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54901310: สาขาวิชาทศันศิลปศกึษา 
คําสําคญั: สีสนั/จินตนาการ/จิตรกรรม 3 มิติ สื่อผสม 
 วลยัภรณ์ สนธิ : สีสนัแหง่จินตนาการ. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รศ.สธีุ คณุาวิชยานนท์ และ อ.ดร.วิสตูร 
โพธ์ิเงิน. 116 หน้า. 
 
 วิทยานิพนธ์ หวัข้อเร่ือง สีสนัแหง่จินตนาการ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาแนวทางในการพฒันารูปทรง สีสนัท่ีมีอยู่
อย่างหลากหลาย ของการแสดงออกทางด้านความรู้สกึและจินตนาการ โดยมีความมุ่งหมายของการใช้สีสนัจากตวัวสัดุ
ให้ก่อเกิดคณุค่าทางทศันศิลป์ โดยอาศยัแรงบนัดาลใจและความประทบัใจสีสนัจากจินตนาการ ร่วมกบัรูปทรงอิสระที่มี
การเปล่ียนแปลงองค์ประกอบตามความเหมาะสม เป็นการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม 3 มิติ สื่อผสม เทคนิคตดั เย็บ 
รูปแบบนามธรรม ผสมผสานกบัจินตนาการส่วนตน นํามาจดัวาง พฒันา ดดัแปลง สร้างสรรค์ให้เป็นผลงานโดยใช้สีเป็น
สื่อกลางร่วมกับวัสดุในการแสดงออก เป็นผลงานศิลปะท่ีมีอัตลักษณ์ โดยการสร้างสรรค์ผลงานปรับใช้ร่วมกับ
ประสบการณ์ และนําความประทบัใจที่มีตอ่สีสนั ผสานกบัจินตนาการ แสดงออกผ่านทางผลงานศิลปะ 
 ขอบเขตของการศึกษา เป็นการศึกษาแนวคิด รูปแบบสู่การสร้างสรรค์ รวมทัง้นําเสนอผลงานทศันศิลป์ ด้าน
จิตรกรรม รูปแบบนามธรรม เพ่ือแสดงออก อารมณ์ ความรู้สกึ ตามแนวคิดของผู้สร้างสรรค์ โดยทําการศกึษาทฤษฎีและ
การใช้สีในประวติัศาสตร์ศิลปะของไทยและสากลโดยสงัเขป อิทธิพลท่ีได้รับในการสร้างสรรค์ และผลงานศิลปิน นํามา
วิเคราะห์ รูปแบบ วิธีการ เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงาน เพ่ือเป็นองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์ต่อไป ขัน้ตอนการสร้างสรรค์
ผลงาน ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน 1. การร่างแนวคิดท่ีได้จากการศึกษา 2. การสร้างภาพร่าง ร่วมกบัข้อมลู การวิเคราะห์ 
ร่วมกับแนวคิดและจินตนาการ 3. กระบวนการสร้างสรรค์ จัดเตรียมวัสดุผ้าโปร่งแสง โดยตัดออกเป็นชิน้ ๆ และจัด
องค์ประกอบสีผ้าตามจินตนาการ 4. ขัน้ตอนการเย็บผ้า โดยมีการเปลี่ยนสีด้ายให้เหมาะสมกบัผ้าสีต่าง ๆ 5. ประกอบ
ชิน้งานให้สมบรูณ์ตามแบบร่าง และเก็บรายละเอียด 
 ผลของการศึกษาและสร้างสรรค์ในครัง้นี ้ได้นําข้อมูลมาวิเคราะห์และสร้างผลงานให้ตอบตรงตามแนวคิด
สว่นตวั รวมทัง้แสดงออกถึงอารมณ์ ความรู้สกึ ถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานจิตรกรรม 3 มิติ สื่อผสม จํานวน 4 ชิน้ ชิน้ท่ี 1 
ขนาด 320x450 ซม. ชิน้ท่ี 2 ขนาด 350x450 ซม. ชิน้ท่ี 3 ขนาด 500x450x180 ซม. ชิน้ท่ี 4 ขนาด 200x450x200 ซม. 
เพ่ือสร้างแรงบนัดาลใจ ให้ผู้ที่พบเห็นได้เล็งเห็นถึงคณุค่า ความงาม และประโยชน์อนัสงูสดุจากตวัวสัด ุและสะท้อนให้
เหน็แง่มมุในการสร้างสรรค์ศิลปะผ่านผลงาน จิตรกรรม 3 มิติ สื่อผสม รูปแบบนามธรรม 
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54901310: MAJOR: VISUAL ARTS EDUCATION 
KEY WORDS: COLORS/IMAGINATION/3 DIMENTION PAINTING 
 WALAIPORN SONTI: COLORS OF IMAGINATION. THESIS ADVISORS: ASSOC PROF. SUTEE 
KUNAVITCHAYANONT AND WISUD PO NGERN, Ph.D. 116 pp. 
 
  The thesis has a objective to study was to develop a shape and color which is a wide variety of the 
expression of feelings and imagination by using the colors of material for creating a value of visual arts. 
Inspiration and impression from the imagination was used together with free-form shape. It was a creating of 
3-dimension painting by mixed media, sewing techniques and abstract forms combined with my own 
imagination. The colors and materials were used as a medium of expression for creating a layout, modified 
work and created product. The creation of identity product was made by creativity and experience. 
Moreover, the impression of colors combined with imagination can be revealed through the art work. 

The scope of this work was to study a concept of creativity. Including, presentation of visual arts: 
painting and abstract forms to reveal the emotions and feelings of creator. The process of this work was 
studied the theory of color in art history of Thailand including international, the influence of creative  and 
performance of artist. After that, the data was analyzed by pattern, method and creation technique     to 
make knowledge of art work creation. The process of creating was divided in a five-step. First step is a 
drafting concept from the study. Second step is creating a sketch together with the data and then analyze 
with the concept and imagination. Third step is a creative process by preparation of transparent material and 
cutting out a piece of fabric. Then, combine the color of fabric based on imagination. Forth step is sewing by 
change a color of thread to match with a color of fabric. The last step is assembly the entire component to 
complete the draft and keep a detailed. 

From the analyzed data, show a creation of art which can be satisfies all aspects of personal 
concept. This work was revealed the emotions and feeling via 3-dimensional painting and mixed media. The 
result of this study was divided into 4 pieces of media, The first pieces: size 320x450 cm, the second pieces: 
size  350x450 cm, the third pieces: size 500x450x180 cm, and the last pieces: size 200x450x200 cm. This art 
work can be making the inspiration of audience and lead the audience to touch a beauty value of art work. 
Besides that, the audience was realized in beneficial of material. Moreover, this study showed the reflection 
of art through 3-dimension painting, mixed media and abstract forms.  
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กิตตกิรรมประกาศ 
 

ข้าพเจ้าขอน้อมรําลึกถึงพระคุณอาจารย์ ท่ีประสิทธิประสาทความรู้ และได้รับความ
อนุเคราะห์เป็นอย่างดีจากอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์สุธี คุณาวิชยานนท์ 
และอาจารย์ ดร.วิสูตร โพธ์ิเงิน ท่ีให้คําปรึกษา ข้อเสนอแนะ และแก้ไขข้อบกพร่อง ด้วยความ
ละเอียด เอาใจใส่ทุกขัน้ตอน รวมถึง อาจารย์ ดร.เตยงาม คุปตะบุตร รองศาสตรจารย์พิเชษฐ์    
เปียร์กลิ่น รองศาสตราจารย์ปริญญา ตนัติสขุ ศาสตราจารย์พิษณ ุศภุนิมิตร และอาจารย์ทกุท่าน 
จนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์สําเร็จลลุว่ง ขอกราบขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูมา ณ ท่ีนี ้

ขอขอบคณุเจ้าหน้าท่ีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์และศกึษาศาสตร์ ท่ีคอย
ให้ความช่วยเหลือตลอดจบการศกึษา ขอบคณุชนาพร ตระกลูแจะ และเพ่ือน ๆ ท่ีช่วยแนะนําการ
ทําวิทยานิพนธ์ 

ขอกราบขอบพระคณุ คณุพ่อสนุทร คณุแม่โสภิณ พ่ีอีฟและน้องอัน๋ ท่ีคอยให้คําปรึกษา 
และอยูเ่บือ้งหลงัของความสําเร็จ เป็นดัง่กําลงัใจเสมอมา  

คณุงามความดีอนัพงึมีจากวิทยานิพนธ์ฉบบันี ้ขอมอบแด่บิดา มารดา อนัเป็นท่ีเคารพยิ่ง 
และคณาจารย์ผู้ ประสาทวิชาความรู้ ตลอดจนทุก ๆ ท่านท่ีให้กําลังใจช่วยเหลือจนกระทั่ง
วิทยานิพนธ์ฉบบันีสํ้าเร็จลงได้ด้วยดี 
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บทที่ 1 

 
บทนํา 

 
ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 

ปัจจุบนัการวิวฒันาการของมนุษย์ทางด้านศิลปะได้มีการพฒันาจากอดีตไปมาก ศิลปะ
เป็นอีกหนึ่งทางเลือกท่ีเข้ามามีบทบาทการดํารงชีวิต การเปิดกว้างทางองค์ความรู้ทําให้มนุษย์มี
การเปิดรับและเกิดความเข้าใจเก่ียวกบัศิลปะมากขึน้ จากหลายปัจจยัท่ีทําให้ศิลปะเช่ือมโยงเข้า
มาผู้คนจากหลายเชือ้ชาต ิทําให้มนษุย์มีการพฒันาแนวทางการช่ืนชมความงาม และซมึซบัเข้ากนั
ระหว่างมนุษย์และศิลปะ การถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก เป็นสิ่งท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้จากการ
สร้างสรรค์ศิลปะท่ีศิลปินพึงมี แม้ว่าจากอดีตสู่ปัจจุบนัการทํางานศิลปะจะมีรูปแบบท่ีมากมาย
หลายหลากออกไป แต่นั่นก็มิได้เป็นเส้นแบ่งระหว่างมนุษย์กับศิลปะได้เลย ด้วยสุนทรียภาพท่ี
เกิดขึน้ในงานศลิปะ จงึทําให้พลงัจากตวังานศลิปะสง่ออกมายงัผู้ชมงานได้ไมย่ากนกั จิตวิญญาณ
ของศิลปินได้จดุประกายให้งานศิลปะเกิดขึน้และเติบโตอย่างแข็งแกร่งไปพร้อม ๆ กบัจินตนาการ 
ซึง่ วิรุณ ตัง้เจริญ ได้กลา่วถึงความงามไว้ ความวา่ 

ความงามทางศิลปะเกิดจากสญัชาตญาณอนัเร้นลบัภายในท่ีก่อให้เกิดความรู้สกึทาง
ความงาม ความรู้สึกนีเ้รียกว่า “สุนทรียะ” และความรู้สึกทางงามนีมี้มูลเหตุมาจากการ
มองเห็นว่ามีความสวยงามของธรรมชาติน่าช่ืนชมและซาบซึง้ จนเป็นสิ่งสะเทือนใจให้
มนุษย์ได้เกิดความรู้สึกนึกคิดท่ีจะสร้างสรรค์ความงามให้นอกเหนือออกไปอีกจากท่ี
ธรรมชาติมี จากสติปัญญาและความสามารถแสดงออกในรูปของงานศิลปะท่ีมีความงาม 
ให้คนรุ่นหลงัได้พินิจพิจารณาศกึษาหาความรู้ พร้อมกบัช่วยขดัเกลาให้ดวงจิตของมนษุย์ให้
เกิดความเข้าใจและซาบซึง้ถึงความประณีตและละเอียดอ่อนแห่งความงามของศิลปะท่ีเจือ
ผสานไปสูศี่ลธรรม จรรยา ศาสนา และสงัคมอีกระดบัหนึง่1 

การสร้างสรรค์ศิลปะ  ประกอบด้วยหลักการทางศิลปะ  เทคนิคการสร้างสรรค์ 
แนวความคิด จินตนาการ  ซึ่งสิ่งเหล่านีเ้ป็นสิ่งท่ีศิลปินคํานึงถึงในการสร้างสรรค์ศิลปะอยู่อย่าง
เสมอ แต่บ่อยครัง้ท่ีการสร้างสรรค์ศิลปะมกัมีทิศทางตรงกนัข้าม ไม่คล้ายคลงึ กบัแนวทางการใช้

                                                            
1วิรุณ ตัง้เจริญ, สุนทรียศาสตร์เพ่ือชีวติ, พิมพ์ครัง้ท่ี 2 (กรุงเทพมหานคร: สนัติศิริการพิมพ์, 2546), 

59. 
1 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

2 
   

 

ชีวิตประจําวนั จึงไม่ใช่เร่ืองแปลกท่ีการช่ืนชมความงามจะเกิดความคลาดเคล่ือนในการเข้าใจถึง
ความงามในศลิปะได้ และในเร่ืองการช่ืนชมความงามโดยเฉพาะความงามท่ีเกิดจากสีสนั ไม่ว่าจะ
เป็นสีท่ีเกิดขึน้เองจากธรรมชาติหรือสีท่ีมนุษย์ประดิษฐ์ขึน้ ล้วนแล้วแต่มีผลต่อความรู้สึกของ
มนษุย์ได้ทัง้สิน้ กลา่วคือ หากงานศลิปะชิน้นัน้ ๆ เป็นผลงานภาพวิวทิวทศัน์ท่ีมีลกัษณะเหมือนจริง
และสีสันมีใกล้เคียงความจริงจะได้รับการช่ืนชมความงามจากผู้ คนทั่วไป เพราะเหมือนดัง
ประสบการณ์ท่ีเคยพบเห็นมาก่อนและสร้างความประทบัใจให้กบัผู้ชม ด้วยรูปแบบท่ีเข้าใจง่ายแก่
การเข้าถึงในตัวผลงานศิลปะ เห็นแล้วรู้เร่ืองทันทีจึงทําให้สะท้อนการรับรู้ออกมาโดยทันที ซึ่ง
สอดคล้องดงัท่ี วฒุิ วฒันสนิ กลา่วไว้ ความวา่ 

สีจะเป็นตวัสง่อิทธิพลตอ่การรับรู้ของผู้ชมทัง้ทางด้านจิตวิทยา ทางด้านของความรู้สกึ 
ตัวอย่างเช่น การใช้สีเขียว จะให้ความรู้สึกสดใส สดช่ืน สบายตา ซึ่งให้ความรู้สึก
เช่นเดียวกบัสีนํา้เงิน แต่เม่ือเปรียบเทียบกบัสีอ่ืน ๆ แล้ว สีเขียวเป็นกลางมากกว่าในแง่การ
ให้ผลทางอารมณ์มีแนวโน้มไปในทางเฉยน่ิง มากกวา่ทางเคล่ือนไหวตอบโต้ เพราะเหตนีุจ้ึง
จดัให้เป็นสีท่ีให้การพกัผอ่นได้มากท่ีสดุ2  

บางครัง้สีก็สร้างความต่ืนเต้นหรือทําให้เรามีอารมณ์สงบ หรือบางครัง้ก็ทําให้บนัเทิงเริงใจ
หรือหดหู่ใจได้ เพราะสีให้ความรู้สึกท่ีแตกต่างกนั ดงันัน้การเลือกใช้สีในผลงานของศิลปินจึงทํา
เพ่ือตอบสนองแรงบนัดาลใจในการสร้างงานเพ่ือส่ือสารของศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานออกมา 
สะท้อนความหมายและนยัยะของความงามจากการได้รับรู้  

สีสนัท่ีเกิดขึน้ในงานศิลปะเป็นไปตามเจตนาของศิลปินท่ีต้องการส่ือความหมายของงาน
ศิลปะนัน้ ๆ แต่หากมองให้ลึกลงไปกว่านัน้ เราอาจพบว่าสีสนัเหล่านัน้ท่ีเกิดขึน้ได้เปรียบเสมือน
ตวัแทนของศิลปินท่ีผสานความเป็นตวัตนร่วมกบังานศิลปะเข้าด้วยกนัอย่างกลมกลืน แนบเนียน 
การเลือกใช้สีในการสร้างสรรค์งานศิลปะเป็นดัง่การผสานจิตวิญญาณของศิลปินลงในงานศิลปะ 
โดยท่ีความรู้ ความเข้าใจในการช่ืนชมความงามทางศิลปะนัน้ ศิลปินหรือผู้ ชมงานศิลปะ
จําเป็นต้องอาศยัการเรียนรู้และประสบการณ์ในการซมึซบัความงาม เพราะความเข้าใจความงาม
ทางศิลปะสามารถเกิดจากการปฏิบตัิพร้อมทัง้ควบคู่กับทฤษฎี อีกทัง้การสร้างสรรค์ศิลปะจะมี
ความเช่ือ ปรัชญา ซึ่งมีความเป็นเหตเุป็นผลสนบัสนุนในการสร้างสรรค์ศิลปะ การเลือกใช้สีของ
ศิลปินในผลงานจึงมีเหตผุลของการสร้างสรรค์ศิลปะ ทัง้ในเชิงแนวความคิด แรงบนัดาลใจ และ

                                                            
2วฒุิ วฒันสนิ, องค์ประกอบศิลป์, พิมพ์ครัง้ท่ี 2 (ปัตตานี: ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศกึษา สํานกั

วิทยาการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2539), 119. 
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เทคนิควิธีการท่ีแสดงออกมาเป็นผลงานศิลปะ อาจเกิดขึน้เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
แนวความคิดหรืออาจเป็นการแสดงออกในลกัษณะเฉพาะตวัในเร่ืองของสีผสานร่วมกบัแนวคิด
เพ่ือท่ีจะส่ือสารออกมา 
 จินตนาการ คือ อีกหนึ่งความสําคญัของการสร้างสรรค์ เราอาจเรียกได้ว่าจินตนาการ
เปรียบดงัพลงัในการสร้างสรรค์ต่าง ๆ เพราะแท้จริงแล้ว จินตนาการ คือ สิ่งท่ีควบคู่อยู่กบัมนุษย์
เราเสมอ ดงันัน้ศิลปะกับจินตนาการจึงเป็นสิ่งท่ีหล่อเลีย้งซึ่งกันและกัน โดยขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไป
ไมไ่ด้ โดยเฉพาะจินตนาการในทิศทางของเร่ืองราวท่ีสรรสร้างสิ่งดี ย่อมเป็นจินตนาการท่ีก่อเกิดซึง่
ประโยชน์และมีคุณค่า การสร้างสรรค์ศิลปะจึงมีจินตนาการเป็นส่วนประกอบสําคญั รวมไปถึง
จินตนาการยงัเป็นบอ่เกิดของสนุทรียภาพ ไม่ว่าความงามนัน้จะเป็นความงามท่ีเหมือนจริงหรือไม่
เหมือนจริงก็ตาม โดยทัว่ไปแล้วจินตนาการจะแทรกซึมอยู่ในสญัชาตญาณของความเป็นมนุษย์ 
ดงันัน้มนุษย์เราสามารถการหาความสําเร็จจากจินตนาการคือการเพ้อฝันได้ทกุคน การปล่อยให้
ความคิดกล้าคิดกล้าแสดงออกในสิ่งท่ีผิดแผกออกไปจากสิ่งท่ีเป็นอยู่ จึงไม่ใช่เร่ืองผิด เพราะนัน่
อาจกลายเป็นบอ่เกิดของการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ได้อยู่ตลอดเวลา และเม่ือจินตนาการบงัเกิดการ
ทํางานร่วมกันของศิลปวตัถุก็จะเกิดขึน้ อันเป็นการแสดงออกจึงการแสดงออกในงานศิลปะท่ี
สมบรูณ์ การสร้างจินตนาการให้ขบัเคล่ือนออกมาเพ่ือแสดงออก อาจต้องอาศยัประสบการณ์ การ
ฝึกคิดโดยใช้จินตนาการจึงเป็นเร่ืองท่ีละเอียดอ่อน และจะหนกัแน่นออกมาเม่ือแสดงออกไม่ว่าจะ
ผา่นทางงานศลิปะหรืองานสร้างสรรค์ประเภทอ่ืน ๆ 
 การแสดงออกทางศิลปะเปรียบเสมือนการแสดงออกทางความรู้สึก ความคิดเป็นดัง
เคร่ืองปรุงแต่งแรงบนัดาลใจให้เกิดคุณค่าและความงามทางศิลปะ การสร้างสรรค์จําเป็นท่ีต้อง
อาศยัแรงบนัดาลใจจากสิ่งต่าง ๆ รอบตวั ความเป็นปัจเจกท่ีจะแสดงออกมาในตวังานศิลปะจึง
จําเป็นท่ีจะต้องผ่านการกลัน่กรองของความคิด การสร้างสรรค์งานศิลปะของข้าพเจ้าได้รับแรง
บนัดาลใจท่ีเกิดขึน้โดยตรง จากสิ่งของหรืออปุกรณ์รอบตวัท่ีได้หยิบใช้อยู่เป็นประจําในการสร้าง
งานศลิปะ และในหลาย ๆ ครัง้สิ่งของเหลา่นีก็้ได้บนัดาลก่อให้เกิดทัง้ความสขุและความทกุข์ไปใน
คราวเดียวกนั กลา่วคือ ในบางครัง้ของการสร้างงานศิลปะมีทัง้ความชอบและความไม่ชอบในการ
สร้างงานในลกัษณะตา่ง ๆ และอปุกรณ์หรือสิ่งของในการสร้างผลงานนัน้ ๆ จึงเป็นดงัการตวัแปร
ของการความรู้สึกในการทํางานออกมา ข้าพเจ้าจึงเลือกใช้สิ่งของเหล่านีม้าเป็นส่วนหนึ่งในการ
สร้างงานศลิปะ โดยมีทัง้สิง่ของหรืออปุกรณ์ท่ีสร้างความสขุและความทกุข์ในการสร้างสรรค์ โดยมี
สีสนัของสองลกัษณะร่วมกบัสิง่ของหรืออปุกรณ์ ท่ีเก่ียวข้องกบัทัง้ความประทบัใจสขุและทกุข์ และ
ต่อมาได้มีการพัฒนาให้กลายเป็นผลงานนามธรรมผ่านทางผืนผ้าเพ่ือแสดงออกถึงอารมณ์ 
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ความรู้สกึ แตเ่พียงอยา่งเดียวโดยมีท่ีมาของแรงบนัดาลใจจากความประทบัใจสขุและทกุข์ และนัน่
เปรียบเสมือนความรู้สกึท่ีแสดงออกผ่านทางสีสนัมากมายรอบตวั รูปทรงท่ีไม่เฉพาะเจาะจงถึงสิ่ง
ใดจึงเปรียบเสมือนการแสดงออกท่ีไม่ได้ปิดกัน้ของการแสดงออก เพราะหลายครัง้การแสดงออก
ของอารมณ์ไม่สามารถแสดงออกมาเป็นรูปร่างใด ๆ ได้ แม้ว่าจะมีทัง้ความสุขและความทุกข์
เกิดขึน้ในชีวิต แต่ก็เป็นสิ่งท่ีมิอาจหลีกเล่ียงได้และกลบัต้องเผชิญให้ผ่านพ้นมา ซึง่ความงามจาก
รูปทรงได้ถกูถ่ายทอดให้เกิดความหมายและคณุคา่ร่วมกบัความแตกต่างของสีแห่งจินตนาการใน
รูปทรงของสขุและความทกุข์  

ความผสมผสานระหว่างสิ่งท่ีขัดแย้งทางด้านความรู้สึกทัง้สุขและทุกข์ ท่ีเกิดจาก
ประสบการณ์ส่วนตวั ซึ่งข้าพเจ้าเช่ือว่าจะสะท้อนความเป็นจริงของชีวิตท่ีมิอาจหลีกเล่ียงได้ อนั
เป็นไปตามธรรมดาของโลก ท่ีต้องมีทัง้ด้านสขุและด้านทกุข์อยู่ในบคุคลคนเดียวกนั การนําคณุคา่
ของรูปทรงและสีแห่งจินตนาการมาแสดงออกนัน้สัมผัสได้ถึงความงามทัง้ความรู้สึกสุขท่ี
เปรียบเสมือนสีสันท่ีสดในชีวิต และความรู้สึกทุกข์แม้จะไม่ต้องการสัมผัสแต่ในหลายครัง้ก็
สามารถรับมือและแสดงออกให้เห็นสิง่ท่ีเป็นความงามออกมาได้  

 

วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 
เพ่ือศึกษาแนวทางในการพฒันารูปทรง สีสนัท่ีมีอยู่อย่างหลากหลาย ของการแสดงออก

ทางด้านความรู้สึกและจินตนาการ โดยมีความมุ่งหมายของการใช้สีสนัจากตัววัสดุให้ก่อเกิด
คณุค่าทางทัศนศิลป์ โดยอาศยัแรงบนัดาลใจและความประทับใจสีสนัจากจินตนาการ ร่วมกับ
รูปทรงอิสระท่ีมีการเปล่ียนแปลงองค์ประกอบตามความเหมาะสม 

 

ขอบเขตของการศึกษา 
  1. ขอบเขตทางเนือ้หา ศึกษาทฤษฎีสีและการใช้สีในประวัติศาสตร์ศิลปะของไทยและสากล
โดยสงัเขป 
  2. ขอบเขตทางรูปแบบ การสร้างสรรค์ผลงานทางทัศนศิลป์ ในรูปแบบจิตรกรรมนามธรรม 
ส่ือผสม โดยมีท่ีมาของการสร้างสรรค์สีสนัจากจินตนาการ 
  3. ขอบเขตทางเทคนิควิธีการ เป็นการสร้างสรรค์แบบส่ือผสม ด้วยเทคนิค ตดั เย็บ จากวสัดผุ้า
โปร่งแสงชนิดตา่งๆ  
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วิธีการดาํเนินงาน 
  1. ศกึษาองค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้อง โดยศกึษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี จากการเอกสารและงานวิจยั
ท่ีเก่ียวข้องกบัการสร้างสรรค์ผลงานท่ีใช้สีในการแสดงออก 
  2. สํารวจ รวบรวมข้อมูลทัง้ภาคเอกสารและภาคสนามท่ีมีความเก่ียวข้องกับการใช้สีในงาน
ศลิปะรูปแบบตา่ง ๆ ความเป็นมาของสีพอเป็นสงัเขป 
  3. ประมวลความคดิและกําหนดขอบเขตในการทํางาน 
  4. นําข้อมูลมาวิเคราะห์ สงัเคราะห์ เพ่ือเข้าสู่กระบวนการสร้างสรรค์ภาพร่าง รวมถึงรูปแบบ 
เทคนิค 
  5. ขยายภาพร่างเพ่ือเข้าสู่กระบวนการสร้างสรรค์จิตรกรรม ส่ือผสม และแก้ไข พฒันา ปรับปรุง 
ผลงานตามหวัข้อเร่ือง “สีสนัแห่งจินตนาการ” จํานวน 4 ชิน้ ให้ได้ตรงตามวตัถปุระสงค์ 
  6. เรียบเรียงเอกสารวิทยานิพนธ์ เพ่ือจดัทําเป็นรูปเลม่ 
  7. เผยแพร่ผลงานศลิปะและวิทยานิพนธ์สูส่าธารณะชน 
 

แหล่งข้อมูล 
แหล่งข้อมูลภาคเอกสาร รวบรวมเนือ้หาข้อมูลทัง้เอกสารรูปแบบสิ่งพิมพ์และส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีเนือ้หาเก่ียวข้องกับทฤษฎีสีและการใช้สีในประวัติศาสตร์ศิลปะของไทยและ
สากล การใช้สีในงานศลิปะท่ีสง่อิทธิพลตอ่การรับรู้ของมนษุย์ 

 

อุปกรณ์และวัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 
  อุปกรณ์ 
  1. จกัรเย็บผ้า 
  2. เข็มเย็บผ้า 
  3. กรรไกร 
  4. เข็มหมดุ 
  5. สายวดัตวั 
  6. ท่ีเลาะด้าย 
  วัสดุ 
   1. ผ้าโปร่งแสงชนิดตา่ง ๆ ได้แก่ ผ้าเย่ือไม้ สีแดง สีชมพเูข้ม สีชมพอู่อน สีม่วง สีนํา้เงิน สีเขียว สี
ส้มอ่อน สีฟ้า สีดํา สีเหลือง, ผ้าเย่ือไม้ญ่ีปุ่ น สีดํา สีเขียวใบตองอ่อน สีชมพูอ่อน, ผ้าลูกไม้ สีฟ้า
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อ่อน สีชมพอู่อน สีเหลืองอ่อน สีส้มอ่อน, ผ้าแก้ว สีกรมท่า สีเลือดหม ูสีม่วงเข้ม สีนํา้ตาล และผ้า
ตาขา่ย สีส้มแก่ สีเหลืองส้ม สีมว่งออ่น สีชมพอูอ่น สีฟ้าออ่น, ผ้าญ่ีปุ่ น สีดํา สีนํา้เงิน สีเขียว 
  2. ด้ายสีต่าง ๆ ได้แก่ สีเหลืองอ่อน สีฟ้าอ่อน สีชมพอู่อน สีชมพเูข้ม สีเขียวใบตองอ่อน สีขาว สี
ส้มออ่น สีดํา  
  3. ชอล์กเขียนผ้า 
 

คาํจาํกัดความ 
จิตรกรรม 3 มิติ รูปแบบส่ือผสม หมายถึง ผลงานจิตรกรรมว่าด้วยเร่ืองสี ถกูสร้างใน

รูปแบบของ 3 มิติ ซึ่งเป็นรูปทรงท่ีมีปริมาตรขึน้มาโดยใช้วัสดุผ้าโปร่งแสงสีต่าง ๆ นํามา
ประกอบด้วยวิธีการเย็บ และนํามาตดิตัง้ 

นามธรรม หมายถึง ความหมายของศิลปะนามธรรมก็คือ การเขียนรูปร่างรูปทรงท่ีไม่ได้
แทนคน สตัว์ หรือสิ่งของใด ๆ ท่ีเราพบเห็นในโลกของวตัถุเลย สิ่งท่ีเป็นนามธรรม อย่างวงกลม 
สามเหล่ียม ส่ีเหล่ียม ท่ีเรารู้จกัศกึษาในรายวิชาเรขาคณิต ถกูนํามาเป็นรูปร่างหรือเนือ้หาของงาน
ศิลปะนามธรรม3 ศิลปะนามธรรมนีจ้ะกระตุ้นเร้าผู้ ช่ืนชมให้เกิดความรู้สกึ ตืน้ ลกึ ไกล ใกล้ หยาบ 
ละเอียด เวิง้ว้าง หนกัแน่น ทบึตนั เบกิบาน หดหู่ ฯลฯ มากกวา่ท่ีปรากฏเป็นรูปแบบเร่ืองราวของสิง่
ใดสิง่หนึง่หรือเหตกุารณ์ให้เห็น4 

สีสันแห่งจินตนาการ หมายถึง สีสันแห่งจินตนาการ หมายถึง  สีท่ีถูกแทนค่าจาก 
อารมณ์  ความรู้สึก ของผู้ สร้างสรรค์ผลงาน โดยความหมายของสีท่ีเกิดขึน้  เป็นไปตาม
แนวความคิดและวัตถุประสงค์ของการแสดงออก ซึ่งสีท่ีเกิดขึน้อาจมีลักษณะเฉพาะตัวของผู้
สร้างสรรค์ โดยสีท่ีเกิดขึน้ในผลงานเป็นการผสานเอาแนวความคิดและลักษณะเฉพาะตัว
กลายเป็นผลงานท่ีเกิดขึน้ 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
  1. ผลงานการสร้างสรรค์จิตรกรรม 3 มิต ิส่ือผสม รูปแบบนามธรรม 
  2. พฒันาทกัษะเก่ียวกบัการสร้างสรรค์ผลงานส่ือผสม รูปแบบนามธรรม  
  3. ถ่ายทอดแนวคดิเร่ือง “สีสนัแหง่จินตนาการ”  ท่ีแสดงออกในรูปแบบผลงานศลิปะท่ีมี          
อตัลกัษณ์ได้         

                                                            
3ไพโรจน์ ชมนีุ, สุนทรียศาสตร์ : ปรัชญาและการสร้างสรรค์ศลิปกรรม (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 317. 
4ประสพ ลีเ้หมือดภยั, ศลิปะนิยม (กรุงเทพมหานคร: โอ.เอส.พริน้ติง้ เฮ้าส์, 2543), 20. 
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บทที่ 2 

 
วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

 

การศกึษาข้อมลูในการทําวิทยานิพนธ์เพ่ือศกึษาแนวทางในการพฒันารูปทรง สีสนัท่ีมีอยู่
อย่างหลากหลาย ของการแสดงออกทางด้านความรู้สกึและจินตนาการ โดยมีความมุ่งหมายของ
การใช้สีสนัจากตวัวสัดใุห้ก่อเกิดคณุคา่ทางทศันศิลป์ โดยอาศยัแรงบนัดาลใจและความประทบัใจ
สีสนัจากจินตนาการ ร่วมกบัรูปทรงอิสระท่ีมีการเปล่ียนแปลงองค์ประกอบตามความเหมาะสม 

ในการศกึษาข้อมลูเพ่ือใช้ในการสร้างสรรค์ ได้รวบรวมข้อมลูท่ีมีความเก่ียวข้องกบัสี การ
รับรู้ จินตนาการ จิตวิทยา ร่วมกับพืน้ฐานความรู้ท่ีมีอยู่เดิม โดยมีหลักการสัมพันธ์กับสี และ
วิเคราะห์ข้อมูลของอิทธิพลท่ีมีต่อการสร้างผลงานและมีความเช่ือมโยงกับการทําวิทยานิพนธ์ 
ดงัตอ่ไปนี ้
1. สี 
    1.1 ทฤษฎีสีพืน้ฐาน 
    1.2 สีกบัความรู้สกึ 
    1.3 วิวฒันาการการใช้สีในงานจิตรกรรม 
    1.4 การใช้สีในงานศลิปะในประเทศไทย 
2. การรับรู้ 
    2.1 คณุภาพของการเห็น 
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1. สี 
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะใด ๆ ล้วนแล้วแต่มีความงามในตวัของมนัเองทัง้สิน้ แม้ว่าผู้

ช่ืนชมผลงานศิลปะหลาย ๆ คนอาจจะไม่สามารถเข้าถึงความหมายท่ีแท้จริงของการสร้างสรรค์ 
ศิลปะบางชิน้ได้แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าศิลปะจะส่งความรู้สึกออกมาสู่ผู้ ชมงานไม่ได้ 
การศกึษาและเปิดการเรียนรู้เก่ียวกบัศิลปะอยู่อย่างเสมอ คือ ตวัช่วยสําคญัท่ีจะขดัเกลาสนุทรียะ
ในตวัให้คมคายขึน้ได้ไม่ยาก ปัจจบุนัการติดตอ่ส่ือสารได้มีความสะดวกรวดเร็ว เทคโนโลยีได้เปิด
กว้างโลกของการสื่อสารให้ขยายตวัออกไปอยา่งมาก ดงันัน้การเรียนรู้ท่ียิ่งใหญ่นีคื้อปัจจยัสําคญัท่ี
จะให้การสร้างสรรค์ศิลปะได้กระจายเข้าสู่หากนัมากกว่าอดีต ความงามจากการช่ืนชมศิลปะคือ
สนุทรียะท่ีศิลปินส่งมายงัผู้ชมงาน และความงามท่ีเราได้รับนัน้ เป็นดงัความรู้สึกของศิลปินท่ี
ถ่ายทอดลงในผลงาน ด้วยทศันธาตตุ่าง ๆ ท่ีร้อยเรียงในรูปแบบเฉพาะตวัของศิลปินคนนัน้ ๆ ใน
บางครัง้ผลงานบางชิน้ท่ีอาจดไูมรู้่เร่ืองแตก่ลบัได้รับความรู้สกึอยา่งเป่ียมล้น นัน่คือการส่ือสารของ
ศิลปะท่ีมีต่อผู้ ชม และบางครัง้ความหมายด้วยลายลกัษณ์อกัษรกลบัไม่มีผลต่อความรู้สึกมาก
เท่ากบัจินตนาการท่ีผู้ชมงานได้เปิดรับร่วมกบัผลงานของศิลปินไปแล้ว คณุคา่ของสิ่งใด ๆ บนโลก
ใบนีค้งเกิดขึน้ไม่ได้ หากขาดซึ่งการเปิดรับด้วยความเข้าใจและนํามันมาวิเคราะห์ พร้อมทัง้
ตระหนกัถึงทกุสิง่ก่อเกิดขึน้มาโดยมีความหมาย 
 ความสําคญัของสีท่ีมีผลต่อมนุษย์มีอยู่อย่างมากมาย เพียงแต่เราอาจไม่เคยทําความ
เข้าใจและเรียนรู้มนัอย่างลกึซึง้ การใช้ชีวิตประจําวนัของคนเราเองก็เช่นกนั สีได้เข้ามามีบทบาท
อย่างมากมาย เพราะสี คือ สิ่งท่ีกระตุ้นความรู้สึกของมนุษย์ และโดยเฉพาะในการสร้างสรรค์
ศิลปะ สีได้มีเข้ามามีความสําคญัเป็นอย่างมาก เพราะสีคือส่วนหนึ่งในหลกัการของทศันธาต ุท่ีมี
หลกัการของการทํางานอยู่อย่างหลากหลาย ซึ่งสีท่ีได้ผ่านการคิดวิเคราะห์ในการสร้างสรรค์บน
งานศลิปะ คือสีท่ีมีความหมายในเชิงศลิปะและสง่ผลตอ่อารมณ์ ความรู้สกึของมนษุย์ได้เป็นอย่าง
ดี 
 
  1.1 ทฤษฎีพืน้ฐาน 
 ความสําคัญของการเรียนรู้เร่ืองของทฤษฎีสี มีความจําเป็นต่อความเข้าใจในการ
สร้างสรรค์ผลงานเป็นอย่างมาก เพราะสีเป็นทศันธาตท่ีุมีลกัษณะทกุอย่างอยู่รวมกนัครบถ้วน ไม่
ว่าจะเป็นเส้น นํา้หนกั พืน้ผิว ความรู้พืน้ฐานท่ีควรทราบ คือ คณุลกัษณะพิเศษท่ีสีมีทัง้จากทฤษฎี
และทางจิตวิทยา ท่ีสามารถกระตุ้นอารมณ์และมีอิทธิพลตอ่ความรู้สกึได้ตา่งกนัออกไปในแตล่ะสี 
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 แม้ว่าปัจจุบันแนวทางการใช้สีในผลงานศิลปะของศิลปิน ได้มีรูปแบบหลากหลาย
คอ่นข้างมาก แตด้่วยพืน้ฐานจากการศกึษา ทฤษฎีสีเบือ้งต้น คือ อีกหนึ่งปัจจยัท่ีสร้างความเข้าใจ
และก่อให้เกิดการทํางานท่ีมีเกิดประสทิธิภาพมากขึน้ 
   วงจรสี 
 สีขัน้ที่ 1 (Primary Colors) หรือท่ีเราเรียกว่าแม่สี มีอยู่ทัง้หมด 3 สี คือ สีเหลือง สีแดง 
และสีนํา้เงิน เป็นสีท่ีไม่สามารถผสมขึน้ได้ ซึง่แม่สีทัง้สามสีนีส้ามารถท่ีจะนํามาผสมกนัเพ่ือให้เกิด
สีตา่ง ๆ ขึน้ได้5 
 สีขัน้ที่ 2 (Secondary Colors) เกิดจากการนําเอาแมสี่ทัง้สาม มาผสมเข้ากนัทีละคู ่จึงได้
ลกูสีเพิ่มขึน้อีก 3 สี คือ สีส้ม สีเขียว และสีมว่ง6 
 สีขัน้ที่ 3 (Tertiary Colors) เกิดจากการนําเอาสีขัน้ท่ีสองผสมกนักบัแมสี่ทีละคู ่จงึ 
ได้สีเพิ่มขึน้อีก 6 สี คือ สีเหลืองส้ม สีแดงส้ม สีเขียวเหลือง สีเขียวนํา้เงิน สีม่วงแดง และสีม่วงนํา้
เงิน7 
   

 
 

ภาพท่ี 1 วงจรสี 
ท่ีมา: น. ณ ปากนํา้ [นามแฝง], หลักการใช้สี (กรุงเทพมหานคร: สํานกัพิมพ์ไทยวฒันาพานิช จํากดั, 2518), 
10. 

