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สุนทรียภาพแห่งสภาวะอารมณ์*
The aesthetic of emotions
สุเมธ ยอดแก้ว (Sumet Yordkaew)

**

บทคัดย่อ

การสร้างสรรค์งานศิลปะภาพวาดที่อาศัยเพลงเป็นแรงบันดาลใจ ผลงานศิลปะภาพวาดจากศิลปิน
ผู้สร้างเสียงที่เกิดจากการได้ยินเสียง การประพันธ์บทเพลงเดี่ยวเปียโนที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการเข้าชม
นิทรรศการภาพวาด กระบวนการทั้งหมดถูกสลับสับเปลี่ยนวิธีการในการสร้างสรรค์ผลงาน ภายใต้รูปแบบศิลปะ
ลัทธิอารมณ์นามธรรม (Abstract expressionism) เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่าง เสียง และทัศนธาตุ คือแรง
บันดาลใจเริ่มต้นในการสร้างสรรค์ผลงานชุด “สุนทรียภาพแห่งสภาวะอารมณ์ ” ที่เกิดจากความประทับใจ
ความสัมพันธ์ของเสียง กับทัศนธาตุ โดยให้ความสาคัญกับการด้นสด (Improvisation) ในสภาวะอารมณ์ที่
เกิดขึ้นแบบฉับพลันระหว่างเสียง กับ ทัศนศิลป์
หลักการการทาภาพเคลื่อนไหวมาประยุกต์ใช้กับทัศนธาตุ แล้วนามาฉายภาพบนพื้นผิวประติมากรรม
3 มิติ เพื่อเพิ่มมิติการรับรู้ ซึ่งทั้งสององค์ประกอบได้รับอิทธิพลและพัฒนามาจากผลงานของศิลปินลัทธิอารมณ์
นามธรรม นามาสร้างสรรค์ในรูปแบบการด้นสด ที่ให้ความรู้สึกถึงการปะทะของอารมณ์ ระหว่างศิลปินผู้สร้าง
เสี ย ง และศิ ล ปิ น ผู้ ส ร้ า งภาพเคลื่ อ นไหว เกิ ด การกระตุ้ น การรั บ รู้ ใ ห้ เ ข้ า สู่ ภ าวะอั ต โนมั ติ (Automatism)
เพื่อปลดปล่อยจินตนาการของศิลปินก่อให้เกิดเสียงและภาพเคลื่อนไหว โดยมุ่งหวังไว้ว่าศิลปะนามธรรมที่ฉายบน
พื้นผิวประติมากรรม 3 มิติ ส่งผลต่อการรับรู้ กระตุ้นสิ่งที่อยู่ภายใน และสร้างจินตนาการต่อศิลปินผู้สร้างเสียง
นาไปสู่การการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกแบบฉับพลันในรูปแบบเสียงพร้อมกับภาพเคลื่อนไหว
ผลลัพธ์จากการสร้างสรรค์ผลงาน “สุนทรียภาพแห่งสภาวะอารมณ์ ” เป็นเสมือนการล้อมวงพูดคุย
สนทนาปราศัยกัน เพื่อให้เกิดการรับรู้และการนาเสนอผลงานศิลปะในรูปแบบใหม่ สร้างแรงบันดาลใจ และความ
ประทั บ ใจให้ ทั้ ง ศิ ล ปิ น ผู้ ส ร้ า งภาพ ศิ ล ปิ น ผู้ ส ร้ า งเสี ย ง และผู้ ช ม โดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ หลากหลายแบบคื อ
ภาพเคลื่อนไหวนามธรรม ประติมากรรม และเสียง มาผสมผสาน ตีความ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อให้เกิด
งานศิลปะชิ้นใหม่ และพบว่าการล้อมวงสนทนาแบบด้นสดโดยใช้เครื่องมือที่ตนเองมีอยู่ สามารถผลักดันชิ้นงาน
*
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หรือแนวความคิดให้เกิดขึ้นแบบฉับพลัน และเกิดขึ้นได้หลายๆ ครั้ง มีความหลากหลายของรูปแบบ เหมือนกับ
คาถามปลายเปิดที่ปล่อยพื้นที่ให้ทุกคนเข้ามามีสว่ นร่วมและค้นหาคาตอบ สุนทรียภาพแห่งสภาวะอารมณ์ จึงไม่มี
วันสิ้นสุด
คาสาคัญ: สุนทรียภาพแห่งสภาวะอารมณ์ / การฉายภาพบนพื้นผิวสามมิติ / การด้นสดแบบฉับพลัน
Abstract

The inspiration of arts can be interchangeable. Artists create a painting that inspires
by a piece of music or sound. A piano composer that gets an inspiration form paintings. The
process to create an art can be inspired in many ways. An abstract expressionism artist uses
the relationship of sounds and mass to create the aesthetics of emotions reflexing the
impression of sound and mass by using improvisation to express his work.
The principles of motion picture combine with objects. Then show the result in term
of a projection on 3D object. This method has been developed by abstract expressionism
artists. It enlarges the emotional combination between motion artist and music artist. They use
automatism to release their imagination.
The result of this experimentation, the aesthetics of emotions, can be compared to
a conversation in a small group of people. It is similar to a chit-chat between friends. This is
encourage of critical thinking and creativity. The experimentation uses mixed form of arts such
as abstract motion graphic, sculpture, and sound to create a new piece of art form. The results
shows that this method support creativity and encourage all members to have their say on the
art process.
