การสร้ า งสรรค์ ป ระติ ม ากรรมร่ ว มสมั ย ผ่ า นประเพณี นิ ย ม (การไหว้ )1
THE CREATION OF CONTEMPORARY SCULPTURE THROUGH A
TRADITION (WAI)
ธนีพรรณ โชติกเสถียร / THANEEPAN JOTIKASTHIRA
ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

VISUAL ARTS, FINE AND APPIED ARTS DEPARTMENT, CHULALONGKORN UNIVERSITY

กมล เผ่าสวัสดิ์ / KAMOL PHAOSAVASDI

ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

VISUAL ARTS, FINE AND APPIED ARTS DEPARTMENT, CHULALONGKORN UNIVERSITY

Received: August 11, 2017
Revised: October 11, 2017
Accepted: October 31, 2017

บทคัดย่อ

โครงงานสร้างสรรค์ต้องการถ่ายทอดผลงานศิลปะผ่านงานประติมากรรมเเนวคิดเกี่ยวกับการไหว้ที่ถ่ายทอด
อากัปกิรยิ า ท่าทีเเละลีลาการไหว้ลกั ษณะต่างๆ ในชีวติ ประจ�ำวันทีม่ คี วามคูข่ นานกับวัฒนธรรมป๊อป โดยการน�ำเสนอลักษณะ
ของความดาษดืน่ สิง่ ทีเ่ ห็นได้ทกุ วันในสังคมไทยจนเราไม่ได้นกึ ถึงวิถชี วี ติ ชีวติ ประจ�ำวันของผูค้ นในสังคมปัจจุบนั รวมถึงท่าทาง
ของการไหว้ในรูปเเบบต่างๆ ให้ปรากฎในผลงานประติมากรรมร่วมสมัย โดยมีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษารูปเเบบของการไหว้ค้นหา
กระบวนการสร้างสรรค์งานประติมากรรม ในมิติที่น่าสนใจเเละมีบริบทที่เหมาะสม 2) เพื่อสร้างกระบวนการสร้างสรรค์
ประติมากรรมร่วมสมัยทีส่ ะท้อนความงามของวัฒนธรรมการไหว้เเละเป็นกรณีศกึ ษาหนึง่ ของการเรียนการสอนสาขาทัศนศิลป์
ผลงานชุดนี้มีเเนวคิดที่จะสะท้อนภาพวิถีปฏิบัติในชีวิตประจ�ำวันของผู้คนในสังคมผ่านการไหว้ในอิริยาบทต่างๆ
โดยสร้างสรรค์เป็นงานประติมากรรม ตามแบบจริงจากบุคคลที่ผู้วิจัยได้เลือกมาจากการไปสังเกตติดตาม เเละได้น�ำ
ประสบการณ์มาถ่ายทอดเนือ้ หาในรูปเเบบของงานประติมากรรม ข้อมูลได้รบั การวิเคราะห์เเละตีความผ่านความเป็นป๊อปอาร์ต
จากการไหว้ลักษณะท่าทางปฏิบัติของผู้คนในชีวิตประจ�ำวัน โดยใช้ทฤษฎี Body and Habitus เพื่อหาลักษณะท่าทางเเละ
ถ่ายทอดท่าทางของงานประติมากรรม โดยสร้างสรรค์ผลงานศิลปะทีป่ ระกอบด้วยผลงานทดลอง ฮอโลแกรม 1 ชุด และผลงานจริง
เป็นประติมากรรมอีก 3 ชุด ผลจากการสร้างสรรค์ดงั กล่าวนัน้ ท�ำให้เกิดข้อค้นพบใหม่ทเี่ ป็นลักษณะเฉพาะตนและได้ผลสัมฤทธิ์
ตามวัตถุประสงค์ สามารถสือ่ ให้ผชู้ มได้เกิดความซาบซึง้ ในคุณค่าของผลงานศิลปะทีแ่ สดงออกในลักษณะของประติมากรรม
ค�ำส�ำคัญ: การสร้างสรรค์, ประติมากรรมร่วมสมัย, การไหว้

Abstract

Creative project aims to convey the idealistic work of art that represent by the symbolistic of
greet or to salute by bringing the hand together as describe in Thai as Wai. Wai as the way we act in is
the symbolic and the way of life that parallel to pop art culture. The way to demonstrate this contemporary
art is represent in Banality way.
1

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย เรื่อง “ไหว้” ประติมากรรมร่วมสมัยโดยได้รับการสนังสนุนทุนวิทยานิพนธ์ส�ำหรับนิสิต บัณฑิต
วิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / This article is a part of research project “Wai” Contemporary sculpture under the
grant from Graduate School Chulalongkorn University

วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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These salute symbolic contemporary cultures represent the human behavior and the act of
these salute are the way of life that we are utilized in day to day life activities. This Wai – the to pay to
respect concept was to constitute way of life in our regular daily activities which most of the times are
overlook by the society in present that there are several way to portrait different meaning in this
contemporary sculpture. The objectives of these representing sculptures are following by; 1) To study
the creative patterns of this Wai symbolistic contemporary sculpture. This study dimension will lead the
learner to the interesting and appropriate art content. 2) To create the contemporary art culture that
reflected astonishing culture of Wai - the represent way of respect in order to be a case study of visual
art teaching and learning.
These set of sculptures reflect a traditional expression practiced by Thai society- displaying the
several ways of representing this symbol of bring hand together to contemporary sculpture. These
sculptures allege the fact of scientifically behaviour research and pass through this life experience to this
contemporary art sculpture. The fact information research and claim in this pop art way. Body and habitus
theory is the way of this project carrying on the research and represent. These art sculptures indicate
3 series of art work which trying to connect to audience emotional preconisation to Wai sculpture.
Keyword: Creativity, Contemporary Sculpture, Wai

