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บทคัดย่อ
 โครงการสร้างสรรค์ภาพถ่ายจากภาพอภนิิหารของศิลปะฮนิด ูเป็นโครงการ

วิจยัเชงิสร้างสรรค์ โดยได้แรงบนัดาลใจจากศิลปะตะวนัออก มวีตัถปุระสงค์ 1) ศกึษา

และทบทวนแนวเรื่องและรูปแบบการสร้างสรรค์ภาพถ่ายของผู้วิจัยเชิงสร้างสรรค์ 

ระหว่างปี พ.ศ. 2546 – 2552 เพื่อหาแนวทางพัฒนาการสร้างสรรค์ 2) ศึกษาศิลป

วัตถุที่ให้แรงบันดาลใจต่อแนวเรื่องจินตภาพในศิลปะตะวันออก 3) เพื่อสร้างสรรค์

ผลงานทัศนศิลป์ ท่ีสะท้อนรูปลักษณ์และวิธีการถ่ายทอดเรื่องราวทางศาสนาใน

ศิลปะตะวันออก ด้วยเทคนิคและวิธีการทางภาพถ่าย 

 ผลจากการศกึษาและสร้างสรรค์พบว่า 1) แนวเรือ่งและรปูแบบการสร้างสรรค์ 

ภาพถ่ายของผู้วิจัยเชิงสร้างสรรค์ ระหว่างปี พ.ศ. 2546 – 2552 คือการน�าเสนอ

กระบวนการถ่ายภาพจากฟิล์มต้นฉบับ เป็นสื่อสะท้อนข้อจ�ากัดของการน�าเสนอ

ความจริงในภาพถ่าย แนวทางการสร้างสรรค์เฉพาะตนเกิดจากการใช้คุณลักษณะ

และข้อจ�ากดัของจ�านวนภาพในฟิล์มเป็นตัวก�าหนดเทคนคิการสร้างสรรค์ ก่อให้เกดิ

รูปแบบผลงาน คือ การสร้างเอกภาพในการเล่าเรื่องจากภาพที่เรียงล�าดับในฟิล์ม 

และเกดิแนวทางพฒันาผลงานสร้างสรรค์ภายใต้แนวเรือ่งจติภาพในศลิปะตะวนัออก 

ด้วยเทคนคิการสร้างภาพทีข่ดัแย้งกบักฎแรงโน้มถ่วงของวตัถ ุทีม่าจากวธีิการถ่ายภาพ 

ด้วยการถือกล้องจากทั้งสองด้าน เพื่อให้ภาพลักษณะกลับด้านที่สวนทางกับการ

ล�าดับภาพในฟิล์ม 2) ภาพศิลปวัตถุที่ให้แรงบันดาลใจต่อการสร้างสรรค์ จากการ

ศกึษาและค้นคว้าภาพการแสดงอภนิหิารในศลิปะตะวนัออก คอื ภาพประตมิากรรม

เทพีของศาสนาฮินดู ท่ีสะท้อนจินตภาพต่อความเชื่อในพลัง อ�านาจ  ของ สตรี เพศ  

ที่ท�าให้  โลกเกิดความอุดมสมบูรณ์ เป็นต้นแบบการสร้างสรรค์ภาพถ่าย 3) ผลการ

สร้างสรรค์ผลงานถ่ายภาพ จากศิลปวัตถุที่ให้แรงบันดาลใจจากแนวคิดเรื่องความ

สมดลุจากพลงัคูต่รงข้ามระหว่างชายหญิง ด้วยการสร้างความสมัพันธ์ระหว่างรปูทรง 

มนุษย์ 2 คน ในลักษณะสอดประสานอย่างมีดุลยภาพ มีลักษณะเคลื่อนไหว และ

เป็นสุนทรี ยภาพเกิดจากระเบียบของการเรียงภาพและข้อจ�ากัดของฟิล์มที่เผยให้

เหน็ความจรงิของกระบวนการสร้างสรรค์ ทีก่�าลงัน�าเสนอภาพความจรงิแบบอุดมคติ

ของศิลปะตะวันออก
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Abstact 
 The creative project in photography is inspired from Hindu 

Iconography project. It is a creative research project which has been 

inspired by Oriental Art. The objective of the project aims: 1) To study 

and re-evaluate the concept and creative process of the practitioner 

during 2003 – 2009. 2) To study the art object which is inspired the 

concept of Hindu Iconography. 3) To create visual artwork inspired from 

forms and narration of religious from oriental art through photographic  

method and techniques.

 The research and creative outcome suggests that 1) Theme 

and creative form of myself as a creator during 2003-2009 is the  

presentation of photographic process from the original source of 

positive film that has been reflected the limitation of genuineness 

perspective in photograph. As such, the method of individual creation 

is occurred by employing the qualification and limitation of a number 

of pictures to determine the creative technique. This technique has 

generated the form of work which is considered as the creation of the 

unity in the theme through the photograph in the positive film  

alphabetically and the method of development in creative work under 

the theme of mentality in Oriental Art. The use of photographic  

technique that is resisting to the law of gravity of object can be  

created by the use of vertical arrangement and the process of taking 

photographs from both sides helps to create obscure effect on the 

sequences of each films. 2) The photograph of art object has been 
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giving an inspiration according to the study of the photograph which is 

creating under the concept of iconography in Oriental Art is Hindu  

goddess statues, it is reflected the image of belief through the strength 

of femininity which makes a fertility world and is an archetype of  

photography creation. 3) The creative work and photographic work from 

art object have been inspired by the harmony concept of power  

couple between male and female. The relationship between human 

shape and form can be interweaved with human movement harmoni-

ously and revealed aesthetics that has occurred by design composition 

fundamentals to convey the reality through the ideal in Oriental Arts.