Keywords: The aesthetics of emotions / 3D Projection Mapping / Improvisation
บทนา

ดนตรีเป็นเรื่องของการอุปมาอุปไมยมีการเปรียบเทียบการเล่นคาสร้างจังหวะและเสียงเพื่อสื่อสารถึง
อารมณ์ของผู้ประพันธ์เพลง ในขณะเดียวกันทางด้านศิลปินผู้สร้างงานศิลปะก็ได้ค้นพบวิธีการนาเสนองานศิลปะ
แบบใหม่คือการสร้างผลงานทางศิลปะภาพวาดที่อาศัยเพลงมาเป็นแรงบันดาลใจโดยมีศิลปินวาซีลีคันดินสกี
(Wassily Kandinsky) เป็นผู้ริเริ่ม (Kennedy Sharon, 2551: 2) แม้แต่กระทั่งศิลปินผู้สร้างเสียงอย่าง จอร์น
เคจ (John Cage) ก็ได้ผลิตภาพวาดที่ได้แรงบันดาลใจจากเสียงที่ได้ยินมาจากห้องมืด ในทางกลับกัน โมเดสท์
มูสซอคสกี้ (Modest Mussorgsky) ได้ประพันธ์บทเพลงเดี่ยวเปียโนชุด Pictures at an Exhibition หรืองาน
นิทรรศการภาพวาดผลงานทั้ง 10 ชิ้นในบทเพลงชุดนี้ มูสซอคสกี้ ได้รับแรงบันดาลใจจากการไปชมนิทรรศการ
ภาพของศิลปินชื่อดังทั้ง 10 ผลงานภาพวาดของ ทวิกเตอร์ ฮาร์ทมันน์ (Viktor Hartmann) (Nancy Bricard,
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2002: 9) จึงเห็นได้ว่างานศิลปะทั้งภาพและเสียงมีความสัมพันธ์และเป็นแรงบันดาลใจให้ซึ่งกันและกันไม่ว่าจะ
เป็นการสร้างงานศิลปะอารมณ์นามธรรม ที่ได้แรงบันดาลใจจากการฟังเพลงหรือการประพันธ์เพลงที่ได้รับแรง
บันดาลใจมาจากงานศิลปะซึ่งล้วนแล้วทาให้การนาเสนองานศิลปะมีความน่าสนใจ การวาดภาพโดยใช้ ภาวะ
อัตโนมัติ คือวิธีการอัตโนมัติได้ปลดปล่อยจินตนาการของศิลปิน ทาให้เขาสามารถค้นหาสภาวะความเป็นสากล
จักรวาลภายในตัวเขาซึ่งซ่อนอยู่ภายในจิตใต้สานึกได้อย่างอิสระ (จิระพัฒน์ พิตรประชา, 2552: 227) ไม่ต่าง
อะไรกับดนตรีที่มีการด้นสด หรือแม้ แต่การบรรเลงเพลงเดี ยวกันเนื่องมาจากการถ่า ยทอดหรือตีความจาก
โน้ตเพลงออกมาเป็นเสียงดนตรีเพลงแต่ละเพลงย่อมจะมีทานองหรือจังหวะที่ผู้ฟังจาได้แต่รายละเอียดของการ
บรรเลงโดยนักดนตรีแต่ละวงแต่ละคนย่อมแตกต่างกันไปตามลีลาซึ่งนักดนตรีมีสิทธิ์ที่จะแสดงความสามารถใน
การตีความและการเล่นสิ่งนี้เองเป็นเหตุผลที่ทาให้การแสดงแต่ละครั้งแตกต่างกันในด้านความรู้สึกของบทเพลง
แม้จะเป็นเพลงเดียวกัน (ณรุทธ์ สุทธจิตต์, 2548: 5)
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะชุด “สุนทรียภาพแห่งสภาวะอารมณ์ ” ต้องการนาทัศนศิลป์ที่เกิดจาก
ทัศนธาตุต่างๆ ผสมผสานกับหลักการทาภาพเคลื่อนไหวที่นามาฉายภาพบนพื้นผิวประติมากรรม 3 มิติ เพื่อสร้าง
งานศิลปะลัทธิอารมณ์นามธรรมแบบเคลื่อนไหว ลัทธินี้เกิดจากการผสมกันระหว่าง ศิลปะนามธรรม (Abstract
Art) กับลัทธิเอ็กซเพรสชันนิสม์ (Expressionism) มีผลพัฒนามาจากผลงานของคันดินสกี้ มีหลักการใหญ่อยู่ที่มี
การแสดงออกอย่างอิสระและใช้สีสดใส แสดงภาวะทางอารมณ์ของศิลปินซึ่งบังเกิดขึ้นโดยฉับพลัน ไม่ได้มีการ
ตระเตรียมวางแผนล่วงหน้ามาก่อน (กาจร สุนพงษ์ศรี, 2528: 311) พร้อมกับการแสดงดนตรีแบบคีตปฏิภาณ
หรือการด้นสด คือการแต่งทานองเพลงขึ้นมาใหม่สดๆ โดยไม่ได้เตรียมตัวมาล่วงหน้าหรือการโซโล่แบบด้นสด
(William Harris, 2558: online) เน้นความเป็นต้นแบบต้นฉบับความเป็นปัจเจกเฉพาะตัวของศิลปินและมุ่งไปที่
การแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกที่สด ฉับพลัน เพื่อต้องการถ่ายทอดความรู้สึกความสัมพันธ์ระหว่างสภาวะ
อารมณ์ ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ผ่านการด้นสดอย่างฉับพลัน
วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์
1. เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ขององค์ความรู้ทางด้านดนตรีให้ทางานฉับพลันร่วมกับภาพเคลื่อนไหว
ทางศิลปะที่เห็นอยู่เบื้องหน้า
2. เพื่อให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกประทับใจในการรับชมผลงานในรูปแบบการด้นสด
3. เพื่อค้นคว้าการควบคุมการทางานระหว่างภาพกับเสียงในรูปแบบคีตปฏิภาณหรือการด้นสด
ขอบเขตของการศึกษา
1. ศึกษาวิเคราะห์ผลงานศิลปะของศิลปิน ลัทธิอารมณ์นามธรรมเพื่อนามาพัฒนาต่อยอดให้เกิดขึ้น
ใหม่ในรูปแบบภาพเคลื่อนไหวและประติมากรรม
2. คิดค้นกระบวนการทางเทคนิคการฉายภาพบนพื้นผิว 3 มิติ และการควบคุมการด้นสดระหว่าง
ภาพที่ฉายไปยังพื้นผิวประติมากรรมและเสียงดนตรีที่เกิดขึ้นแบบฉับพลัน
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3. นาเสนอผลงานศิลปะในรูปแบบการแสดงสด ประมาณ 15-30 นาที และจัดแสดงผลงานศิลปะ
จานวน 1 ชุด มี 3 ชิ้น ในลักษณะของการ แสดงผลงานเดี่ยว เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน ณ พื้นที่ทางศิลปะ อาทิ
เช่น หอศิลป์ พิพิธภัณฑ์ เป็นต้น
วิธีการดาเนินงาน
เนื่องจากผลงานชุดนี้เป็นการแสดงสดและมีการบันทึกเสียงแบบฉับพลัน จึงจาเป็นต้องมีการทดลอง
เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการทางานของภาพเคลื่อนไหวและผู้สร้างเสียงและพัฒนาเป็นแนวความคิด รวมไป
ถึงเทคนิคด้านการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ในการแสดงสด โดยแบ่งลาดับการทางานได้ดังนี้
ลาดับที่ 1 การค้นคว้าองค์ความรู้เกี่ยวกับการฉายภาพบนพื้นผิว 3 มิติ ในด้านต่างๆ จากสื่อออนไลน์
และคลิปวิดีโอต่างๆ โดยมีเนื้อหาคือ ความหมาย วิธีการใช้งาน การติดตั้ง การนาไปใช้งาน ปัญหาและข้อจากัด
และตัวอย่างศิลปินที่แสดงผลงานและนาเทคนิคนี้ไปใช้รวมไปถึงแนวคิดการออกแบบการจัดแสดงงานในสถานที่
ต่างๆ ซึ่งความหมายของการฉายภาพบนพื้นผิว 3 มิติ คือ การแสดงผลของภาพบนพื้นผิวที่ซับซ้อนโดยอาศัย
หลักการฉายภาพด้วยเครื่องฉายภาพ (Projector) (ภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 แสดงความหมายของ Projection Mapping (Brett Jones, 2555: Online)
ลาดับที่ 2 ชิ้นงานทดลอง ก่อนจะเป็นผลงานศิลปะชุด “สุนทรียภาพแห่งสภาวอารมณ์ ” ได้ทาการ
ทดลอง เพื่อหาข้อสรุป แนวความคิด ข้อจากัด ปัญหา และการแก้ไขปรับเปลี่ยนองค์ประกอบต่างๆ ซึ่งได้แยก
การทดลองผลงานออกเป็น 4 ชิ้นงาน ได้แก่ 1). ทดลองกับตัวเอง 2). ทดลองกับศิลปินดนตรีอิเลกทรอนิกส์ 3).