บทน�ำ

การไหว้สวัสดีทักทายเป็นการเเสดงความมีสัมมา
คารวะ การให้เกียรติซงึ่ กันเเละกันเมือ่ พบปะเจอกันกล่าวค�ำ
สวัสดี ซึง่ เป็นมารยาทของคนไทยทีส่ บื ต่อกันมาอย่างช้านาน
ทุกอิรยิ าบทการไหว้ขา้ งต้นทีก่ ล่าวมานัน้ เป็นการสือ่ สารใน
สังคมปัจจุบัน เป็นการสื่อสารเเทนภาษาได้ ถ้าพูดไปเเล้ว
การใช้ภาษากาย (Body language) เป็นสื่อเเทนภาษา
เราสามารถสือ่ สารความเข้าใจได้ผา่ นท่าทางนัน้ ในสมัยก่อนนัน้
ภาษากาย (Body language) หมายถึง เป็นภาษาที่ไม่ใช่ค�ำ
พูดเป็นภาษาที่ออกมาจากจิตใต้ส�ำนึก เป็นส่วนที่จะถอด
ออกมาโดยตรงจากความรูส้ กึ ของสมองส่วนลึกซึง่ ไม่ได้ผา่ น
การปรุงแต่ง แต่จะแสดงออกมาเลย ภาษากาย (อวัจนภาษา)
คือการใช้พฤติกรรมทางร่างกาย (เอกชัย ศรีวิลาศ. 2557)
การไหว้นนั้ มีหลากหลายจุดประสงค์เเต่ประเด็นที่
ผู้วิจัยจะกล่าวถึงเป็นเรื่องของการไหว้สวัสดีทักทาย ซึ่งเป็น
ความสัมพันธ์ที่ยืนยาวของการอยู่รอดบนสังคมตั้งเเต่สมัย
โบราณจนกระทั่งถึงปัจจุบัน สวัสดี คือ การทักทายเเบบ
ไทยๆ การไหว้เป็นมารยาทไทยทีเ่ ป็นวัฒนธรรมการทักทาย
เวลาพบปะกันหรือลาจากกัน «การไหว้» เป็นการแสดงถึง
2

ความมีสัมมาคารวะและการให้เกียรติซึ่งกันและกัน (กนก
จันทร์ขจร. 2544) นอกเหนือจากการกล่าวค�ำว่า «สวัสดี»
การไหว้เป็นการแสดงมิตรภาพมิตรไมตรีทเี่ ป็นขนบธรรมเนียม
ประเพณีอนั ดีงามโดยยกมือสองข้างประณมนิว้ ชิดกันปลาย
นิ้วจรดกันไม่แยกปลายนิ้วออกจากกันยกมือขึ้นในระดับ
ต่างๆ ตามฐานะของบุคคลเเละเมื่อมีผู้ท�ำความเคารพด้วย
การไหว้ต้องรับไหว้ทุกครั้ง การรับไหว้ใช้ประณมมือแค่อก
แล้วยกขึ้นเล็กน้อยก้มศีรษะการไหว้ (วิกิพีเดีย สารานุกรม
เสรี. ออนไลน์) เหตุทผี่ ลงานต้องเป็นเรือ่ งไหว้ เพราะการไหว้
นั้นมีที่มาที่เกี่ยวข้องกับผู้วิจัยโดยตรงจากประสบการณ์
กระบวนการสร้ า งสรรค์ ง านประติ ม ากรรม
ในช่วงเเรกนัน้ ผูว้ จิ ยั ต้องการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม
รูปเเบบใหม่ที่เเสดงลักษณะท่าทางให้เกิดความน่าสนใจ
และดึ ง ดู ด สายตา ซึ่ ง มี เ นื้ อ หาที่ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ลั ก ษณะ
อากั ป กิ ริ ย าการไหว้ ใ นรู ป เเบบต่ า งๆ ของผู ้ ค นใน
ชี วิ ต ประจ� ำ วั น ผ่ า นงานประติ ม ากรรมในรู ป เเบบของ
ฮอโลแกรม (Hologram)2 สามมิติ ที่เเสดงความเคลื่อนไหว
ในการไหว้ของผูค้ น ผูว้ จิ ยั มีความตัง้ ใจจะค้นหาความเป็นไป
ได้โดยการน�ำเสนอผลงานประติมากรรมรูปแบบฮอโลแกรม

ฮอโลแกรม (Hologram) หมายถึง กระบวนการสร้างภาพฮอโลแกรม ซึ่งเป็นภาพ 3 มิติ แตกต่างจากการสร้างภาพเชิง 3 มิติ โดยโล
แกรม (Hologram) นั้นเป็นภาพที่บันทึกลงบนแผ่นฟิล์ม หรือ แผ่นเคลือบด้วยสารส�ำหรับบันทึกแสง ซึ่งผ่านเทคนิคการบันทึกด้วยการ
ใช้ แสงที่มีหน้าคลื่นสอดคล้องกัน เช่น แสงเลเซอร์ และเมื่อถูกส่องสว่างอย่างเหมาะสม จะแสดงให้เห็นภาพที่มีลักษณะ 3 มิติ
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(Hologram) สามมิติ ทีต่ งั้ อยูบ่ นแท่นสีขาวสามารถมองเห็น
ผลงานได้รอบด้าน เเละมีเสียงทักทายสวัสดีจากตัวผลงาน
ผลงานชุดนี้ได้ผ่านการทดลองหาความเป็นไปได้
เพื่ อ ค้ น หารู ป เเบบของงานประติ ม ากรรมที่ จ ะเเสดงถึ ง
ลักษณะท่าทางของการไหว้ในอิริยาบทต่างๆ ของชีวิต
ประจ�ำวันของผู้คนในสังคมปัจจุบันที่น่าสนใจโดยมีการใช้
กรรมวิธีการสร้างสรรค์งานในรูปเเบบของประติมากรรม
ลอยตัวรูปเเบบสามมิติ โดยเเสดงในลักษณะของฮอโลแกรม
(Hologram) เเสดงท่าทางการไหว้ทกั ทายสวัสดี โดยการใช้
กรรมวิธีทางโปรเเกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างความแปลก
ใหม่ในการเเสดงผลงานประติมากรรมลอยตัวรูปเเบบสามมิติ
ฮอโลแกรม (Hologram) โดยผลปรากฏจากการน�ำไปจัด
เเสดงจริงที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ท�ำให้ผวู้ จิ ยั พบว่าผลงานทีม่ คี วาม
แปลกใหม่นนั้ สามารถสร้างเเรงดึงดูดเเละความน่าสนใจจาก
ผู้ชมที่ได้เข้ามาร่วมชมงาน
จากการสร้างสรรค์งานชุดนีท้ ำ� ให้ผวู้ จิ ยั พบปัญหา
ว่า ผลงานในลักษณะรูปเเบบฮอโลแกรม (Hologram)
ยังไม่ให้ความรูส้ กึ ถึงความเป็นจริงทีส่ มั ผัสได้ เนือ่ งจากเป็นงาน
ทีต่ ดิ ตัง้ เเสดงให้เห็นถึงอิรยิ าบทท่าทางการไหว้สวัสดีทกั ทาย
จริง เเต่ด้วยเนื้องานยังเสมือนอยู่ด้านในจอ ในเครื่องเเสดง
ภาพ ท�ำให้ไม่ได้สงั เกตถึงรายละเอียดของท่าทางการไหว้ได้
ชัดเจนเเละตระหนักถึงความธรรมดาทีเ่ กิดขึน้ ในชีวติ ประจ�ำวัน
ด้ ว ยเหตุ นี้ จึ ง ส่ ง ผลให้ เ ป็ น เเนวทางที่ ดี ใ นการไปพั ฒ นา
กรรมวิ ธี ก ารสร้ า งสรรค์ ง านไปสู ่ ก ารสร้ า งสรรค์ ง าน
ประติ ม ากรรมโดยมี ก ารปรั บ รู ป แบบจากฮอโลแกรม
(Hologram) มาเป็นรูปเเบบงานของประติมากรรมลอยตัว

