหว่างสองสิ่งท่ีตรงข้ามกัน ซึ่งเป็นความพยายามในการด ารงอยู่
ร่วมกนัอยา่งได้ดลุ 

กล่าวได้ว่า ความโดดเดน่ในผลงานจิตรกรรมส่ือประสมของ วิโชค มกุดามณี 
คือ การน าเสนอประเด็นเร่ือง การแสวงหาความสมดลุระหว่างชีวิตธรรมชาติและความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยี ประเด็นเร่ือง การสะท้อนสภาวะสงัคม ชมุชน และคน โดยได้รับแรงบนัดาลใจจาก
ภาพของชีวิตและสภาพแวดล้อมในชมุชน ความโดดเด่นในการใช้วตัถุและวสัดใุนงานของ วิโชค  
มุกดามณี คือ การเลือกใช้วัตถุท่ีเป็นสัญลักษณ์หรือแทนความทรงจ าของเหตุการณ์ในสังคม
เพ่ือให้ตวัวตัถแุละวสัดสุามารถถ่ายทอดความหมายจากสญัญะท่ีเป็นส่วนย่อยเช่ือมโยงสมัพนัธ์สู่
ความหมายส่วนรวม โดยการน าวัตถุมาปรับ ดดั ตดั ต่อ ประกอบกันจะแสดงลีลาของเส้นและ
รูปทรงคล้ายท่วงทีในงานจิตรกรรม วิโชค มกุดามณี ใช้สญัลกัษณ์สากล อาทิ รูปวงกลม กากบาท 
และส่ีเหล่ียม ซึ่งไม่ได้มีความหมายอ้างอิงถึงของจริง (reference) อย่างใดอย่างหนึ่งเฉพาะ เป็น
ภาพแทนของ การแสดงออกอย่างฉับพลนั (Expression)  มีวิธีการต่อประกอบวสัดแุบบพืน้ฐาน
ง่าย ๆ คล้ายวตัถพุิธีกรรมจากศิลปะโบราณ (Primitive) เพ่ือส่ือความหมายถึงการแสดงออกอยา่ง
บริสุทธ์ิและอิสระ โดยการจัดวางองค์ประกอบของรูปทรงอาศยัหลักของความสมดุลเพ่ือความ
หมายถึงสภาวะของความพยายามในการด ารงอยู่ระหวา่งสองสิ่งท่ีตรงข้ามกนั  
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ผลการ  ก า จ ิรกรรมสือ่ประสมของ วโิชค มุกดามณี 

ประเด็น ร ปแ  การสรา้งสรรค  แนวคดิเกี ่วก  ว ิกีารสือ่
ความหมา  

1. ความเป็นสองม ิแิละสามม ิ ิ   สือ่ประสมก  ลลีา
แ  งานจ ิรกรรม            

2. กรอ  า   Picture frame) :   การใชส้  ญญะ
จาก icon ส ่ index หรอื symbol 

3.  า ทีใ่ชส้ือ่ความหมา    การจ ดการว สดุใหเ้กดิ
ร ปทรง แนวคดิค ่ รงขา้ม และ การประกอ ก น
ของว สดุแ   ลิปะโ ราณ  Primitive) 

4. หล กการจ ด า    ความกลมกลนื า ใ ้
ความสมดุลแ  สมมา ร และหล กการซ  า 
สือ่ความหมา   งส าวะของการด ารงอ  ่ระหว่าง
สองสิง่ที ่รงขา้มก น ซ ง่เป็นความ  า ามใน
การด ารงอ  ่ร่วมก นอ ่างไดดุ้ล

1. ความสมดุลระหว่าง
ชวี ิ  รรมชา  ิและ
ความกา้วหน้าของ
ส งคมอุ สาหกรรมและ
เทคโนโล สีม  ใหม ่

2. การสะทอ้นส าวะ
ส งคม ชุมชน และคน 
โด ไดร้   แรง  นดาลใจ
จาก า ของชวี ิและ
ส า แวดลอ้มในชุมชน 

3. เวลาและความทรงจ า 

1. การ ่า ทอดความหมา โด อรร 
และความหมา โด น  

2. การ ่า ทอดความหมา จากส ญญะ
ทีเ่ป็นส่วน ่อ เชือ่มโ งส ม  น  ส ่
ความหมา ส่วนรวม

3. การใชส้  ญล ก ณ สากล 
4. ความส ม  น  ก  ค ่ที ่รงขา้ม 

 Binary Opposition) ในการเลอืก
ว สดุมาใชใ้นการสรา้งสรรค 

 
ภาพประกอบ 134  ผลการศกึษา จิตรกรรมส่ือประสมของ วิโชค มกุดามณี 

 
ท่ีมา: ทกัษิณา พิพิธกลุ 

 
3. สรุปผลการวิจัย   

การเปล่ียนแปลงทางสงัคมการเมืองกับสงัคมประชาธิปไตยในช่วงพุทธทศวรรษ 2510 ไม่
เพียงส่งผลต่อความคิดของผู้คนในสงัคมให้ค านึงถึงสิทธิ เสรีภาพและความเป็นปัจเจกชนมากยิ่งขึน้ 
ศิลปินก็เช่นเดียวกัน การสร้างสรรค์งานในช่วงเวลานีมี้ความหลากหลาย และเห็นต่างไป 
จากการสร้างสรรค์งานกระแสหลกัแบบนามธรรมบริสทุธ์ิ  ไปสู่การสร้างสรรค์งานซึ่งมีความสอดคล้อง
กับผู้คนและเร่ืองราวในสงัคมมากยิ่งขึน้ ซึ่งการสร้างสรรค์งานแบบจิตรกรรมส่ือประสมท่ีหยิบน าเอา
วัตถุเข้าไปอยู่ ในงานศิลปะเป็นรูปแบบหนึ่ ง ท่ีแสดงให้เห็นถึงการผนวกรวมเอาเร่ืองราว 
ในวิถีชีวิตประจ าวนัเข้าไปผสมผสานในงานศลิปะ 

การหยิบน าเอาวัตถุท่ีมีอยู่ในชีวิตประจ าวันมาสร้างสรรค์ในงานจิตรกรรมส่ือประสมของ
ศิลปินกรณีศึกษาแสดงให้เห็นการคาบเก่ียวไปสู่การแสดงออกตามแนวคิดแบบหลังสมัยใหม่ ด้วย
แนวคิดของการสร้างภาพแทนจากการประกอบสร้าง การผนวกรวมสิ่งธรรมดาสามัญเข้ามาใน
จิตรกรรมส่ือประสมท าให้ความเป็นศิลปะนามธรรมท่ีเคยแยกตวัออกมาอย่างเอกเทศในแบบศิลปะ
บริสุทธ์ิคล่ีคลายออกสู่ศิลปะท่ีมีความสมัพนัธ์กับชีวิตมากย่ิงขึน้ เส้นแบ่ง เขตแดนและขอบเขตของ
จิตรกรรมจากกรอบภาพส่ีเหล่ียมสู่จิตรกรรมวัตถุ  การท าลายข้อจ ากัดระหว่างส่ือและวัสดุในงาน
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จิตรกรรมส่ือประสมท าให้ระยะห่างระหว่างความเป็นศิลปะชัน้สูง (High Art) และศิลปะชัน้ต ่า (Low 
Art) แคบลง  พืน้ท่ีระหว่างชีวิตประจ าวันและศิลปะมีความเช่ือมโยงกันมากขึน้ ความเป็นแบบแผน
ตายตวัของศลิปะคล่ีคลายลงสูก่ารแสดงออกท่ีอิงอยูก่บัความบงัเอิญและโอกาส ปัจจยัเหลา่นีต้อ่มาได้
เปิดทางให้กบัความเป็นไปได้หลากหลายในการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะ 

การสร้างสรรค์งานจิตรกรรมส่ือประสมของศิลปินกรณีศกึษาทัง้สามท่านได้มีการน าเอาวตัถุ
ในชีวิตประจ าวนั วสัดพุบพาน และวสัดท่ีุพบโดยบงัเอิญเข้ามาประกอบสร้างความหมายด้วยวิธีการ
ต่างๆ  ผลงานจิตรกรรมส่ือประสมของศิลปินกรณีศึกษาน าเสนอภาพตัวแทนของความคิดท่ีว่า 
ความจริงภายนอกไม่ได้เป็นความจริงตามธรรมชาติ แตค่วามหมายและความเข้าใจของเราท่ีมีต่อสิ่ง
ตา่งๆ ล้วนถกูสร้างขึน้มาผ่านระบบความสมัพนัธ์ตา่งๆ ดงัตวัอยา่งท่ีปรากฏในงานจิตรกรรมส่ือประสม
ท่ีมีการผสมและจดัวางต าแหน่งของวสัด ุในช่วงระยะเวลารอยต่อระหว่างความเป็นสมยัใหม่และหลงั
สมยัใหม ่จิตรกรรมส่ือประสมของศิลปินกรณีศกึษาทัง้สามท่านน าเสนอคณุลกัษณะสนุทรียรสอนัเกิด
จากการเช่ือมโยงภาพท่ีปรากฏแก่สายตา และสนุทรียรสอนัเกิดจากการเช่ือมโยงภาพและวตัถุต่าง ๆ 
ซึง่เป็นภาษาสญัลกัษณ์แห่งยคุสมยัเข้าสูก่ารสร้างสรรค์ศิลปกรรม 

ช่วงพทุธทศวรรษ 2520 เป็นช่วงเวลาของการเติบโตและการเปล่ียนแปลงทางด้านศิลปกรรม
ในประเทศไทยให้ไปสู่รูปแบบการแสดงออกอย่างหลากหลาย แรงผลกัดนัท่ีเข้ามามีบทบาทต่อการ
สร้างสรรค์ คือ ความต้องการแสดงออกอย่างอิสระ อนัเป็นแนวคิดท่ีมีความสอดคล้องตอ่แนวทางของ
ความเป็นประชาธิปไตย  นอกจากนีอิ้ทธิพลท่ีส าคญั คือ การน าเข้าวิธีคิดและรูปแบบจากตา่งประเทศ 
อาทิ การรับเอารูปแบบและแนวคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งการรับอิทธิพลดงักล่าว
เกิดจากการท่ีศิลปินหลายคนมีโอกาสได้เดินทางไปศึกษาดูงาน หรือได้ไปศึกษาศิลปะจากสถาบัน 
ในประเทศสหรัฐอเมริกา 