Keywords : Photography, Hindu Iconography, Oriental Art

บทน�ำ
 ภาพถ่ายเป็นสือ่การสร้างสรรค์ท่ีไม่เพียงถกูพจิารณาว่าเป็นศิลปะประเภท

หนึ่งเท่านั้น แต่สามารถใช้เป็นสื่อศิลปะเชิงทดลอง ไม่ต่างจากผลงานทัศนศิลป์ที่มี

การทดลองอย่างหลากหลายในฐานะศิลปะร่วมสมัย โดยผู้สร้างสรรค์ไม่จ�าเป็นต้อง

มีความรู้อย่างผู้ที่ผ่านการศึกษาภาพถ่ายมาโดยตรง ที่สามารถสร้างสรรค์ภาพถ่าย

ด้วยเทคนิควิธีการ กระบวนการอัดขยายภาพ ตลอดจนการน�าเสนอภาพถ่ายตาม

ขนบทีเ่ป็นมาในประวติัศาสตร์ของการถ่ายภาพ ซึง่ยนืยันได้จากผูวิ้จยัเชิงสร้างสรรค์

โครงการนี้ เป็นผู้ได้รับการศึกษาในสาขาจิตรกรรมทั้งในระดับปริญญาตรี และ

ปรญิญาโท โดยไม่เคยศกึษาภาพถ่ายมาโดยตรง เพยีงแต่ใช้การถ่ายภาพเป็นเครือ่งมอื 

ในการเกบ็ข้อมลูเพ่ือสร้างสรรค์ผลงานจติรกรรม ก่อนทีเ่ร่ิมทดลองใช้กล้องถ่ายภาพ

เป็นเครือ่งมือในการสร้างสรรค์ผลงานในปี พ.ศ. 2546 และยงัคงพฒันาในเชงิความคดิ 

และวิธีการสร้างสรรค์โดยใช้ภาพถ่ายเป็นสื่อจวบจนปัจจุบัน

 โครงการสร้างสรรค์ภาพถ่ายจากภาพอภนิิหารของศิลปะฮนิด ูเป็นโครงการ
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วจิยัเชงิสร้างสรรค์ เพือ่พฒันาเทคนคิวธิกีารและเนือ้หาของการสร้างสรรค์ภาพถ่าย 

ที่ผู้วิจัยเชิงสร้างสรรค์สร้างขึ้น ระหว่างปี พ.ศ. 2546 – 2552 โดยได้แรงบันดาลใจ

การสร้างสรรค์จากลักษณะการเรียงภาพถ่าย ที่ปรากฏในการพิมพ์ภาพ Contact 

sheet เป็นรปูแบบการอดัภาพทีส่ามารถมองเหน็ภาพทัง้หมดในฟิล์มหนึง่ม้วน เพือ่

ใช้ตรวจสอบและระบตุ�าแหน่งของภาพทีอ่ยูใ่นฟิล์มแต่ละม้วน มาก�าหนดเป็นเงือ่นไข

ของการสร้างสรรค์ให้การถ่ายภาพจากฟิล์มหนึ่งม้วน ที่สามารถถ่ายได้ 36 ภาพ 

เท่ากับเป็นหนึ่งผลงาน ประกอบกับแรงบันดาลใจทางเนื้อหาจากศิลปะตะวันออก 

โดยเฉพาะศิลปวัตถุท่ีเป็นรูปเคารพและประติมากรรมประดับเทวสถานของศิลปะ

ตะวันออกที่แสดงพลังอ�านาจโดยอาศัยรูปลักษณ์ของมนุษย์ท่ีมีลักษณะเหนือจริง 

เช่น รูปลักษณ์ของเทพเจ้าของศาสนาฮินดูที่มีหลายแขน รูปลักษณ์ท่าทางการร่ายร�า 

ถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่แสดงความอ่อนช้อยเกินกว่าที่สรีระมนุษย์จะสามารถท�าได้  

มาปรับใช้ด้วยการน�ารูปลักษณ์ดังกล่าว มาแยกส่วนเป็นภาพย่อยให้สอดคล้องกับ

จ�านวนภาพถ่ายในฟิล์ม เพื่อเป็นต้นแบบการถ่ายภาพทีละภาพตามล�าดับ 

 ด้วยรูปแบบการสร้างสรรค์ภาพถ่ายที่สะท้อนข้อจ�ากัดของการน�าเสนอ

ความจรงิเชิงประจักษ์ผ่านฟิล์ม ถกูน�ามาใช้น�าเสนอจินตภาพต่อความจรงิเชิงอุดมคติ

ที่อธิบายในกรอบศาสนา ท�าให้กลวิธีการสร้างสรรค์ภาพถ่ายที่เกิดขึ้นเป็นเสมือน 

“แว่น” ทีท่�าให้เรามองเหน็สิง่ใดสิง่หนึง่ต่างออกไปจากทีเ่รารูจ้กัหรอืเคยเหน็ได้ ตาม

แนวคิดของการศึกษาศาสนาแนวประวัติศาสตร์และแนวการศึกษาเปรียบเทียบ 

(อภญิญา เฟ่ืองฟสูกลุ, 2551: 13) ของกลุม่ปรากฏการณ์นยิม (phenomenology) 

