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อุกิโยเอะ แรงบันดาลใจจากญี่ปุ่น 
สู่ผลงานภาพพิมพ์ร่วมสมัยแบบไทยๆ
Text by อัญชนา นังคลา อาจารย์ประจำาแขนงวิชาศิลปะประยุกต์ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

“ภาพวาดบันเทิงเริงรมย์ทางโลก” ใน
ภาษาญี่ปุ่นมีชื่อว่า อุกิโยะเอะ (ukiyoe) คำาว่า อุกิโย 
(ukiyo)นั้นแปลว่า ทางโลก ซึ่งเป็นภาพที่เขียนตาม
สภาพของโลก ส่วนคำาว่า เอะ(e) แปลว่าภาพ เมื่อ
พูดถึง อุกิโยะ หรือ อุกิโยเอะ Ukiyo-e) คือลักษณะ 
ของภาพพิมพ์แกะไม้ของญี่ปุ่นที่สร้างระหว่างคริสต์
ศตวรรษที่ 17 ถึง 20 แสดงภาพภูมิทัศน์, เรื่องราวจาก
ประวัติศาสตร์, ภาพจากบทละคร และ แหล่งของความ
สำาราญ (pleasure quarters) ซึ่งถือว่าเป็นลักษณะ
หลักของภาพพิมพ์แกะไม้ของญี่ปุ่น ไม่มีใครปฏิเสธ
ว่านั่นเป็นยุคคลาสสิคภาพพิมพ์แกะไม้ของญี่ปุ่นที่
ก้าวหน้ามากที่สุด  ที่เกิดขึ้นในช่วงปลายสมัยเอโดะเป็น
รูปแบบวัฒนธรรมของสามัญชนก็เริ่มเฟื่องฟูขึ้น ที่บอก
ว่าเป็นศิลปะของเหล่าพวกสามัญชนก็เพราะ ภาพอุกิ

โยเอะเป็นศิลปะที่ราคาพอประมาณเหตุเพราะสามารถ
ผลิตเป็นจำานวนมากได้ ต่างจากงานที่เกิดขึ้นก่อนหน้า
นี้ที่เกิดจากเทคนิคการเขียนที่ปราณีตและมีราคาสูง 
ชนชั้นปกครองเท่านั้นที่จะสามารถครอบครองผลงาน
เหล่านั้นได้ด้วยเหตุนี้ทำาให้ภาพพิมพ์สีน้ำาแบบ อุกิโย
เอะได้รับความนิยม และแพร่หลายอย่างรวดเร็ว เรื่อง
ราวที่นิยมในภาพแบบอุกิโยเอะเป็นชีวิตในเมือง โดย
เฉพาะจากบริเวณแหล่งสำาราญ ที่รวมทั้งสตรีเพศผู้มี
ความงาม นักมวยปล้ำาซูโมะ และนักแสดงละครคาบูกิผู้
เป็นที่นิยมในสมัยนั้น ภูมิทัศน์ที่สวยงามสภาพแวดล้อม
และทิวทัศน์ของบ้านเมือง การเมือง กิจกรรมทางเพศ   
ซามูไร   เกอิชา ตลอดจนมีการ จัดวางองค์ประกอบ
แบบสองข้างไม่เท่ากันและการจัดพื้นที่ว่างต่างๆ ทำา
เกิดความรู้สึกรุนแรง ส่วนทาง ด้านการใช้สีนั้นใช้สีแบบ
แบนๆ ใช้เส้นง่ายๆ มีความใกล้เคียงกับงานจิตรกรรม
มาก และในยุคนี้ ภาพพิมพ์ได้รับการยอมรับว่าเป็น
งานภาพพิมพ์ที่มีแบบแผนยอดเยี่ยมที่สุดยุคหนึ่ง มีการ
ค้นหาแนวทางจนเป็นรูปแบบท่ีสะท้อนความบริสุทธิ์
ของผลงานท่ีแสดงออกมาถึงความเป็นเฉพาะตัวของ
ศิลปินแต่ละคน
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อุกิโยเอะเป็นยุคทองแห่งศิลปะภาพพิมพ์ญี่ปุ่น 
ทั้งยังเป็นยุคแรกหรือจุดกำาเนิดของศิลปะภาพพิมพ์ ที่ทรง
อิทธิพลที่สุด และเป็นแรงบันดาลใจที่ส่งผลกระทบต่อศิลปะ
ของโลกอย่างไม่น่าเชื่อ โดยเฉพาะในยุโรปที่ศิลปะแบบ อิมเพ
รสชั่นนิสม์กำาลังเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น Manet, Baudelaire, 
Fantin-Latour และก็ Whistler ศิลปิน Impressionism เหล่า
นี้ต่างชื่นชม และได้รับเอาเทคนิคและ อิทธิพลต่างๆจากภาพ
พิมพ์ญี่ปุ่นมาใช้ในงานของตัวเองซึ่งศิลปิน แต่ละคนก็รับเอา
แนวทางที่แตกต่างกันออกไปมาใช้