จริงที่ชัดเจนสามารถเข้ามาสังเกตอากัปกิริยาของการไหว้
ที่มีทั้ง ผู้ไหว้ ผู้ที่รับไหว้ เเละผู้ที่ถูกไหว้

ทีม่ าของการสร้างสรรค์ ไหว้ประติมากรรมสร้างสรรค์

ด้วยเหตุผลเนื่องจากภูมิหลังผู้วิจัยมีอาชีพเป็นครู
เเละบ่อยครั้งที่ต้องไปยืนเวรหน้าประตูโรงเรียนในตอนเช้า
เเละได้ สั ง เกตเห็ น ถึ ง อากั ป กิ ริ ย าการไหว้ การทั ก ทาย
ของนักเรียนในรูปเเบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการไหว้ ท�ำความ
เคารพทักทาย เเบบปัจจุบันทันด่วน การไหว้ทั้งๆ ที่ถือ
กระเป๋านักเรียน ถือของเต็มไม้เต็มมือ ซึ่งอากัปกิริยาเป็น
ภาพที่สร้างความประทับใจ จดจ�ำมาถึงปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้
ผู้วิจัยจึงเริ่มสังเกตท่าทางอากัปกิริยาการไหว้การทักทาย
เเบบไทยของผูค้ นในสังคมมีทงั้ เด็ก ผูใ้ หญ่ คนท�ำงานในออฟฟิศ
ครู นักเรียน ที่เราสามารถเห็นได้ในชีวิตประจ�ำวันซึ่งส่งผล
ให้เป็นเเรงบันดาลใจให้ผู้วิจัยได้สร้างผลงานประติมากรรม
เรือ่ งไหว้ เพือ่ ถ่ายทอดให้เห็นท่าทางการไหว้ในลักษณะต่างๆ
ในชีวิตประจ�ำวันของผู้คนในสังคมปัจจุบันไม่ว่าจะมาใน
รู ป แบบของการไหว้ ด้ ว ยท่ า ทางหรื อ อากั ป กิ ริ ย าจาก
สถานการณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อพิจารณาถึงความถูกต้อง
ตามจารี ต อาจจะดู ไ ม่ สุ ภ าพเเต่ สิ่ ง ที่ ป รากฎเหล่ า นี้
ล้วนเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงเจตนาของผู้ไหว้
การไหว้ทถี่ กู ต้องตามจารีต มือทีป่ ระณมต้องใช้นวิ้
ชิดกัน ถ้าเป็น “ประณมมือ” ต้องให้มอื ทีป่ ระณมอยูร่ ะหว่าง
กลางอก ให้ปลายนิ้วตั้งตรงขึ้นเบื้องบน ยกมือขึ้นให้ตรงสัน
จมูก ถ้าไหว้ผมู้ ศี กั ดิเ์ สมอกันไม่ตอ้ งก้มศีรษะ ถ้าไหว้ผทู้ อี่ าวุโส
กว่าต้องก้มศีรษะมากน้อยตามอาวุโส อย่าไหว้ไปข้างๆ
เวลาไหว้ต้องให้หน้าตรงไปทางผู้ที่แสดงความเคารพเสมอ
แบบการไหว้ มีอยู่ 3 ระดับ คือ (1) การไหว้พระ ได้แก่การ

ภาพตัวอย่างผลงานฮอโลแกรม (Hologram)

ผลงานฮอโลแกรม (Hologram)

ผู้ชมผลงาน

ภาพที่ 1 ภาพชุด ผลงานสร้างสรรค์ชุด สวัสดี ฮอโลแกรม (HOLOGRAM)
ที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้เขียน ธนีพรรณ โชติกเสถียร
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ไหว้พระภิกษุสงฆ์ เมือ่ ประณมแล้วยกขึน้ ให้นวิ้ หัวแม่มอื จรด
ระหว่างคิ้ว ปลายนิ้วชี้จรดตีนผม แนบให้ชิดกับหน้าผาก
เรียกว่า ไหว้ระดับ 1 (2) การไหว้บิดามารดา ครูบาอาจารย์
และญาติผู้ใหญ่ ให้ประณมมือยกขึ้นจนนิ้วหัวแม่มือจรด
ปลายจมูก ปลายนิ้วชี้จรดระหว่างคิ้ว เรียกว่าไหว้ระดับ 2
ส�ำหรับชาย ค้อมตัวลงเล็กน้อย ส�ำหรับหญิงให้กา้ วขาขวาไป
ข้างหน้าเล็กน้อยแล้วย่อตัวลงแต่พองาม (3) การไหว้ผเู้ คารพ
นับถือโดยทั่วไป ได้แก่ การไหว้บุคคลที่เคารพนับถือโดย
ทั่วไป รวมทั้งผู้ที่มีฐานะเสมอกัน ให้ประณมมือค้อมตัวหรือ
ย่อตัว เรียกว่าระดับ 3 ส่วนการรับไหว้ ใช้สำ� หรับการเคารพ
จากผูม้ อี าวุธโสน้อยกว่า ให้ประณมมือยกขึน้ อยูใ่ นระดับอก
ปลายนิ้ ว อยู ่ ร ะหว่ า งปลายคางก้ ม หน้ า เล็ ก น้ อ ย
(รศ.รัศมี-สุทธิ ภิบาลแทน และ ดร.อารมณ์ ฉนวนจิตร. 2537)
ส่ ว นในเรื่ อ งของสั ด ส่ ว น (Proportion)
กับมาตราส่วน (Scale) สาเหตุที่สร้างขนาดเล็กนั้น เพื่อให้
คนสนใจเดินไปดูเเบบใกล้ๆ ซึง่ จะเห็นรายละเอียดเเบบเฉพาะ
ของเเต่ละชิ้นงาน ที่มีความเเตกต่างกันโดยเฉพาะท่าทาง
อากัปกิริยาของผู้คนนั้นๆ เเสดงให้เห็นการที่ไหว้แม้ท่าทาง
ไม่สวยตามขนบจารีตทีก่ ำ� หนด เเต่ยงั สะท้อนความงามมีอยู่
ให้เห็นความงามในภาวะนามธรรมของชีวติ ประจ�ำวัน เนือ้ หา
สาระงานประติมากรรมดังกล่าว เเม้ว่าจะแสดงสิ่งที่ขาดตก
บกพร่องเเต่เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความงามเเละไม่งาม
ของการไหว้ เช่ น ไหว้ ทั้ ง ที่ ยั ง ถื อ ของอยู ่ เ ต็ ม ไม้ เ ต็ ม มื อ
เป็นการสะท้อนสถานการณ์ปัจจุบัน ที่ไม่สามารถจะหลีก
เลี่ยงได้ เป็นต้น สถานการณ์ของความไม่สมบูรณ์เเบบ
ของการไหว้ผา่ นสุนทรียใ์ นงานประติมากรรม เเละการทีไ่ ด้เข้าไป
มองใกล้ๆ ท�ำให้มุมมองในสายตาของเราไม่ไปรบกวนผู้อื่น
ขณะชมผลงาน ซึง่ ผูช้ มจะมองภาพรวมทัง้ หมดไม่ได้ จ�ำเป็น
ต้องเดินเข้าไปในระยะใกล้ดูรายละเอียดเฉพาะของแต่ละ
ชิ้ น งาน ซึ่ ง ถื อ ได้ ว ่ า เป็ น ชุ ด ประติ ม ากรรมสร้ า งสรรค์
เเละสามารถอธิบายต�ำเเหน่งของงานประติมากรรมทีไ่ ด้ถกู ต้อง
ตามจารีตของการไหว้ด้วยท่าทางของคนในลักษณะต่างๆ
ที่มีทั้งคนที่ไหว้ คนที่รับไหว้ คนที่ถูกไหว้ ทั้งหมดนี้ ถึงเกิด
ต�ำแหน่ง (Position) ของมือของระดับการไหว้ เเละการที่
ใช้ลกั ษณะความเป็นป็อปอาร์ต (Pop art) และคิชท์ (Kitsch)
มาสร้างสรรค์งานนั้น ท�ำให้การไหว้ที่น่าเบื่อให้กลับมา
น่าสนใจเเละสามารถสะท้อนความจริงในสังคมผ่านวัฒนธรรม
การไหว้ จากข้อมูลเบือ้ งต้นผูว้ จิ ยั อยากถ่ายทอดผลงานศิลปะ
ผ่านงานประติมากรรมแนวคิดเกี่ยวกับการไหว้