จากการศึกษาประสบการณ์ด าเนินชีวิตและการสร้างสรรค์งานศิลปะของศิลปินกรณีศึกษา
ทัง้สามท่านพบว่า การท่ีศิลปินได้เดินทางออกไปศึกษาต่อระดบัสูงในต่างประเทศ หรือศึกษาดูงาน
นอกประเทศ กระทั่งศิลปินบางท่านได้มีโอกาสใช้ชีวิตในต่างแดนเป็นเวลานานได้ส่งผลต่อแนวคิด 
และท่าทีการแสดงออกทางศิลปะให้มีแนวโน้มไปในทางความเป็นสากล  แนวทางการแสดงออกทาง
ศิลปะของศิลปินทัง้สามตา่งล้วนตอบรับอย่างต่ืนตวัตอ่กระแสโลกาภิวฒัน์ท่ีเข้ามามีบทบาทต่อสงัคม
โลก  โดย กมล ทศันาญชลี ศิลปินท่ีใช้ชีวิตทัง้ในซีกโลกตะวันออกและตะวันตกได้หวนย้อนกลับมา
ส ารวจรากฐานทางชีวิตวฒันธรรมของตนเอง และได้น าเสนอการแสดงออกซึ่งคุณค่าของวฒันธรรม 
พืน้ถ่ินวิวฒัน์เข้ากบัศิลปะรูปแบบสากล ในขณะท่ี เดชา วราชนุ  และ วิโชค มกุดามณี สองศิลปินท่ีได้
เดินทางไปต่างประเทศเพ่ือเรียนรู้ศึกษาและดูงาน แต่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในประเทศไทย ต่างสะท้อน
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ทัศนคติต่อสังคมโลกาภิวัฒน์ซึ่งประเทศไทยมีการน าเข้าความเจริญก้าวหน้าจากตะวันตก  
ด้วยการแสดงออกถึงทศันคติท่ีมีตอ่การเปล่ียนแปลงทางสงัคมวฒันธรรมและการแสดงออกซึ่งสภาวะ
ของการด ารงอยู่อย่างสมดลุของสองวฒันธรรมท่ีมีความแตกตา่งกนั 

นอกเหนือจากการขยายอาณาเขตของการสร้างสรรค์ข้ามส่ือทางศิลปะ ช่วงทศวรรษ 2520 
ยงัเป็นช่วงเวลาของการเกิดปรากฏการณ์ของการท้าทายศิลปะลทัธิสมยัใหม่การเพิ่มขึน้ของเวทีการ
ประกวด การก้าวสูว่งการศลิปะนานาชาติของศลิปินไทยตอ่มาในทศวรรษ 2530 – 2540 การสร้างสรรค์
ศลิปะส่ือประสมในประเทศไทยท่ีตัง้ต้นจากจิตรกรรมส่ือประสมได้ขยายแนวทางการสร้างสรรค์ออกไป
อย่างกว้างขวาง และด้วยธรรมชาติของงานแบบส่ือประสมท่ีมีการใช้วสัดุแบบสามมิติจะยงัได้ขยาย
กลุม่ผู้ รับสารให้กว้างออกไปเชน่กนั 

จากการศึกษางานของศิลปินกรณีศึกษา ผู้ วิจัยสรุปผลการศึกษาโดยร้อยเรียงหัวข้อตาม
วตัถปุระสงค์ของการศกึษาวิจยั ดงันี ้

3.1 ประสบการณ์ด าเนินชีวิตของศิลปินกรณีศึกษา 
3.1.1 พืน้ฐานด้านศลิปะ 

จากการศึกษาประสบการณ์ด าเนินชีวิตของศิลปินแห่งชาติด้านส่ือประสม
กรณีศึกษาทัง้สามท่านคือ กมล ทัศนาญชลี เดชา วราชุน และ วิโชค มุกดามณี พบว่า ศิลปิน  
กมล ทศันาญชลี มีประสบการณ์ด าเนินชีวิตท่ีคอ่นข้างแตกตา่งไปจากศลิปินอีกสองท่านในแง่ท่ีว่า 
กมล ทศันาญชลี เติบโตมาในตระกูลช่างสิบหมู่และได้รับการหล่อหลอมด้านงานช่างศิลป์หลาก
แขนงมาตัง้แตเ่ยาว์วยั พร้อมทัง้การสนบัสนนุเป็นอย่างดีจากครอบครัวตอ่การด าเนินชีวิตในฐานะ
ศิลปิน กมล ทัศนาญชลี จึงเติบโตมากับทัศนคติท่ีดีต่อความเป็นศิลปินอย่างไม่มีค าถามลังเล
สงสยัจากคนรอบข้าง ต่อมา กมล ทศันาญชลี ได้รับการศึกษาระดบัสูงด้านศิลปะตะวนัตกจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกา กมล ทศันาญชลี จึงเป็นศิลปินท่ีมีรากฐานและความเช่ียวชาญทัง้ทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมไทยและศิลปะร่วมสมัยของตะวันตก ซึ่งความรู้อย่างเช่ียวชาญพิเศษใน  
รากวฒันธรรมไทยและศิลปะตะวนัตกดงักล่าว ตอ่มาได้ส่งสะท้อนสู่ผลงานจิตรกรรมส่ือประสมท่ี
มีอตัลกัษณ์เฉพาะของศลิปิน  

ในขณะท่ีศิลปินอีกสองท่าน คือ เดชา วราชุน  มีพืน้ฐานความชอบด้านการ
สร้างสรรค์จากความถนัดในวิชาช่าง การประดิษฐ์ คิดค้น เรียนรู้และศึกษางานประดิษฐ์ต่าง  ๆ 
ด้วยตนเองและการเรียนรู้จากโรงเรียนเพาะช่าง กระทั่งมีความช านาญต่อการท างานช่างใน 
หลากรูปแบบ ต่อมาได้ศึกษาศิลปะอย่างจริงจงัจากสถาบนัการศึกษาในประเทศไทย กระทัง่จบ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ความเป็นคนชอบ
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ทดลอง ประดิษฐ์ คิดค้นเทคนิคต่างๆ นานา ส่งผลให้ เดชา วราชุน  ศึกษาในสาขาภาพพิมพ์  
เดชา วราชุน ประสบความส าเร็จและมีช่ือเสียงตัง้แต่ขณะศึกษา  เม่ือได้รับรางวลัยกย่องให้เป็น
ศิลปินชัน้เย่ียมจากการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ เดชา วราชุน จึงมุ่งหาแสวงแนวทางการ
แสดงออกใหม่จากรากฐานความเช่ียวชาญด้านงานช่างและงานภาพพิมพ์ของตนเอง 
ประสบการณ์ด้านงานช่าง อาทิ งานโลหะ งานไม้ และงานปนูซึง่เป็นประสบการณ์สะสมในตวัของ 
เดชา วราชนุ ได้เข้ามาผนวกกบัความสามารถทางการสร้างสรรค์ศิลปะแบบใหม่ กระทั่งก่อให้เกิด
เอกลกัษณ์การสร้างสรรค์งานจิตรกรรมส่ือประสมแบบเฉพาะตวั โดยการใช้วสัดโุลหะและไม้ 

วิโชค มกุดามณี  ได้รับการศกึษาด้านศิลปะอย่างจริงจงัจากการเรียนในสถาบนั
ศลิปะในประเทศไทย กระทัง่ศกึษาจบในระดบัปริญญาโท จากมหาวิทยาลยัศลิปากรและมีโอกาส
ได้ศกึษาตอ่ในประเทศญ่ีปุ่ นในช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ ศิลปินเป็นผู้ มีความสามารถทัง้ทางด้านศิลปะ
ศิลปะวิชาการ นกัวิจยั และประสบความส าเร็จในฐานะศิลปิน  ดงัปรากฏได้รับเกียรติยกย่องจาก
รางวัลต่างๆ และเป็นเมธีวิจัยอาวุโสด้านศิลปะของส านักงานกองทุนส าหรับการวิจัย (สกว.)  
ในฐานะศิลปิน วิโชค มกุดามณี ให้ความสนใจเป็นพิเศษตอ่การสร้างสรรค์งานจิตรกรรม ศิลปินมี
ความโดดเด่นด้านเทคนิคการใช้สีหลากประเภทและการใช้สีท่ีได้มาจากการใช้วัตถุต่างๆ 
สร้างสรรค์บนพืน้ผิวรองรับหลากหลาย ความเป็นจิตรกรของ วิโชค มกุดามณี มีความโดดเดน่ด้วย
การแสดงออกผ่านท่วงทีของฝีแปรงท่ีมีความฉับพลนั ผนวกกับลีลาการปาดป้าย การเช็ด การถู 
และการปล่อยทิง้รอยคราบสี  ซึ่งต่อมาได้ส่งผลต่อการสร้างสรรค์จิตรกรรมส่ือประสมอย่างมี 
อตัลกัษณ์ โดยผลงานของ วิโชค มกุดามณี มีการแสดงออกเร่ืองของสี และการปะปิดวสัด ุผนวก
กับการแสดงออกฝีแปรงท่ีฉับพลนั ส่ือคณุลกัษณะของการสร้างงานตามอารมณ์ความรู้สึกอย่าง
ตรงไปตรงมา ผา่นการใช้รูปสญัลกัษณ์สากล 

3.1.2 จดุเปล่ียนสูก่ารสร้างสรรค์งานจิตรกรรมส่ือประสม 
จากการศึกษาประวัติของศิลปินกรณีศึกษาทัง้สามท่าน จุดเปล่ียนสู่การ

สร้างสรรค์งานจิตรกรรมส่ือประสมของศลิปินอยูใ่นชว่งขณะของการเดนิทางไปตา่งประเทศ 2 ทา่น 
คือ กมล ทศันาญชลี และ วิโชค มกุดามณี 