ด้วยลักษณะพิเศษของการแสดงออกที่เรียบง่าย 
ลดทอนรายละเอียด และการใช้สีแบบแบนๆ การทำาให้ภาพวาด
ง่ายขึ้น เช่น ภาพไร้เงา ภาพมุมมองไกล ภาพสดใส และเริ่มใช้
วิธีแบบใหม่ที่แสดงอารมณ์มากขึ้น ภาพเหล่านั้น เป็นลักษณะ
เฉพาะของภาพ อุคิโยะเอะที่ภาพยุโรปไม่มี ในช่วงปี 1887-
1888 ที่ แวนโกะ ชื่นชอบภาพพิมพ์ญี่ปุ่นเป็นอย่าง มากนี้ทำาให้
งานของเขาแสดงอิทธิพล ของ อุกิโยเอะอย่างเห็นได้ ชัดเริ่มจาก
ภาพ Pere Tanguy ภาพนี้เป็นภาพของ Pere Tanguy ซึ่งเป็น 
Art Dealer เราจะเห็นได้ว่าที่ด้าน หลังของ Tanguy นั้น จะมี
ภาพพิมพ์ญี่ปุ่นแขวน อยู่ซึ่งเป็นงานของ โฮกุไซ, ฮิโรชิเงะ  ไม่
เพียงแต่ภาพ Pere Tanguy นี้เท่านั้นที่มีอิทธิพลของอุกิโยเอะ 
แต่ แวนโกะ ยังได้ทำาการวาดภาพที่ คัดลอก มาจากภาพพิมพ์
ของ ฮิโรชิเงะ ถึง 2 ภาพ คือ ภาพ The Ohashi Bridge in 
the Rain ( from one hundred Views of EDO ) ของ Hiro-
shige และภาพ Blooming Plum tree ( from one hundred 
Views of EDO)

วงการศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทยเกิดขึ้นหลัง
การเดินทางเข้ามาของโปรเฟสเซอร์คอราโด เฟโรจี ศิลปิน
หนุ่มจากเมืองฟรอเรนเข้ามารับราชการในประเทศไทย ด้วย
คุณูปการมากมายที่ท่านได้สร้างให้กับประเทศไทยจนได้
พระราชทานนาม เป็นศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี  ท่านเป็น
ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากร และจัดการประกวดศิลปกรรม
แห่งชาติขึ้นเป็นครั้งแรก ท่านมีความรู้ความชำานาญ และศึกษา
ศิลปะตะวันตก และศิลปะตะวันออกโดยเฉพาะศิลปะจีน 
อินเดีย เขมร และญี่ปุ่น อย่างถ่องแท้ และลักษณะร่วมสำาคัญ
ระหว่างอุกิโยเอะ กับ งานภาพพิมพ์แกะไม้แบบไทย คือ การนำา
เสนอเรื่องราว วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ขนบประเพณี ที่เรียบง่าย 
ผลงานภาพพิมพ์ในยุคแรกของวงการศิลปกรรมไทยมาจากผล
งานของเหล่าลูกศิษย์รุ่นแรกของท่าน  ศาสตราจารย์ชะลูด นิ่ม
เสมอซึ่งนอกจากจะเป็นศิษย์เอก อาจารย์ชะลูดยังได้บุกเบิก
ก่อตั้ง ภาควิชาภาพพิมพ์ ขึ้นในคณะจิตรกรรมประติมากรรม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๘  

1. Great Wave คลื่นยักษ์นอกฝั่งคะนะงะวะ ผลงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของโฮะกุไซ ซึ่งเป็น
ภาพแรกของภาพชุด ทัศนียภาพ36มุมของภูเขาฟูจิ
2. Dream of the fishermans wife ผลงานความฝันของภรรยาชาวประมง อีกหนึ่งชิ้น
งานที่เป็นที่รู้จักของโฮะกุไซ
3. fuji ฟูจิ ผลงาน คะสึชิกะ โฮะกุไซ
4. ภาพเหมือนของนักแสดงละครคาบูกิ ผลงานของอุตะงะวะ คุนิซะดะ
5. อุตะมะโระ ภาพAse o fuku onna2 สตรีเช็ดเหงื่อ
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ภาพจิตรกรรมสีน้ำามัน Pere Tanguy ของ
วินเซน แวนโกะ ที่แสดงภาพ อุกิโยะเอะเป็น
พื้นหลัง
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ผลงานภาพพิมพ์แกะไม้ศาสตราจารย์ประหยัด พงษ์ดำา