                                                            

 5ชลดู น่ิมเสมอ, องค์ประกอบของศลิปะ, พิมพ์ครัง้ท่ี 7 (กรุงเทพมหานคร: สํานกัพิมพ์อมัรินทร์, 
2544), 78. 
 6เร่ืองเดียวกนั. 
 7เร่ืองเดียวกนั. 
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  วรรณะของสี (Tone) 
 วรรณะของสี สามารถแบง่สีได้ 2 วรรณะ คือ วรรณะร้อน (Warn Tone) และวรรณะเย็น 
(Cool Tone) ซึ่งสีต่างวรรณะกันจะให้ความรู้สึกท่ีแตกต่างกันออกไป น. ณ ปากนํา้ได้อธิบาย
เก่ียวกับวรรณะสี ความว่า “สีแต่ละฝ่ายท่ีมีความแตกต่างกนั เปรียบเสมือนกบัเสียงเพลงท่ีมีทัง้
เสียงสงูและเสียงต่ํา”8  
 สีในวรรณะร้อน ได้แก่ สีเหลือง สีส้มเหลือง สีส้ม สีส้มแดง สีม่วง สีแดง สีม่วงแดง สีใน
วรรณะเย็น ได้แก่ สีเหลือง สีเขียวเหลือง สีเขียวนํา้เงิน สีนํา้เงิน สีม่วงนํา้เงิน สีม่วง ซึง่สีม่วงและสี
เหลืองถือวา่เป็นสีกลาง อยูไ่ด้ทัง้สองวรรณะ 

 นอกจากนี ้น. ณ ปากนํา้ ได้ให้ความรู้สกึท่ีมีตอ่วรรณะสีเพิ่มเติมไว้อีกว่า “ภาพท่ีมีวรรณะ
เย็นจะแสดงความเศร้า ความสงบ ส่วนภาพท่ีเขียนวรรณะร้อนจะแสดงอารมณ์กระฉับกระเฉง 
ความร่ืนเริง และความขดัแย้ง”9 
 พีนาลนิ สาริยา ได้อธิบายการใช้สีแบบวรรณะความว่า “มกันิยมใช้เพียงวรรณะใดวรรณะ
หนึ่งเท่านัน้แล้วแต่จุดมุ่งหมายของผู้สร้างผลงานว่า ต้องการให้ผู้ดเูกิดความรู้สึกอย่างไรก็เลือก
ตามอิทธิพลของสีวรรณะนัน้”10 ภาพท่ีออกมาจงึมีความกลมกลืน และมีความใกล้เคียงของสีในตวั
ของมนัเอง  

  สีคู่ประกอบ (Complementary Colors) 
 สีคู่ประกอบ หรือ คู่สี นัน้ ชลดู น่ิมเสมอ ได้ให้ความหมายของคู่สี ความว่า สีท่ีอยู่ตรงกนั
ข้ามในวงจรสี ถ้านํามาวางเคียงกนัจะได้สีสนัท่ีสดใส ให้พลงัความจดัของสีซึง่กนัและกนั ทําให้เกิด
การตดักนัหรือขดัแย้งกนัอย่างมาก บางทีก็เรียกคู่สีนีว้่า สีตดักันอย่างแท้จริง (True Contrast) 
หากนําคู่สีท่ีได้นีม้าผสมกนัจะเกิดเป็นสีกลาง และถ้านํามาเจือในคู่สีของตวัมนัเองจะทําให้เกิดสี
หม่นลงเล็กน้อยหรือมาก ตามแต่ปริมาณ ซึง่มีจิตรกรบางส่วนท่ีเลือกใช้สีตรงข้ามนีแ้ทนสีดําด้วย
การทําให้สีหม่นลง11 ซึง่การใช้สีลกัษณะนีจ้ะไม่นิยมใช้ในสดัส่วนท่ีเท่ากนั เพราะอาจทําให้ภาพดู
ไมน่่าสนใจได้ 

                                                            

 8น. ณ ปากนํา้ [นามแฝง], หลักการใช้สี (กรุงเทพมหานคร: สํานกัพิมพ์ไทยวฒันาพานิช จํากดั, 
2518), 10. 
 9เร่ืองเดียวกนั 12. 
  10พีนาลนิ สาริยา, จติรกรรมประยุกต์, พิมพ์ครัง้ท่ี 2 (กรุงเทพมหานคร: สํานกัพิมพ์โอเดียนสโตร์, 
2535), 38. 
 11ชลดู น่ิมเสมอ, องค์ประกอบของศลิปะ, 79. 
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    สีเอกรงค์ (Monochrome) 
 ชลูด น่ิมเสมอ ได้ให้ความหมายของการใช้สีแบบเอกรงค์ ความว่า “การใช้สีสีเดียวท่ีมี
นํา้หนกัออ่นแก่หลายลําดบัเป็นการใช้สีกลมกลืนแบบสีเดียว”12 ซึง่การใช้สีลกัษณะนีเ้ป็นการอาศยั
ความตา่งของคา่นํา้หนกัออ่นแก่ของสีให้อยูร่่วมกนั 
 แต ่น. ณ ปากนํา้ ได้ให้ความหมายของสีเอกรงค์ ความวา่  

สี ๆ เดียว หรือสีท่ีแสดงอิทธิพลเด่นชัดออกมาเพียงสีเดียว... โดยวิธีของเอกรงค์ 
จําเป็นจะต้องใช้สีใดสีหนึง่ ท่ีสดใสเป็นตวัยืนพืน้แตอ่ย่างเดียว หลกัเกณฑ์ ก็คือ เม่ือวางสี
สดในท่ีต้องการเป็นจุดเด่นของภาพแล้ว สีท่ีเป็นส่วนประกอบรอบ ๆ ทุกสี จะต้องลด

ความสดในลงหมด แลต้องนําเอาสีจดุเดน่ท่ีต้องการนัน้เข้าไปผสมด้วยบ้างทกุ ๆ แหง่13 

 การใช้สีแบบเอกรงค์จึงเป็นการใช้สีอีกหนึ่งวิธีท่ีจะทําให้ผลงานดูสวยงาม  และ
เกิดความกลมกลืนด้วยองค์ประกอบของสี ท่ีมีความใกล้เคียงของสี ๆ เดียวกนั แตแ่ตกตา่ง
กนัด้วยคา่นํา้หนกัของแตสี่ ๆ นัน้ 

  การใช้สีแบบกลมกลืน (Harmony) 
 พีนาลิน สาริยา ได้ให้ความหมายของสีกลมกลืน ความว่า สีท่ีอยู่ใกล้กันในวงสี เรา
สามารถหาสีกลมกลืนได้โดยยดึสีใดสีหนึ่งเป็นหลกั แล้วนบัไปทางซ้ายหรือขวาทางใดทางหนึ่งไม่
เกิน 5 สี ถือว่าเป็นสีท่ีกลมกลืน เพ่ือให้ผลงานเกิดความสัมพันธ์ร่วมกันของสี หรือการใช้สี
กลมกลืนโดยมีการใช้สีคูต่รงข้ามของสีหลกัประกอบร่วม  โดยมีการใช้อตัราสว่น 90 : 10, 80 : 20, 
70 : 30 ตามแตค่วามต้องการ14 

  การใช้สีแบบปรากฏเด่น (Intensity) 
 โกสมุ สายใจ ได้อธิบายความหมายการใช้สีแบบปรากฏเดน่ไว้วา่ การใช้สีแบบปรากฏเดน่ 
เป็นการใช้สีโดยแบง่การใช้สีในภาพออกเป็น 2 สว่น คือ สว่นพืน้และสว่นจดุเดน่ ซึง่พืน้ท่ีสว่นท่ีเป็น
พืน้จะส่งเสริมให้จุดเด่นชดัเจนออกมา ซึ่งส่วนพืน้จะมีการลดความเด่นกว่าลงไป กล่าวคือ อาจ
เป็นการแสดงความเด่นโดยใช้สีสดใสแล้วส่วนพืน้ท่ีว่างท่ีล้อมรอบใช้สีหม่น สีท่ีเด่นออกมาก็จะ

                                                            

 12เร่ืองเดียวกนั 79. 
 13น. ณ ปากนํา้ [นามแฝง], หลักการใช้สี, 23. 
  14พีนาลนิ สาริยา, จติรกรรมประยุกต์, 40. 
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สะดดุตาชดัเจนขึน้และเรียกร้องความสนใจจากการมองได้มากขึน้ ซึง่วิธีการลดความเด่นในพืน้ท่ี
สว่นท่ีเป็นพืน้ อาจใช้วิธีการ สีหมน่ สีคลํา้ หรือสีดํา15 

  การใช้สีแบบสภาพสีส่วนรวม (Tonality) 
 โกสุม สายใจ ให้ความหมายของสภาพสีส่วนรวม ความว่า “สีของวัตถุ สิ่งของ หรือ
ภาพเขียน ท่ีมีสีสว่นรวมหรือสีสว่นใหญ่ของภาพออกสีใดสีหนึง่ แม้วา่ในสว่นละเอียดของภาพจะมี
สีอ่ืน ๆ ปนอยูด้่วยก็ตาม...”16 

 น. ณ ปากนํา้ อธิบายเก่ียวกบัสีสภาพสว่นรวมไว้ว่า การใช้สีแบบสภาพส่วนรวม เป็นการ
ใช้สีให้ภาพรวมหรือสีสว่นใหญ่ของภาพออกสีใดสีหนึ่ง แม้ว่าในสว่นของรายละเอียดของภาพจะมี
สีอ่ืนปนอยู่ด้วยก็ตาม โดยการใช้สีแบบสภาพสีส่วนรวมบางครัง้อาจใช้สีใดสีหนึ่งเป็นสภาพสี
ส่วนรวมของทัง้ภาพ หรืออาจจะใช้ในลกัษณะของการครอบงํา มีสีผสมกันระหว่างในภาพ โดย
สภาพสีสว่นรวมท่ีปรากฏออกมา อาจเกิดจากการผสมกนัของสีจากจดุสี เม่ือผลปรากฏสว่นใหญ่ท่ี
แสดงออกมาเป็นสีใด ก็ถือวา่สีท่ีปรากฏออกมา ได้ทําหน้าท่ีของสภาพสีสว่นรวม17 

 การใช้สีให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุนัน้ นอกจะต้องอาศยัความเข้าใจพืน้ฐานท่ีมีต่อสีแล้ว 
ยงัต้องอาศยัการฝึกฝนและเรียนรู้ เพ่ือความเข้าใจและแตกฉานในสิ่งท่ีทําอีกด้วย การใช้สีในงาน
ศิลปะท่ีมีคุณค่านอกจากจะปรากฏความงามออกมาแล้ว ยังต้องแสดงอารมณ์ ความรู้สึกของ
ศิลปิน ท่ีส่ือสารผ่านมาในผลงานอีกด้วย จึงจะทําให้การใช้สีเกิดคุณค่าสูงสุดออกมาในการสื่อ
ความหมายในการแสดงออกแตล่ะครัง้ 
 
  1.2 สีกับความรู้สึก 
 สี เป็นอีกหนึ่งสิ่งท่ีส่งอิทธิพลตอ่ อารมณ์ ความรู้สกึของมนษุย์ได้เสมอ ไม่ว่าบคุคลนัน้จะ
รับรู้ถึงความหมายของสีหรือไม่ แต่ด้วยประสบการณ์การใช้ชีวิต ทําให้มนุษย์เกิดการเรียนรู้
เก่ียวกบัสีมาโดยธรรมชาติ และเฉพาะทางสายศิลปะ สี คืออีกหนึ่งปัจจยัท่ีส่งผลตอ่การแสดงออก
ในงานศิลปะอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ และสียงัเป็นตวัการสําคญัในการแสดงความหมายของงานได้
เป็นอย่างดี ศิลปินจํานวนไม่น้อยท่ีมีวิธีการนําเสนอ โดยใช้สีเป็นสําคัญในการแสดงอารมณ์ 
ความรู้สกึ ศลิปะจงึเป็นอีกหนึง่ตวัอยา่งท่ีหลอ่หลอมความรู้สกึของมนษุย์ท่ีมีตอ่สีได้เป็นอยา่งดี 

                                                            

 15โกสมุ สายใจ, สีและการใช้สี, พิมพ์ครัง้ท่ี 2 (กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริน้ติง้ แอนด์ พบัลชิช่ิง, 
2540), 89. 
 16เร่ืองเดียวกนั 83. 
 17น. ณ ปากนํา้ [นามแฝง], หลักการใช้สี, 22. 
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 นบัว่าสีมีความสําคญัในแง่ของความรู้สกึท่ีมีต่อมนษุย์อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ เพราะทกุอณู
ในการใช้ชีวิตล้วนมีความสมัพนัธ์กนั สีจงึมีบทบาทในหลาย ๆ ด้านของชีวิตมนษุย์ ดงัท่ี  
สงวน บญุรอด กลา่ววา่  

สีเป็นสิ่งท่ีเราพบเห็นทัว่ไปในสรรพสิ่ง ทัง้ในปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและสิ่งท่ีมนษุย์
ประดิษฐ์คิดขึน้ แม้แต่ในเคร่ืองด่ืมและอาหารการกิน ก็ยงัต้องเจือสีลงไปเพ่ือให้ช่วยให้สี
สดใสน่ากินน่าด่ืมด้วยเหตนีุ ้สีจึงเป็นสิ่งท่ีมีอิทธิพลตอ่จิตใจมนษุย์ เช่นเดียวกบัอิทธิพลของ
เสียงดนตรี18  

 โกสมุ สายใจ ได้อธิบายเก่ียวกบัการมองเห็นสีของมนษุย์ ไว้ว่า การมองเห็นสีของมนษุย์ 
ได้มีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ไว้อย่างกว้างขวาง ซึ่งการมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ของมนุษย์เรานัน้ 
ขึน้อยู่กบัการปรากฏของพลงังานคล่ืนแสง โดยมีความเร็วในการเดินทางในอากาศปกติ 300,000 
กม./วินาที โดยความเข้มของแสงจะมีผลต่อการมองเห็นวัตถุนัน้ ๆ กล่าวคือ ถ้าความเข้มตก
กระทบวตัถมุากเท่าใด เราก็จะสามารถมองเห็นวตัถนุัน้ได้ชดัตามความเข้มของแสงท่ีส่องกระทบ 
ซึง่ผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์เก่ียวกบัสีนัน้ ได้มีการทดลองเก่ียวกบัการรับรู้ของมนษุย์ท่ีมีตอ่สี 
ในแง่มมุตา่ง ๆ ไว้อยา่งหลากหลาย19 
 เร่ืองของสีได้รับความสนใจมากขึน้เร่ือย ๆ ในศตวรรษต่อมา การคิด ค้นคว้า พฒันา เพ่ือ
หาคําตอบเร่ืองของสี จึงปรากฏมากขึน้ตามลําดบั เน่ืองด้วยการวิวฒันาการของเทคโนโลยี สีจึงมี
ความสําคญัในแง่ของการส่ือสารท่ีมนุษย์มีต่อกัน แรงจูงใจในการทํากิจกรรมต่าง ๆ หรือแม้แต่
ธรรมชาตท่ีิมีความสมัพนัธ์กบัมนษุย์เอง ก็ได้มีการทดลอง ค้นคว้า จนสามารถหาข้อสรุปเก่ียวกบัสี
จนเกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สงูสดุกบัมนษุย์เอง ซึง่โกสมุ สายใจ ได้อธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกบั
วิวฒันาการของสีไว้ ความวา่ 

   ในปี ค.ศ. 1839 มิเชล เชฟเริล (Michel Eugene Chevrell) ได้คิดระบบสีขึน้มา
ใหม่ท่ีแตกต่างไปจากนักคิดรุ่นก่อน โดยต้องการท่ีจะได้สีแปลก ๆ ใหม่ ๆ ไปใช้กับอุตสา
กรรมย้อมผ้า ซึง่กําลงัได้รับความนิยมอยา่งมากในขณะนัน้ 

                                                            
18สงวน รอดบญุ, ศลิปะกับมนุษย์, พิมพ์ครัง้ท่ี 3 ฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์การ