การสร้างสรรค์งานศิลปะหลากรูปแบบอนัน ามาสู่งานจิตรกรรมส่ือประสมของ 
กมล ทัศนาญชลี ตัง้ต้นเม่ือได้เดินทางไปศึกษาดูงานศิลปะร่วมสมัยและพ านักอยู่ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งความหลากหลายทางรูปแบบของศิลปะในทศวรรษ 1970 ได้ส่งอิทธิพลต่อการ
สร้างสรรค์งานอย่างหลากหลายของศิลปิน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์งานในหอศิลป์  
การสร้างสรรค์งานแบบข้ามส่ือสองมิติและสามมิติ การสร้างสรรค์งานกับพืน้ท่ีสภาพแวดล้อม  
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การสร้างสรรค์ด้วยศิลปะแสดงสด เป็นต้น ในปี พ.ศ. 2514 ผลงานของ กมล ทศันาญชลี เร่ิมมี
ความเป็นนามธรรมถอยห่างจากเร่ืองราวความทกุข์ยากของมนษุย์  แตก่ลบัมุง่เข้าหาเร่ืองราวและ
รูปแบบท่ีมีความเป็นสากล มีการสร้างสรรค์งานด้วยเทคนิคกระดาษท ามือตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2518 
กระทั่งการสร้างสรรค์งานในช่วงปี พ.ศ. 2523 แสดงให้เห็นว่าศิลปินได้กลับเข้ามาสู่การค้นพบ
ตนเองในฐานะของคนจากซีกโลกตะวนัออกท่ีเดินทางไปพ านกัอาศยัอยู่ ในโลกตะวนัตก ด้วยการ
สร้างสรรค์งานจิตรกรรมส่ือประสมท่ีหวนกลบัไปให้คณุค่าต่อภูมิปัญญามรดกทางวฒันธรรมใน
ระดบัท้องถ่ินผสมผสานกบัการแสดงออกสนุทรียรสในระดบัสากล     

การสร้างสรรค์งานศิลปะในรูปแบบนามธรรมได้เข้ามาสู่ความสนใจของ วิโชค 
มุกดามณี ในปี พ.ศ. 2517 กับผลงานวิทยานิพนธ์ โครงสร้างท่ีประกอบด้วยแผ่นระนาบ ต่อมา 
การผสานรูปแบบและเทคนิคตามแบบอย่างจิตรกรรมส่ือประสมได้เข้ามาสู่ความสนใจของ วิโชค 
มกุดามณี ตัง้แตเ่ม่ือครัน้เข้าศึกษาในระดบัปริญญาโท ในปี พ.ศ. 2527 กบัการสร้างสรรค์งานใน
หวัข้อจิตรกรรมกับสิ่งแวดล้อม ในปีเดียวกันเม่ือศิลปินได้รับทุนให้ไปศึกษา ณ กรุงโตเกียว โดย
พ านักอยู่เป็นเวลาหนึ่งปีคร่ึง ความพร่ังพร้อมในเร่ืองของวัสดุหลากหลาย สภาพภูมิอากาศ 
สภาพแวดล้อม เร่ืองราวประสบการณ์ทางวฒันธรรมอนัแปลกใหม่เข้ามากระทบใจศิลปิน  ก็ยิ่ง
สง่ผลกระตุ้นตอ่การใช้วสัดหุลากหลายในการสร้างสรรค์ท่ีสง่สะท้อนความอิสระ  ความสนกุสนาน  
และความท้าทาย รูปแบบการสร้างสรรค์ของศิลปินลดทอนสู่ความกระจ่างชดัและความเรียบง่าย 
แต่มีความซบัซ้อนในเร่ืองของท่วงทีการแสดงออก รายละเอียด สีสนั วสัด ุขนาดของผลงานและ
การตดิตัง้ เม่ือเดนิทางกลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น วิโชค มกุดามณี สร้างสรรค์งานจิตรกรรมส่ือประสม
อยา่งตอ่เน่ือง โดยมีความสนใจในประเด็นเร่ืองการด ารงอยูข่องธรรมชาตแิละการเติบโตของสงัคม
สมยัใหมอ่นัเตม็ไปด้วยความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีอตุสาหกรรม   

ในขณะท่ี เดชา วราชนุ เป็นศลิปินท่ีศกึษาศลิปะจากสถาบนัการศกึษาในประเทศ
ไทยทัง้ในระดบัปริญญาตรีและปริญญาโท เร่ิมสร้างสรรค์งานในรูปแบบนามธรรมตัง้แตศ่กึษาวิชา
ภาพพิมพ์ในปี พ.ศ. 2512 ในขณะเดียวกันนัน้เองก็สนใจสร้างสรรค์งานในรูปแบบจิตรกรรม ส่ือ
ประสมด้วยตนเอง ในช่วงปี พ.ศ. 2512 กระทัง่พฒันาและให้ความสนใจต่อการสร้างสรรค์งาน
จิตรกรรมส่ือประสมอย่างเตม็รูปแบบในช่วงปี พ.ศ. 2534 (โดยเฉพาะอยา่งยิ่งหลงัจากได้รับเกียรติ
ยกยอ่งให้เป็นศิลปินชัน้เย่ียมด้านภาพพิมพ์จากการแสดงงานศิลปกรรมแหง่ชาต ิในปี พ.ศ. 2525) 
ศิลปินมีแนวคิดในการเปล่ียนรูปแบบการสร้างสรรค์จากงานภาพพิมพ์สู่การใช้วสัดุ โดย เดชา วรา
ชนุ เร่ิมสร้างสรรค์จากการใช้แผ่นโลหะท่ีเคยเป็นเพลตในงานภาพพิมพ์ จากนัน้ก็พฒันาค้นคว้าหา
แผน่โลหะประเภทอ่ืนมาผสมผสาน ความเป็นคนชา่งคดิ ประดษิฐ์ ทดลองและค้นคว้า ได้น าศลิปิน
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ไปสู่การทดลองคณุสมบตัิพืน้ผิวของแผ่นทองแดงซึ่งมีการเปล่ียนแปลงสีเม่ือได้รับผลกระทบจาก
อากาศและเคมี  กระทัง่น ามาสูก่ารค้นพบการท าผิวโลหะบนแผน่ทองแดงให้มีหลากสีสนั ซึง่ศลิปิน
ใช้เวลาทดลองกบัเทคนิคนีอ้ยู ่1 ปี ก่อนการน ามาสร้างสรรค์จริงในชว่งปี พ.ศ. 2535 

3.1.3 การด ารงตนและการใช้ชีวิตในฐานะศลิปิน 
ศิลปินกรณีศึกษาทัง้สามท่าน เป็นศิลปินท่ีประสบความส าเร็จอย่างสูงในฐานะ

นกัสร้างสรรค์ ครู อาจารย์และผู้ ท่ีอทุิศตนตอ่วงการศลิปกรรมของไทย โดยทัง้สามทา่นได้ท าหน้าท่ี
ในการเผยแพร่ความรู้ศิลปะสากลสู่วงการการศึกษาทัง้ในระดบันักเรียน นกัศึกษา ครู อาจารย์  
ในระดบัภูมิภาคและระดบัชาติ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กมล ทศันาญชลี ผู้ส่งเสริมให้ศิลปินไทย ครู 
อาจารย์ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานและแสดงงาน ณ ประเทศสหรัฐอเม ริกาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2521 
กระทั่งในปี พ.ศ. 2522 กมล ทัศนาญชลี ได้ก่อตัง้ศูนย์ศิลปกรรมไทยในสหรัฐอเมริกา เพ่ือเป็น
ศนูย์กลางในการติดต่อส่ือสาร สนบัสนนุส่งเสริมศิลปะให้กับคนไทยทัง้ท่ีอาศยัอยู่ในประเทศไทย
และในสหรัฐอเมริกา 

ในขณะท่ี เดชา วราชนุ เผยแพร่ความรู้ด้านศิลปะให้กบัสาธารณชนด้วยการเปิด
พืน้ท่ีห้องท างาน ณ ต าบลคลองหก จงัหวดัปทมุธานี เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กบัผู้สนใจได้เข้ามาดู
งานและกระบวนการสร้างสรรค์ของศิลปินจากประสบการณ์ตรง และ วิโชค มุกดามณี มีผลงาน
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะให้กับเยาวชนไปจนถึงกลุ่มผู้ เช่ียวชาญในระดบัสาขา มีผลงาน
ต าราหนงัสือวิชาการด้านศิลปะร่วมสมยัหลากหลาย และเป็นผู้อุทิศตนให้กับการศึกษาวิจยังาน
สร้างสรรค์ ด้านศิลปะกระทัง่ได้รับรางวลัเมธีวิจยัอาวุโสของส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั  
อนัสร้างคณุปูการแก่วงการศลิปกรรมเป็นอยา่งยิ่ง  

3.2 แนวคิดและรูปแบบการสร้างสรรค์จิตรกรรมส่ือประสมของศิลปินกรณีศึกษา  
ก่อนการสร้างสรรค์งานในรูปแบบส่ือประสม ศิลปินกรณีศึกษาสร้างสรรค์งานใน

รูปแบบสัญลักษณ์นิยม กึ่งนามธรรมและนามธรรม ซึ่งการสร้างสรรค์งานนามธรรมเป็นศิลปะ
กระแสหลักในวงการศิลปกรรมแห่งชาติช่วงทศวรรษ 2500 แต่ เ ม่ือหลังทศวรรษแห่ง 
การเปล่ียนแปลงทางการเมืองหลงั 14 ตลุาคม 2516 ผู้คนในสงัคมค านงึถึงสิทธิ เสรีภาพและความ
เป็นปัจเจกชนมากยิ่งขึน้ ศิลปินก็เช่นเดียวกัน สร้างสรรค์งานมีความหลากหลายและเห็นต่างไป
จากการสร้างสรรค์งานกระแสหลกั (นามธรรม) มาสู่การสร้างสรรค์งานซึ่งมีความสอดคล้องกับ
ผู้คนและเร่ืองราวในสงัคมมากยิ่งขึน้ ซึ่งการสร้างสรรค์งานแบบส่ือประสมเป็นรูปแบบหนึ่งท่ีแสดง
ให้เห็นถึงการผนวกรวมเอาเร่ืองราวในวิถีชีวิตประจ าวันเข้าไปผสมผสานในงานศิลปะซึ่งการ
สร้างสรรคง์านแบบนามธรรมเป็นการเปล่ียนทีท่าของการแสดงออกจากการพรรณนาเร่ืองราวให้มี
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ความอิสระต่อประเด็น รูปแบบ กระบวนการ และเทคนิค  อีกทัง้ยงัส่งผลให้งานสร้างสรรค์มีการ
ส่ือสารในระดบัท่ีมีความเป็นสากล ซึ่งผู้ชมจะสามารถรับรู้สนุทรียรสจากผลงานของศิลปินได้โดย
ไมต้่องมีความรู้เฉพาะเก่ียวกบัวฒันธรรมใดวฒันธรรมหนึง่  ความต้องการของศลิปินในการส่ือสาร
ในระดบัสากลนีมี้ความเช่ือมโยงกบักระแสโลกาภิวตัน์ท่ีสงัคมและชมุชนโลกมีความเช่ือมโยงเข้า
หากนั 