ทดลองกับกลุ่มดนตรีแนวทดลอง 4). ทดลองกับกลุ่มดนตรีแจ๊ส (ภาพที่ 2) ได้ผลสรุปภาพรวมออกมาได้ดังนี้
1. ตัวเร้า (ภาพเคลื่อนไหวและประติมากรรมสาหรับพื้นผิวรองรับการฉายภาพ) ภาพที่นามา
ทดลองได้แก่ ภาพแนวนามธรรมและรูปภาพจริง ค้นพบว่าหากนาภาพเหล่านี้มาทาเป็นภาพเคลื่อนไหวแล้ว ชุด
ภาพแนวนามธรรมสามารถสร้างจินตนาการให้กับศิลปินที่มาด้นสดได้ดีกว่ารูปภาพจริง เพราะเมื่อใดที่ศิลปินได้
สัมผัสด้วยการมองรูปภาพจริงแล้วทาให้กรอบการคิดจิตนาการได้แคบลงสืบเนื่องด้วยภาพจริงที่สื่อออกมามี
ความหมายที่ตรงกับภาพ ซึ่งทุกคนมีประสบการณ์การรับรู้เหมือนๆ กัน จึงทาให้งานที่ออกมาไม่มีความน่าสนใจ
และไม่ได้เปิดมุมมองความคิดจินตนาการของผู้สร้างเสียง ต่างกับภาพเคลื่อนไหวที่เป็นนามธรรม ประสบการณ์
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การรับรู้ทุกคนต่างกันและเหมือนกับว่าภาพเคลื่อนไหวแบบนามธรรมเป็นสิ่งเร้าที่สามารถให้ผู้สร้างเสียงสามารถ
สร้ า งชุ ด เสี ย งขึ้ น มาและน ามาด้ น สดพร้ อมกัน หลายๆ คนได้ ห ลากหลายมากกว่ า ภาพจริ ง ในส่ ว นของ
ประติมากรรม หลังจากที่ทาการทดลองค้นพบว่า ประติมากรรมไม่ควรมีพื้นผิวที่เป็นระนาบเพราะไม่สามารถ
กระตุ้นการรับรู้ของผู้สร้างเสียงได้ดี ประติมากรรมควรมีมิติ ลึก ตื้น หนา บาง มีรูปทรงที่น่าสนใจ มีขนาดใหญ่
พอที่จะรองรับการฉายภาพเคลื่อนไหวได้ และควรจะเป็นรูปทรงที่มีความเรียบง่าย และติดตั้งง่าย เหมาะแก่การ
เคลื่อนย้ายและปรับเปลี่ยนสาหรับการแสดงงานในพื้นที่ที่ต่างกัน ได้ รวมไปถึงจานวนชิ้นงานของประติมากรรม
ควรจะมีความหลากหลายมากกว่านี้
2. เทคนิคการควบคุมภาพและอุปกรณ์สนับสนุน อุปกรณ์ที่สาคัญอีกอย่างคือเครื่องฉายภาพ หาก
เราต้องใช้พื้นที่ที่มีขนาดใหญ่ ควรจะต้องจัดหาเครื่องฉายภาพที่มีความสว่างเพียงพอต่อการฉายภาพ เนื่องจากใน
การแสดงสดบางทีมีแสงจากภายนอกเข้ามารบกวนทาให้ภาพที่เกิดจากการฉายมีความไม่ชัดเจน อีกทั้งระยะห่าง
ระหว่างเครื่องฉายภาพกับตัวประติมากรรมมีระยะที่ไกล เครื่องฉายที่มีความสว่างเพียงพอจะทาให้ภาพที่เกิดขึ้น
ชัดเจน เนื่องจากการฉายภาพบนพื้นผิว 3 มิติ ต้องทา ณ สถานที่จริง ก่อนวันจริงจึงจะสามารถทาการกาหนดจุด
ฉายบนพื้ น ผิ ว ประติ ม ากรรม และต าแหน่ ง การวางเครื่ อ งฉาย ปั ญ หาที่ พ บคื อ หากเป็ น เครื่ อ งฉายที่ ไ ม่ มี
ประสิทธิภาพดีพอหากเราติดตั้งทิ้งไว้ แล้วมาเปิดใหม่จะทาให้ภาพที่ฉายเคลื่อน ไม่ตรงกับตาแหน่งเดิม ดังนั้นเรา
ควรจะเลือกเครื่องฉายที่มีประสิทธิภาพสูงและที่สาคัญต้องทาการติดตั้งเครื่องฉายไว้ในตาแหน่งเดิมตลอดการ
เตรียมงานและการแสดงจริง รวมไปถึงตาแหน่งที่ตั้งของตัวประติมากรรมด้วย เพื่อไม่ให้ระยะการฉายภาพเปลี่ยน
และอาจส่งผลให้ภาพเคลื่อนไม่ตรงกับพื้นผิวของประติมากรรมในวันแสดงงานจริง
สาหรับอุปกรณ์ดนตรีและการบันทึกเสียงควรเป็นชุดที่ได้มาตรฐานเหมาะสาหรับการแสดงสด ส่วนตัวควบคุม
ภาพเคลื่อนไหว ข้าพเจ้าได้ใช้โปรแกรม Mad Mapper สาหรับทาการฉายภาพบนพื้นผิว และใช้โปรแกรม
VDMX5 สาหรับควบคุมการฉายภาพเคลื่อนไหวในลักษณะแบบแสดงสด
3. ศิลปินที่ทาการด้นสด จากการทดลองค้นพบว่า ศิลปินผู้สร้างเสียงที่มาทาการด้นสดจะมีลักษณะ
ถ้อยทีถ้อยอาศัยในระหว่างการด้นสดและไม่สามารถปรับตัวให้ทันกับชุดภาพเคลื่อนไหวที่ด้นสดพร้อมกันได้
เท่าที่ควร ดังนั้นควรมีให้ผู้สร้างเสียงเตรียมพร้อมก่อนการแสดงจริง เพื่อให้สามารถทาความคุ้นเคยและปรับ
สภาพเข้าหากันได้ก่อนระหว่างศิลปินผู้ทาภาพเคลื่อนไหวกับศิลปินผู้สร้างเสียง รวมไปถึงจานวนของศิลปินผู้สร้าง
เสียงควรมีจานวนมากกว่า 2 คนขึ้นไปเพราะจะสามารถทาให้การด้นสดมีความหลากหลายและน่าสนใจมาก
ยิ่งขึ้น
4. สถานที่และผู้ชม สถานที่สาหรับการจัดแสดงไม่ควรเล็กและใหญ่เกินไป เพราะถ้าหากเล็ก ข้อดีคือ
ง่ายต่อการทาการฉายภาพบนพื้นผิว 3 มิติ แต่ยากในการให้ศิลปินผู้สร้างเสียงเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงเพราะ
ต้องใช้อุปกรณ์เครื่องดนตรีและการจัดวางตาแหน่งเครื่องเสียง และส่งผลไปถึงมุมมองของผู้ชมที่จะมองเห็นได้
ยากเนื่องจากพื้นที่มีข้อจากัด สาหรับพื้นที่หรือสถานที่ที่มีความใหญ่มากจนเกินไป จะมีปัญหาในเรื่องอุปกรณ์การ