ศาสนา, 2524), 66. 
 19โกสมุ สายใจ, สีและการใช้สี, 19. 
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 ในปี ค.ศ. 1876 วิลเล่ียม โวน บีโซด (Wilhelm Von Bezold) ได้กําหนดวงจรสี 
โดยมีพืน้ฐานจากการรับรู้ของมนษุย์ ทําให้ได้สีท่ีแตกตา่งไปจากระบบสีท่ีมีพืน้ฐานมาจากสี
แดง สีเหลือง สีนํา้เงิน นบัเป็นความพยายามท่ีจะรวมเอาระบบสีทัง้สองเข้าด้วยกนั 

 ในปี ค.ศ. 1915 อลัเบิด มนัเซล (Albert H. Munsell) ได้คิดเคร่ืองมือเทียบสี 3 
มิต ิโดยมีพืน้ฐานจากการรับรู้และมองเห็น 

 ในปี ค.ศ. 1931 นกัวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งได้คิดระบบจํากัดจํานวนธาตขุองแต่
ละสีในเชิงวิทยาศาสตร์ โดยกําหนดเป็นความยาวของคล่ืนแสง เรียกว่า ระบบ Standard 
System โดย CIE (Commission International D’ Eclaigre) 

 ในปี ค.ศ. 1940 อลัเฟรด ฮิกเดย์ (Alfred Hickethier) คิดทฤษฎีลกูบาศก์สีขึน้ 
ทําให้สีแตล่ะสีมีความสมัพนัธ์กนั แก้ปัญหาช่องวา่งระหวา่งสีขึน้ 

 ในปี ค.ศ. 1979 ระบบ NCS ได้รับการยอมรับและนิยมใช้กนั 
 ในปี ค.ศ. 1983 อลัเบิดท์ เวอเนล (Alberth Venel) พยายามศกึษารวบรวมสีท่ี

อยูน่อกระบบหรือนอกวงจรสี20 

 นอกจากประโยชน์ท่ีมนษุย์ได้รับโดยตรงจากผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์แล้ว ปัจจบุนั
มนษุย์ยงันําวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาประยกุต์ใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์กบัสตัว์ พืช อีกมากมาย ใน
หลาย ๆ วงการ ทัง้การแพทย์ การศกึษา การเกษตร ฯลฯ 

สีกับความรู้สึก 

 นอกจากการทดลองทางวิทยาศาสตร์แล้ว ยงัมีผลการทดลองทางจิตวทิยาเก่ียวกบั
ความสําคญัของสี อิทธิพลท่ีได้จากสี ผลกระทบตอ่ความรู้สกึท่ีมีตอ่สี ซึง่ปัจจบุนันีค้วามรู้สกึของสี
ได้ให้ความหมายท่ีเป็นสากลมากขึน้ 
 โกสมุ สายใจ ได้ให้ความหมายของสีกบัความรู้สกึไว้ ความวา่ 

สีแดง รุนแรง ต่ืนเต้น มีพลงัแข็งแกร่ง ร้อนระอ ุเห็นได้ชดัเจน กระตุ้นประสาทและ
ดงึดดูความสนใจแก่ผู้พบเห็น บางครัง้แสดงถึงพลงัอํานาจเม่ือนํามาใช้ร่วมกบัสีทอง 

สีเหลือง เบิกบาน สวา่งสดใส มัง่คัง่สมบรูณ์ กระตุ้นสายตา ไวตอ่การมองเห็นของ
มนษุย์ และเม่ืออยูใ่กล้ ๆ กบัสีอ่ืน จะเปลง่พลงัขม่สีเหลา่นัน้ 

สีนํา้เงนิ เรียบร้อย สงบ อ้างว้าง แตม่ัน่คง ถ้าใช้ปริมาณมากจะทําให้รู้สกึสงบ วงัเวง 
สีเขียว สงบ ร่มเย็น มีชีวิตชีวา ถ้าใช้ปริมาณมากทําให้รู้สกึอดุมสมบรูณ์และช่วยให้

ประสาทตา และกล้ามเนือ้ผอ่นคลายจากความตงึเครียด 

                                                            
20เร่ืองเดียวกนั, 20. 
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สีส้ม เร่งเร้า แสบตา กระวนกระวาย โดดเดน่ อยูแ่นวหน้า 
สีม่วง สงบ ภาคภมิู ถ้าใช้ปริมาณมาก ๆ และผสมให้อ่อนลงจะทําให้รู้สกึซมึเศร้า 

เหงา ผิดหวงั เวิง้ว้างและลกึลบัหน้ากลวั 
สีขาว สะอาด บริสทุธ์ิ แตถ้่าใช้ปริมาณมากทําให้รู้สกึจืดชืด จําเจ และน่าเบ่ือ 
สีเทา ธรรมดา เรียบร้อย แก่ชรา แตถ้่าเป็นเสือ้ผ้าจะทําให้รู้สกึสงา่งามเข้ากบัทกุสีได้ 
สีชมพู, สีกลีบกุหลาบ แสดงความออ่นหวาน นุ่มนวล และเป็นสญัลกัษณ์ของความ

รัก 
สีนํา้ตาล หนกัแน่น มัน่คง ถ้าใช้ปริมาณมากหรือสีสว่นรวมของภาพทําให้รู้สกึแห้ง

แล้ง หงอยเหงา21 

   สีทอง เป็นสีท่ีบง่บอกถึงความร่ํารวย ชยัชนะ ความมุง่มัน่ อํานาจ นา่เกรงขาม 
ความสําเร็จ โกสมุ สายใจ ได้อธิบายถงึความหมายของสีทองไว้ ความวา่ เป็นสีท่ีมีความพิเศษมา
ตัง้แตโ่บราณ ในอดีตประเทศไทยเป็นสีท่ีนิยมใช้กบัศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ บางครัง้มีการใช้คู่
กบัสีแดงเป็นการเพิ่มอํานาจและความย่ิงใหญ่ จงึเป็นสีท่ีมีการใช้เฉพาะบางกรณีเทา่นัน้ ปัจจบุนั
การใช้สีทองในงานศลิปะ ก็ยงัเป็นการส่ือความหมายท่ีเพิ่มพลงัในการแสดงออกได้เป็นอยา่งดี 
เป็นการเพิ่มคณุคา่ให้กบังานและสร้างความตระหนกัถึงความสําคญับางอยา่งท่ีศลิปินต้องการสื่อ
ออกมาในผลงาน22 
 จากข้อมลูข้างต้นจะเห็นว่า การใช้สีแต่สีมีความหมายแตกต่างกนัออกไป ซึง่แต่ละสีอาจ
ไม่ได้มีความหมายตายตัว เรียกได้ว่าเป็นการแฝงความหมายอย่างกว้าง ๆ โดยมีผู้ สัมผัสใช้
ความรู้สึกร่วมในความหมายท่ีเกิดขึน้ ไม่ว่าสีแต่ละสีจะได้มีการนิยามความหมายอย่างไรก็ตาม 
แต่ปัจจุบนันีปั้จจยัความเช่ือต่าง ๆ ได้ลดความสําคญัลงไปมาก ด้วยวิวฒันาการท่ีมีการพฒันา
อยา่งตอ่เน่ือง ความหมายจากการใช้สีจงึเปิดกว้างและสร้างสรรค์ออกไปในวงกว้างมากขึน้ 
 การใช้สีในงานศิลปะ คือ อีกหนึ่งกระบวนการท่ีศิลปินให้ความสําคญัในการสร้างผลงาน 
เพราะสีต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในงาน จําเป็นต้องนําพาความรู้สกึ อารมณ์ของศิลปิน ออกมาสู่ผู้ชมให้ได้ 
และธรรมชาตขิองการรับรู้ คือ ตวัแปรท่ีเช่ือมโยงศลิปะเข้าหามนษุย์ได้ ร่วมกบัความละเอียดลออท่ี
ศลิปินบรรจงเลือกสรรให้ผลงาน ความหมายของสีจึงเป็นเพียงสว่นหนึ่งท่ีจะทําให้มนษุย์เกิดความ
เข้าใจในศลิปะมากกวา่ท่ีเคยเป็น  
 
 
                                                            

 21เร่ืองเดียวกนั, 51. 
 22เร่ืองเดียวกนั, 60. 
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  1.3 วิวัฒนาการการใช้สีในงานจติรกรรม 
 วิวฒันาการจากอดีตสูปั่จจบุนัเร่ืองของการใช้สีในผลงานจิตรกรรม เป็นผลพวงของการท่ี
บริบทสิ่งแวดล้อมได้เกิดการพฒันา ความไม่หยุดน่ิงท่ีจะค้นคว้า หาความรู้เพิ่มเติมของมนุษย์ 
ก่อให้เกิดสิ่งใหม่ท่ีเติมเต็มให้เกิดซึ่งความสมบูรณ์มากยิ่งขึน้ ในผลงานจิตรกรรมจากอดีตด้วย
ข้อจํากดัทางวฒันธรรม สงัคม เศรษฐกิจ จึงทําให้ศิลปินเกิดการปรับตวัให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมอยู่
อยา่งเสมอ 
 ในประวัติศาสตร์ ยุคของลัทธิศิลปะต่าง ๆ ได้เกิดขึน้อย่างมากมาย แต่ข้าพเจ้าขอ
ยกตวัอย่าง ยคุท่ีมีความน่าสนใจในเร่ืองของการใช้สี และเกิดการเปล่ียนแปลงอิทธิพลการใช้สีท่ี
โดดเด่นออกมา ได้แก่ ยคุฟืน้ฟูศิลปวิทยา (Renaissance) ยคุอิมเพรสชัน่นิสม์ (Impressionism) 
ยคุเอ็กซ์เพรสชัน่นิสม์ (Expressionism) และยคุนามธรรม (Abstract Art) 

1. ยุคฟ้ืนฟูศลิปวิทยา (Renaissance) 
คําวา่ฟืน้ฟศูลิปวิทยามาจากคําวา่ Renaissance แปลวา่ “การเกิดใหม”่ นบัตัง้แตปี่ ค.ศ.

1420 เป็นต้นมา ศลิปินมีความสนใจและเรียนรู้จากธรรมชาตมิากขึน้ โดยได้รับอิทธิพลจากลทัธิ
ธรรมชาตนิิยมจากกรีกโรมนั ศลิปินจงึมีธรรมชาตเิป็นต้นแบบ ตลอดจนสรีระของร่างกายมนษุย์
และสตัว์ ด้วยการสงัเกต สํารวจ สิง่รอบ ๆ ตวั การเรียนรู้ด้วยประสาทสมัผสัตา ทําให้พบความงาม
จากสิง่แวดล้อม ก่อเกิดเป็นกระบวนการทางศิลปะท่ีเข้มแข็งมากขึน้จากกรีกโรมนั รวมไปถึงผู้คน
เร่ิมรับรู้ความจริงจากสิง่ท่ีเห็น มากกวา่สิง่ท่ีหาคําตอบไมจ่ากความศรัทธาท่ีมีตอ่ศาสนาอยา่งท่ี
เคยเป็น ยคุฟืน้ฟศูลิปวิทยานี ้ศลิปินได้ค้นพบหลกัทศันียวิทยา ท่ีสง่อิทธิพลตอ่ศลิปะทกุแขนง ใน
สว่นของจิตรกรรมทําให้การวาดภาพธรรมชาตมีิความเสมือนจริง โดดเดน่ และได้รับความนิยม
เป็นอยา่งมาก ทําให้ผู้คนหนักลบัมาสนใจความเป็นไปจากธรรมชาตมิากขึน้ 

ทิศทางความสนใจตอ่การฟืน้ฟศูลิปวิทยาการมีผลซมึซบัอยูใ่นทกุวงการ ก่อให้เกิดอิทธิพล
ต่อการดํารงชีวิต ตลอดจนวิธีการคิดของคนสมัยนัน้ การพัฒนาผลงานทางศิลปะโดยเฉพาะ
ผลงานจิตรกรรมได้มีการเรียนรู้ พฒันา วิธีการสร้างผลงานให้มีความเสมือนจริงจากการสงัเกต 
ค้นคว้า นอกจากจะค้นพบหลกัการทศันียวิทยาแล้ว ยงัมีการค้นพบวิธีการใช้สีในลกัษณะการใช้สี 
และเส้น แบบค่อยเป็นค่อยไปเพ่ือระยะใกล้ไกล เป็นการสร้างมิติท่ีสมจริงแบบธรรมชาติ โกสุม 
สายใจ ได้กล่าวถึงการใช้สีในงานจิตรกรรมยคุนี ้ความว่า “การแสดงความตืน้ลึก ในระยะแรกใช้
นํา้หนกัออ่นแก่ของสีเป็นการแบง่ระยะใกล้-ไกล หลงัจากได้มีการค้นคิดทศันียภาพเชิงเส้นแล้ว จึง
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นํามาใช้ในการเขียนภาพร่วมกบันํา้หนกัอ่อนแก่ของสี ทําให้ภาพเขียนซึง่อยู่บนระนาบแบน ๆ ดมีู
ความตืน้ลกึเป็นจริงมากขึน้”23 

อีกหนึ่งประการสําคญัท่ีส่งอิทธิพลต่อการใช้สี คือ การเขียนรูปบุคคล พ่อค้าท่ีมีความ
ร่ํารวย ขนุนาง โดยอาศยัหลกัการให้ความสําคญัความเหมือนจริงแบบธรรมชาติเพ่ือสะท้อนบคุลิก
อนัแท้จริงแสดงออกมาในภาพ โกสมุ สายใจ ได้อธิบายถึงการใช้สีภาพบคุคล ความวา่ “การใช้สีใน
ภาพคนส่วนใหญ่จะแสดงการตดักัน ด้วยนํา้หนักระหว่างรูปกับพืน้ เช่น ภาพใบหน้า จะสว่าง 
ในขณะท่ีฉากหลกัจะทําให้มืด และใช้วิธีการระบายสีแบบเรียบ ๆ ทําให้งานดสูมบูรณ์ เรียบร้อย 
ประณีตบรรจงและใช้เวลาในการเขียนภาพนาน”24 
 อจัฉรา นวลสวาท ได้กล่าวถึงการใช้สีภาพบุคคล สมยัเรนาซองส์ ความว่า ศิลปินมีการ
เรียนรู้ในการเขียนภาพบคุคล มากกว่าสมยัเรนาซองส์ยคุต้น มีการปรับเปล่ียนมมุมองของแบบให้
มีความสมจริงมากขึน้ โดยลกัษณะให้ต้นแบบ มีการมองออกมานอกภาพเสมือนการสบสายตากบั
ผู้ชม ระยะนีฉ้ากหลกัมกัมีสีดําสนิท เพ่ือเป็นการเน้นใบหน้าของบุคคลให้เด่นชดัมากขึน้ ซึ่งได้มี
การปรับเปล่ียนจากเดมิท่ีเคยนิยมเขียนฉากหลงัด้วยวิวทิวทศัน์ โดยภาพเขียนระยะนีจ้ะนิยมเขียน
ด้วยสีนํา้มันมากกว่าสีฝุ่ น ซึ่งมีคุณสมบัติท่ีแห้งช้าและมีความนุ่มนวลของสีมากกว่า และ
ความสําคญัของภาพ คือ การสะท้อนความเป็นตวัตน และบทบาททางสงัคมของผู้ ท่ีเป็นต้นแบบ 
ให้ออกมาโดดเดน่และชดัเจนมากท่ีสดุ25 
 การใช้สีในยคุฟืน้ฟูศิลปวิทยา จึงเป็นไปแบบคอ่ยเป็นคอ่ยไป โดยภาพรวมการสร้างสรรค์
ศิลปะในยุคนี ้เป็นการเรียนรู้ และเกิดการพฒันา ปรับปรุงแก้ไขให้ผลงานมีความสมจริงมากขึน้ 
ความนุ่มนวล กลมกลืนของสี เป็นไปตามเจตนาการใช้สีของศิลปิน ด้วยค่านิยมของยุคสมัยท่ี
ต้องการเน้นให้ภาพท่ีออกมามีความสมจริง จึงนบัได้ว่าน่ี คือ จุดเร่ิมต้นของศิลปกรรม ท่ีการใช้สี
อนังดงามเร่ิมมีบทบาทร่วมกบัหลกัการทางศลิปะจากอดีต มาสูก่ารสร้างศิลปะในยคุตอ่ ๆ มาจวบ
จนปัจจบุนั 
 ข้าพเจ้าสนใจจุดเร่ิมต้นของการใช้สี นัน่ก็ คือ ยคุฟืน้ฟูศิลปวิทยา แม้ว่าความโดดเด่นใน
เร่ืองของสีจะมีไม่มาก แต่ด้วยหลายปัจจยัของการเปล่ียนยคุสมยัของศิลปะทําให้ศิลปินเกิดการ

                                                            