3.2.1 จิตรกรรมส่ือประสมกับความเป็นสากลภายใต้รูปแบบนามธรรมและการใช้
วสัดใุนการส่ือความหมาย 

รูปแบบการสร้างสรรค์จิตรกรรมส่ือประสมของศิลปินทัง้สามท่านมีแนวทาง  
การแสดงออกในรูปแบบของการท าให้เป็นนามธรรม โดย กมล  ทศันาญชลี  ลดทอนรูปทรงอัน
ซับซ้อนของหนังใหญ่ให้เหลือเพียงสัณฐานเค้าโครงท่ีผู้ ชมสามารถรับรู้และและรับรสของ 
การสร้างสรรค์ท่ีแปลกใหม่ได้ โดยไม่จ ากัดความคิดของผู้ ชมว่าต้องมีความเข้าใจพืน้ฐานเร่ือง  
หนังใหญ่มาก่อน เดชา วราชุน ลดทอนรูปทรงของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่สู่ รูปทรงเหล่ีย ม
เรขาคณิตเพ่ือให้เกิดความคิดเช่ือมโยงไปสู่ภาพของเมือง วิโชค มกุดามณี ลดทอนรูปทรงของวตัถ ุ
ใบหน้าของผู้คนให้เป็นรูปทรงเรขาคณิตกึ่งรูปทรงอิสระ 

การสร้างสรรค์งานแบบนามธรรม ยงัเปิดทางออกให้กบักระบวนการสร้างสรรค์ท่ี
อาจไมไ่ด้ตัง้ต้นจากเนือ้หาหรือการวาดภาพ แตอ่าจเป็นการตัง้ต้นด้วยการใช้เทคนิค สี หรือวสัดนุ า
ความคิด อาทิ การสร้างสรรค์งานนามธรรมของ กมล ทัศนาญชลี ตอบสนองกับการใช้เทคนิค 
รูปแบบและแนวคิดอันหลากหลายของงานด้านภาพพิมพ์และศิลปะร่วมสมัยในทศวรรษ 1970 
งานนามธรรมของ เดชา วราชนุ ตอบสนองกบัเทคนิคใหม่ๆ ท่ีค้นคว้าทดลองผสมผสานด้วยตนเอง
ในงานภาพพิมพ์และงานปะปิด การสร้างสรรค์งานจิตรกรรมนามธรรมเชิงทดลองของ วิโชค มกุดามณี 
สร้างมิติใหม่ในเชิงเทคนิคด้านจิตรกรรม ด้วยการปะปิด การใช้เทคนิคสีสเปรย์ สีน า้ การลบออก 
การขดูขีด และการพน่สีลงบนแผน่พืน้ท่ีมีคณุลกัษณะตา่ง ๆ 

การสร้างสรรค์งานในแนวทางนามธรรมเป็นรูปแบบของศิลปะท่ีสามารถส่ือสาร
กบัคนตา่งวฒันธรรม ด้วยรูปทรงนามธรรมไมไ่ด้มีความหมายเฉพาะ แตเ่ป็นรูปทรงท่ีมีความหมาย
ร่วมและความหมายส่วนตวั ความหมายร่วม อาทิ การใช้รูปทรงนามธรรมเรขาคณิตเพ่ือเช่ือมโยง
ความหมายถึงรูปทรงท่ีมีความเป็นสากล รูปทรงสามเหล่ียม ส่ีเหล่ียม และวงกลม อนัเป็นรูปทรง
โครงสร้างพืน้ฐานของสรรพสิ่ง ความหมายส่วนตวั อาทิ การใช้รูปทรงนามธรรมเรขาคณิตให้มี
ความหมายสัมพันธ์ไปถึงสถาปัตยกรรมแบบสมัยใหม่ และความเป็นสังคมแบบอุตสาหกรรม 
ของ เดชา วราชนุ และ วิโชค มกุดามณี ดงันัน้ การสร้างสรรค์งานในแนวทางนามธรรมจึงเป็นการ
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เปิดโอกาสให้ผลงานสร้างสรรค์สามารถส่ือสารกับผู้ รับในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของ
โลกาภิวตัน์ซึง่เตม็ไปด้วยการเคล่ือนย้ายถ่ายเทของกลุม่คนหลากวฒันธรรม 

3.2.1.1 จากการศึกษาผลงานของศิลปินกรณีศึกษาพบว่า มีวิธีการท าให้เป็น
นามธรรม ดงันี ้ 

1) การใช้ประเภทของสญัญะจาก icon (ภาพ) มาสูก่ารใช้ index (ภาพแทนท่ี
มีความเช่ือมโยงแบบเหตุผล) หรือ symbol (ภาพแทนท่ีมีความเช่ือมโยงเกิดจากข้อตกลง) ด้วย
การลดทอนรูปทรงตา่ง ๆ สูก่ารใช้รูปทรงเรขาคณิต และรูปทรงอิสระ ทัง้นีไ้มว่า่จะเป็นรูปทรงย่อยท่ี
ปรากฏในตวัชิน้งาน หรือรูปทรงท่ีเป็นสณัฐานเค้าโครงของงาน 

2) การท าให้สีของวัตถุไม่ได้มีความหมายตามตาเห็น แต่เป็นการใช้สีเป็น
โครงสร้างของภาพ เป็นแผน่ผืนระนาบของภาพ และการใช้สีเพ่ือการแสดงออกทว่งที 

3.2.1.2 จากการศึกษาผลงานของศิลปินกรณีศึกษาทัง้สามท่านตามแนวทาง 
การวิเคราะห์ด้วยทฤษฏีสญัญะวิทยา ผู้วิจยัพบแนวคดิเก่ียวกบัการใช้ภาพ วตัถแุละวสัดใุนการส่ือ
ความหมาย ผา่นระบบความสมัพนัธ์ตา่ง ๆ ดงันี ้

1) แนวคิดเร่ืองความสมัพนัธ์แบบคูต่รงข้าม (binary opposition) (กาญจนา 
แก้วเทพ, 2552) เป็นแนวคิดของการใช้สิ่งท่ีมีความขดัแย้งกนัท่ีมีความสมัพนัธ์แบบคู่ตรงข้ามกัน
มาเข้าคูก่นั และท าหน้าท่ีเป็นคูต่รงข้ามท่ีช่วยให้ความหมายของอีกสญัญะหนึง่เดน่ชดัขึน้มา อาทิ 
ความเป็นตะวันออก- ความเป็นตะวันตก อดีต-ปัจจุบนั ความโบราณ-ความทันสมัย ศาสนา- 
การแสดงออกอารมณ์อย่างมนุษย์  ความเป็นพืน้ถ่ิน-ความเป็นสากล  หตัถกรรม-ศิลปะสมยัใหม่  
การล้อเล่นขบขนั-ความจริงจงั  นามธรรม-รูปธรรม  ความชดัแจ้ง-ความคลุมเครือ  ความเรียบ - 
ความขรุขระ  ซึ่งศิลปินได้แสดงออกถึงแนวคิดเร่ืองความสมัพนัธ์แบบคู่ตรงข้ามผ่านการเลือกใช้
วตัถุท่ีมีอายุความเก่าและใหม่แตกต่างกัน  ผ่านการใช้วตัถุท่ีมีต้นทางการผลิตแตกต่างกัน (วตัถุ
จากการผลิตแบบการท ามือและจากการผลิตในระบบแบบอุตสาหกรรม) รวมไปถึงรูปแบบของ  
การแสดงออกทางจิตรกรรมด้วยการระบายสีให้มีระยะคลมุเครือเลือนลางขดัแย้งกบัการใช้วตัถุซึ่ง
มีความเป็นสามมิติชดัเจน อาทิ ในผลงาน Buddha’s Footprint, Nang-Yai Series II, 1982 ของ 
กมล ทศันาญชลี   

2) แนวคิดเร่ืองการถ่ายทอดความหมายจากสญัญะท่ีเป็นส่วนย่อยเช่ือมโยง
สมัพนัธ์ความหมายส่วนรวม (กาญจนา แก้วเทพ, 2552) อาทิ การใช้ภาพรูปทรงเรขาคณิตและ
วสัดโุลหะแทนความหมายของเมืองใหญ่ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและวสัดอุตุสาหกรรม อาทิ 
ในผลงาน รูปและสญัลกัษณ์ในสภาพแวดล้อม (2529) ของ วิโชค มุกดามณี การใช้วตัถุพืน้ถ่ิน
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แทนความหมายวฒันธรรมไทยและการใช้วัตถุผลิตจากเทคโนโลยีสมัยใหม่แทนความก้าวหน้า
จากตะวันตก อาทิ ในผลงาน  Untitled #9 ของ กมล ทัศนาญชลี ดงันัน้วัตถุโลหะท่ีปรากฏใน
ผลงานสร้างสรรค์จึงไม่ได้เป็นภาพแทนของวตัถุใช้งานแต่มีความหมายเช่ือมโยงไปถึงโครงสร้าง
ของสงัคมซึง่มีการปรับตวัสูส่งัคมสมยัใหม ่สงัคมท่ีมีก้าวหน้าหน้าทางด้านเทคโนโลยีอตุสาหกรรม  