ท่านได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้เป็นศิลปินแห่งชาติ 
สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ท่าน
เป็นศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานทุกประเภท รวมถึงงาน
ภาพพิมพ์แกะไม้     ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๐๖ ได้รับรางวัลภาพ
พิมพ์นานาชาติจากประเทศญี่ปุ่น อาจารย์ชะลูด ได้เสนอ
ความคิดแสดงถึงสภาพชีวิตชนบท ที่เข้ากับความเป็น
ไทยได้อย่างแนบแน่น แสดงความรู้สึกผูกพัน เอื้ออารี มี
น้ำาใจ ผ่านรูปทรง รูปผู้หญิง ซึ่งศิลปินใช้แทนสื่อความ
หมายความเป็นแม่ เป็นพี่เป็นน้อง เป็นลูก เป็นสัญลักษณ์
มนุษย์ แทนค่าความนุ่มนวล เป็นรูปทรงที่ถูกขัดเกลาให้
เรียบง่ายและตรงไปตรงมา

ประพันธ์ ศรีสุตา ศิลปินภาพพิมพ์แกะไม้ 
ผลงานของท่านมักถูกสร้างสรรค์ขึ้นจากเรื่องราว วิถีชีวิต
ที่พบเห็นได้ในชนบท ภาพเด็กชนบทกำาลังวิ่งเล่นอย่าง
สนุกสนานตามประสาเด็ก  เล่นตี่จับ  รีรีข้าวสาร ตั้งเต งู
กินหาง  ชาวบ้านทอดแห ลากอวน หาปลาในคลอง นั่ง
ผิงไฟในฤดูหนาว และภาพหลุดโลกภาพพิมพ์แกะไม้ของ
ประพันธ์สะท้อนความทรงจำาอันสุนทรีของชีวิตในวัยเด็ก
ออกมาได้อย่างมีชีวิตชีวา ทำาให้ผู้ชมได้ย้อนระลึกถึงความ
สุขเมื่อครั้งเยาว์วัยที่บางครั้งถูกลืมเลือนขึ้นมาอีกครั้ง 
หลายชีวิตที่ปรากฏในภาพปฏิบัติภารกิจของตนด้วยความ
ขยันขันแข็ง ไม่ว่าจะเป็นคนหาปลา คนตัดอ้อย ชาวนา
บนลานนวดข้าวหรือกลางท้องนา ภาพเด็กกำาลังขี่ควาย
อย่างร่าเริงกลางท้องนา , พาควายไปอาบน้ำา , เล่นน้ำาใน
คลอง หรือการละเล่นแบบเก่าๆที่เลือนหายไปจากสังคม
ไปนาน เช่น ขี่ม้าส่งเมือง , โพงพาง , ตั้งเต , รีรีข้าวสาร 
กลับมามีชีวิตอีกครั้งในภาพพิมพ์แห่งความทรงจำาเหล่านี้
แม้ภาพพิมพ์ไม้ของท่านจะเป็นภาพขาวดำา ที่มีสีเทาปน
อยู่ประปราย และปราศจากลูกเล่นแพรวพราวใดๆ แต่
สิ่งที่เป็นสามัญเหล่านี้เองกลับเป็นเสน่ห์แสดงธรรมชาติ
และให้อรรถะรสที่แท้จริงของงานภาพพิมพ์แกะไม้ รู้สึก
สนุกสนานเคลิบเคลิ้มไปกับเส้นสายอิสระและจินตนาการ
บรรเจิดของศิลปิน องค์ประกอบของภาพที่ซ้ำาไปซ้ำามา 
เช่นรูปเด็กๆ ที่คล้ายกันไปหมดทุกภาพ แทนที่จะสร้าง
ความเบื่อหน่าย กลับสร้างความอบอุ่น คุ้นเคยและความ
สบายใจเข้ามาแทนที่ การจัดวางองค์ประกอบภายในภาพ
อันชาญฉลาด ลายเส้นอิสระและพลิ้วไหว ทำาให้อิริยาบถ
ของคนในภาพเป็นธรรมชาติ มีชีวิตชีวา เหมือนเรารู้จักมัก
คุ้นกับพวกเขามานมนาน  แม้ว่าประพันธ์จะกล่าวเน้นอยู่
เสมอว่าเขาเป็นจิตรกร ที่บังเอิญได้มาเป็นศิลปินภาพพิมพ์