ฉายภาพซึ่งต้องใช้คุณภาพที่ค่อนข้างสูง เครื่องฉายภาพที่มีประสิทธิภาพสูงนั้นหายากและมีราคาแพง ในส่วนของ
ผู้เข้าชมจะทาให้รู้สึกว่ามีพื้นที่ว่างมากเกินไป ดังนั้นจึงควรเลือกพื้นที่หรือสถานที่ ที่พอดีขนาดไม่เล็กและไม่ใหญ่
เพียงพอให้มีพื้นที่สาหรับการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงและจานวนผู้ชมที่สามารถมองเห็นการแสดงได้ดี และที่
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สาคัญควรต้องเป็น ที่มีความสว่างหน้อยเพราะต้องมีการฉายภาพจึงต้องอาศัยความมืดเพื่อจะทาให้ภาพที่ฉาย
ออกมาชัดเจน ทั้งหมดนี้สามารถจัดได้ทั้งนอกอาคารและในอาคาร แต่ถ้าจะให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดควรจัดใน
อาคารเพราะสามารถจัดการกับพื้นที่ได้ง่ายกว่านอกอาคารรวมไปถึงสภาพอากาศภายนอกที่ไม่แน่นอนอาจทาให้
เกิดปัญหาระหว่างการแสดงสดได้

ภาพที่ 2 แสดงภาพการทดลองในรูปแบบต่างๆ และภาพเคลื่อนไหวที่นาไปใช้ในการทดลองผลงานศิลปะ
วิเคราะห์และสรุปผลงานทดลอง จากการทดลองที่ผ่านมาทั้งหมด สามารถสรุปเป็นผลงานศิลปะ
ต้นแบบได้ว่า เป็นงานศิลปะที่มีการแสดงสดและเก็บข้อมูลบันทึกไว้เพื่อนาข้อมูลไปแสดงอีกครั้งหนึ่ง สถานที่ควร
จะไม่เล็กและไม่ใหญ่มาก เหมาะสมกับขนาดของประติมากรรม เครื่องฉายภาพ อุปกรณ์ดนตรี และพื้นที่สาหรับ
ผู้ชม และควรเป็นห้องที่มีแสงรบกวนน้อยที่สุด ศิลปินที่ทาการด้นสดควรมีไม่ต่ากว่า 2 คน ต้องมีการเตรียมความ
พร้อม ทาความเข้าใจก่อนการแสดง ประติมากรรมต้องมีพื้นที่ในการฉายมีความลึก ตื้น หนา บาง และมีมากกว่า
1 ชิ้น ภาพเคลื่อนไหวต้องเป็นภาพนามธรรมหลากหลายรูปแบบเพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นจินตนาการให้กับ
ผู้สร้างเสียง
แนวความคิดในการสร้างสรรค์ ต้องการสร้างสรรค์ผลงานที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างงานทัศนศิลป์
กับศิลปินผู้สร้างเสียงในรูปแบบคีตปฏิภาณหรือการด้นสดให้เกิดการรับรู้ในสภาวะของจินตนาการร่วมกับการ
ทางานของภาพเคลื่อนไหวในรูปแบบนามธรรมโดยใช้องค์ประกอบของแสง สี เสียง และเทคนิคการฉายภาพบน
พื้นผิว 3 มิติ ซึ่งลักษณะของงานจะเป็นการแสดงงานทัศนศิลป์และเสียง มีการจัดทาภาพเคลื่อนไหวบนพื้นผิว
ประติมากรรมที่ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะลัทธิอารมณ์นามธรรมและเสียงที่สร้างขึ้นจากผู้สร้างเสียง
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รูปแบบวิธีการนาเสนอ
สร้างงานทัศนศิลป์ภาพเคลื่อนไหวฉายบนพื้นผิวประติมากรรมให้ทางานร่วมกับเสียงที่สร้างขึ้นจาก
ผู้สร้างเสียงในรูปแบบคีตปฏิภาณหรือการด้นสด
ลาดับที่ 3 หลังจากที่ได้แนวคิดในการสร้างสรรค์ศิลปะ ตัวเร้า หรือภาพเคลื่อนไหวและประติมากรรม
ยังขาดเนื้อหาในการนาเสนอ จึงได้ทาการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับศิลปะลัทธิอารมณ์นามธรรมเพื่อที่จะ
น ามาประยุ กต์ ใช้ กับ ผลงานศิล ปะของข้า พเจ้ า โดยมุ่ ง เน้ น ไปที่ การศึกษาผลงานของศิล ปิ น ในลั ท ธิ อารมณ์
นามธรรม งานศิลปะเกิดขึ้นอย่างฉับพลันของจิตไร้สานึกจึงบังเกิดรูปทรงที่ไม่ได้มีเจตนา ศิลปินกลุ่มนี้ปฏิเสธการ
ออกแบบใช้สีสันรุนแรงตามอารมณ์ความรู้สึก ใช้เทคนิคการสร้างภาพอย่างอิสระเสรี เช่น การวาดภาพ การหยด
สี สลัดสี การเทสี ฯลฯ (อารี สุทธิพันธุ์, 2528: 172) ซึ่งที่กล่าวมามีลักษณะคล้ายกับแนวความคิดของงานศิลปะ
ของข้าพเจ้าแต่ต่างกันเพียงเพราะว่าได้นามาต่อยอดพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบภาพเคลื่อนไหวและการนาเสนอแบบ
ใหม่ เนื่องจากผลงานศิลปะและตัวของศิลปินในลัทธิอารมณ์นามธรรมมีจานวนมาก ข้าพเจ้าจึงใช้วิธีการคัดเลือก
ศิลปินให้เหลือเพียง 3 ท่าน โดยใช้เกณฑ์เพื่อให้เหมาะสมกับผลงานศิลปะของข้าพเจ้าดังนี้ 1.) มีความชัดเจนของ
รูปทรงเหมาะที่จะนามาพัฒนาให้เป็นประติมากรรมแบบง่ายที่สามารถมีพื้นผิวรองรับการฉายภาพได้ 2.) เลือก
ผลงานศิลปะของศิลปินที่มีลาดับความซับซ้อนแตกต่างกันทางด้าน สี (Color) , เส้น (Line), รูปทรง (Form)
และ พื้นที่ว่าง (Space) 3.) มีทัศนธาตุที่สามารถนามาเป็นภาพเคลื่อนไหวได้เพื่อแสดงภาวะอารมณ์ต่างๆ จาก
เกณฑ์ข้างต้นทาให้สามารถคัดเลือกผลงานของศิลปินที่สามารถนามาพัฒนาต่อยอดกับงานศิลปะของข้าพเจ้าได้