3) แนวคิดเร่ืองความสมัพนัธ์ระหว่างตวัหมาย (Signifier) และตวัหมายถึง 
(Signified) (กาญจนา แก้วเทพ, 2552) เป็นการวิเคราะห์ความหมายของสญัญะ (Sign) ซึง่ตีความ
จากระยะความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวหมาย (Signifier) และตัวหมายถึง (Signified) เพ่ือให้ได้
ความหมายท่ีแตกต่างกันออกไป อาทิ การเสนอระยะภาพแบบมมุมองใกล้ตาเพ่ือถ่ายทอดระยะ
ความสมัพนัธ์แบบใกล้ชิดการถูกปิดล้อม การถูกห้อมล้อมด้วยสภาพแวดล้อมอย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือเป็นการแสดงรายละเอียดส าคญั ๆ ของภาพ อาทิ ผลงาน จินตนาการ หมายเลข 2, 2535 ของ 
เดชา วราชุน นอกจากนีภ้าพแบบมุมมองใกล้ตายังเน้นการแสดงออกอารมณ์  ในขณะท่ี  
การน าเสนอระยะภาพแบบมุมกว้างระยะไกลตาเป็นการแสดงเหตกุารณ์ อาทิ ในผลงาน ผลงาน 
ความประทบัใจ 9  ของ เดชา วราชนุ  

4) แนวคิดเร่ืองการถ่ายทอดความหมายโดยอรรถและความหมายโดยนัย 
(กาญจนา แก้วเทพ, 2552) ความหมายโดยอรรถคือความหมายท่ีเข้าใจตรงกนัโดยส่วนใหญ่ ส่วน
ความหมายโดยนัยนัน้ ต้องอาศัยการตีความ เป็นความหมายทางอ้อมอันอาจเกิดจาก
ประสบการณ์ของบุคคล อาทิ ในผลงาน หน้าเด็ก (2529) ของ วิโชค มุกดามณี เพ่ือสะท้อน
ความหมายโดยอรรถถึงความนา่รัก ความบริสทุธ์ิ ความสดใส การเลน่ ความสนกุสนาน และความ
ไร้เดียงสา โดยภาพใบหน้าท่ีสร้างสรรค์ขึน้เป็น มโนทัศน์ “ความเป็นเด็ก” ในความคิด และ
นอกจากนีย้งัสะท้อนความหมายโดยนยัอนัเกิดจากประสบการณ์ส่วนตวัเพ่ือแทนความคิดถึงท่ีตน
มีตอ่ครอบครัว 

5) แนวคิดเร่ืองการใช้สัญลักษณ์สากล อาทิ รูปวงกลม กากบาท และ
ส่ีเหล่ียม ซึ่งไม่ได้มีความหมายอ้างอิงถึงของจริง (Reference) อย่างใดอย่างหนึ่งเฉพาะ แต่เป็น
เคร่ืองหมายท่ีมีใช้กันทั่วไปในหลากวัฒนธรรมและตีความแตกต่างกันไปตามกลุ่มวัฒนธรรม 
ศิลปินจึงน าสัญลักษณ์เหล่านีม้าใช้ในลักษณะของการไม่ส่ือความหมายเฉพาะ แต่ใช้รูปทรง
เหล่านีใ้นฐานะของรูปร่างท่ีเอือ้ให้ศิลปินได้แสดงออกอย่างรวดเร็วด้วยท่วงทีฉับพลนั อาทิ การขดู
ขีดเป็นเส้น การปา้ยสีแบบทิง้รอยฝีแปรง การลบเลือนชัน้สีออก การพ่นสี และการสร้างร่องรอย ฯ  
อาทิ ในผลงาน ชีวิตและสญัลกัษณ์ในชมุชน พ.ศ. 2527 ของ วิโชค มกุดามณี  
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6) แนวคิดเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างตัวบท (Text) กับ ปริบท (Context) 
(กาญจนา แก้วเทพ, 2552) เป็นแนวคดิเก่ียวกบัการสร้างความหมายให้กบัวตัถใุนแง่ท่ีวา่ วตัถใุดๆ 
จะมีความหมายอย่างไร ขึน้อยู่กบัปริบทท่ีเปล่ียนแปลงตวัวตัถเุองจะไม่มีความหมายท่ีแน่นอนแต่
ขึน้อยู่กบัสภาพแวดล้อม สถานท่ี ต าแหน่ง สถานการณ์และสิ่งอ่ืนๆ ท่ีเข้ามามีส่วนร่วมด้วย ดงันัน้ 
การจดัวางวตัถุหนึ่งๆ ให้อยู่ผิดท่ีผิดทาง อาจสร้างความหมายและอารมณ์ความรู้สึกท่ีคลุมเครือ 
หรือสร้างความหมายใหม่ให้กับวัตถุ อาทิ ในผลงาน An Angel vs Troubled World, 2004 ของ 
กมล ทศันาญชลี แสดงให้เห็นว่าความหมายของวตัถุหนึ่งไม่มีความคงท่ีแต่เปล่ียนแปลงไปตาม
ปริบท ความหมายของวัตถุขึน้อยุ่กับว่าวัตถุได้รับการจัดการวางให้ถูกเห็นอย่างไร ซึ่งผลงาน
ดงักล่าวได้สะท้อนให้เห็นว่า ความเข้าใจตอ่สิ่งต่างๆ ไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาติแตมี่กระบวนการ
สร้างตามวิธีท่ีศลิปินจดัการกบัวตัถ ุ

3.2.2 ประเดน็ในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมส่ือประสม  
จากการศึกษาผลงานของศิลปินกรณีศึกษาทัง้สามท่านพบประเด็นร่วมในการ

สร้างสรรค์งาน ดงันี ้ 
1) ความสมดุลระหว่างวัฒนธรรมและธรรมชาติ ด้วยการน าเสนอสิ่งต่าง  ๆ ท่ี

มนษุย์สร้าง ประดษิฐ์ คดิค้น ไมว่า่จะเป็นการใช้วสัด ุวตัถ ุตวัเลข และตวัอกัษรหลากหลายรูปแบบ
ล้วนเป็นสิ่งท่ีน าเสนอสญัลกัษณ์ของวฒันธรรมและอารยธรรม ใช้ร่วมกบัภาพ วสัด ุหรือวตัถุซึ่งมี
ความหมายแทนธรรมชาต ิ

2) ความสมดุลระหว่างชีวิตวัฒนธรรมแบบเก่า และความเจริญก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีสมยัใหม ่ด้วยการใช้วสัดรุ่วมสมยัเข้ากบัวสัดซุึ่งมีความหมายแทนเทคโนโลยีในแบบเก่า 

3) ภาพเหมือนตนเอง (Self Portrait) เ ป็นการสะท้อนบอกเล่า เ ร่ืองราว 
การเปล่ียนแปลงไปของชีวิตมนษุย์ในสภาวะสงัค ด้วยการใช้ภาพใบหน้าของมนษุย์เป็นภาพแทน 

4) เวลาและความทรงจ า ผลงานท่ีน าเสนอจะมีการใช้วัสดุพบพาน สิ่งของท่ีมี
ความเก่ียวข้องเช่ือมโยงกบัเหตกุารณ์ของสงัคม หรือของสะสม 

และพบวา่มีประเดน็การสร้างสรรค์ท่ีมีความแตกตา่งกนั ดงันี ้
1)  ผลงานของ กมล ทัศนาญชลี มีการน าเสนอประเด็น การผสมผสาน

สนุทรียภาพทางวฒันธรรมความคิดของตะวนัออกและตะวนัตกเข้าด้วยกนั โดยผลงานท่ีน าเสนอ
แนวคดิดงักลา่วจะมีการน าประเดน็เก่ียวกบัปรัชญาศาสนาและมรดกทางวฒันธรรมผสมผสานกบั
การแสดงออกแบบศลิปะตะวนัตก 
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(2) ผลงานของ เดชา วราชนุ มีการน าเสนอประเด็นธรรมชาติในฐานะแม่บทของ
พลังแห่งการสร้างสรรค์ โดยศิลปินน าเสนอการใช้รูปทรงอินทรีย์ วัสดุไม้และวัสดุโลหะใน 
การสร้างสรรค ์

3.2.3 รูปแบบการสร้างสรรค์งานจิตรกรรรมส่ือประสม  
1) ความเป็นสองมิตแิละสามมิต ิ: ความเป็นจิตรกรรมและประตมิากรรม  

จากการศึกษาผลงานของศิลปินกรณีศึกษาทัง้สามทัง้พบว่า เหล่าศิลปินใช้
พืน้ภาพท่ีมีระนาบและการระบายสีให้มีความแบนเป็นตวัสร้างพืน้ท่ีสองมิติให้กับผลงาน โดยใน
บริเวณพืน้ท่ีดงักลา่วอาจมีการเจาะช่องวา่งเพื่อสร้างความเป็นสามมิต ิหรือระดบัของพืน้ระนาบให้
มีการลดหลัน่เพ่ือให้เกิดความเป็นสองมิตแิละสามมิตใิห้กบัพืน้ระนาบ  

โดยลกัษณะเดน่ในการสร้างสรรค์มิติของ กมล ทศันาญชลี คือ ความขดัแย้ง
ระหว่างวตัถท่ีุมีความเป็น 3 มิติ และพืน้หลงัท่ีมีความเป็น 2 มิติ ความเป็นสองมิติของพืน้ภาพมกั
ได้รับการเน้นย า้ด้วยการระบายสีให้เป็นระนาบหรือลงสีแบบสนามสี ซึ่งมีความขดัแย้งอยา่งสงูกับ
วตัถ ุ3 มิตท่ีิลอยสงูขึน้มาจากพืน้ภาพชดัเจน 

ลักษณะเด่นในการสร้างสรรค์มิติในผลงานของ เดชา วราชุน คือ การใช้
คุณสมบตัิของวัสดุไม้และโลหะท่ีสามารถสร้างความลึกแบบ 3 มิติได้ สีและพืน้ผิวของวัสดุนัน้
สามารถแสดงคณุสมบตัิแบบจิตรกรรรม อาทิ วสัดโุลหะท่ีมีสีสนัในตวัเองและสามารถสะท้อนสีสนั
จากสภาพแวดล้อม 