ที่เห็นว่าคนเราไม่สามารถรับรู้โลกข้างนอกได้อย่างตรงไปตรงมา ทว่าต้องรับรู้ผ่าน 

“เครือ่งกรอง” หรือ “แว่น” บางอย่างซึง่อาจหมายถงึคณุสมบัตพิืน้ฐานของจติส�านกึ

ของเรา หรือค่านิยมร่วมทางสังคมของเราที่ท�าให้เราไม่อาจรับรู้โลกอย่าง “เป็น 

กลาง” เพราะความหมายของ “ความเป็นจริง” เกิดจากการท่ีจิตส�านึกของเราได้

ประกอบสร้างประสบการณ์ขึ้นมาไว้เป็นเข็มทิศในการด�าเนินชีวิต นักปรากฏการณ์

นิยม จึงมุ่งศึกษาความเป็นจริงของ “โลก” แห่งประสบการณ์ซึ่งเป็นพื้นฐานของ

ความรู้ทั้งมวล 
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 จากความเป็นมาดังกล่าว ผู้วิจัยเชิงสร้างสรรค์มีแนวคิดจากประสบการณ์

การสร้างสรรค์มาพัฒนาทัง้ในทางเนือ้หาและเทคนคิวธิกีาร เพือ่ให้ผลงานสร้างสรรค์

เป็นสือ่สะท้อนความสมัพันธ์ระหว่างภาพความจรงิกบัภาพแบบอดุมคต ิและเชือ่มโยง 

ผลลัพธ์การสร้างสรรค์สู่ประสบการณ์ในสิ่งที่ผู้ชมรู้จัก ในมุมมองที่ต่างออกไป

วัตถุประสงค์ 
 1. ศึกษาและทบทวนแนวเรื่องและรูปแบบการสร้างสรรค์ภาพถ่ายของ 

ผูว้จิยัเชงิสร้างสรรค์ ระหว่างปี พ.ศ. 2546-2552 เพือ่หาแนวทางพัฒนาการสร้างสรรค์

 2. ศกึษาศลิปวตัถทุีใ่ห้แรงบนัดาลใจต่อแนวเรือ่งจนิตภาพในศลิปะตะวันออก 

 3. เพือ่สร้างสรรค์ผลงานทศันศลิป์ ท่ีสะท้อนรปูลกัษณ์และวิธกีารถ่ายทอด 

เรื่องราวทางศาสนาในศิลปะตะวันออก ด้วยเทคนิคและวิธีการทางภาพถ่าย

แนวควำมคิดในกำรวิจัยเพื่อกำรสร้ำงสรรค์
 การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพถ่ายจากภาพอภินหิารของศลิปะฮนิด ูเป็น

โครงการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ จากการศึกษารูปลักษณ์และความหมายของการแสดง

อภินิหารของเทพเจ้าในศิลปะตะวันออก ที่ให้แรงบันดาลใจ สอดคล้องกับผลลัพธ์

ของเทคนิคการสร้างภาพเชงิอุดมคต ิด้วยวธีิการประกอบภาพถ่ายจากการใช้คณุลกัษณะ 

ฟิล์มถ่ายภาพ ร่วมกบัแนวคิดเรือ่งพลงัความสมดลุทีม่อียูใ่นธรรมชาต ิเพือ่ให้ผลการ

สร้างสรรค์ที่น�าเสนอด้วยฟิล์มต้นฉบับ สามารถสะท้อนข้อจ�ากัดของการน�าเสนอ

ความจริงในภาพถ่าย กับภาพความจริงแบบอุดมคติ ท่ีมีลักษณะเหนือจริงตาม

อดุมคตอินัเป็นเอกลกัษณ์ของศลิปะตะวันออก และเชือ่มโยงผลลพัธ์การสร้างสรรค์

สู่ประสบการณ์ในสิ่งที่ผู้ชมรู้จัก ในมุมมองที่ต่างออกไป

ขั้นตอนกำรวิจัยเชิงสร้ำงสรรค์
 1. โครงการวิจัยเพื่อการสร้างสรรค์ภาพถ่ายภายใต้แนวเรื่องท่ีได้แรง

บนัดาลใจจากศลิปะตะวันออก เป็นการพฒันาแนวคดิและเทคนคิวธิกีารสร้างสรรค์
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จากแนวทางการสร้างสรรค์ที่มีอยู่เดิม จ�าเป็นต้องมีการศึกษาและทบทวนแนวเรื่อง

และรูปแบบการสร้างสรรค์ภาพถ่ายของผู้วิจัยเชิงสร้างสรรค์ ระหว่างปี พ.ศ. 2546 

– 2552 เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการสร้างสรรค์ แล้วจึงท�าการศึกษาศิลปวัตถุที่

ให้แรงบันดาลใจที่สอดคล้องกับแนวเรื่องการสร้างสรรค์ สามารถแบ่งได้เป็น  

9 ขั้นตอน

 2. ศึกษาข้อมูลภาคเอกสารที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการสร้างสรรค์จาก

วิทยานิพนธ์เรื่อง ความจริงกับภาพลวงตา ของ ประทีป สุธาทองไทย (2549) และ

แนวเรื่องของการสร้างสรรค์จากหนังสือ องค์ประกอบศิลปะ ของ ชลูด นิ่มเสมอ 

(2553) เพ่ือทบทวนรูปแบบและแนวเรื่องการสร้างสรรค์ของผู้วิจัยเชิงสร้างสรรค์ 

ระหว่างปี พ.ศ. 2546 – 2552 และข้อมูลที่เกี่ยวกับศิลปะตะวันออกจากหนังสือ 

ประวัติศาสตร์ศิลปะประเทศใกล้เคียง ของ ม.จ. สุภัทรดิศ ดิศกุล (2543) รวมถึง

ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับที่มาและความหมายของศิลปวัตถุท่ีเก่ียวเนื่องกับศาสนา 

ตะวนัออกจากหนงัสอื ปรัชญาพราหมณ์ในสมยัพทุธกาล ของ สมคัร บรุาวาศ (2554) 