คือ Willem de Kooning, Mark Rothko และ Franz Marc
ลาดับที่ 4 กระบวนการออกแบบสร้างสรรค์ศิลปะชุด “สุนทรียภาพแห่งสภาวะอารมณ์ ” จาก
แนวความคิดที่ต้องการสร้างสรรค์งานศิลปะที่เกิดจากการด้นสดทั้งภาพเคลื่อนไหวและเสียงโดยการฉายภาพบน
พื้นผิว 3 มิติเป็นตัวเร้าที่จะทาให้ศิลปินผู้สร้างเสียงได้สร้างสรรค์เสียงขึ้นมาแบบฉับพลัน ในขณะเดียวกันผู้
ควบคุมภาพก็ทาการด้นสดไปด้วย จึงทาให้เกิดการปะทะ ทางด้านอารมณ์ จินตนาการ และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่
ขึ้นแบบฉับพลัน จึงเป็นที่มาของชื่อผลงาน “สุนทรียภาพแห่งสภาวะอารมณ์ ” โดยสิ่งเร้านั้นได้รับแรงบันดาลใจ
มาจากศิลปินลัทธิอารมณ์นามธรรม ทั้งนี้ประสบการณ์ทางสุนทรียะของมนุษย์จะต้องมีองค์ประกอบคือ สุนทรีย
วัตถุ คือ สิ่งของใดๆ ที่เกี่ยวกับความนิยมหรือความงามจากธรรมชาติ และที่มนุษย์สร้างขึ้น มนุษย์ผู้รับรู้ แยกได้
เป็นสองพวกคือ มนุษย์ผู้สร้างสุนทรียวัตถุและมนุษย์ผู้สนใจ ผู้ศึกษาและผู้สนับสนุน ซึ่งทั้งสองกลุ่มต่างมีสุนทรีย
วัตถุเป็นตัวกลางร่วมกัน สื่อถึงกันได้โดยเฉพาะของตัวกลางนั้น และสุทรียรส ส่วนที่เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้น
(ประเสริฐ ศีลรัตนา, 2542: 7) จากองค์ประกอบทางสุนทรียะดังกล่าว กระบวนการออกแบบสร้างสรรค์ศิลปะ
ของข้าพเจ้า จึงมีองค์ประกอบเพื่อให้บรรลุถึงสุนทรียะทางอารมณ์ได้ ดังนี้ คือ 1.ผู้ควบคุมภาพเคลื่อนไหว 2.
ผู้สร้างเสียง 3. ผู้ชม 4. ภาพเคลื่อนไหวกับประติมากรรมพื้นผิว 3 มิติ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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1. ผู้ควบคุมภาพเคลื่อนไหว ซึ่งได้แก่ตัวของข้าพเจ้าเองมีหน้าที่ในการควบคุมการฉายภาพบน
พื้นผิว 3 มิติหรือตัวประติมากรรม ในขณะเดียวกันทาหน้าที่เป็นศิลปินทาการด้นสดภาพเคลื่อนไหว เพื่อสร้างแรง
กระตุ้น สร้างจิตนาการให้กับผู้สร้างเสียง กาหนดความสั้น -ยาว ช้า-เร็ว ของภาพเคลื่อนไหวที่ด้นสดออกไป
มีลักษณะเหมือนกับวาทยกร (Conductor) ในการแสดงดนตรีออร์เคสตร้าหรือผู้กากับนั่นเอง
2. ผู้สร้างเสียง ในงานศิลปะชุดนี้มีผู้สร้างเสียงจานวน 4 คน เพื่อให้ครบตาแหน่งกับอุปกรณ์
เครื่องดนตรีที่ได้เตรียมไว้ คือ กลองชุด 1 ชุด กีตาร์ 2 ตัว และ เบส 1 ตัว ซึ่งทั้ง 4 คนเป็นบุคคลที่มี
ประสบการณ์ความสามารถและไหวพริบในการด้นสดอยู่แล้ว ดังนั้นจึงไม่ยุ่งยากสาหรับการเตรียมตัวก่อนการ
แสดงและสร้างความเข้าใจให้ตรงกันกับผู้ควบคุมภาพเคลื่อนไหว
3. ผู้ชม สามารถเป็นใครก็ได้ ทุกเพศทุกวัย ทุกสายอาชีพ ที่มีความสนใจ อยากรับรู้ อยากสัมผัส
และอยากเปิดรับงานศิลปะในรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นแบบฉับพลัน
4. ภาพเคลื่อนไหวกับประติมากรรมพื้นผิว 3 มิติ ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจหลักสาคัญของผลงานศิลปะ
ชุด “สุนทรียภาพแห่งสภาวะอารมณ์ ” เนื่องจากเป็นส่วนที่ทุกคนต้องสั มผัส จับต้องได้ และเป็นเหมือนจุด
ศูนย์กลางที่เชื่อมโยงระหว่าง ผู้ควบคุมภาพเคลื่อนไหว ผู้สร้างเสียง ผู้ชม เข้าด้วยกัน โดยข้าพเจ้าได้เลือกผลงาน
ศิลปะจากศิลปิน Willem de Kooning, Mark Rothko และ Franz Marc เพื่อนามาพัฒนาเป็นภาพเคลื่อนไหว
จานวน 15 คลิป และประติมากรรม 3 ชิ้น โดยมีขั้นตอนในการออกแบบดังต่อไปนี้
ประติมากรรมชิ้นที่ 1 ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปิน Willem de Kooning โดยเลือกผลงานทางศิลปะ
ของศิลปินจานวน 5 ชิ้นแล้วถอดรหัสเพื่อจะนาไปสู่ภาพเคลื่อนไหวและประติมากรรมสาหรับทาเป็นพื้นที่ฉาย
ภาพเคลื่อนไหว สีที่ศิลปินเลือกใช้ จะอยู่ในโทนร้อนและเย็นสลับกัน แต่ด้วยการผสมผสานของเส้นที่มีความลื่น
ไหล มีการเคลื่อนที่ ทาให้รู้สึกถึงความอ่อนไหว เคลื่อนที่ตลอดเวลา ในลักษณะอารมณ์ที่นิ่งๆ ไม่หวือหวา และไม่
ร้อนแรง ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ พร้อมกันนั้นมีการใช้รูปทรงโค้งงอเข้ามาช่วยเพิ่มจังหวะและจุดเด่นให้กับ
งาน ในขณะที่ศิลปินก็ยังทิ้งพื้นที่ว่างให้ผู้ชมได้มีอากาศหายใจและลื่นไหวไปกับตัวงานได้ดี ข้าพเจ้าได้ทาการดึง
เอาองค์ ป ระกอบออกมาไม่ ว่ า จะเป็ น ลั ก ษณะของเส้ น สี และการลื่ น ไหล พั ฒ นาน าไปสู่ ก ารท าให้ เ ป็ น