ลกัษณะเดน่ในการสร้างสรรค์มิติในผลงานของ วิโชค มกุดามณี คือ งานส่ือ
ประสมกบัลีลาแบบงานจิตรกรรม โดยวสัดท่ีุน ามาใช้นัน้มีแผ่นพลาสติก แผ่นโฟม โลหะและแผ่นไม้ 
โดย วิโชค มกุดามณี มกัเน้นย า้ความเป็นสองมิติของพืน้ภาพด้วยการระบายสีให้เป็นระนาบหรือ
พ่นสีให้เป็นเส้นและรูปร่าง เม่ือศิลปินต้องการใช้วสัดแุบบลอยตวัก็มกัแสดงออกด้วยลีลาของเส้น
อนัเกิดจากการใช้วสัด ุและใช้ผนงัเป็นพืน้ท่ีรองรับงาน 

2) กรอบภาพ (Picture Plane) : การใช้ประเภทของสญัญะจาก icon (ภาพ) มาสู่
การใช้ index (ภาพแทนท่ีมีความเช่ือมโยงแบบเหตผุล) หรือ symbol (ภาพแทนท่ีมีความเช่ือมโยง
เกิดจากข้อตกลง) 

ศิลปินกรณีศกึษาทัง้สามท่านมีการสร้างสรรค์งานท่ีท าให้กรอบภาพของงาน
จิตรกรรมหลุดออกจากภาพความเป็นส่ีเหล่ียมตามแบบแผนของจิตรกรรมตามขนบ ตัวงาน
จิตรกรรมจึงมีลกัษณะของความเป็นสามมิติและความเป็นวตัถจุบัต้องได้มากยิ่งขึน้ โดยมีวิธีการ
ออกแบบกรอบภาพด้วยการใช้สญัญะจาก icon สู ่index หรือ symbol เพ่ือให้เกิดสณัฐานเค้าโครง
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ของกรอบภาพเป็นรูปทรงอิสระจากกรอบส่ีเหล่ียม และอีกวิธีการหนึ่งคือ การปล่อยให้เทคนิคของ
การท างานกบัวสัดเุป็นอิสระและให้รูปทรงปรากฏขึน้ตามเทคนิคนัน้เป็นกรอบภาพ  

3) ภาพท่ีใช้ส่ือความหมาย : การใช้รูปทรงดัง้เดมิจากวตัถ ุ การจดัการวสัดใุห้เกิด
รูปทรง การประกอบกันของวตัดดุ้วยแนวคิดคู่ตรงข้าม การประกอบกันด้วยเทคนิคงานช่าง และ
การประกอบกนัของวสัดแุบบศลิปะโบราณ (Primitive) 

จากการศกึษาผลงานของศลิปินกรณีศกึษาทัง้สามท่านพบวา่ มีการใช้รูปทรง
จากวตัถพุบพาน วตัถสุ าเร็จรูป  รูปทรงเรขาคณิต รูปทรงธรรมชาต ิรูปทรงอิสระ พืน้ท่ีวา่ง และวสัดุ
รูปทรงจากวตัถใุนการส่ือความหมาย  

วัสดุและวัตถุ ท่ีพบในงานสร้างสรรค์ของศิลปินกรณีศึกษา พบว่า มีความ
หลากหลาย โดยสามารถจบักลุ่มหลกัๆ ได้สามกลุ่มดงันี ้คือ กลุ่มท่ีหนึ่ง วสัดท่ีุส่ือความหมายถึง
ความเป็นธรรมชาติ กลุ่มท่ีสองวสัดท่ีุส่ือความหมายถึงวฒันธรรมและอารยธรรม ความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีแบบเก่าและเทคโนโลยีสมยัใหม่ และกลุ่มท่ีสาม วตัถท่ีุส่ือความหมายถึงเวลาและ
ความทรงจ า  

การผสมผสานวัตถุและวัสดุจากชีวิตประจ าวันในงานจิตรกรรมส่ือประสม
ของศิลปินกรณีศึกษาได้แสดงให้เห็นถึงการสร้างอัตลักษณ์ (Originality) ในผลงานด้วยการน า
วตัถแุละวสัดท่ีุมีอยู่อย่างดาษด่ืนมาสร้างคณุคา่ใหม่ด้วยวิธีการตา่ง ๆ อาทิ การสร้างความสมัพนัธ์
ระหว่างตวับท (Text) และปริบท (Context) ซึ่งน ามาสู่วิธีการท่ีศิลปินท าให้ปริบทของวัตถุมีการ
เปล่ียนแปลง จากนัน้ตวับทก็จะไมมี่ความหมายคงเดิม วิธีการดงักลา่ว ปรากฏในผลงานของ กมล 
ทศันาญชลี เม่ือศิลปินได้น าวตัถุท่ีมีความหมายเช่ือมโยงสมัพนัธ์กับวิถีวฒันธรรมพืน้ถ่ินจากต่าง
สถานท่ีและเวลาตา่ง ๆ มาร้อยเรียงร่วมกนัใหม่ ภาพปรากฏท่ีเกิดขึน้จากวตัถไุด้สร้างเร่ืองราวท่ีมี
ปฏิสมัพนัธ์กันอย่างไม่สมเหตผุลกับโลกภายนอก แต่มีความสมเหตผุลในปริบทของโลกภายใน
งานจิตรกรรม ในอีกแง่หนึ่งวตัถจุากวฒันธรรมพืน้ถ่ินเหล่านัน้ได้กลายมาเป็นอตัลกัษณ์ส าคญัใน
การสร้างสรรค์ผลงานของ กมล  ทศันาญชลี เพ่ือส่ือความหมายถึงชีวิตและวฒันธรรมจากโลก
ตะวนัออก อีกทัง้จากการท่ี กมล ทศันาญชลี มกัคงสภาพของวตัถุท่ีน ามาใช้ไว้ในลกัษณะดัง้เดิม 
โดยไม่เปล่ียนแปลงหรือปรับดัดรูปทรง แสดงให้เห็นถึงวิธีการใช้วัตถุเพ่ือแสดงความเป็นวัตถุ  
โดยยังคงเก็บความหมายเดิมของตัววัตถุไว้ และการประกอบกันของวัตถุ ท่ีมีการเปล่ียนแปลง
ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวับท (Text) และปริบท (Context) จะได้เป็นความหมายซ้อนเพิ่มลงไป 

ในขณะท่ี เดชา วราชนุ และ วิโชค มกุดามณี  มีวิธีการใช้วสัดแุตกตา่งไปจาก 
กมล ทศันาญชลี โดยศิลปินทัง้สองสร้างอตัลกัษณ์ในผลงานจิตรกรรมส่ือประสมจากการใช้วสัดุ
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ร่วมสมยั แล้วน าวสัดเุหลา่นัน้มาตดัปรับดดัให้เกิดรูปทรงตามต้องการ วสัดท่ีุน ามาใช้สว่นใหญ่เป็น
จ าพวกแผ่นอลมูิเนียม และเศษชิน้ส่วนโลหะท่ีมีใช้ในงานอตุสาหกรรมมาสร้างรูปทรงตามท่ีศิลปิน
ก าหนด ด้วยวิธีการปรับดัดรูปทรง ท าให้ความหมายเดิมของวัสดุท่ีมีความเก่ียวข้องกับหน้ าท่ี
ประโยชน์ใช้สอยลดบทบาทลง แตแ่สดงคณุคา่ด้านเนือ้หาและความงามสมัพนัธ์สอดคล้องไปตาม
รูปทรงท่ีศิลปินออกแบบไว้ ในแง่นีว้ัสดุท่ีน ามาสร้างสรรค์จะได้รับการเปล่ียนแปลงรูปลักษณ์
จนกระทั่งบางครัง้วัตถุเดิมถูกเปล่ียนแปลงให้แสดงเฉพาะคุณลักษณะของความเป็นทัศนธาตุ 
(Elements) อย่างไรก็ตาม ความหมายท่ีอยู่ในตวัวตัถนุัน้ยงัคงส่ือความหมายเช่ือมโยงสมัพนัธ์ไป
ถึงความหมายส่วนรวมท่ีเป็นหน่วยใหญ่ได้ ซึ่งวัสดุโลหะได้ท าหน้าท่ีแทนความหมายถึง
สถาปัตยกรรม ชีวิตสังคมเมืองแบบสมัยใหม่ และความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
นอกเหนือจากการควบคมุรูปทรงของตวัวสัดศุิลปินได้ขบัเน้นความงามอนัเกิดขึน้จากพืน้ผิวของ
วัสดุโลหะให้มีความโดดเด่น เพ่ือให้สุนทรียรสอันเกิดจากภาพท่ีปรากฏแก่สายตาลบเลือน
ความหมายเดมิในแง่ของการเป็นวตัถปุระโยชน์ใช้สอยออกไป 

พืน้ท่ีว่างในผลงานของศิลปินกรณีศึกษาทัง้สามท่านมีการส่ือความหมายท่ี
แตกตา่งกนัไป ดงันี ้พืน้ท่ีวา่งในผลงานของ กมล ทศันาญชลี ส่ือความหมายถึง ธรรมชาตอินักว้าง
ใหญ่ ความทรงจ า ความเลือนราง ความคลมุเครือ และความเวิง้ว้าง พืน้ท่ีวา่งในผลงานของ เดชา 
วราชุน ส่ือความหมายถึง อากาศ พืน้ท่ีโล่ง บรรยากาศและเวลา พืน้ท่ีว่างในผลงานของ วิโชค 
มกุดามณี ส่ือความหมายถึง แรงขบัเคล่ือนสว่นท่ีเป็นรูปทรงให้มีความเคล่ือนไหว 

4) หลกัการจดัภาพ : หลกัความสมดลุแบบสมมาตร 
จากการศึกษาผลงานของศิลปินกรณีศึกษาทัง้สามท่านพบว่า โดยมากแล้ว