พุทธปรัชญา : มนุษย์ สังคม และปัญหาจริยธรรม ของ สมภาร พรมทา (2542)  

และ มานุษยวิทยาศาสนา : แนวคิดพื้นฐานและข้อถกเถียงทางทฤษฎี ของ อภิญญา 

เฟื่องฟูสกุล (2551) เพื่อหาแนวคิดในการพัฒนาการสร้างสรรค์

  ลักษณะของภาพการแสดงอภินิหารท่ีเป็นกรอบในการวิจัยเชิง

สร้างสรรค์ คือ ภาพเชงิสญัลกัษณ์ของอ�านาจเหนอืธรรมชาตใิห้เหน็เป็นรปูธรรม แต่

มีลักษณะเหนือความเป็นจริง โดยใช้รูปร่างมนุษย์เป็นพื้นฐาน ในการถ่ายทอดภาพ

อุดมคติตามจินตนาการถึงผู้มีอ�านาจเหนือธรรมชาติหรือเทพเจ้า ที่สัมพันธ์กับ 

ข้อจ�ากัดของความรู ้ของมนุษย์ ที่ยังไม่สามารถท�าความเข้าใจและอธิบาย

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างเป็นเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ได้

 3. ศึกษาและเก็บข้อมูลภาพการแสดงอภินิหารของศิลปตะวันออกตาม

กรอบการสร้างสรรค์ที่ก�าหนดไว้ จากภาพศิลปวัตถุในหนังสือ 3 เล่ม ประกอบด้วย

  3.1 ภาพประตมิากรรมสลกัภาพพระแม่ทรุคา จากหนงัสอื The Arts 

of India, Southeast Asia, and the Himalayas at the Dallas Museum of 
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Art. (2013) หนังสือรวบรวมภาพศิลปวัตถุในครอบครองของ Dallas Museum of 

Art

   3.2 ภาพประติมากรรมนูนสูงประดับประตูเทวสถาน จากหนังสือ A 

History of Far Eastern Art. (1997) หนังสือประวัติศาสตร์ศิลปะจากพื้นที่

ตะวันออกไกล ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ โดยให้ข้อมูลแบ่งเป็นพื้นที่ต่างๆ และ 

   3.3 ภาพพระมาลัยบนสวรรค์ จากหนังสือ Thai Art and Culture. 

(2000) หนังสือรวบรวมภาพศิลปวัตถุประเภทสมุดข่อย ท่ีถูกเก็บสะสมไว้ใน 

ครอบครองของห้องสมุด และสมาคมที่เกี่ยวข้องกับเอเชีย

 4. วิเคราะห์ภาพข้อมูลที่สอดคล้องกับลักษณะภาพการแสดงอภินิหาร

เป็นกรอบในการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ เพื่อคัดเลือกภาพท่ีใช้ในการสร้างแบบร่าง 

ผลงานสร้างสรรค์ คือ ภาพ Durga Mahishasuramardini (ภาพประกอบ 3)  

เป็นประติมากรรมรูปพระนางทุรคาในศาสนาฮินดู

 5. การท�าแบบร่างการสร้างสรรค์ ด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ ด้วยการใช้

หลกัองค์ประกอบศลิป์ และแนวคดิจากความเชือ่ในลทัธศิกัต ิของศาสนาพราหมณ์-

ฮินดู ที่เชื่อต่อพลัง อ�านาจ  ของ สตรี เพศ ที่เป็นชายาของมหาเทพ ตรีมูรติ ที่ท�าให้  โลก

เกดิความอดุมสมบรูณ์ มาใช้เป็นความคิดในการน�าเอกลกัษณ์ของศลิปวตัถุมาพฒันา

แบบร่างผลงานสร้างสรรค์  ด้วยกา ร ปรับ เปลี่ ยนรูป ทรงจากภาพต้นฉบับ โดยใช้ 

วิธีการวางซ�้ารูปทรงในทิ ศ ทางตร ง กันข้าม เ พื่อสื่อถึงคุณค่าของพลังคู่ตรงข้ามที ่

ก่อให้เกิดความสมดุลจากค ว า มขัดแ ย้งระ หว่าง รูปทร ง ซึ่งถูกแทนค่าคู่ตรงข้าม 

เชิงสัญลักษณ์ด้วยเพศชายและหญิง

 6. ถ่ายภาพตามแบบร่างการสร้างสรรค์ ด้วยการถ่ายภาพบุคคล โดยใช้

ผู้เป็นแบบทั้งเพศหญิงและเพศชาย ตามเนื้อหาและสัดส่วนที่ปรากฏแบบร่างที่ท�า

ขึน้จากภาพประตมิากรรมรปูพระนางทรุคา ในข้อ 5 ด้วยกล้องถ่ายภาพดจิติอล แล้ว

น�าภาพถ่าย มาเรยีงล�าดบัตามทีป่รากฏในแบบร่าง ในรปูสดัส่วนสีเ่หลีย่มผนืผ้าของ

ผลงาน โดยความสูงในแนวตั้ง มาจากจ�านวนภาพ 12 ภาพ ต่อกันในฟิล์มหนึ่งแถว 

วางเรยีงต่อกนั 17 แถว ในโปรแกรมคอมพวิเตอร์ เพือ่เป็นต้นแบบการภาพถ่ายด้วย
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กล้องใช้ฟิล์ม (ภาพประกอบ 4-5) 