ภาพเคลื่อนไหวในจังหวะที่ไม่เร็วจนเกินไป เพื่อคงรักษาภาวะอารมณ์ในผลงานของศิลปินอยู่ พร้อมกันนั้นได้
นาไปออกแบบเป็นประติมากรรมแบบเรียบง่าย เป็นเส้นแนวนอน ในขณะเดียวกันหากเข้าไปมองใกล้ๆ แล้ว
จะเห็นความลึก ตื้น ของตัวเส้นแนวนอน เพิ่มมิติ เพิ่มการสัมผัสของตัวประติมากรรม ทาให้มีความน่าสนใจมาก
ยิ่งขึ้น แต่ก็ยังคงมีความนิ่ง และดูลื่นไหลเหมือนเดิมเมื่อเราเปลี่ยนมุมมองในการมองประติมากรรม (ภาพที่ 3)
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ภาพที่ 3 แสดงขั้นตอนกระบวนการออกแบบจากผลงานของศิลปิน Willem de Kooning มาเป็น
ภาพเคลื่อนไหวและประติมากรรมเพื่อนาไปสู่การแสดงด้นสดแบบฉับพลัน
ประติมากรรมชิ้นที่ 2 ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปิน Mark Rothko โดยเลือกผลงานทางศิลปะของ
ศิลปินจานวน 5 ชิ้นแล้วถอดรหัสเพื่อจะนาไปสู่ภาพเคลื่อนไหวและประติมากรรมสาหรับทาเป็นพื้นที่ฉาย
ภาพเคลื่อนไหว สีที่ศิลปินเลือกใช้คู่สีไม่มากและเป็นสีโทนเย็นเป็นหลัก ลักษณะของรูปทรงที่ใช้แบบเรียบง่าย
พื้นที่ในการจัดวางขึ้นอยู่กับพื้นที่สีที่ศิลปินกาหนดมาทาให้ผลงานศิลปะของ Mark Rothko ดูเรียบนิ่ง และมี
พื้นที่ว่างเพียงพอที่จะให้เกิดการกระตุ้นจินตนาการ สาหรับประติมากรรมได้ออกแบบมาจากการวางตาแหน่งของ
เส้นที่ศิลปินได้ใช้นามาปรับให้เป็นผืนสี่เหลี่ยมแนวตั้งเพื่อให้ตัวประติมากรรมมีความเชื่อมโยงกับชิ้นงานอื่นๆ มี
การจัดฉากแนวตั้ง เพิ่มตัววัตถุกล่องสี่เหลี่ยมไว้ตรงกลางเพื่อเพิ่มมิติการรับรู้ของผู้สร้างเสียงและผู้ชมเมื่อมีการ
ฉายภาพทับไปบนตัวประติมากรรม (ภาพที่ 4)
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ภาพที่ 4 แสดงขั้นตอนกระบวนการออกแบบจากผลงานของศิลปิน Mark Rothko มาเป็นภาพเคลื่อนไหวและ
ประติมากรรมเพื่อนาไปสู่การแสดงด้นสดแบบฉับพลัน
ประติมากรรมชิ้นที่ 3 ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปิน Franz Marc โดยเลือกผลงานทางศิลปะของศิลปิน
จ านวน 5 ชิ้ น แล้ ว ถอดรหัส เพื่ อ จะน าไปสู่ ภ าพเคลื่ อ นไหวและประติ ม ากรรมส าหรั บ ท าเป็ น พื้ น ที่ ฉ าย
ภาพเคลื่อนไหว สีที่ศิลปินเลือกใช้เน้นไปทางโทนร้อน ฉูดฉาด แข็งแรง รู้สึกถึงภาวะอารมณ์ที่ดุเดือด ร้อนแรง
รวมไปถึงรูปทรงที่ได้คลี่คลายออกในลักษณะเป็นแท่งสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมแสดงถึงความเฉียบแหลม ความรวดเร็ว
พื้นที่ในการจัดวางเป็นกลุ่มก้อนดูอึดอัดและในขณะเดียวกันรู้สึกได้ถึงการเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน ส่งผลต่อ
การนาองค์ประกอบไปทาภาพเคลื่อนไหวที่มีความเร็ว การผสมผสานขององค์ประกอบที่เคลื่อนไหวไปในทาง
เดียวกัน สื่อถึงอารมณ์ความวุ่นวาย ความแข็งแกร่ง ในบางครั้งสามารถเคลื่อนที่สลับทิศทางกันได้ เพื่อก่อให้เกิด
ความสับสน หลังจากที่ได้ออกแบบภาพเคลื่อนไหวออกมาแล้ว การสร้างประติมากรรมบนพื้นฐานความเรียบง่าย
และให้มีพื้นที่เพียงพอต่อการฉายภาพเคลื่อนไหวทับลงบนประติมากรรม ข้าพเจ้าได้เลือกรูปทรงสามเหลี่ยมมาใช้
เป็นประติมากรรมเนื่องจากผลงานของ Franz Marc มีความเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยมผสมผสานกันอยู่
แทบจะทุกผลงานที่ศิลปินได้สร้างสรรค์มา แต่เนื่องจากชิ้นงานที่ข้าพเจ้าทา ทั้ง 2 ชิ้นที่ผ่านมา มีความเป็น
สี่เหลี่ยมแบบเรียบง่ายแล้ว ข้าพเจ้าจึงตัดสินใจใช้รูปทรงสามเหลี่ยมเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับพื้นผิวกับชิ้นที่
อื่นกๆ และสร้างมิติการรับรู้ของผู้สร้างเสียง ผู้ชม รวมไปถึงตัวข้าพเจ้าเอง (ภาพที่ 5)
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ภาพที่ 5 แสดงขั้นตอนกระบวนการออกแบบจากผลงานของศิลปิน Franz Marc มาเป็นภาพเคลื่อนไหวและ
ประติมากรรมเพื่อนาไปสู่การแสดงด้นสดแบบฉับพลัน
ในการสร้างประติมากรรมทั้ง 3 ส่วนให้รวมเป็นผลงานชิ้นเดียวกันนั้น ข้าพเจ้าได้ออกแบบเป็นฉาก
หมุนได้ 360 องศาเมื่อประติมากรรมชิ้นที่ 1 แสดงเสร็จสิ้นแล้ว เราสามารถหมุนฉากเพื่อเข้าสู่ประติมากรรมชิ้นที่
2 และ 3 ได้ตามลาดับ ทั้งนี้ เราสามารถเริ่มจากประติมากรรมชิ้นไหนก่อนก็ได้แล้วแต่ภาวะอารมณ์ที่เกิดขึ้น ณ