 23โกสมุ สายใจ, สีและการใช้สี, 117. 
 24เร่ืองเดียวกนั. 
 25อจัฉรา นวลสวาท, “ศิลปะคลาสสกิกบัการสร้างสรรค์งานศิลปะของไมเคิลแองเจลโล” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2554), 77-78. 
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ก่อให้เกิดการพัฒนา สร้างสรรค์ผลงานรูปแบบท่ีแตกต่างจากยุคเดิม กล่าวคือ ได้เกิดการ
เปล่ียนแปลงครัง้ใหญ่ของศิลปะจากเดิม สมยักรีก โรมนั บารอค เรนาซอง โรแมนติก  การเร่ิมต้น
ความงามทางสนุทรียศาสตร์กบัศิลปะสมยัใหม่เป็นการบ่งบอกถึงบริบทเป็นส่วนสําคญัของการ
เปล่ียนแปลง ถึงแม้กระนัน้การสร้างสรรค์งานศิลปะท่ีดีนอกจากจะต้องอาศยัความสามารถทกัษะ
ของศลิปินแล้ว ยงัต้องอาศยัองค์ประกอบของงานและความรู้สกึท่ีก่อให้เกิดปฏิสมัพนัธ์ร่วมกบังาน
อีกด้วย ความช่างสงัเกตและกล้าทดลองสิง่ใหมข่องศลิปินยคุอิมเพรสชัน่นิสม์ ทําให้เกิดการเรียนรู้ 
ได้เป็นผลงานรูปแบบใหม่ท่ีลงตวัไปพร้อม ๆ กับการคิดต่างในการแสดงออกของศิลปินแต่ละ
บคุคล 
 อิมเพรสชั่นนิสม์ถือได้ว่าเป็นจุดเร่ิมต้นของศิลปะสมัยใหม่ (Modern Art) การ
เปล่ียนแปลงวิธีการคิด วิถีปฏิบตัิเดิม ๆ ของศิลปินจากยุคฟืน้ฟูศิลปวิทยาค่อนข้างมาก ไพโรจน์ 
ชมนีุ ได้ให้ความหมายของการทํางานรูปแบบอิมเพรสชัน่นิสม์ ความว่า “...ศิลปะแบบนี ้คือการ
ยอมรับสถานการณ์ของการมองเห็น ใสภาพอากาศท่ีต่างกนั... ในแต่ช่วงเวลาหรือสถานท่ีเป็นสิ่ง
สําคญัมาก เพราะมนัเป็นตวักําหนดสี การเห็นรายละเอียด แสงและเงาในขณะนัน้...”26 ทัง้รูปแบบ 
วิธีการ และสีสัน คือ จุดเปล่ียนท่ีโดดเด่นของการทํางานรูปแบบนี  ้โดยเฉพาะเร่ืองของสี ท่ีมี
วิทยาศาสตร์เข้ามามีบทบาทของเหตแุละผล  
 อิมเพรสชัน่นิสม์มีการยอมรับวิทยาศาสตร์ จากการพฒันาของโลกท่ีเปล่ียนไป ในเร่ืองของ
สีซึ่งเป็นการจุดประกายความคิดในเร่ืองของทฤษฎีสีขาวมี 7 สี รวมไปถึงการใช้ฝีแปรงให้มีการ
เหล่ือมลํา้เพ่ือผสมสีและทําให้เกิดการเคล่ือนไหว ในเร่ืองของบรรยากาศ แสง สี ธรรมชาติ ทําให้
การแสดงออกด้วยสีมีความโดดเดน่เป็นอยา่งมาก การเปล่ียนแปลงจากการพฒันาจงึสง่ผลกระทบ
โดยตรงกบัศลิปิน การยดึมัน่ในตวัตนด้วยการแสดงออกผ่านทางงานศิลปะ คือ ความสําเร็จท่ีกลุม่
อิมเพรสชัน่นิสม์แสดงให้เห็น การแสดงออกอยา่งฉบัพลนัโดยมีช่วงเวลาเป็นตวัเปลี่ยนแปลงแบบท่ี
อยู่เบือ้งหน้า การสร้างผลงานของศิลปินอิมเพรสชั่นนิสม์จึงเกิดขึน้อย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดการ
ลดทอนของรูปทรงไปในตวั และจบัเอาความรู้สกึท่ีเกิดขึน้ชัว่ขณะนัน้มาสร้างสรรค์เป็นผลงาน เก็บ
เอาความรู้สึกท่ีได้รับถ่ายทอดผ่านสีสันท่ีได้ฉับพลันจากช่วงเวลานัน้  สีต่าง ๆ ท่ีเกิดจาก
แสงอาทิตย์ เกิดจากสิ่งท่ีตาเห็นนอกสถานท่ีร่วมกับ อารมณ์ ความรู้สึกของศิลปิน และการให้
ความสําคญัท่ีมีตอ่สีท่ีได้จากกลุม่  อิมเพรสชัน่นิสม์ได้กลายมาเป็นความงามท่ีมีคณุคา่ ซึง่ไพโรจน์ 
ชมนีุ ได้กลา่วถึงอิมเพรสชัน่นิสม์ ความวา่ 

                                                            
26ไพโรจน์ ชมนีุ, สุนทรียศาสตร์ : ปรัชญาและการสร้างสรรค์ศลิปกรรม (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 300. 
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อิมเพรสชัน่นิสม์เป็นตวัอย่างจดุเปล่ียนท่ีสําคญัมากเป็นจดุเร่ิมต้นของศิลปะสมยัใหม่    

หลกัสุนทรียศาสตร์เปล่ียนจากการให้ความสําคญัของเส้น รูปร่างเหมือนจริงมาเป็นสี ทุก

อยา่งเป็นมมุมองของการสงัเกตเห็นสีในสว่นตา่ง ๆ ของธรรมชาติอย่างละเอียด ไม่ว่าบริเวณ

ถกูแสงหรือเงามืดล้วนเป็นบริเวณสีท่ีตา่งกนัทัง้สิน้27 

 ข้าพเจ้าสนใจสีสนัของกลุม่อิมเพรสชัน่นิสม์ ซึง่มีความโดดเดน่เป็นอย่างมาก ความอิสระ
ท่ีได้รับจากการทํางานศิลปะมากขึน้ ทําให้ศิลปินกลุ่มอิมเพรสชัน่นิสม์ได้ค้นคิดวิธีการนําเสนอใน
เร่ืองของสีออกมาในรูปแบบท่ีแตกตา่งกนัออกไป และการแสดงออกท่ีถกูจํากดัด้วยช่วงเวลาทําให้
เกิดความแตกตา่งของสีท่ีหลากหลายในสถานท่ีเดียวกนั เป็นการยอมรับสภาพจากสิ่งท่ีเห็น ทําให้
พบว่า หากเราสนใจและเรียนรู้รายละเอียดของธรรมชาติท่ีแท้จริงแล้ว จะมีความหลากหลาย
คอ่นข้างมาก โดยเฉพาะเร่ืองของสี กลุม่อิมเพรสชัน่นิสม์ คือ อีกหนึ่งของการแสดงให้เห็นถึงความ
มหศัจรรย์ท่ีธรรมชาตมิอบให้ ซึง่ศลิปินอาจไมไ่ด้เป็นผู้ ค้นพบสี แตศ่ลิปินเป็นผู้ ถ่ายทอดความงามท่ี
ธรรมชาตมีิโดยสมบรูณ์ 

  โคลด โมเนต์ (Claude Monet) 
 โมเนต์เป็นจิตรกรชาวฝร่ังเศส เร่ิมต้นการสร้างสรรค์ผลงานรูปแบบอิมเพรสชัน่นิสม์ ด้วย
การรวมกลุ่มของบุคคลท่ีนิยมชมชอบการสร้างสรรค์ในลักษณะเดียวกัน โมเนต์ยึดถือวิถีการ
สร้างสรรค์รูปแบบอิมเพรสชัน่นิสม์อย่างชดัเจน ทกุ ๆ ชิน้งานจะมีสีสนัท่ีเป็นเอกลกัษณ์ ซึง่มีความ
นุ่มนวล อ่อนหวาน ของสีท่ีเขาเลือกใช้ แม้ว่าศิลปินอิมเพรสชั่นนิสม์จะมีความโดดเด่นท่ีเป็น
ลักษณะเฉพาะตัวกันออกไป แต่โมเนต์ก็ยังคงยืนหยัดความเป็นตัวตนไว้เป็นอย่างดี ซึ่งกําจร        
สนุพงษ์ศรี ได้กลา่วถึงจดุเร่ิมต้นของอิมเพรสชัน่นิสม์ ความวา่ 

แนวโน้มความสนในเร่ืองแสงสีตามทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ เร่ิมปรากฏขึน้เม่ือปี ค.ศ.
1860 โมเนต์กับเรอนัวร์ได้ออกทํางานวาดภาพนอกสถานท่ีด้วยกัน ซึ่งทัง้สองปฏิบตัิการ
บางอย่างตามแนวทางลทัธิอิมเพรสชัน่นิสม์เป็นครัง้แรก โมเนต์เร่ิมต้นขจดัสีท่ีขุ่นมวัออกไป 
หนัมาใช้สีบริสทุธ์ิและทิง้รอยพู่กันอย่างสนกุสนานเข้าแทน ภาพ “ความประทบัใจยามรุ่ง
อรุณ” (Impression  Sunrise) ซึง่เป็นบอ่เกิดของช่ือกลุม่28  

                                                            
27เร่ืองเดียวกนั. 
28กําจร สนุพงษ์ศรี, ศลิปะสมัยใหม่, พิมพ์ครัง้ท่ี 2 (กรุงเทพมหานคร: สํานกัพิมพ์ไทยวฒันาพานิช 

จํากดั, 2528), 26-27. 
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 แม้วา่การสร้างสรรค์ผลงานของโมเนต์จะถกูปฏิเสธในระยะช่วงเวลาแรก แตเ่ขาก็ยงัคงยืด
หยดัและทํางานศลิปะเร่ือยมา จนกลายเป็นท่ียอมรับและมีช่ือเสียงของกลุม่ 
 ความโดดเดน่จากการใช้สีของโมเนต์ กลายมาเป็นเอกลกัษณ์ท่ีสําคญัของเขาในระยะหลงั
ตอ่มา ทีแปรงท่ีสานตอ่กนัด้วยสีตา่ง ๆ ก่อให้เกิดประกายสีระยิบระยบัในงาน  
 กําจร สนุพงษ์ศรี ได้กลา่วถึง หลกัการการทํางานของโมเน่ต์ ความวา่ โมเนต์เป็นศิลปินท่ีมี
หลักการสร้างสรรค์ผลงานรูปแบบอิมเพรสชั่นนิสม์ คือ วัตถุท่ีปรากฏด้วยการมองเห็นด้วยตา
ภายใต้บริเวณแสงจากธรรมชาติ ได้ก่อเกิดความสัมพันธ์กันโดยสมบูรณ์ ซึ่งโมเนต์จะให้
ความสําคญัอย่างเคร่งครัดกบัการทํางานนอกสถานท่ี งานทกุ ๆ ชิน้เน้นให้ความสนใจในเร่ืองของ
สี และแสง เขามองว่าการถ่ายทอดแสงอาทิตย์ให้อยู่ภายในผลงานได้นัน้ ไม่ได้เกิดจากการผสมสี 
หรือเกลี่ยสีให้เข้ากันจากในถาด แต่เกิดจากรอยทีแปรงจากสีบริสุทธ์ิ ภาพของโมเนต์ท่ีปรากฏ
ออกมาจึงประดจุดงัแสงสีได้ห่อหุ้มตวัวตัถมุากกว่าการเขียนวตัถนุัน้ ๆ การใช้คูสี่ท่ีเป็นปฏิปักษ์ต่อ
กนันีเ้องท่ีทําให้ภาพของเขาเม่ือมองดจูากระยะใกล้จะเห็นเป็นประกายสีต่าง ๆ มากมาย แต่เม่ือ
มองดจูากระยะไกลจะเห็นเป็นสีท่ีผสานกนัอยา่งกลมกลืน เป็นการผสมสีในดวงตาของผู้ชม29 
 ด้วยการทํางานท่ีมีตรรกะของอิมเพรสชัน่นิสม์อยา่งเตม็เป่ียมจงึทําให้โมเนต์เปรียบเสมือน
สญัลกัษณ์ของอิมเพรสชัน่นิสม์ก็ไม่ผิดแต่อย่างใด ก่อเกิดปรัชญาความงามท่ีต่างออกไปจากอดีต 
ตระหนักถึงคุณค่าท่ีแท้จริงของศิลปะ แม้ว่าหลักการของทัศนียวิทยาจะลดความสําคัญลงไป
ค่อนข้างมากจากยคุฟืน้ฟูศิลปวิทยา และเปล่ียนการแสดงออกของภาพมาอยู่ในระนาบเดียวกนั 
โดยมีสีสนัเป็นตวัเดน่  
 ข้าพเจ้าสนใจการสร้างสรรค์ศิลปะของโคลด โมเนต์ ซึง่มีความโดดเด่นในเร่ืองของสี การ
ทํางานท่ีอาศยัเร่ืองของช่วงเวลา โดยมีท่ีมาจากธรรมชาติ คือ แสงอาทิตย์ ถ่ายทอดออกมาเป็น
ผลงานแห่งความประทบัใจ อนัมีองค์ประจากการสงัเกตธรรมชาติ ทําให้พบความหลากหลายของ
สีสนัและถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานทางศลิปะท่ีงดงามมีคณุคา่ โมเนต์ยงัทําให้เห็นอีกว่า การใช้สี
ในงานจิตรกรรมเป็นไปได้อย่างหลากหลายของการจัดองค์ประกอบสี และธรรมชาติได้สร้าง
แนวทางอนัหลากหลายไว้ให้เราอย่างมากมาย ทฤษฎีการใช้สีต่าง ๆ ได้ถกูถ่ายทอดออกมาเป็น
ตวัอยา่งในผลงานของโมเนต์ การผสานสีตา่ง ๆ เข้าด้วยกนั ด้วยฝีแปรงหยาบ ๆ เปรียบเสมือนการ
นําสีต่าง ๆ มาหล่อหลอมกลายเป็นบรรยากาศเดียวกนั และอีกหนึ่งข้อสงัเกตจากการปฏิเสธสีดํา
ของกลุ่มอิมเพรสชัน่นิสม์ ทําให้พบว่า แม้ว่าความมืดมนของสีจะมีมากเพียงใด สีก็ยงัคงเต็มไป

                                                            

 
29 เร่ืองเดียวกนั, 28. 
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ด้วยความหลากหลายประกายสีได้ สีท่ีตาเห็นเม่ือถูกหยิบจับด้วยความเป็นศิลปะแล้ว สีนัน้ ๆ 
ยงัคงสร้างความหลากหลายในตวัเองได้อยูเ่สมอ 
 

 
 

ภาพท่ี 5 Claude Monet, Impression Sunrise, oil on canvas. 1872. 
ท่ีมา: Claude Monet. Accessed  September 5, 2013. Available from  
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Claude_Monet,_Impression,_soleil_levant,_1872.jpg 
 

 
 

ภาพท่ี 6 Claude Monet, Water Lilies, Oil on canvas, 1916 
ท่ีมา: Claude Monet. Accessed  September  9, 2013. Available from 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Monet_Water_Lilies_1916.jpg. 
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  จอร์จ เซอร่าท์ (Gorges Seurat) 
 จอร์จ เซอร่าท์ เกิดท่ีปารีส นบัวา่เป็นศลิปินอีกคนท่ีสามารถสะท้อนความสามารถของการ
ใช้สีได้เป็นอย่างดี ซึ่งเซอร่าท์ได้รับการยอมรับว่าเป็นศิลปินในรูปแบบของ นีโอ-อิมเพรสชัน่นิสม์ 
(Neo-Impressionism) ซึ่งเป็นแนวทางการสร้างสรรค์ศิลปะอีกหนึ่งแนวทางท่ีให้ความสําคญักับ
การใช้สีเป็นอย่างมากไม่ตา่งจากอิมเพรสชัน่นิสม์ แตมี่วิธีการในเร่ืองของทีแปรงท่ีตา่งออกไป นบั
ได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของการสร้างสรรค์ท่ีสีแท้แต่ละสีเกิดการผสมกันจากการมอง และ
ประสบความสําเร็จในแนวทางใหม่แนวทางนี ้ดงัท่ีอศันี ชูอรุณ กล่าวไว้ “...เซอร่าท์ก็ได้เร่ิมต้น
ทํางานศลิปะตามคําสอนของพวกลทัธิอิมเพรสชัน่นิสม์ และได้นําแนววิธีเหลา่นีมุ้่งไปสูเ่ป้าหมายท่ี
แตกตา่งไป...”30 
 ซึง่ความสําคญัของนีโอ-อิมเพรสชัน่นิสม์จะค่อนไปทางวิทยาศาสตร์ กล่าวคือ สีจากการ
แต้มลงบนผืนผ้าใบจะเป็นไปอย่างระมดัระวงั สีแตล่ะสีท่ีอยู่เคียงกนัจะมีการทําปฏิกิริยาร่วม ภาพ
ท่ีเห็นจึงเป็นปฏิกิริยาของสีท่ีแต้มลงบนงาน ซึง่ไพโรจน์ ชมนีุ ได้ให้ความหมายของการแสดงออก
รูปแบบนีโอ-อิมเพรสชัน่นิสม์ ไว้ ความว่า “...จุดเล็กของสีจะต้องเรียงตวักันบนระนาบของภาพ 
เพ่ือให้เกิดการผสมสีตามกลไกของจุดสีท่ีอยู่ใกล้กันแล้วเกิดความงามขึน้ ศิลปะแบบนีน้่าสนใจ
เสมือนจดุพบของศิลปะเหมือนจริงกบัสิ่งท่ีเป็นนามธรรม...”31 นอกจากนี ้อศันีย์ ชอูรุณ ได้อธิบาย
การทํางานของเซอร่าท์ ความว่า “...ผู้ซึ่งระบายสีลงบนผ้าใบอย่างมีระบบ และเป็นไปตามหลกั
วิทยาศาสตร์ วิธีท่ีเขาใช้นีเ้รียกว่า ลทัธิผสานจุดสี เพราะเขาสร้างสีสนัต่าง ๆ ด้วยการใช้คู่สีคู่ตรง
ข้าม จดุลงไปให้ถ่ี ๆ กนั...”32 
 ด้วยวิถีของการปฏิบตัิลักษณะนีจ้ึงไม่เป็นท่ีน่าแปลกใจเลยว่า การทํางานรูปแบบของ
เซอร่าท์จะเป็นการสร้างสรรค์ท่ีใช้ระยะเวลาคอ่นข้างมาก และต้องอาศยัการทํางานอย่างต่อเน่ือง
ในสตดูโิอมากกวา่สถานท่ีจริง  
 ข้าพเจ้าสนใจการทํางานของจอร์จ เซอร่าท์ ด้วยวิธีการนําเสนอ รูปแบบ และถ่ายทอด
ผลงาน เซอร่าท์ได้สร้างปรากฏการณ์ของศิลปะ โดยเฉพาะเร่ืองของวิธีการใช้สี และด้วยรูปแบบ
การแสดงออก คือ จุดเล็ก ๆ ท่ีเขาเลือกใช้ทําให้เกิดการเคล่ือนไหวของสีท่ีมีอยู่ในงาน ก่อให้เกิด
ความกลมกลืน เป็นความงามท่ีผสมผสานของสีไว้อย่างแนบเนียน กลา่วคือ หากเราสร้างจดุสีตา่ง 

                                                            

 
30อศันีย์ ชอูรุณ, จิตรกรรมร่วมสมัย (กรุงเทพมหานคร: โอ.เอส.พริน้ติง้ เฮ้าท์, 2530) 23. 