 7. การสร้างสรรค์ผลงานตามแบบร่าง ข้อ 6 ด้วยกล้องถ่ายภาพทีใ่ช้ฟิล์ม 

ตามแผนการถ่ายภาพ เริม่จากแถวซ้ายไปฝ่ังขวารวม 17 แถว (ภาพประกอบ 6) โดย

ผู้วจิยัเชงิสร้างสรรค์ได้ใช้วธิกีารสลบัด้านแนวถอืกล้องถ่ายภาพ ระหว่างขัน้ตอนการ

ถ่ายภาพ เพื่อให้เกิดภาพที่มีลักษณะกลับทิศทางแทรกอยู่ในภาพที่เรียงต่อเนื่องกัน 

ในส่วนรูปทรงผู้ชายที่จะอยู่ในลักษณะคนกลับหัวซึ่งขัดแย้งกับกฎแรงโน้มถ่วงของ

วัตถ ุซึง่ไม่ได้เกดิจากการเรยีงฟิล์มกลบัด้าน กล่าวคอื ขัน้ตอนการถ่ายภาพตามแบบ

ร่างจะเริ่มจากภาพบนสุดลงไปด้านล่าง หรือการถ่ายจากส่วนหัวลงไปเท้า ระหว่าง

ฟิล์มแถวที่ 1-7 (ภาพประกอบ 7 ลูกศรสีขาว) ส่วนการสลับด้านแนวถือกล้องเป็น

ด้านตรงกันข้ามกับแบบแรก ท�าให้ล�าดับการถ่ายภาพผู้เป็นแบบ ต้องเริ่มจากส่วน

เท้าขึ้นไปส่วนหัว ระหว่างฟิล์มแถวที่ 12-17 (ภาพประกอบ 7 ลูกศรแดง) กับบาง

ส่วนทีต้่องถ่ายด้วยการถอืกล้องทัง้สองแบบในฟิล์มแถวเดยีวกนั ระหว่างฟิล์มแถวที่ 

8-11 

 8. น�าเสนอผลงานสร้างสรรค์ด้วยการเรียงฟิล์มถ่ายภาพทีผ่่านกระบวนการ 

ล้างฟิล์มแล้ว ความยาวขนาด 45.6 เซนติเมตร โดยในแต่ละแถวจะปรากฏภาพ

จ�านวน 12 ภาพ เรียงกัน 17 แถว เป็นความกว้างขนาด 59.5 เซนติเมตร บนกล่อง

ไฟ LED ขนาด 64 x 77.5 เซนติเมตร (ภาพประกอบ 8)

 9. น�าเสนอผลการศึกษาและการสร้างสรรค์ โดยการพรรณนาแบบ

วิเคราะห์ ประกอบภาพร่าง และภาพผลงานสร้างสรรค์

สรุปผลกำรวิจัยเชิงสร้ำงสรรค์
 โครงการสร้างสรรค์ภาพถ่ายจากภาพอภนิหิารของศลิปะฮนิด ูมวีตัถปุระสงค์ 

ในศึกษาและทบทวนแนวเรื่องและรูปแบบการสร้างสรรค์ภาพถ่าย ระหว่างปี พ.ศ. 

2546 – 2552 ของผู้วิจัยเชิงสร้างสรรค์ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการสร้างสรรค์ 

บนพืน้ฐานการศกึษาศลิปวัตถุทีใ่ห้แรงบนัดาลใจต่อแนวเรือ่งจติภาพในศลิปะตะวนัออก 

และเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์จากการใช้รูปลักษณ์และวิธีการถ่ายทอดเรื่อง



ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๐

291
วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ราวของศิลปะตะวันออกที่เกี่ยวข้องกับศาสนา ด้วยเทคนิคและวิธีการทางภาพถ่าย 

สามารถสรุปผลการสร้างสรรค์ได้เป็น 3 ประเด็น ดังนี้ 

 1. ผลการศึกษาและทบทวนแนวเรือ่งและรปูแบบการสร้างสรรค์ภาพถ่าย

ของผู้วิจัยเชิงสร้างสรรค์ ระหว่างปี พ.ศ. 2546 – 2552 สรุปได้ว่าเป็นรูปแบบ 

ผลงานสร้างสรรค์ทีใ่ช้ภาพถ่ายเป็นสือ่ทีส่ามารถน�าเสนอข้อจ�ากดัของการรบัรูค้วามจรงิ 