ศิลปินทัง้สามท่านใช้หลกัการความสมัพนัธ์กลมกลืน การซ า้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้หลกั
ความสมดุลแบบสมมาตร ทัง้นีเ้น่ืองมาจากประเด็นของการส่ือสารของศิลปินทัง้สามท่านท่ี
ต้องการกล่าวถึงสภาวะของการด ารงอยู่อย่างสมดลุของสิ่งท่ีเป็นคู่ตรงกันข้าม และสิ่งท่ีแตกตา่ง
หลากหลาย ดงันัน้หลกัการของความสมดลุแบบสมมาตรจงึเป็นหลกัการอนัแสดงให้เห็นถึงการท า
ให้มีความเท่าเทียม การท าให้ความแตกตา่งอยู่ร่วมกันได้ อีกทัง้ความสมดลุกลมกลืนยงัเป็นหลกั
ปรัชญาศาสนาพทุธอนัส าคญั 
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3.3 คุณค่าของงานจิตรกรรมส่ือประสมของศิลปินกรณีศึกษา 
ด้วยธรรมชาติของงานจิตรกรรมส่ือประสมท่ีใช้การผสมผสานวัสดุและวิธีการ

หลากหลาย จงึเป็นศลิปะท่ีขยายอาณาเขตทัง้ในสว่นของผู้สง่สารและผู้ รับสาร  
1) ส าหรับผู้ ส่งสาร การสร้างสรรค์จิตรกรรมส่ือประสมไม่มุ่ง เน้นเฉพาะ 

การสร้างสรรค์ท่ีเน้นทกัษะด้านการวาดรูปตามแบบขนบ โดยสามารถใช้วสัดจุริงเข้าไปผสมผสาน
ได้ ในแง่นีผู้้สร้างสรรค์ท่ีไม่ได้มีความสามารถเฉพาะทางด้านการวาดรูป หรือมีข้อจ ากัดทางด้าน 
การวาดรูปสามารถพฒันาศกัยภาพความเป็นศลิปินได้   

เพ่ือการพฒันาศกัยภาพด้านการสร้างสรรค์ดงักลา่ว นกัการศกึษาสามารถน าเอา
ประเดน็ รูปแบบ และวิธีการส่ือสารในงานจิตรกรรมส่ือประสมจากข้อค้นพบในงานวิจยันีไ้ปปรับใช้
กับการศึกษาได้ในหลายระดับ โดยเฉพาะการศึกษาในระดับขัน้พืน้ฐานในรายวิชาท่ีมี  
ความเก่ียวข้องกับศิลปะ ซึ่งจะช่วยปูพืน้ฐานเก่ียวกับการสร้างสรรค์งานศิลปะให้กับเยาวชน  
ซึ่งเดิมอาจมีความเข้าใจและมีความคุ้นเคยเฉพาะกบัการสร้างสรรค์ด้วยการวาดภาพ ให้สามารถ
พฒันาศกัยภาพสูแ่นวทางของการใช้วสัดใุนการประกอบสร้าง  การเรียนรู้เก่ียวกบัคณุคา่ของวตัถุ
และวัสดุในฐานะของส่ือแห่งการกักเก็บความหมายท่ีมีคุณค่าด้านประวัติศาสตร์และชีวิต
วฒันธรรม ซึ่งการเรียนรู้ในลกัษณะดังกล่าวจะส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิดความรู้สึกรู้รักษ์และผกูพนัตอ่
วฒันธรรมพืน้ถ่ิน การรักในถ่ินฐานบ้านเกิด   นอกจากนีผู้้ เรียนสามารถเรียนรู้เก่ียวกบัวตัถแุละวสัดุ
ในฐานะของส่ือแห่งการผลิตความหมายในฐานะของส่ือภาษาแห่งยุคสมยั ซึ่งการเรียนรู้ดงักล่าว
จะช่วยฝึกฝนทกัษะการรับรู้สุนทรียรสจากภาพท่ีปรากฏแก่สายตา และสนุทรียรสอนัเกิดจากการ
คิด การวิเคราะห์ และการตีความจากสิ่งท่ีเห็น  ผู้ เรียนจะเกิดทกัษะในการท าความเข้าใจภาษา
ภาพ ภาษาสญัลกัษณ์ และภาษาถ้อยค าท่ีมีปรากฏอยูใ่นส่ือทัว่ไปของสงัคมร่วมสมยั 

2) การสร้างสรรค์จิตรกรรมส่ือประสมได้เปล่ียนมุมมองท่ีมีตอ่สถานะของศิลปะ
วา่ เป็นสิ่งท่ีสมัพนัธ์สอดคล้องกบัชีวิตผู้คนในสงัคม ไมใ่ชศ่ลิปะท่ีแยกขาดจากโลกปถุชุน จิตรกรรม
ส่ือประสมท่ีริเร่ิมการใช้วสัดเุข้าไปผสมผสานสามารถกระตุ้นความคิดผู้สร้างสรรค์ให้มีประเด็นท่ีมี
ความสอดคล้องกบัประเดน็ปัญหาในโลกปัจจบุนัโดยใช้วสัดเุป็นภาพแทน อาทิ แนวคดิในเร่ืองของ 
การน ากลบัมาใช้ใหม่ (Recycle) ความดาษด่ืนของวตัถ ุวตัถใุนฐานะของส่ือการผลิตความหมาย 
วตัถใุนแง่ของแหลง่กกัเก็บความทรงจ า 

3) การสร้างสรรค์จิตรกรรมส่ือประสมด้วยวัตถุซึ่งมีท่ีมาแตกต่างหลากหลาย  
บ้างมีข้อจ ากัดด้านปริมาณ บ้างความพิเศษด้านรูปลักษณ์ บ้างมีความน่าสนใจในแง่ของ
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ประวัติศาสตร์ท่ีมา และเป็นภาพแทนประสบการณ์แห่งยุคสมัย ผลจากการศึกษาพบว่า 
คณุสมบตัเิฉพาะของวตัถเุหลา่นีส้ามารถสร้างอตัลกัษณ์ในผลงานให้กบัศลิปินได้ 

4) ในด้านของผู้ รับสาร ผู้ วิจัยเห็นว่านอกเหนือจากงานศิลปะส่ือประสม 
จะมีบทบาทในการขยายขอบเขตการสร้างสรรค์ของศิลปินร่วมสมยั ศิลปะส่ือประสมยงัสามารถ 
ใช้เป็นส่ือการเรียนรู้และส่ือการรับสุนทรียรสในงานศิลปกรรมส าหรับคนพิการทางการเห็น  
ดงัปรากฏในผลงานวิจยัท่ีผู้วิจยัได้รวบรวมไว้ในบทท่ี 2 ซึง่เป็นงานวิจยัของ Lauri Lydy Reidmiller 
เร่ือง Art for The Visually Impaired and Blind: A Case Study of One Artist’s Solution (2003)  
โดย Lauri Lydy Reidmiller ได้ท าการศึกษางานสร้างสรรค์ของศิลปิน Queen Brooks ผู้ ซึ่ง
สร้างสรรค์งานศิลปะส่ือประสม และจดังานนิทรรศการศิลปะส าหรับคนพิการทางการเห็น โดยมี
กรณีศึกษาเป็นนักเรียนระดับชัน้มัธยมต้นของโรงเรียน Ohio State School for the Blind ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา Queen Brooks ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับนกัเรียนท่ีมีความพิการทางการเห็น  
เธอได้ทดลองใช้วสัดหุลากหลายประเภทเพ่ือให้นกัเรียนได้สมัผัส อนัน ามาสูบ่ทสรุปในการเลือกใช้
วสัดตุา่ง ๆ ในงานส่ือประสมของเธอ เธอพบวา่นกัเรียน ชอบสมัผสัวสัดท่ีุมีความนุม่มากกวา่วสัดท่ีุ
มีพืน้ผิวหยาบ นกัเรียนชอบจับสมัผัสและบีบวัสดท่ีุมีพืน้ผิวและความยืดหยุ่นคล้ายฟองน า้หรือ
ส าลี การใช้พืน้ผิวท่ีมีความแตกตา่งหลากหลายยงัสามารถกระตุ้นการรับสมัผสัให้กบันกัเรียนได้ดี
อีกด้วย นอกจากนีเ้ธอยงัพบว่าวสัดใุนงานศิลปะส่ือประสมเปรียบเสมือนเป็นภาษาท่ีกระตุ้นการ
รับรู้ ความทรงจ า และประสบการณ์ของนกัเรียนท่ีมีความพิการทางการเห็น 

จากการศึกษาผลงานจิตรกรรมส่ือประสมของศิลปินกรณีศึกษาทัง้สามท่าน  
ท าให้ผู้ วิจัยได้เห็นความหลากหลายของวัตถุ ความหลากหลายทางด้านผิวสัมผัส ความ
หลากหลายทางด้านช่วงเวลาของวัตถุ ความหลากหลายทางด้านท่ีมาของวัตถุ รวมไปถึงความ
หลากหลายทางการส่ือความหมายด้วยการใช้วตัถแุละการจดัวางวตัถ ุ ซึง่ความรู้ดงักลา่วสามารถ
น ามาเป็นข้อมูลศึกษาเพ่ือต่อยอดในการศึกษาเก่ียวกับการสร้างสรรค์งานศิลปะเพ่ือคนท่ีมี
ข้อจ ากัดทางการมองเห็น หรือการสร้างสรรค์ส่ือเพ่ือการเรียนรู้ศิลปะส าหรับคนท่ีมีข้อจ ากัด  
ด้านการเรียนรู้ อาทิผลงานสร้างสรรค์ของ กมล  ทศันาญชลี ท่ีมีการน าวตัถท่ีุมีความเช่ือมโยงกับ
วิถีชีวิตวฒันธรรมสามารถน ามาใช้เป็นส่ือในการสมัผสั และส่ือการรับรู้ถึงวตัถท่ีุมีความเก่า-ความ
ใหม่ เพ่ือส่งเสริมจินตนาการ การเรียนรู้ และการท าความเข้าใจในเนือ้หาการเรียนรู้เก่ียวกับชีวิต
วฒันธรรมพืน้ถ่ินในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย ผลงานของ เดชา วราชุน ท่ีมีการใช้วตัถุจาก
ความทรงจ ามาจากต่างแดนสามารถน ามาเป็นส่ือในการสัมผัสและการรับรู้ เพ่ือส่งเสริม
จินตนาการการเรียนรู้ และการท าความเข้าใจในเนือ้หาการเรียนรู้เก่ียวกับชีวิตของผู้ คนต่าง
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วฒันธรรม อีกทัง้ผลงานของ วิโชค มกุดามณี ท่ีมีการสร้างสรรค์ด้วยการน าวตัถโุลหะท่ีใช้แล้วมา
สร้างสรรค์ใหม่ด้วยการตดัตอ่และการประกอบสร้าง สามารถน ามาเป็นส่ือในการสมัผสัรับรู้รูปทรง 
พืน้ผิวจากโลหะ อณุหภูมิท่ีแตกตา่งกนัของวสัด ุเป็นส่ือในการส่งเสริมจินตนาการ การเรียนรู้ และ
การท าความเข้าใจในเนือ้หาการเรียนรู้เก่ียวกบัการสร้างสรรค์รูปทรงใหมจ่ากวสัด ุรีไซเคลิ เป็นต้น 
| | 
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กจิกรรมการเผยแพร่ศิลปกรรมของศิลปินกรณีศึกษา 
ดร. กมล ทัศนาญชลี 
 