ผู้วิจัยคาดหวังว่าโครงงานสร้างสรรค์นี้ จะเกิด
การกระตุ้นให้คนได้กลับมาสนใจในรูปเเบบทางความคิด
สู่กายภาพของผลงานมากขึ้น
ผลงานเกีย่ วกับการไหว้นี้ ถึงแม้จะมีแนวเรือ่ งทีต่ า่ ง
กัน แต่ยงั เป็นลักษณะท่าทางของการไหว้ทเี่ หมือนกันทีเ่ ชือ่ ม
โยงความสัมพันธ์ต่อกันเป็นเรื่องราวโดยผลงานสร้างสรรค์
เกี่ยวกับการไหว้ในบริบทต่างๆ มีทั้งหมด 3 ชุด คือ
1. การไหว้ของครูนักเรียน
2. การไหว้ที่มีการถือของเต็มมือ
3. การไหว้ที่เป็นการเกี่ยวข้องกับเชิงพาณิชย์
ผลงานทัง้ หมดเป็นงานประติมากรรมเเบบลอยตัว
โดยมีเนือ้ หาเกีย่ วกับเรือ่ งการไหว้ทงั้ 3 ชุดนี้ จะมีความเเตก
ต่างกันเฉพาะบุคคลกันไปบ้างเเต่ยังคงเป็นลักษณะของ
การไหว้เป็นตัวหลัก ในการเชือ่ มโยงประเด็นต่างๆ ของการไหว้
ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งมีที่มาเเละเเนวคิดดังต่อไปนี้

การไหว้ของครูเเละนักเรียน

ผลงานสร้างสรรค์ชุดนี้ เป็นอากัปกิริยาของครู
เเละนั ก เรี ย นที่ เ เสดงท่ า ทางการทั ก ทายกั บ ครู ผู ้ รั บ ไหว้
เเละนักเรียนผูไ้ หว้ ผลงานทักทาย สวัสดีผใู้ หญ่ เเสดงถึงท่าที
อ่ อ นน้ อ มถ่ อ มตนเมื่ อ เจอผู ้ ที่ อ าวุ โ สกว่ า หรื อ มี อ ายุ ที่
มากกว่า ตามหลักมารยาทของวัฒนธรรมไทยนัน้ ผูม้ อี ายุนอ้ ย
จะต้องเป็นผูไ้ หว้ ซึง่ เป็นการบันทึกเรือ่ งราวระหว่างครู (ตัวผู้
วิจัย) กับนักเรียนที่มีปฏิสัมพันธ์ในการไหว้ทักทายเเบบ
วัฒนธรรมไทย โดยลักษณะการไหว้ของนักเรียนบางคน

ภาพที่ 2 ภาพผลงานสร้างสรรค์ การไหว้ครู นักเรียน
ที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้เขียน ธนีพรรณ โชติกเสถียร
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ทีบ่ างครัง้ ไม่สามารถจะวางกระเป๋าหรือวางของลงกับพืน้ ได้
จึงมีการไหว้ทักทายเเบบมือที่หนีบกระเป๋านักเรียนไว้
ผูว้ จิ ยั ตระหนักว่าการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเกีย่ ว
กับการไหว้ระหว่าง ครู กับนักเรียนน่าจะเป็นเรื่องราว
ที่น่าสนใจที่มีการเชื่อมโยงที่ระหว่างวัฒนธรรมไทย ที่ปรากฏอยู่
ในชีวติ ประจ�ำวันทัว่ ไปตาม วิรณ
ุ ตัง้ เจริญ (ฐาปนีย์ สังสิทธิวงศ์.
2556) ได้นิยามค�ำว่า “วัฒนธรรม คือ ที่เป็นความดีงาม
ความเป็นธรรมชาติ ความเป็นธรรมดา” เเต่พอน�ำมาสร้าง
สรรค์ เ ป็ น งานศิ ล ปะจะเเสดงให้ เ ห็ น ถึ ง รายละเอี ย ด
ของการไหว้ ไม่วา่ จะเป็นการไหว้ทถี่ กู หรือผิด เป็นสิง่ กระตุน้
ให้เห็นถึงความส�ำคัญถึงผู้ที่รับไหว้ เเละผู้ไหว้ โดยผู้วิจัย
เห็นว่า การสร้างผลงานศิลปะเกี่ยวกับครูและนักเรียนเป็น
เรือ่ งราวทีแ่ สดงให้เห็นการทักทายของครูกบั นักเรียน ในชีวติ
สามัญประจ�ำวันทัว่ ไป น่าจะเป็นอีกเรือ่ งทีด่ งึ ดูดความสนใจ
จากผูช้ ม รวมทัง้ การบันทึกเรือ่ งราวปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูว้ จิ ยั
กับนักเรียน

การไหว้ที่มีการถือของ

ผู้วิจัยได้สังเกตเห็นอากัปกิริยาของการทักทาย
สวัสดีของการใช้ชีวิตประจ�ำวันนั้นสิ่งที่น่าสนใจเเละอยาก
กระตุน้ ให้คนได้เห็นถึงรายละเอียด ของท่าทาง ลักษณะการ