ในภาพถ่าย ได้ด้วยกระบวนการถ่ายภาพทีน่�าเสนอด้วยฟิล์มต้นฉบบั ทีส่ะท้อนความ

เป็นจรงิของภาพถ่ายอย่างตรงไปตรงมา โดยอาศยัแนวเรือ่งมนษุย์กบัความเชือ่ทีไ่ด้

แรงบันดาลใจจากศิลปะตะวันออก (ภาพประกอบ 1) และสถาปัตยกรรมไทย (ภาพ

ประกอบ 2) เป็นเนือ้หา และมเีป้าหมายการสร้างสรรค์ผลรวมทีเ่กดิจากกระบวนการ

ถ่ายภาพแบบแยกส่วนอย่างเป็นระบบ และอาศัยแสงเป็นปัจจัยให้มองเห็นภาพ 

(ฟิล์ม) เสมือนเป็นการเน้นย�้าช่วงเวลาในขณะที่ผู้ชมก�าลังมองเห็นผลรวมจากภาพ

จ�านวนมากที่ดูขัดแย้งกับความเป็นจริง หรือมองได้ว่าเป็นลักษณะเหนือจริง เช่น 

ภาพมนุษย์ที่มีหลายแขน หรือ ภาพอาคารที่ลอยอยู่บนฟ้า ซึ่งเกิดจากมุมมองที่มา

จากเงื่อนไขการใช้ฟิล์มเป็นเทคนิควิธีการสร้างสรรค์ ท�าให้ผู้วิจัยเชิงสร้างสรรค์ 

เห็นวา่แนวทางพฒันาผลงานสรา้งสรรคภ์ายใต้แนวเรือ่งจิตภาพในศลิปะตะวันออก 

เป็นไปได้จากพัฒนากลวธิด้ีวยการก�าหนดวิธกีารถ่ายภาพ จากวธิกีารถอืกล้องถ่ายภาพ 

จากด้านเดียวระหว่างการถ่ายภาพผลงาน เป็นการสลับถือกล้องจากทั้งสองด้าน  

เพื่อให้ภาพถ่ายบางส่วนมีลักษณะกลับด้านหรือเกิดทิศทางภาพสวนทางกับการ

ล�าดบัภาพในฟิล์ม สามารถสร้างภาพท่ีขดัแย้งกบักฎแรงโน้มถ่วงของวตัถทุีไ่ม่ได้เกิด

จากการเรียงฟิล์มกลับด้าน หรือเกิดจากการการตัดต่อฟิล์ม

 2. ผลการสร้างสรรค์ด้านแนวเรือ่งจินตภาพในศลิปะตะวันออก ท�าให้เกดิ

กระบวนการสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์จากผลการศึกษาค้นคว้าข้อมูลและองค์ความรู ้

ที่มีจุดร่วมทางเนื้อหาระหว่างมนุษย์กับการแสดงออกถึงความเชื่อและศาสนา 

โดยอาศยัศลิปะเป็นสือ่แทนค่าส่ิงทีเ่ป็นนามธรรมให้ปรากฏเป็นรปูธรรม โดยผูว้จิยัเชิง 

สร้างสรรค์ได้เลือกใช้ภาพอภนิหิารของเทพเจ้าในศาสนาฮนิดู ตามมมุมองที ่สมภาร 

พรมทา (2542) อธิบายว่าเป็นสภาวะของผู้ที่เปี่ยมไปด้วยอานุภาพ แต่ก็มีลักษณะ
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เป็นบุคคล มีตัวตนมีลักษณะทางเพศและอารมณ์ความรู้สึกแบบมนุษย์ สอดคล้อง

กับที่ อภิญญา เฟื่องฟูสกุล (2551) กล่าวถึงพัฒนาการของอารยธรรมมนุษย์ ขั้น

เทวนิยม ที่มนุษย์ยังใช้จินตนาการในการหาความจริง แสดงออกผ่านการนับถือ

เทพเจ้าหลายองค์และต่อมากลายเป็นนับถือพระเจ้าเพียงองค์เดียว ซึ่งเป็นขั้นที่

มนุษย์รู้จักประดิษฐ์รูปเคารพที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์ 

  ผู้วิจัยเชิงสร้างสรรค์ใช้แนวคิดในการพัฒนาเนื้อหาผลงานสร้างสรรค์

จากเรือ่งพลังคูต่รงข้ามและสภาวะขัดแย้งทีท่�าให้เกิดความสมดลุในธรรมชาตริะหว่าง

เพศชายและหญิง กบัความเชือ่ของ ลทัธศิกัต ิทีเ่ชือ่ว่าความสมบรูณ์ทีเ่กดิแก่โลกนัน้ 

มาจากพลัง อ�านาจ สองชนดิ   คอื   พลงั อ�านาจ ที ่เป็น ของ บรุษุ เพศ และ พลงั อ�านาจ ที ่เป็น 

ของ สตรี เพศ สอดคล้องกับที่ นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ (2558) กล่าวว่า ความเชื่อและการ

บูชาผีบรรพบุรุษของมนุษย์ทั้งชายและหญิงในแถบอุษาคเนย์ เป็นการแสดงตัวตน

ทางเพศที่จับต้องได้ เช่น ผีปู่คือผู้ชาย ผีย่าคือผู้หญิง อ�านาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับการ

สร้างตัวตนทางเพศวางอยู่บนความคิดเรื่องการหลอมรวมเข้าด้วยกัน อ�านาจของ 

สิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงสร้างตัวตนทางเพศที่มีคู่ เพราะคู่หมายถึงการสร้างชีวิต 

 3. ผลการสร้างสรรค์ทางทศันศิลป์ จากเง่ือนไขของวิธกีารสร้างสรรค์และ

น�าเสนอผลงานด้วยฟิล์มถ่ายภาพต้นฉบับ ท�าให้เกิดรูปแบบผลงานที่แตกต่างจาก

ภาพถ่ายที่ใช้ฟิล์มถ่ายภาพโดยทั่วไป คือการเห็นภาพถ่ายเป็นภาพเล็กๆ ในกรอบ

สี่เหลี่ยมเรียงต่อกันตามลักษณะของฟิล์มถ่ายภาพ ที่จะมีหมายเลขแสดงการล�าดับ

ภาพที่ถ่ายในฟิล์มหนึ่งม้วน เมื่อน�าชิ้นส่วนผลงานสร้างสรรค์ที่เป็นฟิล์มมาวางเรียง

ต่อกันแล้ว ท�าให้กรอบภาพสี่เหลี่ยมที่เรียงอยู่ในฟิล์มอย่างมีระเบียบ เป็นสิ่งที่สร้าง