 31ไพโรจน์ ชมนีุ, สุนทรียศาสตร์ : ปรัชญาและการสร้างสรรค์ศลิปกรรม, 312. 
 32อศันีย์ ชอูรุณ, จิตรกรรมร่วมสมัย, 26. 
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ความเป็นจริง ทัง้รูปของคน สัตว์ ต้นไม้ มองดูแล้วมีความผิดปกติไปจากเดิม เส้นจะมีความ
แข็งแรง แข็งกระด้าง หนกัแน่น สีจะปรากฏอย่างรุนแรง และมีการตดักันเป็นอย่างมากเกินกว่า
ปกติในธรรมชาติ นอกจากนีย้งัให้ความสําคญักบัความรู้สกึของศิลปินมากกว่าสภาพแวดล้อม ซึง่
ศลิปินกลุม่เอ็กเพรสชัน่นิสม์มีเจตนารมณ์ท่ีจะหลีกเล่ียงความเป็นนกัธรรมชาตนิิยม34 
 ความแน่วแน่ของยคุแห่งการแสดงออกความเป็นตวัตนนี ้ได้มีศลิปินเกิดขึน้และสร้างสรรค์
ผลงานไว้อย่างมากมาย ความกดดนัท่ีก่อตวัขึน้ได้แสดงออกผ่านศิลปะ โดยเฉพาะการใช้สีในแต่
ละครัง้ท่ีมีความสอดคล้องกบัการแสดงออกในผลงาน ซึ่งมีความแตกต่างกบัยคุอิมเพรสชัน่นิสม์
โดยสิน้เชิง การรับอิทธิพลจากธรรมชาติมีน้อยลง อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมได้ส่งผลกระทบกับ
ศลิปินคอ่นข้างมาก การใช้สีจากอารมณ์ท่ีรุนแรงจึงแสดงออกมาได้อย่างน่าสะพรึงกลวัด้วยสีท่ีตดั
กันรุนแรงการปฏิเสธสีดําเฉกเช่นยุคอิมเพรสชั่นนิสม์จึงหมดไป สีดําจึงกลบัมามีบทบาทอีกครัง้
อยา่งเดน่ชดั ซึง่กําจร สนุพงษ์ศรี ได้กลา่วถึงการใช้สียคุเอ็กเพรสชัน่นิสม์ ความวา่ 

ทางด้านการใช้สีจะแสดงคณุค่าของมันอย่างสกุสว่าง รุนแรง และเต็มไปด้วยความ
หนกัแน่น สีดําเป็นสีต้องห้ามของพวกอิมเพรสชัน่นิสม์กลายเป็นสีโปรดของพวกเอ็กเพรส
ชัน่นิสม์เพ่ือทําให้ความมืดดํามืดถึงใจ สีเหลืองกบัสีม่วง สีแดงและสีเขียว สีนํา้เงินและสีส้ม 
จะถูกนํามาวางเคียงข้างกันบ่อย ๆ ครัง้อย่างกล้าหาญ ทําให้แลดูตัดกันอย่างบ้าคลั่ง

ทีเดียว35 

 รวมไปถึงการคํานึงถึงหลักการท่ีมีมาแต่เดิมก็เลือนรางลงอย่างเห็นได้ชัด ก่อให้เกิด
สนุทรียะรูปแบบใหม่ขึน้ แม้ว่าเร่ิมแรกจะเป็นท่ีแปลกตาท่ีจะช่ืนชมความงามรูปแบบเอ็กเพรสชัน่
นิสม์ก็ตาม แต่สิ่งเหล่านีไ้ด้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งท่ีมีผลโดยตรงต่อจินตนาการและการแสดงออก
เพ่ือสร้างสรรค์ศลิปะใหม ่ๆ ให้เกิดขึน้ 
 ข้าพเจ้าสนใจหลกัการแสดงออกของยคุเอ็กเพรสชัน่นิสม์ ซึ่งเป็นการแสดงออกโดยเน้น
อารมณ์ ความรู้สกึ ของตนเองท่ีมีต่อสิ่งแวดล้อมรอบตวั ด้วยการเปลี่ยนแปลงของยคุโลกาภิวฒัน์
ท่ีการพัฒนาอยู่อย่างเสมอ ทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงกับแวดล้อมรอบตัวของข้าพเจ้าเอง
คอ่นข้างมาก ดงันัน้จึงเป็นเร่ืองท่ีเป็นไปได้ยาก ต่อการหลีกเล่ียงอิทธิพลท่ีจะเกิดขึน้จากสิ่งเหลา่นี ้
การสร้างสรรค์รูปแบบเอ็กเพรสชัน่นิสม์จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการสร้างสรรค์ศิลปะ ท่ีมีตรรกะ

                                                            

 34กําจร สนุพงษ์ศรี, ศลิปะสมัยใหม่, 138.  
 35เร่ืองเดียวกนั, 141. 
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ในการแสดงออกท่ีชัดเจน และสี คือ อิสระอย่างหนึ่งในการแสดงออก โดยไม่เป็นการปิดกัน้
จินตนาการของศลิปินแตอ่ยา่งใด 

  เอด็วาร์ด มุนช์ (Edvard Munch) 
 เอ็ดวาร์ด มนุช์ เป็นศิลปินชาวนอร์เวย์ ท่ีมีช่ือเสียงโดง่ดงัในกลุม่ของเอ็กซ์เพรสชัน่นิสม์ทัง้
ในเยอรมนัและยโุรปกลาง ซึง่กําจร สนุพงษ์ศรี ได้กล่าวถึงมนุช์ ไว้ความว่า “ จิตรกรคนสําคญัซึ่ง
เป็นทัง้ผู้ นําและผู้ให้อิทธิพลแก่ศิลปินกลุ่มเอ็กเพรสชัน่นิสม์”36 ผลงานของเขาได้สะท้อนความเป็น
ตวัตนออกมา สะเทือนอารมณ์ของผู้ชมได้เป็นอย่างดี ซึ่งสิ่งแวดล้อมรอบตวัท่ีมนุช์ได้ประสบมา
ตลอดชีวิต คือ ประสบการณ์จริงท่ีฝังแน่นภายความทรงจําและความรู้สึก ท่ีได้หล่อหลอมความ
เป็นตวัตน และสิ่งเหล่านีเ้องท่ีหล่อเลีย้งรูปแบบผลงานให้ปรากฏออกมาเป็นงานศิลปะในรูปแบบ
เอ็กซ์เพรสชัน่นิสม์ท่ีแท้จริง ซึง่ไพโรจน์ ชมนีุ ได้บรรยายถึงประสบการณ์ชีวิตของมนุซ์ ไว้ความว่า 
“จากประวตัิชีวิตส่วนตวัของมนุซ์ น้องสาวของเขา พอเข้าสู่วยัสาวก็เร่ิมป่วยด้วยวณัโรค ตายเม่ือ
อายย่ีุสิบเศษ จิตรกรได้เห็นความเปล่ียนแปลงของน้องสาว จากเด็กสาว แข็งแรง ร่าเริงคอ่ย ๆ ซูบ
ลง ป่วยจนตาย มนัเป็นประสบการณ์ท่ีแสนเจ็บปวดฝังแน่นและสะท้อนออกมาในผลงาน”37  
 การแสดงออกซึง่ตวัตน คือ จดุเดน่ของมนุช์ เพราะการแสดงออกท่ีแข็งแกร่งเหลา่นีเ้อง ได้
กลายมาเป็นเคร่ืองพิสูจน์ว่า เขาเป็นผู้ ท่ีส่งอิทธิพลต่อศิลปินเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์ในรุ่นหลงัต่อมา 
แม้วา่ในช่วงแรกของการทํางานจะเป็นกระแสวิพากษ์ถึงผลงานท่ีรูปแบบท่ีแฝงไปด้วยความนา่กลวั 
ทําให้ผู้คนต่ืนตะลงึก็ตาม 
 เอ็ดวาร์ด มนุช์ คือ ตวัอย่างของศิลปินท่ีเลือกใช้ประสบการณ์ของชีวิต มาถ่ายทอดเป็น
ผลงานศิลปะ แม้ว่ารูปแบบจะมีความเปล่ียนแปลงยุคของการสร้างสรรค์ศิลปะในอดีตไป ทัง้
รูปแบบ วิธีการ แต่มนุช์ได้แสดงให้เห็นว่าสิ่งเหล่านีไ้ม่ได้เป็นสิ่งกีดขวางการสร้างศิลปะได้ ศิลปะ
ของเขาเป็นมากกว่าความงาม แต่มนัได้แสดงออกถึงอารมณ์ ความรู้สกึของศิลปินท่ีส่งออกมายงั
ผู้ชม ทัง้สีท่ีมีการตดักนัอย่างรุนแรง เส้นท่ีหยาบ แข็ง และองค์ประกอบของรูปทรงต่าง ๆ ในงาน 
ล้วนส่ือสารสนุทรียะในรูปแบบของเอ็กซ์เพรสชัน่นิสม์โดยสมบรูณ์ 
 ข้าพเจ้าสนในผลงานของเอ็ดเวิร์ด มนุช์ ซึง่มีหลกัการสร้างสรรค์ผลงานรูปแบบเอ็กซ์เพรส-
ชัน่นิสม์ท่ีโดดเด่น ด้วยบรรทดัฐานของตนเอง มนุช์ทําให้เห็นว่าการสร้างสรรค์ศิลปะเป็นมากกว่า
หลกัการใด ๆ หรือทฤษฎี หรือการปฏิบตัิสืบทอดต่อกันมา หากแต่การสร้างสรรค์ท่ีลงมือปฏิบตัิ

                                                            

 
36เร่ืองเดียวกนั, 142. 
37ไพโรจน์ ชมนีุ, สุนทรียศาสตร์ : ปรัชญาและการสร้างสรรค์ศลิปกรรม, 314. 
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ต่างหาก คือ จินตนาการท่ีสําแดงออกมาได้ และผสานร่วมกับอารมณ์ ความรู้สึก และผลลพัธ์
ทัง้หมดท่ีได้ก็เกิดจากความสําคญัท่ีมาจากตวัศลิปินท่ีไมย่ิ่งหยอ่นไปกวา่กนั  
 นอกเหนือจากแนวความคิดและวิธีการแสดงออกท่ีชดัเจนของมนุช์ท่ีน่าสนใจแล้ว สีสนั
และรูปทรงของเขายงัแฝงไปด้วยอารมณ์ ความรู้สกึ เน้นการแสดงออกในความเป็นตวัตนได้อย่าง
ชัดเจน การจัดองค์ประกอบของสีท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวัสูง เช่น การใช้คู่ตรงข้ามซึ่งตดักันอย่าง
รุนแรง การใช้สีดําเพ่ือเน้นสว่นตา่ง ๆ ล้วนแล้วแตส่ะท้อนประสบการณ์ท่ีได้รับจากแวดล้อมรอบตวั
ได้เป็นอยา่งดี 
 
 

 
 

ภาพท่ี 8 Edvard Munch, The Scream, oil on canvas, 1893. 
ท่ีมา: Edvard Munch, Accessed July 15, 2013. Available from 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:The_Scream.jpg 
 

 4. ยุคนามธรรม (Abstract Art) 
 ศิลปะนามธรรม เกิดขึน้ในช่วงปี ค.ศ.1912 เป็นกลุม่ศิลปะท่ีมีความสําคญักลุม่หนึ่ง อาจ
กล่าวได้ว่า ศิลปะนามธรรมมีความเช่ือมโยงพฒันาต่อเน่ืองโดยตรง กบัศิลปะกลุ่มเอ็กซ์เพรสชัน่
นิสม์ การแสดงออกของศิลปะนามธรรม เป็นการแสดงออกของสิ่งท่ีไม่ปรากฏเป็นรูปทรงเหมือนท่ี
ตาเห็น สีสันเป็นไปตามความต้องการของศิลปิน อาจเป็นภาพท่ีมองไม่รู้เ ร่ือง แต่นั่นมิได้
หมายความว่าผลงานชิน้นัน้ไร้ซึ่งท่ีมาของแนวคิด กล่าวคือ ศิลปินใช้วิธีการมองเห็นสิ่งท่ีเป็น
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รูปธรรม มาลดทอนรูปทรง เปล่ียนรูปร่าง หรือแม้แต่สีสนัเดิม ก็ได้ถกูเปลี่ยนแปลง จนไม่สารถจด
จําร่องรอยของรูปทรง รูปร่าง หรือสี ของสิง่ท่ีเป็นรูปธรรมต้นแบบได้  
 ไพโรจน์ ชมนีุ อธิบาย เก่ียวกับศิลปะนามธรรม ความว่า “การเขียนรูปร่างรูปทรงท่ีไม่ได้
แทนคน สตัว์ หรือสิ่งของใด ๆ ท่ีเราพบเห็นในโลกของวตัถุเลย สิ่งท่ีเป็นนามธรรม อย่างวงกลม 
สามเหล่ียม ส่ีเหล่ียม ท่ีเรารู้จกัศกึษาในรายวิชาเรขาคณิต ถกูนํามาเป็นรูปร่างหรือเนือ้หาของงาน
ศลิปะนามธรรม”38  
 นอกจากรูปแบบท่ีมีลักษณะเฉพาะตัวของศิลปะนามธรรมท่ีมีความโดดเด่น ศิลปะ
นามธรรมยงัเป็นรูปแบบท่ีไม่เฉพาะเจาะจงปิดกัน้ความคิดของผู้ชมท่ีสมัผสักับผลงาน อารมณ์ 
ความรู้สึกท่ีผู้ ชมได้รับจึงมีทัศนคติต่อผลงานแบบเปิดกว้าง ซึ่งเป็นผลต่อการกระตุ้นความคิด 
จินตนาการอนัสร้างสรรค์ ดงัท่ีประสพ ลีเ้หมือดภยั กล่าวไว้ว่า “ศิลปะนามธรรมนีจ้ะกระตุ้นเร้าผู้
ช่ืนชมให้เกิดความรู้สกึ ตืน้ ลกึ ไกล ใกล้ หยาบ ละเอียด เวิง้ว้าง หนกัแน่น ทึบตนั เบิกบาน หดหู่ 
ฯลฯ มากกวา่ท่ีปรากฏเป็นรูปแบบเร่ืองราวของสิง่ใดสิง่หนึง่หรือเหตกุารณ์ให้เห็น”39 
 จากข้อมลูข้างต้น แม้ว่ายคุของศิลปะนามธรรมจะไม่ได้โดดเด่นด้วยรูปแบบของสีรูปแบบ
ใดรูปแบบหนึง่ท่ีตายตวั แตค่วามน่าสนใจของการใช้สีของยคุนี ้คือ ความอิสระของสีและความคิด
ของศิลปินท่ีเราสามารถสมัผสัได้จากผลงาน การถ่ายทอดรูปทรงอิสระร่วมกบัสีอิสระท่ีอยู่ร่วมกนั
ในงาน ความโดดเด่นของงานรูปแบบนามธรรม เพราะสามารถสัมผัสความงามได้โดยไร้ซึ่ง
คําอธิบายราวกบัการฟังดนตรีบรรเลง กล่าวอีกนยัยะหนึ่งก็ คือ ความกล้าคิด แสดงออกมาเป็น
ผลงานทางศิลปะ แม้ว่าบางครัง้จะมีความเป็นปัจเจกชนอยู่สูงก็ตาม และเม่ือมีการแสดงออก
รูปทรงท่ีชดัเจนกลบักลายเป็นรูปทรงอิสระท่ีไร้ซึ่งรูปร่าง การทํางานของสีจึงมีบทบาทเป็นอย่าง
มาก ซึง่ศลิปินแตล่ะคนก็มีการใช้สีท่ีลกัษณะพิเศษแตกตา่งกนัออกไป ว่าด้วยการเลือกใช้เทคนิคท่ี
ตนเองสร้างสรรค์ขึน้ ความงามจากผลงานนามธรรมยงัสามารถเกิดร่วมกบัเทคนิคอ่ืนได้ นอกเหนือ
จิตรกรรม อาจเป็นวสัดชุนิดตา่ง ๆ ท่ีอยูใ่นงาน 
 ข้าพเจ้าสนใจการสร้างสรรค์รูปแบบนามธรรม การแสดงออกเป็นผลงานท่ีไม่แสดงรูปทรง
ของวตัถสุิ่งของหรือความเป็นจริง สร้างสรรค์โดยใช้สีแทนค่าจากอารมณ์ ความรู้สกึ ของศิลปินได้
โดยอิสระไม่มีข้อจํากัดใด ๆ ผสานร่วมกับความเป็นไปของแนวความคิด และเจตนาของการ
แสดงออก โดยสีท่ีเกิดขึน้ในผลงานมีลกัษณะลีลาเฉพาะตวัของศลิปินด้วยความงามท่ีศลิปินมีตอ่สี
ในผลงาน  โดยศิลปะนามธรรมจะมีวงความคิดท่ีกว้างของจินตนาการออกไปด้วยรูปทรงท่ีไร้
                                                            

38เร่ืองเดียวกนั, 317. 
39ประสพ ลีเ้หมือดภยั, ศลิปะนิยม (กรุงเทพมหานคร: โอ.เอส.พริน้ติง้ เฮ้าส์, 2543), 20. 
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ความหมายของรูปร่างท่ีมีอยู่ภายในงาน  กลา่วคือ การแสดงออกของท่ีมาแนวความคิดนัน้ อาจไร้
ซึง่ข้อคํานงึถึงความเก่ียวพนัท่ีต้องแสดงออกตอ่สิ่งท่ีเป็นรูปธรรม สีจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจยัสําคญัของ
การกระตุ้นการรับรู้ท่ีเกิดขึน้จากแรงปะทะท่ีได้รับจากผลงาน 

  วาสสิลี คานดนิสกี ้(Wassily Kandinsky) 
 วาสสิลี คานดินสกี  ้เป็นศิลปินชาวรัสเซีย เป็นบุคคลท่ีมีช่ือเสียงโด่งดังในการทํางาน
รูปแบบนามธรรม ซึง่ผลงานของคานดสิกีเ้ป็นงานจิตรกรรมนามธรรมท่ีแสดงออกคล้ายราวกบัการ
บรรเลงดนตรี ท่ีไร้ซึง่เร่ืองราวหรือเนือ้หาเพ่ือแสดงความหมาย โดยการตอบสนองของผู้ชมล้วนเกิด
จากรูปร่างท่ีไร้ความหมาย ไม่ว่าจะเป็นรูปทรงเรขาคณิตหรือรูปทรงอิสระท่ีเขาเลือกใช้ หรือแม้แต่
สีสนัท่ีเกิดขึน้ในผลงานแต่ละชิน้ จะมีลกัษณะราวกับมีชีวิต เคล่ือนไหว ตอบโต้กับผู้ชม และการ
สร้างสรรค์ของเขานบัได้ว่าเป็นผลงานรูปแบบนามธรรมท่ีมีกระบวนการการคิดเป็นอย่างดี จึงทํา
ให้ผลงานของคานดินสกีส้ะท้อนอารมณ์ ความรู้สกึ บางอย่างออกมา เปรียบดงัการรับรู้ความรู้สกึ
ของความหมายของบทเพลงท่ีมีเพียงท่วงทํานองแต่ซึ่งไร้เนือ้หา ดงัท่ีไพโรจน์ ชมนีุ ได้กล่าวไว้ว่า 
“เขาไม่ได้เขียนรูปนกัดนตรีกําลงัเล่นดนตรี แต่เขาเขียนรูปเสียงดนตรีท่ีสอดประสานจากเคร่ือง
ดนตรีหลายชนิด”40 
 การเร่ิมต้นการสร้างผลงานศิลปะของคานดินสกีไ้ด้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากศิลปินรุ่น
ก่อนมาเสียจนไม่เหลือเค้าโครงเดิม การยึดติดกบัแบบเหมือนจริงด้วยวตัถไุด้หมดไป แปรเปลี่ยน
มาเป็นการให้ความใส่ใจกับกระบวนการคิด พิศเพ่ง และสมาธิ เพ่ือถ่ายทอดออกมาเป็นผลงาน
เคล่ือนไหวได้ด้วยเส้น สี แต่สามารถสื่อสารความรู้สึกได้ เป็นการศึกษาธรรมชาติของจิต รวมถึง
การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการสร้างสรรค์งานท่ีอาจเกิดขึน้ได้ เพราะกระบวนการทํางานท่ีต้อง
เร่ิมต้นจากจดุเร่ิมต้นและแก้ปัญหาในการเพิ่มเตมิรายละเอียด จนงานสําเร็จ สว่นรูปทรงอ่ืน ๆ ท่ีใช้
เวลาการวาดนานกว่านัน้ มีทัง้รูปเรขาคณิต และรูปทรงอินทรีย์ คล้ายกับสิ่งมีชีวิตนัน้ เป็นการ
พฒันาการร่วมกบัหลกัสนุทรียศาสตร์ท่ีเกิดขึน้ จึงถือได้ว่าวิถีการทํางานศิลปะได้มีการพฒันาการ
และแสดงออกได้อยา่งหลากหลายมากขึน้จนน่าประหลาดใจ41  
 จากก่อนหน้านีศ้ิลปะรูปแบบเอ็กซ์เพรสชัน่นิสม์ได้มีการแสดงออกด้วยรูปทรงท่ีไม่ยึดติด
ถึงความงามท่ีเหมือนจริง และสะท้อนอารมณ์ ความรู้สกึจากตนเองท่ีมีอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม ไม่
ว่าจะเป็นรูปทรงหรือสี ท่ีสร้างความสะเทือนอารมณ์ให้กับผู้ ชมได้เป็นอย่างมาก แต่ศิลปะ
นามธรรมของคานดินสกีไ้ด้สร้างการรับสมัผสัความรู้สึกจากรูปร่างท่ีไร้รูปทรงของสิ่งใด สีท่ีไร้ซึ่ง
                                                            

 40ไพโรจน์ ชมนีุ, สุนทรียศาสตร์ : ปรัชญาและการสร้างสรรค์ศลิปกรรม, 318. 
 