ไหว้คนผู้คนทั่วไป ในรูปแบบต่างๆ ที่มีการทักทายกันเเบบ
ไทย ในขณะเดินผ่านหรือตามทางเดิน ก�ำลังเดินถือของหรือ
ทักทายในขณะที่ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงการวางข้าวของ
ทีอ่ ยูใ่ นมือได้ โดยจะต้องมีการรับไหว้เกิดขึน้ หรือ มีการไหว้
ในขณะนัน้ เเบบปัจจุบนั ทันด่วน หรือเรียกได้วา่ การไหว้เเบบ
เต็มไม้เต็มมือซึ่งผู้วิจัยปรารถนาจะน�ำภาพเหตุการณ์เหล่า
นั้ น ออกมาถ่ า ยทอดผ่ า นงานประติ ม ากรรมโดยท่ า ทาง
อากัปกิริยาของผู้คนนั้นๆ ได้เเสดงให้เห็นลักษณะการไหว้
ทีไ่ ม่สวย เเต่ความงามยังมีอยู่ ไม่ได้เป็นการไหว้ทดี่ มู คี วามสวย
ตามขนบจารีต เเต่สะท้อนความงามในภาวะนามธรรมของ
ชีวิตประจ�ำวัน จริยวดี มะราชลี (2557) มองเห็นว่าแรงขับ
ส�ำคัญในการใช้ชีวิตของมนุษย์ ในสังคมปัจจุบันนั้น มีความ
ปรารถนาและเป้าหมายในชีวิตเป็นตัวผลักดันให้เกิดเป็น
พฤติกรรมการแสดงออก ในรูปแบบต่างๆ ของมนุษย์
โดยผลงานประติมากรรมมีรายละเอียดของบุคคล
ต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. พนักงานท�ำความสะอาดไหว้
2. คนท�ำงานถือเเก้วกาเเฟรับไหว้
3. พนักงานออฟฟิตหอบม้วนกระดาษไหว้
4. พนักงานออฟฟิตทั่วไปก้มลงไหว้ผู้ใหญ่สะพาย
กระเป๋าหนีบไว้ด้านหลัง

ภาพที่ 3 ผลงานสร้างสรรค์ การไหว้ที่มือถือของ
ที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้เขียน ธนีพรรณ โชติกเสถียร
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การไหว้เชิงพาณิชย์

ผู้วิจัยได้เห็นการไหว้ที่เป็นการเกี่ยวข้องกับเชิง
พาณิ ช ย์ เ ชื่ อ มโยงถึ ง การบ่ ง บอกถึ ง วั ฒ นธรรมโดยอาศั ย
commercial เป็นองค์ประกอบอย่างเช่น เเมคโดนัลล์
การไหว้ได้ถกู น�ำไปเป็น วัฒนธรรมประชาชนหรือ กระแสป๊อป
(Pop Art) หรือแม้แต่การใช้ทับศัพท์ค�ำว่า ป๊อป-คัลเจอร์
(Pop Culture) วัฒนธรรมประชานิยม วัฒนธรรมของคน
ส่วนใหญ่ซึ่งแพร่หลายมากกว่า และได้รับความชื่นชอบ
จึงเรียกอีกอย่างหนึง่ ว่า วัฒนธรรมมวลชน (Mass Culture)
มักเกีย่ วกับความบันเทิง การกีฬา โทรทัศน์ ภาพยนตร์ เพลง
สมัยใหม่ (จ�ำเรียง จันทรประภา. 2552: ออนไลน์)
การไหว้ วั ฒ นธรรมไทยที่ ถู ก เชื่ อ มโยงไปเป็ น
เครื่องหมายทางการค้า ที่เเสดงความเคารพความนอบน้อม
ของการใช้บริการร้านค้า เเละพบกับความประทับใจเเสดง
ถึงมิตรภาพที่เป็นขนบธรรมเนียมอันดีงาม บางครั้งผู้วิจัย
ผ่านไปหน้าร้านผู้วิจัยมีโอกาสได้เจอกับเด็กที่ยกมือขึ้นไหว้
ตัวเเมคโดนัลล์ ซึง่ เป็นภาพทีน่ า่ ประทับใจอย่างหนึง่ ทักษิณา
พิพิธกุล (2558) กล่าวว่าผลงานศิลปกรรมชิ้นหนึ่งๆ เป็นสิ่ง
สัมพันธ์สอดผสานกันอยู่หลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน
ประวั ติ ศ าสตร์ ความรู ้ ความเชื่ อ สภาพสั ง คม
และแรงบันดาลใจของศิลปิน “การศึกษา” การสร้างสรรค์
การตระหนักในคุณค่าศิลปะ ต้องพินิจพิเคราะห์ในองค์รวม
ศิลปะทุกด้าน ทุกสาขาผสานอยู่กับวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิต
อย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้ (วิรุณ ตั้งเจริญ. 15 : 2555 อ้างอิง
ในทักษิณา พิพิธกุล. 2558) ผู้วิจัยจึงอยากถ่ายทอดราย
ละเอียดของท่าทางการไหว้ของเเมคโดนัลล์ หุ่นไหว้ประจ�ำ
หน้าร้านที่มีเฉพาะประเทศไทย

ผลงานศิลปะที่เกี่ยวข้อง

ผลงานศิลปะทีผ่ วู้ จิ ยั น�ำมากล่าวถึงนี้ ประกอบด้วย
ผลงาน ของ เจฟฟ์ คูนส์ (Jeff Koons), สุธี คุณาวิชยานนท์,
แคลส์ โอลเดนเบริ์ก (Claes Oldenberg) โดยทั้ง 3 คนนี้
มีสว่ นเกีย่ วข้องและมีอทิ ธิพลในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
ของผู้วิจัยในด้านเทคนิค แนวความคิด และรูปแบบ

ภาพที่ 5 Lady Gaga by Jeff Koons
ที่มา: https://www.buzzfeed.com/azafar/inside-lady-gagasabsolutely-insane-album-release-party?s=mobile&utm_
term=.kblKnVp6O#.tnNNXWAgV

ภาพที่ 6 Tulips by Jeff Koons
ที่มา: https://www.flickr.com/photos/21000745@
N02/4720857278