ชะลูด นิ่มเสมอ แต่ผลงานที่เขานำามาแสดงเหล่านี้
ก็เผยให้เห็นความรู้ความชำานาญ 
และฝีมือทางเชิงช่างท่ีผ่านการ
ฝึกฝนมาทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ
มาแล้วอย่างช่ำาชอง  การได้ชม
ภาพพิมพ์ไม้ของประพันธ์ในครั้งนี้ 
สำาหรับบางคนอาจเป็นการเรียน
รู้ในสิ่งที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อน แต่
เชื่อแน่ว่าสำาหรับใครบางคน มัน
คือการปลุกอดีต

อันชื่นบานให้หวนกลับมาอีกครั้ง
ศิลปินภาพพิมพ์แกะไม้ คนสำาคัญที่จะไม่

กล่าวถึงไม่ได้เลย คือ ศาสตราจารย์ประหยัด พงษ์ดำา 
ศิลปินชั้นเยี่ยม สาขาภาพพิมพ์ ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ศิลปินภาพ
พิมพ์แกะไม้ที่มีความเชี่ยวชาญอย่างสูง ที่สามารถใช้เรื่อง
ราวเกี่ยวกับสัตว์ มาถ่ายทอดได้อย่างพิเศษน่าประทับใจ 
เช่นภาพควายขวิดกัน จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ
ครั้งที่ ๑๒ ผลงานชิ้นนี้ แสดงชีวิตของสัตว์ที่เป็นกำาลัง
สำาคัญของชาวนา แสดงความมีพลังที่เข้มแข็ง ฉากหลัง
เป็นทิวทัศน์ชนบทอันกว้างใหญ่ ทั้งหมดมีความประสาน
กัน ด้วยรอยแกะไม้ และจังหวะเคลื่อนไหวของกลุ่มควาย 
ที่วนเวียนอยู่เป็นวงรี ภาพนกฮูก ที่แสดงออกถึงความรัก
ความผูกพันระหว่างแม่กับลูก ความมีฝีมือทางการแกะ
ไม้ ปรากฏชัดในรอยเส้นน้ำาหนักอ่อน ที่เดินอยู่บนพื้นดำา 
ภาพชีวิตแม่ลูกตุ๊กแก แสดงถึงความรักความเอื้ออาทร
ตามประสาสัตว์ ทิศทางของการจัดการเดินไปมาของสัตว์
ดูนุ่มนวล ภาพยามเช้า แสดงภาพไก่ขันที่มีพื้นหลังเป็น
ท้องฟ้าสีสันบรรยากาศยามยามรุ่งอรุณในชนบท อาจารย์
ประหยัดได้เสนอความเชื่อของคนชนบท โดยการนำาเสนอ
เรื่องราวของสัตว์ ผลงานภาพพิมพ์แกะไม้ของอาจารย์
ประหยัดสามารถถ่ายทอดความฝันของดินแดนสยาม 
ผ่านลักษณะของสัตว์ต่างๆ ในภูมิภาคชนบทไทย ที่มีวิถี
ชีวิตสุขสงบ ตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
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ศาสตราจารย์อิทธิพล ตั้งโฉลก ศิลปิน
ชั้นเยี่ยม สาขาภาพพิมพ์ ที่ผลงานภาพพิมพ์ของท่านมี
ลักษณะที่แตกต่างจาก สองท่านแรกที่กล่าวมา ผลงาน
ในระยะแรกของท่านเป็นงานแบบนามธรรมในด้านความ
รู้สึก แต่แสดงออกผ่านรูปทรงความเป็นจริง กล่าวคือใน
ตัวผลงานแสดงออกถึงความขัดแย้งของกรอบหน้าต่าง
ที่เป็นรูปทรงกึ่งเรขาคณิต กับส่วนที่ผุพังของผนังเก่า 
ความโปร่งใสและความทึบ อันเกิดจากการเจาะทะลุผ่าน
ช่องหลายขนาด ตัวแบบในแต่ละส่วนบ่งบอกเนื้อหาทาง
ด้านความเป็นจริงของเนื้อวัตถุ การที่อธิบายเช่นนี้ไม่ใช่
หมายความว่า ตัวงานชิ้นนี้มีลักษณะเหมือนจริง หาก
แต่ความรู้สึกที่ได้รับรู้เป็นเช่นนั้น ศิลปินใช้สัญชาตญาณ
ในการสร้างสิ่งที่เรียกว่า ความงามของรูปทรงให้ลอย
อยู่เหนือการเห็นแบบปกติ การจัดองค์ประกอบ วางใน
ลักษณะใช้จินตนาการ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างรูปทรง 
มากกว่าอ้างอิงความเป็นจริง การเน้นให้เห็นถึงความ
ขัดแย้งของวัตถุกับพื้นที่ว่าง จากการเจาะทะลุที่มีความ
ลึกมืดมิด ความแตกต่างกันของวัตถุ พื้นผิว รูปทรงและ
บรรยากาศ สิ่งเหล่านี้เอง ที่เป็นตัวสร้างสิ่งแวดล้อมขึ้นมา
ใหม่ เพื่อให้ผู้ชมสามารถจินตนาการไปถึงโลกแห่งวัตถุที่
ไร้ตัวตน เทคนิคที่พิมพ์ใช้แม่พิมพ์ไม้ ถือเป็นรูปแบบการ
แสดงใหม่และเป็นการก้าวไปอีกขั้นของภาพพิมพ์แกะไม้
ในประเทศไทย