ตอนนั้น ในการจัดทาประติมากรรมหมุนได้ ข้าพเจ้าต้องคานึงถึงความสมดุลของประติมากรรมในแต่ละด้านให้มี
น้าหนักที่ใกล้เคียงกันมากที่สุด เพราะจะช่วยรักษาสมดุลในการหมุนเพราะถ้าหากประติมากรรมมีน้าหนักที่
ต่างกันมากจะทาให้ระบบการหมุนมีปัญหาส่งผลให้เวลาหมุนกลับมาที่เดิมตาแหน่งจะไม่ตรงตามที่เราติดตั้ง
เครื่องฉายภาพไว้ทาให้จุดที่เรากาหนดคลาดเคลื่อนไปได้ (ภาพที่ 6)
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ภาพที่ 6 การจัดทาประติมากรรมและการทาแกนหมุนบังคับฉาก
ลาดับที่ 5 กระบวนการจัดแสดงผลงานศิลปะชุด “สุนทรียภาพแห่งสภาวะอารมณ์”
การติ ด ตั้ ง ผลงานศิล ปะ เนื่องจากการแสดงผลงานศิล ปะที่ ต้ องอาศัย สถานที่ ที่ มีแสงสว่ า งน้ อยในการฉาย
ภาพเคลื่อนไหวลงบนพื้นผิวประติมากรรม 3 มิติ จึงควรเป็นห้องโถงที่สามารถปิดกั้นแสงได้ เพื่อที่จะแสดงได้ทั้ง
เวลากลางวั น และกลางคื น
การจั ด แสดงงานในครั้ ง นี้ จึ ง เลื อ กสถานที่ ด้ า นในหอศิ ล ป์ วั ฒ นธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทาการติดตั้งก่อนวันจริง 2 วัน เพราะต้องทาการติดตั้งเครื่องฉายภาพ และทาการ
ทดสอบการฉายภาพเคลื่อนไหวให้ตรงกับตาแหน่งที่ตั้งของฉากประติมากรรมที่ตั้งไว้ในตาแหน่งเดิม (ภาพที่ 7)
โดยการจัด วางองค์ประกอบทุกอย่ างได้ คานึง ถึง พื้น ที่ที่ เป็ นเขบเขตและปรับเปลี่ ยนตามขนาดของพื้น ที่ ให้
ความสาคัญกับทุกองค์ประกอบเพื่อตอบสนองต่อแนวคิดและการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผลงานกับพื้นที่และ
ผู้ชมให้สามารถเข้าถึงและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้

ภาพที่ 7 การจัดวางตาแหน่งประติมากรรมหมุนได้ในสถานที่จัดแสดงงานนิทรรศการ
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การแสดงผลงานศิลปะ ในการแสดงสดผลงานศิลปะชุด สุนทรียภาพแห่งสภาวะอารมณ์ เป็นการ
แสดงการด้นสดแบบฉับพลันเพราะฉะนั้นจะไม่มีการเตรียมตัวหรือนัดกับสมาชิกผู้สร้างเสียงมาก่อน เป็นการสร้าง
จินตนาการและปลดปล่อยออกมาเบื้องหน้าเท่านั้น มีเพียงแค่การอุ่นเครื่องเพื่อเรียกศักยภาพและเตรียมความ
พร้อมของผู้สร้างเสียงและการตรวจเช็คความเรียบร้อย สิ่งที่ทาได้แค่เพียงการพูดคุยเพื่อปรับความเข้าใจถึง
ผลงานศิลปะที่กาลังจะเกิดขึ้น และอารมณ์ที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการแสดงสด (ภาพที่ 8)
ด้านกายภาพ การแสดงผลงานจะใช้การเน้น ไปที่ ตัว ประติมากรรมเพื่อเปิด มุมมองให้ ผู้ควบคุ ม
ภาพเคลื่อนไหว ผู้สร้างเสียง และผู้ชมสามารถมองเห็นได้เด่นชัด เนื่องจากภาพเคลื่อนไหวที่ฉายบนประติมากรรม
คือตัวเร้าที่จะทาให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการรับ รู้ถึงสุนทรียะของผลงานศิลปะชุดนี้ รวมไปถึงการจัดระบบเครื่อง
เสียงต้องมีความคมชัดทุกจุดเพื่อเป็นตัวเสริมสร้างบรรยากาศและเป็นเหมือนเสียงสะท้อนที่จะทาให้ผู้สร้างเสียง
ได้ยินเพื่อเชื่อมโยงไปถึงการด้นสดในลาดับต่อๆ ไป และเชื่อมประสานอารมณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างการแสดงนั้น
แนวความคิดและเนื้อหา การด้นสดแบบฉับพลันของทั้งภาพเคลื่อนไหวนามธรรมที่ได้รับอิทธิพลมา
จากศิลปะอารมณ์นามธรรมและผู้สร้างเสียง ในสภาวะอารมณ์ที่เกิดขึ้นจริง ณ ตอนนั้น ทาให้เกิดสุนทรียภาพอีก
ลักษณะหนึ่งซึ่งเกิดความประทับใจเบื้องหน้า เกิดการปะทะ เกิดการพูดคุยในลักษณะสาแดงฤทธิ์ของความเป็น
ปัจเจกบุคคลออกมา ชี้ให้เห็นถึงการรับรู้แบบใหม่ เกิดประสบการณ์ทางสุนทรียะที่ทาให้เกิดความเพลิดเพลิน
หลุดจากขีวิต จริงชั่วคราว และเกิด อารมณ์ร่วมกับผู้ควบคุมภาพและผู้สร้างเสี ยง แม้เป็น เพียงช่วงเวลาสั้น ๆ
เท่านั้นก็ตาม

ภาพที่ 8 ภาพบรรยากาศการแสดงผลงานศิลปะชุด สุนทรียภาพแห่งสภาวอารมณ์
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ผลการดาเนินงาน (องค์ความรู้ที่ได้)
ผลงานศิลปะชุด “สุนทรียภาพแห่งสภาวอารมณ์” เป็นชิ้นงานที่พูดถึงการด้นสดของข้าพเจ้าซึ่งเป็น
ผู้ทาการควบคุมภาพเคลื่อนไหวพร้อมกับฉากที่มีพื้นผิว 3 มิติ โดยใช้เทคนิคการฉายภาพบนพื้นผิว 3 มิติ และนัก
ออกแบบเสียงโดยการด้นสดจากภาพเคลื่อนไหวที่ข้าพเจ้าทาขึ้นมา งานชิ้นนี้ประกอบไปด้วยชิ้นงาน 3 ชิ้น ซึ่งสื่อ