 
 

ภาพประกอบ 135  ดร. กมล ทศันาญชลี  
บรรยายประกอบกิจกรรมครุศลิปะสร้างสรรค์ศลิปะกบัศิลปินแหง่ชาต ิรุ่น 9 

ในวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2561  ณ หออคัรศลิปิน ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จงัหวดั 
ปทมุธานี 

 
ท่ีมา : ภาพถ่ายโดย ทกัษิณา พิพิธกลุ  
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ภาพประกอบ 136  ดร. กมล  ทศันาญชลี   
ในพิธีเปิดงานนิทรรศการ International Art Exchange Show Thailand-USA 2018  
วนัอาทิตย์ท่ี 24 มีนาคม – 5 เมษายน 2561  ท่ี LA Artcore ดาวน์ทาวน์ลอส แอนเจลิส 

 
ท่ีมา : http://www.culture.go.th/cul_fund/ewt_news.php?nid=489&filename=index 

 

 
 
ภาพประกอบ 137  ดร. กมล ทศันาญชลี  สาธิตการสร้างสรรค์ศิลปะ ในกิจกรรม The 11th 

 International Art Workshop Festival in January 2016 สถาบนัเพาะชา่ง 
 

ท่ีมา:  https://sites.google.com/a/thaiartcouncilusa.org/www/Home 
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ภาพประกอบ 138  ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมครุศลิปะสร้างสรรค์ศลิปะกบัศลิปินแหง่ชาต ิรุ่น 8  
เข้าพกัในบ้านของ ดร. กมล ทศันาญชลี ณ นครลอส แอนเจลิส 

 
ท่ีมา : ภาพถ่ายโดย สรุเดช  วฒันาประดษิฐชยั 

 
ศาสตราจารย์เดชา วราชุน  
 

 
 

ภาพประกอบ 139  ศาสตราจารย์เดชา วราชนุ ให้เกียรติถ่ายภาพกบัผู้วิจยั  
ณ เลขท่ี 3/9 ซอยคลองหกตะวนัตก 15  (ซอยสู่ความดี) หมู ่4 คลอง 6 อ าเภอคลองหลวง  

จงัหวดัปทมุธานี 10120 
 

ท่ีมา : ภาพถ่ายโดย ศริิเดช ศริิสมบรูณ์ 
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ภาพประกอบ 140  ผลงานประตมิากรรมของศาสตราจารย์ เดชา วราชนุ  
ณ ท่ีอา่วนาง จงัหวดักระบี่ ประเทศไทย (2560) 

 
ท่ีมา : ได้รับความอนเุคราะห์จาก ศาสตราจารย์เดชา วราชนุ  

 
 

  
 
ภาพประกอบ 141  การสร้างสรรค์ผลงานศลิปะท าด้วยแก้ว จาก Bangkok Glass Art Studio 

วนัท่ี 10 ตลุาคม 2561 ส าหรับนิทรรศการ Thailand Glass Art Festival 2018 
 

ท่ี ม า : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=735576903452508&set=pcb. 
735570673453131&type=3&theater 
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ภาพประกอบ 142  ผลงานศิลปะท าด้วยแก้ว จาก Bangkok Glass Art Studio 
ส าหรับนิทรรศการ Thailand Glass Art Festival 2018 

 

ท่ีมา : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=738970906446441&set=pcb.  73897 
1766446355&type=3&theater 

 

  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=738970906446441&set=pcb
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ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี  
 

 
 

ภาพประกอบ 143  ศาสตราจารย์วิโชค มกุดามณี ให้เกียรติถ่ายภาพกบัผู้วิจยั  
ณ นิทรรศการเชิดชเูกียรต ิศาสตราจารย์วิโชค มกุดามณี ของกรมศลิปากร ประจ าปี พ.ศ. 2559  
ระหวา่งวนัท่ี 2 – 30 มิถนุายน พ.ศ. 2559  ณ ห้องนิทรรศการ 5-8 พิพิธภณัฑสถานแห่งชาต ิ 

หอศลิป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพ 
 

ท่ีมา : ภาพถ่ายโดย ญาณิศา ทองฉาย 
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ภาพประกอบ 144  ภาพคดัตอนจากวิดีโอสมัภาษณ์จากรายการ Daradaily Art Show 
ศาสตราจารย์วิโชค มกุดามณี On air 18/ 6/ 56 P.3/4 

 
ท่ีมา: https://www.youtube.com/watch?v=BKJkjzNlxOE 

 

 
 

ภาพประกอบ 145  ผลงาน The Story of Love โดย ศาสตราจารย์วิโชค มกุดามณี 
งาน #ThailandBiennaleKrabi2018 

 
ท่ีมา: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2022406434717558&set=pcb. 

2022406881384180&type=3&theater 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2022406434717558&set=pcb
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ภาพประกอบ 146  ศาสตราจารย์วิโชค มกุดามณี ร่วมโครงการศลิปินแหง่ชาตสิญัจร ท่ีบรีุรัมย์ 
ระหวา่งวนัท่ี 19 - 22 สิงหาคม 2561 และสาธิตการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมใหกับัเยาวชน 

 
ท่ี ม า : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1152758491568287&set=pcb.   

1152758644901605&type=3&theater 
 
ที่อยู่ศิลปิน 

ดร. กมล ทัศนาญชลี  
ท่ีอยู ่838 N. San Vicente Building., West Hollywood, CA 90069 U.S.A. 
 

 
 

ภาพประกอบ 147  สตดูิโอของ ดร. กมล ทศันาญชลี ท่ีรัฐแคลิฟอร์เนีย 
 

ท่ีมา: https://sites.google.com/a/thaiartcouncilusa.org/www/gallery_th 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1152758491568287&set=pcb
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ภาพประกอบ 148  แผนท่ีสตดูิโอ ของ ดร. กมล ทศันาญชลี ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
838 N. San Vicente Building., West Hollywood, CA 90069 U.S.A.   

 

ท่ี ม า : https://www.google.co.th/maps/place/838+N+San+Vicente+Blvd,+West+Hollywood,          
+CA+90069,+USA/@34.086135,-
118.3867177,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x80c2bea5a952678b: 
0x93fe1ce30faa95f3!8m2!3d34.086135!4d-118.384529 

 
ศาสตราจารย์เดชา วราชุน  
ท่ีอยู ่เลขท่ี 3/9 ซอยคลองหกตะวนัตก 15 (ซอยสูค่วามดี) หมู ่4 คลอง 6 อ าเภอคลองหลวง 
จงัหวดัปทมุธานี 10120   

 
 

ภาพประกอบ 149  ห้องท างานของศาสตราจารย์เดชา วราชนุ 
 

ท่ีมา : ภาพถ่ายโดย ทกัษิณา พิพิธกลุ 

https://www.google.co.th/maps/place/838+N+San+Vicente+Blvd,+West+Hollywood
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ภาพประกอบ 150  แผนท่ีสตดูิโอ ของ ศาสตราจารย์เดชา วราชนุ  
ณ เลขท่ี 3/9 ซอยคลองหกตะวนัตก 15 (ซอยสู่ความดี) หมู ่4 คลอง 6 อ าเภอคลองหลวง  

จงัหวดัปทมุธานี 10120 
 

ท่ีมา: https://www.google.co.th/maps/place/Decha+Warashoon's+Studio/ 
@14.0665825,100.722265,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x311d8216f877ee8f:0xdf80
17c4bf97e4df!8m2!3d14.0665825!4d100.7244537 
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ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี 
ท่ีอยู ่เลขท่ี 52/37-40 ถ.กรุงเทพฯ-ปทมุธานีสายใน ต.ขะแยง อ.เมือง จ.ปทมุธานี 
 

 
 

ภาพประกอบ 151  ห้องท างานของศาสตราจารย์วิโชค มกุดามณี  
เผยแพร่ในรายการ Daradaily Art Show ศาสตราจารย์วิโชค มกุดามณี On air 18/6/56 P.3/4 

 
ท่ีมา: https://www.youtube.com/watch?v=BKJkjzNlxOE 

 

 
 

ภาพประกอบ 152  แผนท่ีสตดูิโอ ของศาสตราจารย์วิโชค มกุดามณี 
เลขท่ี 52/37-40 ถ.กรุงเทพฯ-ปทมุธานีสายใน ต.ขะแยง อ.เมือง จ.ปทมุธานี. 

 
ท่ีมา: https://www.google.co.th/maps/search/+52%2F37-440%E0%B8%B0%E0% 

B9%81%E0%B8%A2%E0%B8%87+%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1% 
 



 

ประวัติผ ู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล นางสาวทกัษิณา พิพิธกลุ 
วัน เดือน ปี เกิด 5 กนัยายน 2516 
สถานที่เกิด จงัหวดัชลบรีุ 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2534  ประกาศนียบตัรวิชาชีพ วิทยาลยัชา่งศลิป์  

พ.ศ. 2539  ปริญญาตรี (จิตรกรรม ประตมิากรรรมและภาพพิมพ์)  
        มหาวิทยาลยัศลิปากร วงัทา่พระ กรุงเทพมหานคร  
 พ.ศ. 2542  ปริญญาโท M.A.-Art  มหาวิทยาลยั California State   
        University, Northridge  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน 32/188 หมู ่1 หมูบ้่านประดูแ่ดง ซอยบงกช 48 ต าบลคลองสอง อ าเภอ
คลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 12120   
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