ศิลปินที่การแสดงออกแนวทางใหม่ๆด้วย
เทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ ที่ไม่กล่าวถึงไม่ได้คือ วีรพงษ์ ศรี
ตระกูลกิจการ  ศิลปินภาพพิมพ์แกะไม้ รุ่นใหม่ที่การันตี
ด้วยรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1เหรียญทองประเภทภาพ
พิมพ์ ในระยะแรกศิลปินสร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิค
แกะไม้เพียงเทคนิคเดียว แต่ด้วยเทคนิควิธีการการแกะ
ไม้และเทคนิคพิเศษเฉพาะตัวทางการพิมพ์ รวมถึงขนาด
ของผลงานที่ใหญ่โตอลังการเกินกว่าขนาดของงานภาพ
พิมพ์ทั่วๆไปที่ ทำาให้ผลงานของ อาจารย์วีรพงษ์ เป็น
ที่กล่าวขวัญถึง และด้วยรสชาติใหม่ที่ว่า ทำาให้หลาย
คนสงสัยว่านี่คือการพิมพ์ด้วยเทคนิคแม่พิมพ์โลหะหรือ
แม่พิมพ์แกะไม้กันแน่ ต่อมาศิลปินสร้างผลงานภาพ
พิมพ์ผสมจิตรกรรม แสดงแง่มุมหนึ่งของมนุษย์ที่ถูก
อิทธิพลของสื่อต่างๆรุกเร้าจิตสำานึกและการเชื่อมต่อ
ประสบการณ์ทางภาพด้วยตรรกะของยุคสมัยเพื่อไล่ตาม
ไขว่คว้ามายาที่ไม่มีอยู่จริง จนกระทั่งเกิดความคุ้นชินกับ
สิ่งผิดปกติรอบตัว ภาวะเสียจริต จึงเริ่มก่อตัวขึ้นภายใน

ผลงานจิตรกรรมผสม ระหว่างเทคนิคการแกะไม้ และงานจิตรกรรม โดด
เด่นด้วยการทำาพื้นผิวแบบพิเศษเฉพาะของ อิทธิพล ตั้งโฉลก นับว่าเป็นแรง
บันดาลใจที่ส่งอิทธิพลต่องานภาพพิมพ์แกะไม้รุ่นใหม่ ให้ค้นหาเทคนิควิธีการ
แสดงออกแบบใหม่ๆ

วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ ภาวะเสียจริต ผลงานปี 2555
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 ศิลปินหญิงนุรัตนา หะแว และ อนีส 
นาคเสวี ศิลปินมุสลีมะห์รุ่นใหม่จากปัตตานี   
ที่ประสบความสำาเร็จจากเวที การประกวด
ศิลปกรรมรุ่นเยาว์ และเวทีศิลปกรรมแห่ง
ชาติ ทั้งสองเป็นศิลปินภาพพิมพ์แกะไม้ ผล
งานภาพพิมพ์ของทั้งคู่ มีความสอดคล้องกัน
ในเรื่องเนื้อหา เรื่องราวที่พูดถึง ผลกระทบ
จากเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ส่งผลต่อผู้คนในพื้นที่ เกิด
ความหวาดระแวง  ซึ่งกำาลังบั่นทอนความสุข 
และค่อยๆกัดกร่อนจิตใจของผู้ท่ีอยู่อาศัยใน
พื้นที่ เด็กๆที่ต้องเติบโตขึ้นมาพร้อมกับความ
กลัวและความหวาดระแวงที่มันฝังลึกอยู่ในหัว
ใจน้อยๆที่บอบบาง ผลงานของนุรัตนา และอ
นีส เป็นผลงานภาพพิมพ์แกะไม้ ที่แสดงรสชาติ
และร่องรอยของการแกะไม้ ริ้วรอยของใบหน้า
หญิง-ชายชรา บ่งบอกถึงความทุกข์ ความ