เจฟฟ์ คูนส์ (Jeff Koons) (เกิดเมื่อ 21 มกราคม
1955; ปัจจุบนั (2014) 58 ปี) เป็นศิลปินอเมริกนั ทีส่ ร้างสรรค์
งานด้วยการน�ำภาพและวัตถุจากวัฒนธรรมป๊อป (Pop) มาใช้
โดยคูนส์จะสร้างบริบท (Context) ใหม่ให้กับสิ่งที่เขาเลือก
มาท� ำ ให้ ภ าพหรื อ วั ต ถุ ที่ ค นเห็ น จนชิ น ชากลายเป็ น สิ่ ง
ที่ไม่อาจมีใครมองข้ามได้ ทั้งนี้โดยการเล่นกับขนาด พื้นผิว
ภาพที่ 4 ผลงานสร้างสรรค์ การไหว้เชิงพาณิชย์
ที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้เขียน ธนีพรรณ โชติกเสถียร
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และความรู้สึกที่เชื่อมโยงเข้ากับสิ่งนั้นๆ การที่คูนส์เลือก
สิ่งของที่ผู้คนคุ้นเคยมาสร้างงาน ไม่ว่าจะเป็นรูปปั้นของ
ไมเคิล แจ็คสัน ลูกโป่งบิดเป็นตัวสุนขั หรือรูปหัวใจ ท�ำให้งาน
ของเขาถูกเรียกว่าเป็นศิลปะแบบ “คิชท์” (Kitsch) ซึง่ หมายถึง
รูปแบบของงานที่เต็มไปด้วยความรู้สึกจนดูเหมือนเสแสร้ง
โดยจงใจลอกเลียนแบบหรือน�ำสิ่งที่มีอยู่แล้วในวัฒนธรรม
บริโภคมาใช้ ส่งผลให้ผลงานของคูนส์ถกู โจมตีวา่ น่าเบือ่ ด้อยค่า
และไร้รสนิยมอยูบ่ อ่ ยครัง้ (Jeffkoons culture exhibition:
online. 2014)
คิชท์ (Kitsch) คือ ค�ำศัพท์ที่ใช้ในการแบ่งศิลปะ
ประเภทที่ลอกเลียนของเดิมแล้วแต่ได้ของใหม่ที่มีคุณภาพ
ต�่ำกว่าของเดิมประมาณไม่เจ๋งแท้ คุณภาพต�่ำไร้รสนิยม
สิ้นชาติ รวมไปถึงผลงานที่มุ่งแต่จะขายสินค้า ที่เอื้อต่อ
ประโยชน์เท่านัน้ ความเป็น Kitsch สามารถด�ำรงอยูใ่ นทุกๆ
สิง่ เนือ่ งจากคิชท์ (Kitsch) เกิดขึน้ ในยุคโรแมนติก ประมาณ
ปี 80 ซึ่งเป็นยุคที่ศิลปะแสดงออกมาในรูปแบบของการ
แสดงอารมณ์แบบโอเวอร์ เกินหน้าเกินตา คิชท์ (Kitsch)
แบบที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวนั้นมีอยู่ทั่วไป เช่น เรื่องของการ
โหยหาอดีต (Nostalgic) การท�ำหนังมาปลุกระดมความรักชาติ
ในเรื่ อ งของการสร้ า งภาพลั ก ษณ์ ข องวั ฒ นธรรมสร้ า ง
ความเป็นชาติและสถาบันต่างๆ เพือ่ เป็นแหล่งให้เรายึดเหนีย่ ว
หรือแม้แต่การน�ำเสนอภาพความเป็นไทยเสนอเอกลักษณ์ไทย
จ๋า (แต่งเพลงปลุกระดม “คาราบาว” อะไรประมาณนี้ ที่ว่า
ร้องเพลงปลุกระดมให้กินของไทย ใช้ของไทย แต่ตัวเอง
ขี่ ฮ าเลย์ ใส่ เ สื้ อ หนั ง ดื่ ม เหล่ า นอก (https://www.
gotoknow.org/posts/326590: online. 2010)
การทีศ่ ลิ ปินท�ำให้ผลงานทีส่ ร้างจากวัตถุหรือภาพ
ทีผ่ คู้ นเห็นจนชินตาจนเกิดมาเป็นความชาชินกลายเป็นเรือ่ ง
ธรรมดา เป็นส่วนเชื่อมโยงมาเป็นเเรงบันดาลใจในการ
สร้างสรรค์ผลงานของผู้วิจัยที่ต้องการถ่ายทอดอากัปกิริยา
ท่าทางการไหว้ การไหว้ในลักษณะต่างๆ ของผู้คนในสังคม
เเสดงถึง ลักษณะชีวิตประจ�ำวัน เเม้เเต่เด็ก ผู้สูงอายุ คนเเก่
ซึง่ การไหว้ทกั ทายนัน้ มีทงั้ ผูไ้ หว้เเละผูร้ บั ไหว้ การไหว้เเบบนี้
ระดับนี้เป็นอย่างไร ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น อาจจะเป็นสิ่งที่
เกิดขึ้นเเล้ว เป็นความชินชาที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งจนไม่ได้รับ
ความสนใจ โดยผู้วิจัยใช้แนวคิดความเป็นป๊อปอาร์ต (Pop
Art) นี้ เพราะมีลกั ษณะบางอย่างทีเ่ ราสร้างงานประติมากรรม
มากกว่าที่จะเป็นงานเหมือนจริง (Realistic) ผู้วิจัยจึงเลือก
รสนิยม (Taste) ของตัวนี้ที่จะมาเป็นสุนทรีย์ (Aesthetic)

ในการสร้ า งสรรค์ ง านรวมถึ ง เทคนิ ค การใช้ สี ห รื อ วั ส ดุที่
โดดเด่นมาท�ำให้งานที่ดูดาษดื่นธรรมดากลับมาดูน่าสนใจ
ผลงานที่เกี่ยวข้องกับการไหว้ที่ผู้วิจัยจะน�ำมา
กล่าวถึง คือผลงานของ สุธี คุณาวิชยานนท์ ความซ�้ำซาก
อันเป็นนิรันดร์ และ วันวานอันแสนหวาน The Eternal
Banality (1997-2002) เป็นผลงานประติมากรรมที่ศิลปิน
ต้องการสื่อถึงค�ำถามที่ตัวผู้วิจัยสงสัยและพยายามหาความ
พอดี ระหว่ า ง ความภาคภู มิ ใ จในความเป็ น ไทย กั บ
ความหลงตัวและคลัง่ ชาติ ระหว่าง ความสุขกับขณะปัจจุบนั กับ
การลุ่มหลงในวันวานอันแสนหวาน ระหว่าง ความกังวลกับ
อนาคตทีไ่ ม่คมชัด กับ การโหยหาวันวานทีด่ กี ว่าวันนีแ้ ละวัน
หน้ า ระหว่ า ง การฟื ้ น ฝอยหาตะเข็ บ กั บ การปิ ด ตา
และแกล้งลืมแผลเก่า ระหว่าง การเจ็บปวดจากความจริง กับ
การเลือกจ�ำแต่ประวัตศิ าสตร์ทงี่ ดงามระหว่าง ความปลาบปลืม้
กับภูมปิ ญ
ั ญาไทย กับ การกอดซากหากินกับความส�ำเร็จเก่าๆ
ระหว่ า ง เป็ น ตั ว เองอย่ า งมั่ น ใจ กั บ ท่ อ งกระแสโลก
ไปอย่างเมามัน ค�ำถามส่วนตัวที่ (อาจจะ) กลายเป็น “วาระ
แห่งชาติ” แล้ว (อาจ) ลามไปเป็น “วาระนานาชาติ” ได้
(สุธี คุณาวิชยานนท์. 2545)
ผู้วิจัยได้เห็นว่าผลงานของสุธี คุณาวิชยานนท์
มี รู ป แบบของวั ฒ นธรรมที่ ถู ก น� ำ ไปใช้ ใ นการถ่ า ยทอด
อากัปกิริยาของการไหว้ ซึ่งมีอิทธิพลต่อผู้วิจัยส่งผลให้เกิด
ความสนใจในด้ า นเรื่ อ งราวของไหว้ ใ นวั ฒ นธรรมไทย
และอากัปกิริยาท่าทางจากผลงานของสุธี