41เร่ืองเดียวกนั. 
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 กําจร สนุพงษ์ศรี ได้อธิบายการทํางานของมอนเดรียน ความว่า เม่ือสงครามโลกครัง้ท่ี 1 
เกิดขึน้ มอนเดรียนใช้ชีวิตอย่างลําบาก เขาเปล่ียนวิธีการคิดโดยขจดัการวาดภาพนามธรรมโดยมี
ความเป็นปัจเจกชนออกไป และเลิกทํางานท่ีเพ่งในด้านอารมณ์และจินตนาการ เขามีความคิดว่า
ความกลมกลืนความงามทางศิลปะนัน้ มีความแตกต่างออกไปจากความกลมกลืนทางธรรมชาต ิ
ฟานเดอร์ เลค ทําให้เขามีความคิดริเร่ิมในเร่ืองของทฤษฎีสีบริสุทธ์ิของพวกดิวิชั่นนิสม์ หรือ
พวกนีโอ-อิมเพรสชัน่นิสม์ กลา่วคือ ครัง้นัน้ มอนเดรียนได้ประจกัษ์ความสําคญัของแม่สีวตัถธุาต ุ
คือ สีแดง สีเหลือง และสีนํา้เงิน นัน่เอง42   
 นอกจากนี ้กําจร สนุพงษ์ศรี ได้อธิบายถึงการทํางานของมอนเดรียน ไว้เพิ่มเติม ความว่า 
“มอนเดรียนได้ค้นคว้าการแก้ปัญหาในผลงานเพิ่มขึน้ ขัน้สดุท้าย คือ ความกลมกลืนท่ีสมดลุกัน
เป็นอย่างดี ด้วยการสร้างพืน้ฐานรายละเอียดต่าง ๆ ของภาพ คือ เส้นตรงตัง้ฉากกบัแม่สี กบัสิ่ง
ตรงกนัข้าม คือ เส้นนอนระดบัสายตาและ สีท่ีไมเ่ป็นสี เช่น สีขาว ดํา และสีเทา...”43 
 แนวคิดอนัเป็นเอกลกัษณ์นีข้องมอนเดรียน และกระบวนการทํางานของเขาได้บ่งบอกถึง
ความเป็นนกัคิด นกัสร้างสรรค์โดยแท้จริง มอนเดรียนได้พิสจูน์ให้เห็นว่า ศิลปะนามธรรมสามารถ
นําเสนอแนวความคิดท่ีคมคาย ศิลปะเป็นมากกว่าความงาม รูปเหมือนวตัถุ ซึ่งเขาได้สร้างงาน
ด้วยหลกัการความคิดลกัษณะนีอี้กหลายชิน้ และประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากด้วยหลกัการ
สนุทรียศาสตร์ของตนเอง อศันีย์ ชอูรุณ กลา่วไว้เก่ียวกบัการสร้างผลงานของมอนเดรียน ความวา่ 

หลกัการท่ีเขาเน้นให้ชดัเจนขึน้มาโดยใช้ช่ือว่า ลทัธิพลาสติกซิสต์ นัน่เอง เขากลา่วว่า 
ความคิดในทางการสร้างรูปทรงแนวใหม่ของเขา เป็นการแสวงหาความประสานกลมกลืน
อนัเป็นสากล โดยการใช้รูปทรงแท้ ๆ จากเส้นตรง และแม่สีเป็นสําคญั เขามองเห็นว่าเนือ้
เร่ืองเป็นสิง่ท่ีมาจํากดัความบริสทุธ์ิอนัเป็นสากลของจิตรกรรม44 

 ข้าพเจ้าสนใจปิเอ็ด มอนเดรียน ด้วยรูปแบบผลงานระยะหลงั อนัได้แก่ การเลือกใช้ เส้น 
และแม่สี อิสระจากการนําเสนอเร่ืองราว ซึ่งเป็นสิ่งท่ีสมัยนัน้น้อยคนนักท่ีเลือกจะหยิบใช้ และ
แสดงออกมาเป็นผลงานศิลปะ ด้วยประสบการณ์และการกลัน่กรองความคิดในการทํางานทกุครัง้ 
จงึทําให้มอนเดรียนมองหาหลกัการและพฒันาการทํางานท่ีเป็นเอกลกัษณ์ได้ จงัหวะของเส้น และ
สีท่ีเกิดขึน้ในงาน เป็นแบบอย่างการสร้างงานโดยจดัวางองค์ประกอบให้เหลือเพียงเส้น และสีได้

                                                            

 42กําจร สนุพงษ์ศรี, ศลิปะสมัยใหม่, 281.   

 
43เร่ืองเดียวกนั, 282.  

 44อศันีย์ ชอูรุณ, จิตรกรรมสมัยใหม่, 72. 
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อย่างมีเอกภาพ รูปทรงท่ีได้จากผลงานระหลงัของเขาจึงมีลกัษณะคล้ายกบัรูปทรงส่ีเหล่ียมท่ีวาง
เรียงสลบักันไปมา ความงามท่ีสมัผัสได้จากผลงาน จึงเป็นความงามท่ีเรียบง่ายแต่แฝงไปด้วย
ทรรศนะท่ีลํา้ลึก และน่าสนใจ ซึ่งผลงานของมอนเดรียนได้ส่งอิทธิพลต่อผลงานข้าพเจ้า ทัง้
ทางด้านรูปแบบและวิธีการคดิ 
 

 
 

ภาพท่ี 10 Piet Mondrian, Composition with Yellow, Blue, and Red, 1937–42 
ท่ีมา: Piet Mondrian. Accessed  September 9, 1995. Available from 
http://th.wikipedia.org/wiki/Piet_Mondrian 

 
  1.4 การใช้สีในงานศิลปะในประเทศไทย 
 ประเทศไทยเป็นดินแดนท่ีมีรากแห่งวฒันธรรมท่ียาวนาน ผลงานทางด้านศิลปะไทยล้วน
บง่บอกถึงความวิจิตรบรรจง เป็นฝีมือช่างท่ีทรงคณุคา่และมีเอกลกัษณ์เป็นอย่างมาก สําหรับการ
ใช้สีในประเทศไทย มีหลกัฐานการใช้สีมากกว่า 1,500 ปี โดยมีหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ปรากฏ
ให้เห็น ได้แก่ ภาพเขียนก่อนประวตัิศาสตร์ท่ีอ่าวพงังา จ.พงังา ภาพเขียนหินผาท่ี อ.โขงเจียม จ.
อบุลราชธานี ภาชนะดนิเผาปรากฏลายเขียน ท่ี อ.หนองหาร จ.อบุลราชธานี นอกจากนีย้งัมีการใช้
สีท่ีเกิดขึน้จากธรรมชาติ การใช้สีย้อมผ้า โดยประยกุต์ใช้จากส่วนต่าง ๆ ของพืช และสตัว์ อาจมี
ความแตกตา่งของกระบวนการผลิตสีจากธรรมชาติและการย้อมผ้าแตกต่างกนัออกไปตามสภาพ
ท้องถ่ิน สีจากธรรมชาติ ได้แก่ สีดําจากผลมะเกลือ สีแดงจากผลของต้นคําแสด สีแดงจากต้นคร่ัง 
สีนํา้ตาลแดงจากใบต้นเทียนก่ิง เป็นต้น นอกจากนีย้ังมีการใช้สีท่ีปรากฏหลกัฐานให้เห็น ซึ่งมี
การศกึษาผลงานจิตรกรรมสมยัสโุขทยั ท่ีค้นพบบริเวณผนงัเจดีย์ วดัเจดีย์เจ็ดแถว มีการใช้สี 3-4 สี

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

34 
   

 

ให้เห็น คือ สีเหลือง สีดํา สีแดง และสีขาว45 ศิลป์ พีระศรี อ้างใน วิรุณ ตัง้เจริญ ได้อธิบายเก่ียวกบั
จิตรกรรมท่ีวดัเจดีย์เจ็ดแถว ความวา่ 

...ภาพเขียนสีเอกรงค์ท่ีวดัเจดีย์เจ็ดแถว อําเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสโุขทยั ก็คงจะวาด
ขึน้ในราวกลางพทุธศตวรรษท่ี 19 เช่นเดียวกนั ภาพเขียนแหง่นี ้นอกจากจะเป็นภาพเขียนท่ี
สวยงามแล้ว ยังมีประโยชน์ท่ีทําให้เราได้ทราบว่า ในขณะนีป้ระติมากรรมไทยได้

เจริญก้าวหน้ามากย่ิงไปกวา่จิตรกรรม...46 

 และยงัมีศิลปกรรมเชิงหตัถศิลป์ท่ีปรากฏอย่างเด่นชัด คือ เคร่ืองสงัคโลก เตาบ้านเกาะ
น้อย อ.ศรีสชันาลยั จ.สโุขทยั ท่ีลกัษณะเป็นสีเขียวไขก่า ซึง่วิวฒันาการของเคร่ืองสงัคโลกเคลือบสี
เขียวนี ้ทําให้มีการเรียกช่ือว่า เซลาดอน โดยมีเคลือบสีระดบัต่าง ๆ กัน เช่น สีเขียวไข่กา สีเขียว
มะกอก47 
 การใช้สีในประเทศไทยยงัไม่ปรากฏในผลงานจิตรกรรมมากนกั แต่จะมีความสอดคล้อง 
สมัพนัธ์กบัวิถีชีวิต ซึง่ผลงานท่ีปรากฏสว่นใหญ่ในสมยัอยธุยา คือ อโุบสถ์ พระปรางค์ วิหาร ศาลา
การเปรียญ กฏิุ ตู้พระธรรม สมดุขอ่ย และพระบฏ ซึง่ศลิป์ พีระศรี อ้างใน วิรุณ ตัง้เจริญ ได้อธิบาย
ถึงผลงานจิตรกรรมวดัราชบรูณะ ความว่า “...ในกรุตรงกลางขององค์พระปรางค์ ณ วดัราชบรูณะ
นี ้ยงัมีภาพเขียนฝาผนงัอ่ืน ๆ อีก ซึ่งอาจจะจดัได้ว่าเป็นความก้าวหน้าท่ีสําคญัในจิตรกรรมของ
ไทย ทัง้นีก็้เน่ืองจากภาพองค์ประกอบชนิดท่ีไม่ซํา้แบบใคร การใช้สีและการวาดเส้นอย่างกล้า
หาญ...”48 
 การใช้สีในงานจิตรกรรมสมยัอยธุยาได้มีพฒันาการลายเส้นมากจากสมยัสโุขทยั จนเกิด
เป็นลกัษณะเฉพาะตน ในระยะแรกปรากฏเป็นจิตรกรรมไทยประเพณี สีแบบวรรณะเอกรงค์ ตอ่มา
เม่ือมีการติดต่อกบัชาติตะวนัตก จึงได้รับอิทธิพลเร่ืองสีและมีการใช้สีต่าง ๆ เพิ่มมากขึน้ และเร่ิม
ปรากฏเป็นวรรณะพหุรงค์ จึงทําให้ผลงานจิตรกรรมสมัยอยุธยาโดยเฉพาะยุคปลาย มีความ
งดงามด้วยสีท่ีหลากหลายเพ่ิมขึน้ และนิยมการปิดทองลงบนรูปและลวดลาย แม้ว่าจะมีการใช้สีท่ี
ไม่มากนกั แต่ปฏิภาณท่ีช่างเขียนมีต่องานศิลปะ คือ การจดัองค์ประกอบแบบสินเธาว์ เป็นลาย

                                                            

 45โกสมุ สายใจ, สีและการใช้สี, 22-23. 
 46วิรุณ ตัง้เจริญ, ศลิปะสมัยใหม่ในประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร: สํานกัพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2534), 
19-20. 
 47โกสมุ สายใจ, สีและการใช้สี, 23. 

 48วิรุณ ตัง้เจริญ, ศลิปะสมัยใหม่ในประเทศไทย, 21. 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

35 
   

 

แฉกภายในผลงานท่ีมีความเอกลกัษณ์ และควรคา่แก่การรักษามาจนปัจจบุนั เช่น ฝาผนงัวดัใหญ่
สวุรรณาราม วดัเกาะแก้วสทุธาราม จงัหวดัเพชรบรีุ ซึง่ศิลป์ พีระศรี อ้างใน วิรุณ ตัง้เจริญ ได้
กลา่วถึงจิตรกรรมท่ีวดัใหญ่สวุรรณาราม ความวา่  

จิตรกรรมท่ีวดัใหญ่สวุรรณาราม จงัหวดัเพชรบุรี ซึ่งคงจะวาดขึน้ในราวคร่ึงหลงัของ
พทุธศตวรรษท่ี 22 ณ ท่ีนี ้มีองค์ประกอบภาพแบบใหม่ คือ มีภาพเทพชมุนมุนัง่เรียงแถวอยู่
ซ้อนกนั... มีขนาดใหญ่ประมาณ 2 ใน 3 ของขนาดบคุคล สีพืน้เป็นสีขาว และใช้สีแดงกบัสี
ดําเป็นเส้นวาดรูปลวดลาย ท่ีเป็นฉากหลงัใช้สีแดงสด ลวดลายเคร่ืองอาภรณ์ซึ่งเป็นสีทอง
และสีอ่ืน ๆ ปนลวดลายดอกไม้ ส่งให้สีขาวและสีแดงหายจืดชืดไป ในขณะเดียวกัน เส้น
วาดเป็นรูปเทพชุมนุม และเคร่ืองอาภรณ์นัน้ก็สวยอย่างน่าประหลาด ช่างท่ีอยู่ในสมัยท่ี

ภาพเขียนเจริญถึงขีดสดุเทา่นัน้ จงึจะสามารถวาดจิตรกรรมฝาผนงัท่ีงดงามย่ิงได้เช่นนี ้49 

 โกสมุ สายใจ ได้อธิบายเร่ืองการใช้สีในประเทศไทย เพิ่มเติม ความว่า นอกจากผลงาน
จิตรกรรมฝาผนงัแบบไทยประเพณีแล้ว ยงัปรากฏอารยธรรมของศิลปกรรมไทยบนเคร่ืองเบญจ
รงค์ เป็นเคร่ืองปัน้ดินเผา ถ้วยชาม ท่ีมีลวดลายและสีสนัสวยงาม อิทธิพลการทําเคร่ืองเบญจรงค์
ได้รับมากจากประเทศจีน ซึ่งช่างไทยเป็นผู้ออกแบบลาย และมีการส่งไปให้ช่างจีนเผา การทํา
เคร่ืองเบญจรงค์ได้นิยมทํากนัมาจนถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้นรัชกาลท่ี 5 และตอ่มาได้รับการพฒันา 
ออกแบบ โดยมีการเพิ่มลวดลายลงบนเคร่ืองเบญจรงค์ด้วยสีทองมาประกอบบนลวดลาย หรือท่ี
รู้จกักนัดีในช่ือของ เบญจรงค์นํา้ทอง50 
 นอกจากนี ้โกสมุ สายใจยงัอธิบายเพิ่มเติมเร่ืองการใช้สี ความว่า ในสมยักรุงรัตนโกสินทร์
ตอนต้น การใช้สีในประเทศไทยยังคงได้รับอิทธิพลจากสมัยอยุธยาตอนปลาย51 ซึ่งในผลงาน
จิตรกรรมแบบไทยประเพณีเร่ิมมีการพฒันาเพิ่มมากขึน้ นับจากปลายรัชกาลท่ี 3 เป็นต้นมา 
อิทธิพลการเขียนแบบชาติตะวนัตกได้หลัง่ไหลเข้ามาและมีบทบาทในจิตรกรรมไทย โดยเข้ามา
พร้อมกบัวฒันธรรมตา่ง ๆ อาทิ การแตง่กาย อาหารการกิน รวมถึงการเมืองการปกครอง ซึง่ระยะ
นีมี้การติดต่อค้าขายกับต่างชาติตะวันตก อารยธรรมตะวันตกจึงแทรกซึมเข้าสู่ผืนแผ่นดินไทย 
กลา่วคือ ผลงานจิตรกรรมฝาผนงัทัง้ในโบสถ์และวิหารได้มีกลิ่นอายแบบอย่างชาติตะวนัตกเข้ามา
ผสมผสาน เส้นท่ีใช้เร่ิมมีความละเอียดอ่อน การใช้สีเป็นการระบายสีท่ีมีความกลมกลืนเป็น
ธรรมชาต ิและเร่ิมมีการใช้แสงเงา ความลกึ บรรยากาศในภาพ รวมถึงการใช้หลกัการทศันียวิทยา
                                                            

 
49เร่ืองเดียวกนั, 24. 