ปวดร้าว เศษร่องรอยเสี้ยนไม้ที่ปรากฏบน
ผลงานนั้น ศิลปินสามารถบ่งบอกถึงอารมณ์
ความรู้สึกในสภาวะในพื้นที่ สามารถบรรยาย
ความรู้สึกเหล่านั้นแทนคำาพูดนับร้อยคำา ร่อง
รอยที่ปรากฏบนรูปทรงของเครื่องเล่นต่างๆ
ในผลงานของนุรัตนา แสดงให้เห็นถึงผลของ
เหตุการณ์ความไม่สงบ ที่ฝังร่องรอยแห่งความ
ทุกข์ลงบนหัวใจของเด็กๆ ที่ไม่อาจเล่นให้สนุก
ได้อีก บรรยากาศอันสดใสและเสียงหัวเราะที่
ควรมี ถูกแทนที่ด้วยความหม่นหมอง และสีที่
อึมครึม ที่ๆควรเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ กลับ
แปรเปลี่ยนเป็นสถานที่ที่ไม่ปลอดภัยอีกต่อไป 
นุรัตนา หะแว และ อนีส นาคเสวี สามารถใช้
กรรมวิธี หรือรสชาติเฉพาะของภาพพิมพ์แกะ
ไม้ให้สอดคล้องกับสภาวะอารมณ์ภายในของ
ศิลปินที่ต้องการแสดงออก เป็นความสอดคล้อง
ลงตัวของเทคนิค กับ เรื่องราวที่แสดงออกมา 

ผลงานชุด ใต้สภาวะใต้ นุรัตนา หะแว
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การเดินทางผ่านกาลเวลา ของงานศิลปะ
ภาพพิมพ์แกะไม้ จากจุดเริ่มต้นของอุกิโยเอะ ในอดีต ด้วย
แนวคิด การหยิบจับแรงบันดาลใจจากสิ่งแวดล้อมรอบๆ
ตัว ผ่านงานภาพพิมพ์สีน้ำา เทคนิควิธีการแกะไม้อันน่า
อัศจรรย์ รังสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่า และทรงอิทธิพล
ต่อการสร้างงานของศิลปินระดับโลกในช่วง ศตวรรษ
ที่ 18-19 มากมาย การแผ่ขยายองค์ความรู้ กรรมวิธี 
เทคนิควิธีการ การสร้างสรรค์ผลงานเป็นการส่งต่อแรง
บันดาลใจจากอดีตสู่ปัจจุบัน และอนาคตจากรุ่นสู่รุ่น 
งานศิลปกรรมภาพพิมพ์แกะไม้ ได้ถูกพัฒนาผสมผสาน
เทคนิควิธีการอื่นๆ ร่วมเข้าไปอย่างไร้ขีดจำากัด โดยศิลปิน
แต่ละท่านเพียงเพื่อค้นหาความแตกต่าง หรือเพื่อหวัง
ผลให้ตรงหรือใกล้เคียงที่สุดกับสิ่งที่อยู่ภายในที่ต้องการ
แสดงออก ซึ่งผลจากการค้นหา ก่อเกิดการปรับเปลี่ยน 
พัฒนา เทคนิควิธีการ สอดคล้องกับระบบความคิด ความ
เชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ยุคสมัยและกาลเวลาที่
เปลี่ยนแปลงไป แต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงเดิมคือการหยิบจับ
บริบททางสังคม วิถีชีวิต ยังคงเป็นปัจจัยสำาคัญลำาดับต้นๆ
ในการถูกหยิบยกมาสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์แกะไม้
จากอดีตจวบจนถึงปัจจุบัน

ผลงานภาพพิมพ์แกะไม้ อนีส นาคเสวี


	p28
	p29
	p30
	p31
	p32
	p33