ภาพที่ 7 ชุดภาพความซ�้ำซากอันเป็นนิรันดร์ และ วันวานอันแสนหวาน
The Eternal Banality
ที่มา : http://www.rama9art.org/sutee/07 eternal_banality.
html:online

โอลเดนเบิร์ก ศิลปินกลุ่มป๊อบอาร์ตชอบท�ำงาน
เกี่ยวกับสิ่งที่กินที่ในอวกาศ เช่น ประติมากรรม ซึ่งเขาน�ำ
มาสร้างขึน้ ใหม่ให้มขี นาดใหญ่กว่าปกติหลายเท่าดังตัวอย่าง
ภาพ งานลูกขนไก่ขนาดใหญ่ โอลเดนเบิร์กสร้างงานเเปลก

วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ทั้งกรรมวิธีเเละความคิดไว้มากเขาชอบสร้างงานให้เกิด
อารมณ์ประหลาดพิสดารเกินความจริงเเละจะเกิดอารมณ์
ขัดเเย้งเมือ่ น�ำมาเปรียบเทียบกับของจริง (ก�ำจร สุนทรพงษ์ศรี.
2554: 501-502)

ภาพที่ 8 ภาพลูกขนไก่ (Shuttlecocks) โดย แคลส์ โอลเดนเบิร์ก
(Claes Oldenberg)
ที่มา : https://sites.google.com/site/popart20thcentury/
home/working

ผูว้ จิ ยั เห็นว่าโอลเดนเบิรก์ ก็เป็นศิลปินกลุม่ ป๊อปอาร์ต
ทีห่ ยิบยืมเอาสิง่ ของเครือ่ งใช้ธรรมดาในชีวติ ประจ�ำวันทัว่ ไป
มาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะ ผูว้ จิ ยั ได้รบั อิทธิพลส่วนหนึง่ ใน
การสร้ า งสรรค์ ง านเเละดึ ง เอาความเป็ น จริ ง ของ
รูปแบบงานทีเ่ เสดงออกถึงลักษณะของความเป็นป๊อปอาร์ต
ที่ได้ไปศึกษาวิเคราะห์มาจากผลงานนั้นๆ ผู้วิจัยน�ำข้อมูล
ดังกล่าวมาตีความของการไหว้ ที่เป็นลักษณะท่าทางปฏิบัติ
ของผูค้ นในชีวติ ประจ�ำวันของสังคมไทย ทีม่ กี ารทักทายเป็น
เรื่องของการปฏิบัติที่เเสนธรรมดาของผู้คนในปัจจุบัน

ผลการสร้างสรรค์

ผลงานสร้างขึ้นในรูปแบบของงานประติมากรรม
ลอยตัว ชิ้นผลงานมีทั้งหมด 8 ชิ้น โดยสาเหตุที่เลือกท่าทาง
ของผลงานประติมากรรมที่เเสดงออกในเเต่ละบุคคลนั้นมา
เพื่อเป็นตัวเเทนของคนในสังคมการไหว้นั้นมีอยู่ ไม่ได้มี
เจตนาจะมาว่าถูกหรือผิด เเต่เป็นการกระท�ำทีเ่ กิดขึน้ อยูจ่ ริง
โดยกระบวนการสร้างสรรค์ ศึกษา เก็บข้อมูล เเล้วข้อมูลที่
ได้หรือภาพทีไ่ ด้สะท้อนให้เห็นถึงภาพรวมของคนในสังคมที่
สะท้อนให้เห็นถึงชีวิตประจ�ำวันทุกวัน เเม้เเต่ เด็ก ผู้สูงอายุ
คนเเก่ ซึ่ ง การไหว้ ทั ก ทายนั้ น มี ทั้ ง ผู ้ ไ หว้ เ เละผู ้ รั บ ไหว้
การไหว้เเบบนีร้ ะดับนีเ้ ป็นอย่างไร รวมถึงรายละเอียดต่างๆ
ของการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม ทีผ่ วู้ จิ ยั ต้องการอธิบาย
ถึงสิง่ ทีพ่ บเห็นโดยรูปทรง (Form) ผูว้ จิ ยั มีการถ่ายทอดตาม
ลักษณะเหมือนจริงตามทีป่ รากฏอยูใ่ นธรรมชาติ เป็นรูปทรง