เอกภาพเบือ้งต้นให้กบัการมองเหน็ผลรวมของภาพจ�านวนมากภายในกรอบส่ีเหลีย่ม

ที่มีเนื้อหาแตกต่างกันได้ ร่วมกับการใช้หลักการทางองค์ประกอบศิลปะของ ชลูด 

นิ่มเสมอ (2553) ที่แบ่งได้เป็นประเด็น ดังนี้ 

   3.1 ดุลยภาพที่มีลักษณะเคลื่อนไหว (Dynamic Equilibrium) หรือ 

ดลุยภาพแบบอสมมาตร จากการวางซ�า้รูปทรงศลิปวตัถุทีไ่ด้ให้แรงบันดาลใจต่อการ

สร้างสรรค์ คอื รปูทรงประติมากรรมรปูพระนางทรุคา ท่ีถกูแสดงแทนจากผูเ้ป็นแบบ
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ทัง้หญงิและชาย ยนืในท่าเหยียดขาซ้ายออกและย่อเขาขวาท่ีเรยีกว่า “ปรตัยาลฒีะ” 

ก�าหนดเป็นรูปทรงหลักสองรูปทรงในผลงาน ที่ถูกวางในทิศทางตรงกันข้ามเพื่อให้

เกดิ เส้นแกนทแยงมมุ (Diagonal Axis) จากส่วนแขนของผูห้ญิง และแขนของผูช้าย

ที่ประสานกันบริเวณจุดกึ่งกลางของผลงาน (ภาพประกอบ 9)

   3.2 การใช้กฎเกณฑ์รองของเอกภาพ เรื่อง การเปลี่ยนแปร เป็นการ

เพิม่ความขดัแย้งลงในหน่วยทีซ่�า้กนั เพือ่ป้องกันความจดืชืดหน้าเบ่ือ จากการเปลีย่น

แปรทศิทางของเส้นแกนของรปูทรงหลกัทัง้สองรปูทรงทีข่นานกนั แต่มคีวามขัดแย้ง

กับเส้นแกนทางดิ่ง (Vertical Axis) และ เส้นแกนทางราบ (Horizontal Axis) จาก

กรอบภาพทั้งหมดที่ปรากฏในผลงาน (ภาพประกอบ 10)

   3.3 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปทรงที่เกิดการประสานต่อเนื่องกัน  

(Connecting Form) จากการวางซ�้ารูปทรงศิลปวัตถุท่ีได้ให้แรงบันดาลใจต่อการ

สร้างสรรค์ในทิศทางตรงกันข้าม เกิดเส้นแกนทแยงมุมจากการเชื่อมต่อรูปทรงจาก

ส่วนแขนของรูปทรงทั้งสอง และส่วนอื่นๆของรูปทรงที่มีเส้นแกนทั้งในแบบขัดแย้ง 

และแบบประสาน ตามหลักการใช้เส้นให้เกดิเอกภาพอย่างสมบรูณ์ (ภาพประกอบ 11)

อภิปรำยผล
 ผลการสร้างสรรค์ผลงานเก่ียวข้องกบัประเด็นการรบัรูด้้วยการมอง สามารถ

เปรยีบเทยีบได้กบัประเด็นทางปรชัญาทีว่่าด้วยการรบัรูค้วามจรงิ เนือ่งจากความหมาย 

ของความจริงในภาพถ่าย เป็นความจรงิในระดับข้อเทจ็จรงิ เพราะภาพถ่ายเป็นภาพ

แสดงข้อเท็จจริงของสิ่งที่มีหรือเคยเกิดขึ้นจริง ภาพถ่ายจึงเป็นสิ่งยืนยันความจริง

อย่างมีข้อจ�ากัด ความจริงในภาพถ่ายจึงเป็นหลักฐานท่ีน�าเสนอความจริงได้เพียง

ด้านเดียว ซึ่งไม่สามารถท�าให้เราเข้าใจหรือรับรู้ความจริงทั้งหมด ดังนั้น ผู้วิจัยเชิง

สร้างสรรค์จงึมมีมุมองต่อเรือ่งความจรงิว่าเป็นสิง่ทีส่ามารถรบัรูไ้ด้จากหลายด้านและ

มีข้อจ�ากัดน้ัน เป็นมุมมองต่อความจริงในแบบวิทยาศาสตร์ หรือ มโนทัศน์แบบ

ญาณวิทยา ที่ต้องอาศัยการอ้างอิงจากประสบการณ์ที่เป็นแหล่งข้อมูลของการรับรู้ 

(พิพัฒน์ พสุธารชาติ, 2547: 194)
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 ประเดน็ต่อมมุมองดังกล่าว น�าไปสูส่มมติฐานการสร้างสรรค์ให้ภาพถ่ายไม่

จ�าเป็นต้องน�าเสนอภาพความเป็นจริงบางอย่าง แต่ภาพถ่ายสามารถน�าเสนอภาพ

สิ่งที่ไม่อาจเกิดขึ้นจริงได้ สอดคล้องกับวิธีการสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคการถ่ายภาพ

แยกส่วนเพือ่น�ามาประกอบเป็นภาพในลกัษณะทีต่รงกบัค�าว่า ภาพเหนอืจรงิ โดยที่

ความจริงในระดบัข้อเทจ็จรงิทีป่รากฏในภาพนัน้ยงัคงอยู ่เพราะภาพเหนอืจริงท่ีเหน็

ถูกน�าเสนอด้วยฟิล์มต้นฉบับ (ประทีป สุธาทองไทย, 2549: 65) ดังนั้น ผลการ

สร้างสรรค์ทีป่รากฏจงึเป็นการสร้างภาพลกัษณะเหนือจรงิด้วยภาพความจรงิธรรมดา 

คอืภาพความจรงิทีไ่ม่ได้มคีวามน่าสนใจ หรอืเป็นภาพทีไ่ม่มเีป้าหมายในการสือ่สาร

เรื่องราวในภาพที่ชัดเจน กล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่าผลการสร้างสรรค์ที่ปรากฏ สะท้อน