ถึงภาวะอารมณ์ที่ต่างๆ กัน 3 ลักษณะ โดยตัวชิ้นงานและภาพเคลื่อนไหวนี้ ได้รับอิทธิพลจากศิลปินในลัทธิ
อารมณ์นามธรรม อันได้แก่ Mark Rothko, Franz Marc และ Willem de Kooning
รายละเอียดผลงานศิลปะชุดนี้ประกอบด้วย 4 ส่วนสาคัญ คือ 1. ผู้ควบคุมภาพเคลื่อนไหว 2. นัก
ออกแบบเสียง 3. ผู้ชม 4. ภาพเคลื่อนไหวกับประติมากรรมพื้นผิว 3 มิติ โดยทั้งหมดได้มาร่วมสร้างภาวะทาง
อารมณ์ ณ ตอนนั้น (ด้นสด) แบบฉับพลัน ในระหว่างการแสดงสด ข้าพเจ้าได้มีการบันทึกข้อมูลออกมาทั้งใน
รูปแบบภาพเคลื่อนไหวและเสียงเพื่อนาไปจัดแสดงอีกครั้งหนึ่ง
ผลงานชุดนี้เป็นเสมือนการล้อมวงพูดคุย สนทนาปราศัยกัน ความคิดที่เปิดกว้าง และอิสระในการ
แสดงออก เพื่อให้เกิดการรับรู้ในรูปแบบใหม่ๆ ผลงานศิลปะในรูปแบบใหม่ๆ สร้างแรงบันดาลใจ และความ
ประทับใจให้ทั้ง 4 ส่วนที่ได้กล่าวมาข้างต้น โดยใช้เครื่องมือหลายๆ อย่างคือ ภาพเคลื่อนไหว ประติมากรรม และ
เสียง มาผสมผสาน ตีความ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อให้เกิดงานศิลปะชิ้นใหม่
“การล้ อ มวงสนทนาแบบด้ น สดโดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ ที่ ต นเองมี อ ยู่ สามารถผลั ก ดั น ชิ้ น งานหรื อ
แนวความคิดให้เกิด ขึ้นแบบฉับพลัน มีอิสระในการแสดงออก ให้ความสาคัญกับปัจเจกบุคคล และเกิดขึ้นได้
หลายๆ ครั้ง มีความหลากหลายของรูปแบบ เหมือนกับคาถามปลายเปิดที่ปล่อยพื้นที่ให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม
สุนทรียะแห่งสภาวะอารมณ์ จึงไม่มีวันสิ้นสุด”
โดยสรุปองค์ความรู้ที่คน้ พบและข้อเสนอแนะจากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะชุด “สุนทรียภาพแห่งสภาว
อารมณ์” ได้ดังนี้
1. องค์ความรู้ใหม่ที่เกิดจากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสิ่งที่ค้นพบ คือ ค้นพบวิธีการนาคุณค่าของ
การสร้างผลงานศิลปะแบบดั้งเดิมมาสู่โลกสมัยใหม่ โดยการใช้เทคโนโลยีมาเล่าเรื่องใหม่ ทาให้เกิดแนวคิ ด
การผสมผสานทั้งภาพเคลื่อนไหวและเสียง และมุมมองใหม่ในการแสวงหาองค์ความรู้ และการนาเสนอ
2. องค์ความรู้ใหม่ทางด้านแนวความคิดการด้นสดของศิลปินนักออกแบบเสียง ปกติการด้นสดจะ
เกิดขึ้นก็เพราะการเล่นเครื่องดนตรีมีผู้นาและผู้ตาม มีจังหวะ มีท่อนเพลง มีการวางคอร์ดและคีย์มาก่อน ทุกคน
ถึงจะสามารถด้นสดและสร้างเพลงขึ้นมาใหม่ได้ แต่หลังจากผลงานศิลปะชิ้นนี้เกิดขึ้น ศิลปินนักออกแบบเสียง
สามารถใช้ภาพเคลื่อนไหวและตัวประติมากรรมเป็นตัวสร้างแรงบันดาลใจและสร้างจินตนาการแบบฉับพลัน ณ
อารมณ์ที่เกิดขึ้นขณะนั้น จึงทาให้ศิลปินนักออกแบบเสียงได้รับประสบการณ์ใหม่จากการด้นสดมากกกว่าที่เคย
ทามา
3. องค์ความรู้ใหม่ทางด้านการแก้ปัญหา ค้นคว้าเทคนิค วิธีการในกระบวนการเฉพาะทางในการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสิ่งที่ค้นพบ-คือ-การฉายภาพเคลื่อนไหวบนพื้นผิว 3 มิติ ที่มีการหมุนฉาก สามารถถูก
ควบคุมและไม่ให้เกิดการเหลื่อมล้าได้ด้วยวิธีการใช้เซนเซอร์ และถูกควบคุมด้วยรีโมตบังคับการหมุนของฉาก
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เพื่อให้ได้ตาแหน่งเดิมในขณะเดียวกันน้าหนักของตัวประติมากรรมทั้ง 3 ด้านต้องมีน้าหนักที่ใกล้เคียงกันเพื่อ
สร้างสมดุลในระหว่างที่หมุน
4. องค์ความรู้ใหม่ทางด้านทฤษฎีศิลปะเฉพาะด้าน จากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสิ่งที่ค้นพบ คือ
การสร้า งสรรค์เพลงแบบด้ นสดที่เกิด ขึ้น โดยมี สิ่ง เร้าคือภาพเคลื่ อนไหวที่ น าเอารูป แบบศิล ปะลัท ธิอารมณ์
นามธรรมมาด้นสด ผนวกกับพื้นผิวที่มีความนูน ความลึก ความหนา ความบาง ทาให้เกิดงานศิลปะรูปแบบใหม่ที่
สามารถสร้างสรรค์ได้ไม่มีที่สิ้นสุด แต่ละครั้งไม่มีความเหมือนกันและหลากหลายรูปแบบ
5. นาผลงานศิลปะไปต่อยอดโดยให้ผู้เข้าชมเข้ามามีส่วนร่วมกับงานศิลปะได้ด้วยการเล่นเครื่องดนตรี
ที่เตรียมไว้และทาการด้นสดโดยใช้ภาพเคลื่อนไหวที่ผู้ควบคุมเป็นผู้ทาการด้นสดเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดจินตนาการ
และถ่ายทอดออกมาผ่านเครื่องดนตรี เกิดประสบการณ์ทางสุนทรียะและทาให้ผู้ชมสามารถใกล้ชิดและรู้สึกเป็น
ส่วนหนึ่งในงานศิลปะได้
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