ของผูค้ น ทีม่ อี ริ ยิ าบทท่าทางการไหว้ในรูปเเบบต่างๆ ทีเ่ เสดง
ถึงอ่อนน้อม ถ่อมตน รูปทรงมีการลดทอนบางส่วนเน้น
เเสดงรายละเอียดของท่าทาง ร่องรอยผ้า อย่างกลมกลืน
ชัดเจน ส่วนในเรื่องของขนาดเเละสัดส่วน (Proportion)
ผลงานไหว้ : ประติมากรรมร่วมสมัยโดยใช้ขนาดสัดส่วนที่
ถูกต้องชัดเจน เหมือนจริงจากบุคคลเเต่มกี ารลดมาตราส่วน
(Scale) จากบุคคลจริงให้เหลือ 1:4 มีความสูงประมาณ
15 นิ้วเพื่อให้สอดคล้องกลมกลืนกับเนื้อหา เรื่องราวตาม
เจตคติของผู้วิจัย
ซึ่ ง การสร้ า งสรรค์ ผ ลงานของผู ้ วิ จั ย นั้ น ได้ รั บ
อิทธิพลอย่างมากจาก Jeff Koons ในเรื่องของน�ำสิ่งที่
ไม่อาจมีใครมองข้ามได้ อย่างการไหว้ การทักทายในชีวิต
ประจ�ำวันมาใช้ ทัง้ นีโ้ ดยการเล่นกับขนาด พืน้ ผิว และความ
รูส้ กึ ทีเ่ ชือ่ มโยงเข้ากับสิง่ นัน้ ๆ เเละการทีม่ ขี นาดไม่ใหญ่มาก
นั้น เพื่อเป็นการให้ผู้ชมได้เข้าไปดูใกล้ๆ ให้เห็นถึงราย
ละเอียดของผลงาน ทั้งนี้ในเรื่องของพื้นผิว (Texture)
ผลงานไหว้ : ประติมากรรมร่วมสมัย ผูว้ จิ ยั มีการเลือกใช้พนื้
ผิวละเอียดเรียบ วัสดุทใี่ ช้ คือ เรซิน่ เพือ่ เเสดงถึงความนุม่ นวล
ละมุนละไมของผลงาน ให้สอดคล้องกับเนื้อหาของผู้วิจัย
เเละใช้รูปเเบบเชิงคิชท์ (Kitsch) และป๊อปอาร์ต (Pop Art)
ที่มีเนื้อหาการสร้างสรรค์เรื่องการไหว้จากสิ่งที่ชาชิน ท�ำให้
เกิดความน่าสนใจผ่านรูปลักษณะเเละรูปเเบบทีล่ ดลวดลาย
สีสนั ลงให้เป็นรูปทรง (Form) ทีเ่ กิดจากท่าทางทีป่ รากฏผ่าน
งานประติมากรรมให้ชัดเจนขึ้นในเรื่องไหว้ นอกจากนี้ยังมี
การค้นหาลักษณะท่าทางผ่าน Body and Habitus ฮาบิตสุ
หมายถึง กิริยาท่าทาง ความคิดมารยาทของบุคคลที่ได้
มาเเละสั่งสมอยู่ในตัว โดยไม่รู้ตัวว่าด�ำรงอยู่กลายเป็นส่วน
หนึ่งในชีวิตประจ�ำวัน บูรดิเออ เอาค�ำว่า ฮาบิตุส มาใช้เพื่อ
เเสดงให้ เ ห็ น พลั ง อั น เเข็ ง เเกร่ ง ที่ มี พื้ น ฐานอยู ่ ใ นสั ง คม
วัฒนธรรมชาติพันธ์ุ (สุภางค์ จันทวานิช. 2555: 246)
สิง่ สุดท้ายทีข่ าดไม่ได้ในเรือ่ งของ สี (Color) ในผล
งานไหว้ ประติมากรรมร่วมสมัยผูว้ จิ ยั เน้นสาระของการไหว้
ในท่าทางอิริยาบทต่างๆ ของผู้คน ดังนั้นสีจึงมีความส�ำคัญ
ต่ อ เนื้ อ หาสาระของการสะท้ อ นความคิ ด ผลงาน
ประติมากรรม ผู้วิจัยเลือกใช้สีขาว เพื่อเเสดงถึงความ
อ่อนน้อม ถ่อมตน ขับเข็ญให้งานมีความเด่นชัดและใช้สที อง
ที่ มื อ เพื่ อ สะท้ อ นความงาม เเละคุ ณ ค่ า ของผลงาน
ประติ ม ากรรมให้ เ ห็ น ถึ ง ความจริ ง ที่ ป รากฏในสั ง คม
เเละความสวยงามของวัฒนธรรมการไหว้
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การค้นพบในเบื้องต้นมีการจัดสร้างผลงานที่มา
จากการใช้ เ ทคนิ ค ที่ แ ตกต่ า งกั น มาสร้ า งสรรค์ ผ ลงาน
เพือ่ ให้เกิดความแปลกใหม่ ซึง่ นอกจากนีผ้ วู้ จิ ยั ได้ทำ� การทดลอง
มาหลายชุดผลงานโดยแต่ละครั้งมีเทคนิควิธีการสร้างสรรค์
งานนัน้ มีความแตกต่างกัน ดังนี้ การสร้างชิน้ งานในลักษณะ
สามมิติแบบฮอโลแกรมโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ
การสร้างงานสามมิตใิ นรูปแบบประติมากรรมทีห่ ล่อวัสดุดว้ ย
เรซิ่น โดยผลการทดลองเหล่านี้เป็นการตอบโจทย์ในการ
ท�ำงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่ท�ำให้ผู้วิจัยได้พบแนวทางที่เหมาะสม
ในการสร้างสรรค์ผลงานและเป็นแนวทางในการพัฒนากรรม
วิธีการสร้างสรรค์งานประติมากรรม

ภาพที่ 9 ภาพบรรยากาศการชมผลงาน
ที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้เขียน ธนีพรรณ โชติกเสถียร

เอกสารอ้างอิง

หลังจากที่ได้เสนอผลงานสู่สาธารณะสิ่งที่ค้นพบ
คือ การที่ผลงานเป็นตัวดึงดูดความสนใจจากผู้ชม ถึงแม้ว่า
จะเป็นผลงานทีม่ ขี นาดเล็กแต่จะชวนให้ผชู้ มส่วนใหญ่เข้าไป
ส�ำรวจรายละเอียดพร้อมกับถ่ายภาพ โดยจะมีค�ำถามว่า
ท�ำไม มือต้องเป็นสีทองเพราะอะไร ท�ำไม ผู้ชมต่างตีความ
ต่างๆ นานาตามทัศนะของแต่ละคน สิ่งเหล่านี้ถือได้ว่า
เป็นการบ่งบอกถึงการเกิดปฏิกิริยาโต้ตอบกับผู้ชม ให้เกิด
การรับรู้ในผลงานศิลปะ รวมทั้งผลงานแสดงคุณค่าในด้าน
ต่างๆ เช่น ความงามจากท่าทางและผลการสร้างสรรค์
ประติ ม ากรรมผ่ า นประเพณี นิ ย ม การไหว้ ก่ อ ให้ เ กิ ด
องค์ความรู้ใหม่ในการสร้างสรรค์คือ การดึงเอาลักษณะ
อากัปกิริยาท่าทางการไหว้ในชีวิตสามัญประจ�ำวัน เช่น
การไหว้ในขณะทีม่ อื ยังหนีบกระเป๋าสามารถสะท้อนความจริง
ผ่านการไหว้ได้จริง ส่วนสิ่งที่เป็นผลกระทบหรือปฏิกิริยาที่
เกิดขึน้ กับสังคมก่อให้เกิดการตระหนักถึงรากเหง้าทีม่ าทีไ่ ป
ของวัฒนธรรม เข้าใจต่อรากเหง้าของตนเอง บริบททีส่ ืบต่อ
กันมา เป็นการต่อยอดความดั้งเดิมของวัฒนธรรม
ผู้วิจัยหวังว่าผลงานสร้างสรรค์ของผู้วิจัยจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการจะศึกษาตามเเนวทางของผู้วิจัย
เเละสามารถน�ำไปต่อยอดในการสร้างสรรค์งานในสาขา
ทัศนศิลป์
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