ประเด็นของความไม่เป็นจริงกับความจริงของภาพถ่ายไปพร้อมๆกัน

 การอธิบายผลการรับรู้ผลงานในโครงการสร้างสรรค์ภาพถ่ายจากภาพ

อภินิหารของศิลปะฮินดู สรุปได้ว่า ความจริงในภาพถ่าย เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นโดย 

ผู้ถ่ายภาพ โดยผู้ชมสามารถรับรู้ความจริงได้เป็น 2 ระดับ คือ ความจริงที่เป็นผล

จากการมองเห็นผลรวมหรือ “ภาพใหม่” จากส่วนทั้งหมด คือภาพหญิงและชายใน

ท่าทางการแสดงอภินิหารแบบเทพเจ้า ที่ผู้วิจัยเชิงสร้างสรรค์ได้แรงบันดาลใจจาก

ศิลปะฮินดู เป็นประสบการณ์ในช่วงเวลาที่ผู้ชมก�าลังเห็น “ภาพใหม่” ซึ่งประกอบ

ขึ้นจากภาพจ�านวนมากที่ปรากฏในฟิล์มถ่ายภาพ โดยไม่ทันได้มองเห็นความจริงใน

ระดับข้อเท็จจริงของภาพถ่าย ส่วนการรับรู้ความจริงในอีกระดับ เป็นการพิจารณา

ความจรงิแบบข้อเทจ็จรงิในภาพถ่าย เมือ่ผูช้มได้พจิารณาภาพถ่ายทัง้หมดแยกออก

เป็นส่วนๆแล้วจึงจะมองเห็นเทคนิควิธีการถ่ายภาพที่มาจากการวางแผน อย่างไร

กต็าม ความจริงทีส่ามารถแยกออกเป็นส่วนๆและมหีลายด้านทีเ่ป็นมมุมองต่อความ

จรงิในแบบวทิยาศาสตร์นัน้ กม็ไิด้หมายความว่าความจรงิท่ีแยกส่วนได้นัน้ สามารถ

น�ามารวมเป็นความจรงิทัง้หมดหรอืความจรงิทีแ่บบสมบูรณ์ของสิง่ใดได้ เพราะความ

จรงิทัง้หมด (wholeness) ของสิง่ใดน้ัน เป็นคุณสมบติัส�าคญัเฉพาะตน ซึง่ไม่สามารถ

เข้าใจได้โดยการแยกสิ่งนั้นออกเป็นส่วนย่อยๆ แล้วศึกษาจากคุณสมบัติของส่วน

ย่อยๆน้ัน เพราะมโนทศัน์แบบภววทิยา ใช้เหตผุลทีอ้่างองิกบัธรรมชาตขิองสรรพสิง่
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โดยไม่ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของการรับรู้ (พิพัฒน์ พสุธารชาติ, 2547: 197)

ข้อเสนอแนะ
 แนวเรื่องการสร้างสรรค์ผลงานในโครงการสร้างสรรค์ภาพถ่ายจากภาพ

อภนิิหารของศลิปะฮนิดู อยูบ่นพืน้ฐานการศึกษาค้นคว้าข้อมลูท่ีเกีย่วข้องกบัปรัชญา

ศาสนา มานษุยวทิยา และประวตัศิาสตร์ศลิปะตะวนัออก ผูว้จิยัเชงิสร้างสรรค์เหน็ว่า 

เป็นแนวทางการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ที่สามารถขยายขอบเขตเนื้อหาของสิ่งที่ให ้

แรงบันดาลใจต่อการสร้างสรรค์ไปถึงศิลปะท้องถิ่นอีสานที่เป็นแหล่งข้อมูลใกล้ตัว 

โดยเฉพาะนาฏศิลป์อีสาน ซึ่งมีบทบาทและหน้าที่เกี่ยวพันกับวิถีชีวิต และพิธีกรรม

ทีแ่สดงออกถงึความเชือ่ท้องถิน่ ทีม่าจากความเชือ่ต่อสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ีม่อียูใ่นธรรมชาติ 

คือ ผีฟ้า ผีแถน และพุทธศาสนา เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางใจของชุมชน อย่างเช่น การ

ร�าผีฟ้าเพ่ือรักษาโรค ซึ่งถือว่าเป็นนาฏศิลป์บริสุทธิ์ เพราะเกิดจากการฟ้อนอย่าง

อสิระ ด้วยกระบวนท่าทีไ่ม่ซับซ้อน หรอืจดุมุ่งหมายท่ีเป็นการสือ่สารต่อสิง่ศกัดิส์ทิธิ์ 

เช่น เซิ้งบั้งไฟ เซิ้งนางแมว เพื่อขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล ตลอดจนเป็นการฟ้อน

รื่นเริงหลังฤดูการเก็บเก่ียว เพื่อขอบคุณเทวดาที่ได้ช่วยอ�านวยให้เกิดผลดังกล่าว  

รวมถึงนาฏศิลป์อีสานในรูปแบบของการแสดงที่เป็นมหรสพอย่าง หมอล�า ที่มี 

จุดหมายเพื่อความบันเทิง โดยที่ผู้วิจัยเชิงสร้างสรรค์สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลและ

พื้นที่การศึกษาเชิงปฏิบัติโดยเฉพาะนาฏศิลป์อีสานได้ คือ ภาควิชาศิลปะการแสดง 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และยังสามารถบูรณาการใช้

ศิลปกรรมท้องถิ่นเพื่อการสร้างสรรค์ เช่น ผ้าพื้นเมืองอีสาน ฮูปแต้ม หรือจิตรกรรม

ฝาผนังแบบอีสาน ร่วมกับการสร้างสรรค์ได้
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