 50โกสมุ สายใจ, สีและการใช้สี, 23-24. 
 51เร่ืองเดียวกนั. 
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แทนการเขียนภาพแบบสองมิติ ในยุคสมัยนีไ้ด้มีศิลปินฝีมือเป็นท่ีโดดเด่น และได้นําหลักการ
แบบอยา่งฝร่ังมาใช้ นัน่ก็คือ ขรัวอินโขง่ เป็นผู้ ท่ีเนรมิตจิตรกรรมฝาผนงัไทยประเพณีรูปแบบดัง้เดมิ
ให้เกิดการสร้างสรรค์ท่ีแปลกใหมข่ึน้ การแสดงออกท่ีสะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนในยคุสมยั รวมถึงการ
สร้างสรรค์ในรูปแบบของอุดมคติ ผลงานของขรัวอินโข่งจึงมีความโดดเด่นทัง้ทางด้านรูปแบบท่ี
นําเสนอออกมาและสีสนัท่ีเขาเลือกใช้ บรรยากาศของสีท่ีเกิดขึน้ในผลงานจิตรกรรมมีลกัษณะ
คล้ายกับผลงานของยุคอิมเพรสชัน่นิสม์ท่ีฝ่ังตะวนัตกเคยปฏิบตัิมา มีการใช้สีฟ้า สีชมพู ชวนให้
เกิดความงดงาม และมีการใช้สีวรรณะทึบในผลงาน นอกจากจิตรกรรมฝาผนงัท่ีมีความงดงาม
สวยโดดเด่นแล้ว ยงัมีความงดงามทางศิลปกรรมด้านอ่ืน ๆ อีก ซึง่คณะกรรมการจดังานสมโภชน์
กรุงรัตนโกสนิทร์ 200 ปี อ้างใน วิรุณ ตัง้เจริญ ได้กลา่วถึงความงามของศลิปกรรมในสมยัรัชกาล 3 
ความวา่ 

ศิลปกรรมในรัชกาลนีน้อกจากจะมีจิตรกรรมไทยประเพณีท่ีงดงามย่ิงดงักลา่วแล้ว ยงั
มีลายรดนํา้และลายประดบัมกุท่ีสวยงามเป็นเย่ียม แสดงถึงฝีมือช่างท่ีเจริญสงูสดุของการ
เนรมิตงานศิลปะ  เช่น  ลายรดนํา้ ท่ีบานประตูใหญ่ด้านในพระอุโบสถวัดนางนอง 

กรุงเทพมหานคร และตู้พระธรรมท่ีวดัสทุศัน์เทพวราราม ฯลฯ...52 

 ในสมยัรัชกาลท่ี 5 ได้ทรงมีการเปิดรับอารยธรรมตะวนัตกมาขึน้ ซึง่พระองค์ทรงเสด็จไป
ปีนงั ประเทศสงิค์โปร์ถึงสองครัง้ และในยคุนีเ้องทางฝ่ังตะวนัตกได้เกิดการทํางานรูปแบบอิมเพรส-
ชัน่นิสม์ขึน้แล้ว ศิลปกรรมท่ีเฟ่ืองฟูในช่วงนี ้ได้แก่ สถาปัตยกรรม ประติมากรรม ประติมากรรม-
ตกแตง่ ซึง่ได้รับอิทธิพลจากตะวนัตก อนัได้แก่ พระท่ีนัง่บรมพิมานท่ีพระบรมมหาราชวงั กบัพระท่ี
นัง่อนนัตสมาคมท่ีพระราชวงัดสุติ ซึง่จิตรกรรมภายในเป็นผลงานของช่างตา่งชาตจิากอิตาลี โดยมี
เทคนิคการใช้สีบนปนูเปียก (Fresco) ซึง่ต้องอาศยัความชํานาญและเช่ียวชาญเป็นอย่างมาก การ
ใช้สีบนจิตรกรรมฝาผนังจึงเร่ิมมีการใช้สีแบบตะวนัตกท่ีเข้ามามีบทบาทในประเทศไทย ซึ่งโชติ
กลัยาณมิตร อ้างใน วิรุณ ตัง้เจริญ ได้อธิบายถึงอิทธิพลจากตะวนัตก ความวา่ 

...รัชสมยัสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั การเปล่ียนแปลงด้านสถาปัตยกรรมแผ่
กว้างไปถึงอาคารท่ีทําการของทางราชการ วัง บ้านเรือน สะพาน และถนนหนทางท่ี
จําเป็นต้องเปล่ียนรูปไปตามลกัษณะความต้องการใช้สอยอยา่งแบบวฒันธรรมตะวนัตก ใน
รัชกาลนีท่ี้มีข้อท่ีน่าสงัเกตว่า สิ่งใดก็ตามท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับสาธารณชนหรือการรับรอง
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ชาวต่างประเทศแล้ว พระบาทสมเด็จจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงใช้สิ่งนัน้ตามแบบแผน

วฒันธรรมตะวนัตก...53 

 นอกจากนีใ้นยคุนีก้ารสร้างวดัมีจํานวนน้อย จิตรกรจึงไม่มีโอกาสฝึกปรือผลงานจิตรกรรม 
ความนิยมแบบเดิมจึงเส่ือมถอยลง แต่รูปแบบจิตรกรรมไทยประเพณียงัคงมีหลกัทัศนียวิทยาท่ี
นิยมเขียนผสมกบัรูปแบบไทยเป็นลกัษณะของการผสม สีสนัท่ีเกิดขึน้บนจิตรกรรมไทยประเพณีไม่
แตกตา่งจากเดมิ อนัมีท่ีมาของความคุ้นเคยวฒันธรรมดัง้เดมิ และในยคุนีไ้ด้มีต้นแบบท่ีสําคญัของ
วงการศิลปะประเทศไทย คือ สมเด็จ ฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวตัิวงศ์ ผู้ ก่อให้เกิดคุณูปการ 
และทศันคตท่ีิดีแก่วงการศลิปะไทยร่วมสมยัตอ่มา 
 ในสมยัรัชกาลท่ี 6 เป็นยุคสมยัท่ีมีการเปิดรับอารยธรรมตะวนัตกเข้ามาค่อนข้างมาก 
ประเทศไทยประสบปัญหาการคุกคามจากจักรวรรดินิยมตะวันตก จึงทําให้เกิดการนําเอา
วิทยาการทางตะวนัตกเข้ามาผสมผสานกบัศิลปวฒันธรรมของไทย ซึง่สว่นหนึ่งของการแก้ปัญหา
คือ การสนบัสนุนวงการศิลปะภายในประเทศ ก่อให้เกิดกรมศิลปากร และโรงเรียนเพราะช่างขึน้ 

ศิลปินตะวนัตกท่ีเข้ามามีบทบาทกบัผลงานทางด้านศิลปกรรมในประเทศไทย คือ กาลิเลโอ คินี, 
คาร์โล ริโกลี และคอร์ราโด เฟโรจี ระยะนีเ้องท่ีผลงานรูปแบบตะวนัตกรวมทัง้การใช้สีนํา้ สีนํา้มนั 
ได้เข้ามาสูส่ายตาของคนไทย ตอ่มาในสมยัรัชกาลท่ี 7 ได้เกิดการเปล่ียนแปลงระบบการปกครอง
ระบอบสมบรูณาญาสทิธิราชย์มาเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตย ในวงการศิลปกรรมเองได้
มีการนํารูปแบบหลักการแนวทางศิลปะแบบเหมือนจริงอย่างตะวันตกมาปรับใช้ในผลงาน
จิตรกรรม ไม่ว่าจะเป็น ขนาด รูปแบบ สี และทศันียวิทยา โดยมีการผสมผสานหลกัการของอดุม
คตเิข้าไปร่วมด้วย สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการท่ีมีการจดจําแบบอย่างการเขียนตะวนัตกมาผสม
กบัจิตรกรรมไทยประเพณี ตอ่มาในสมยัรัชกาลท่ี 8 ได้เกิดโรงเรียนประณีตศิลป์ขึน้ และเปล่ียนช่ือ
มาเป็นโรงเรียนศิลปากร ก่อนท่ีจะยกระดบัหลกัสูตรและเปล่ียนช่ืออีกครัง้มาเป็นมหาวิทยาลยั
ศลิปากร จนปัจจบุนั ซึง่การเกิดโรงเรียนประณีตศลิป์นี ้ได้กลายเป็นจดุเปล่ียนท่ีสําคญัของประเทศ
ไทย รวมถึงการใช้สีในรูปแบบท่ีเปิดรับความเป็นสากลมากขึน้ 
 ในสมยัรัชกาลท่ี 9 แวดวงศิลปะไทยได้เกิดการพฒันาเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการ
ประกวดศิลปกรรมแห่งชาติครัง้ท่ี 1 ได้กลายเป็นกลไกการประชาสมัพนัธ์ศิลปะสมยัใหม่ใน
ประเทศไทยอย่างดีเย่ียม ศิลปินไทยได้รับเอาวิธีการคิด การแสดงออกท่ีเปล่ียนไป การสร้างสรรค์
ศิลปะได้มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมมากกว่าอุดมคติเพียงอย่างเดียว การแสดงออกโดยมี
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2. การรับรู้ 
 การใช้ชีวิตของมนุษย์เราจําเป็นต้องอาศัยปัจจัยต่าง ๆ เพ่ือการดํารงชีวิต ซึ่งเป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมท่ีมีการปรับเปล่ียนอยู่ตลอดเวลา แม้ว่าสิ่งท่ี
ธรรมชาตมิอบให้จะมีเป็นรูปธรรมปรากฏให้เห็นมาอยา่งยาวนาน แตม่นษุย์เองก็ไมห่ยดุท่ีจะเรียนรู้ 
และเพิ่มพูนประสบการณ์อยู่อย่างเสมอ เพ่ือประโยชน์ในการใช้ชีวิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
รวมถึงสร้างสรรค์ก่อให้เกิดซึง่สิง่ใหมต่อ่ไปในอนาคต 
 การรับรู้เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสําคญัท่ีมนษุย์ทกุคนล้วนมี ซึง่ธรรมชาติการใช้ชีวิตของ
มนษุย์นบัเป็นสว่นหนึง่ท่ีเกิดขึน้กบัการเรียนรู้เป็นปกตขิองมนษุย์สว่นมาก แตก่ารเรียนรู้เฉพาะทาง
ตามความสนใจของคนแต่ละคนมักมีเป้าหมายท่ีแตกต่าง แต่อย่างไรเสียหากเรารู้จักคิด 
จินตนาการ หรือสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ อยู่อย่างสม่ําเสมอ ก็สามารถจะเป็นผู้ ท่ีรับรู้ได้มากกว่าจาก
การค้นหาคําตอบ โดยเฉพาะเร่ืองราวท่ีเราสนใจ ประทับใจกับเหตุการณ์ต่าง ๆ เราก็มักจะให้
ความสําคญัและศกึษาเรียนรู้สิ่งใหม่ ซึง่สิ่งท่ีมากระตุ้นการรับรู้ได้เป็นกลายเป็นเคร่ืองมือสําคญัท่ี
เพิ่มพนูความรู้ให้มีความอยากรู้อยากเห็นมากขึน้ โดยการรับรู้ท่ีเกิดขึน้ในมนษุย์แตล่ะคนจะขึน้อยู่
กับประสบการณ์ การวิเคราะห์ ทําให้เกิดมุมมองท่ีเป็นของตนเอง หรือพัฒนาต่อยอดจาก
ฐานความรู้เดมิก็ได้ 
 การรับรู้อย่างง่ายท่ีเราสมัผสัได้จากชีวิตประจําวนั คือ การมองเห็น ซึ่งเกิดจากประสาท
สมัผัสทางตา ในทางศิลปะการเห็น นับได้ว่ามีความสําคญัอย่างมาก เพราะผลงานศิลปะโดย
ส่วนมากแล้ว สิ่งแรกท่ีปะทะและสัมผัสจากงานศิลปะได้ คือ หลกัการของทัศนธาตุ ท่ีปรากฏ
ออกมาในผลงาน มนุษย์จะสามารถสมัผสัผลงานศิลปะได้จากประสบการณ์ท่ีตนมี ยิ่งมีความรู้
เก่ียวกับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะมากเพียงใด การประมวลความคิดเก่ียวกับความงาม  
ทศันคตท่ีิมีตอ่ศลิปะ ก็จะปรากฏออกมารวดเร็วตามความคุ้นชินท่ีตนมี 
 ความสําคญัของการรับรู้ท่ีมีตอ่สีสนั นบัวา่เป็นปัจจยัท่ีมีความสําคญัเป็นอย่างมาก เพราะ
หากขาดการมองเห็นสีในศลิปะ ความหมายของสีท่ีมีอยูใ่นงานจะหมดไป แตไ่ม่ใช่ว่าผลงานศิลปะ
ทกุชิน้จําเป็นจะต้องมีสีเท่านัน้ถึงจะสามารถส่ือความหมายของงานศิลปะออกมาได้ แต่สี คือ อีก
หนึ่งทศันธาตท่ีุเพิ่มความหมายของงานศิลปะให้สมบรูณ์ขึน้ นอกจากความเข้าใจท่ีมีต่อสีในงาน
ศลิปะแล้ว ยงัมีความหมายเชิงวิทยาศาสตร์เก่ียวกบัการเห็นสีท่ี ชยัพร วิชชาวธุ อธิบายไว้วา่ 

การเห็นสี ความรู้สกึเห็นสีสามารถแยกออกเป็นสามด้าน คือ 
 1. ชนิดสี (Hue) เช่น เห็นเป็นสีม่วง สีแดง สีเหลือง ฯลฯ ตวัแปรท่ีทําให้เห็นสีต่าง ๆ กัน 
คือ ความยาวของคล่ืนแสง คล่ืนแสงท่ีมีความยาวคล่ืนตา่งกนั จะทําให้เห็นสีตา่ง ๆ กนั 
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 2. ความวิโรจน์ (Brightness) ซึ่งหมายถึง ความสว่างโชติช่วงของสี สีชนิดเดียวกันอาจ
สว่างไม่เท่ากัน สีแดงท่ีสว่างมาก็มี สว่างน้อยก็มี ตัวแปรท่ีทําให้สีชนิดเดียวกันมีความ
วิโรจน์ไม่เทา่กนั คือ ความเข้มของแสงและสิง่ล้อมรอบ 
 3. ความอ่ิมตวั (Saturation) หมายถึง ความบริสทุธ์ิของสี สีท่ีมีความอ่ิมตวัมากจะเป็นสีท่ี
บริสทุธ์ิมาก ไม่มีสีเทามาเจือ54  

 ความรู้สกึท่ีเราเห็นสีแตล่ะสีแตล่ะลกัษณะแล้วมีความรู้สกึท่ีได้รับแตกตา่งกนัออกไป เกิด
จากการรับรู้ของการเห็นสี จากข้อมลูข้างต้นจะเห็นวา่ การเลือกใช้สีท่ีเป็นสีเดียวกนั แตมี่ลกัษณะ
แตกตา่งกนัออกไปทัง้ 3 ลกัษณะนัน้ สามารถกระตุ้นการรับรู้ท่ีแตกตา่งของมนษุย์ให้มีความรู้สกึ
ท่ีหลากหลายออกไปได้ จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าทําไมเวลาท่ีเรารับชมผลงานศิลปะ ไม่ว่าภาพนัน้
จะดรูู้เร่ือง เข้าใจความหมายหรือไม่ก็ตาม เรากลบัมีอารมณ์คล้อยตามไปกบังานศิลปะเหล่านัน้ 
เพราะสีได้กลายมาเป็นสว่นหนึง่ของตวักลางระหวา่งศลิปินผู้ ท่ีสง่อารมณ์มาในภาพ และผู้ชมงาน
ศลิปะนัน่เอง 

 ส่ิงเร้า (Stimulus) 
 ศิลปะเป็นอีกหนึ่งเคร่ืองสะท้อนความคิด ความรู้สึกของมนุษย์เราได้เป็นอย่างดี ซึ่ง
บางครัง้ศิลปินต้องอาศัยแรงบัลดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ หากมีสิ่งใดมากระทบ
ความรู้สึก ก่อให้เกิดความสะเทือนใจ ประทับใจ เศร้าโศก อาลัยอาวรณ์ ฯลฯ สิ่งท่ีมากระทบ
เหล่านัน้ย่อมเป็นตวักระตุ้นทําให้เกิดความรู้สึก และศิลปินจะนําสิ่งเหล่านัน้มาผ่านกระบวนการ
คิด เพ่ือถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานศิลปะ หากมีผู้ชมท่ีมีพฤติกรรมแสดงอารมณ์ร่วมกบัผลงาน
ศิลปะชิน้นัน้ ผลงานศิลปะย่อมส่งผลไปกระตุ้นให้เกิดความรู้สึก โดยมีศิลปิน เป็นผู้ ถ่ายทอด
ความรู้สกึนัน้ออกมาโดยผา่นตวัแปร คือ ชิน้งานศลิปะ ดงัท่ี กําจร สนุพงษ์ศรี กลา่วไว้ ความวา่ 

สิ่งต่าง ๆ ท่ีทําให้พฤติกรรม (Behavior) รวมทัง้สร้างแรงบันดาลใจด้วย เป็นอาการ
แสดงของอินทรีย์ (Organism) ได้ตอบสนองสิ่งเร้าด้วยการแสดงความรู้สึก ความคิด และ
จินตนาการ โดยทั่วไปมักมีพฤติกรรมตอบสนองต่อสิ่งเร้า 2 ลักษณะ คือด้วยพฤติกรรม
ภายนอก จากการแสดงออกให้เห็น เช่น ดีใจ ตกใจ ส่วนพฤติกรรมภายใน เป็นการ
ตอบสนองท่ีไม่สามารถเห็นได้ แต่สามารถใช้เป็นเคร่ืองมือตรวจสอบได้ เช่น การเต้นของ
หัวใจ หรือความดันโลหิตผิดปกติ พฤติกรรมนีเ้ป็นกิริยาของสิ่งท่ีมีชีวิตแสดงออกเพ่ือ

                                                            
54ชยัพร วิชชาวธุ, “จิตวิทยาการรู้สกึ,” ใน ตาํราอ่านประกอบวิชาจติวทิยาทั่วไป (กรุงเทพฯ: จฬุา

นิเวศน์ 1, 2518), 44. 
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ตอบสนองต่อสิ่งเร้าท่ีมากระตุ้น ทําให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การพดู การสร้างสรรค์งาน
ศลิปะ เป็นความฝัน สร้างอารมณ์ความรู้สกึ55  

 จึงนับได้ว่าสิ่งเร้า คือ ปฏิกิริยาท่ีมนุษย์เรามีต่อสิ่งแวดล้อม เม่ือมีสิ่งใดมากระตุ้ น 
โดยเฉพาะก่อให้เกิดพฤติกรรมทัง้ภายในและภายนอก สิ่งนัน้ย่อมเรียกได้ว่าเป็นสิ่งเร้า การ
ตอบสนองต่อสิ่งเร้าจะรุนแรงเพียงใด ขึน้อยู่กับการสะท้อนพฤติกรรมโดยการแสดงออกมาใน
รูปแบบท่ีแตกตา่งกนัออกไป 
 สิง่เร้าภายนอกมีคณุสมบตั ิคือ มีอิทธิพลสามารถดงึดดูความใสใ่จของคนไปท่ีสิ่งเร้านัน้ ๆ 
ขึน้อยูก่บัลกัษณะของสิง่เร้า ท่ีมีสว่นช่วยในการดงึดดูความใสใ่จของเราให้เกิดการรับรู้ตอ่ไป ซึง่สิ่ง
เร้าภายนอกท่ีมีความสําคญัในการแสดงออกทางศิลปะ และมีความเก่ียวข้องกับการสร้างสรรค์
วิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้า ได้แก่ สี เพราะสีมีคณุสมบตัใินการดงึดดูจากการมองเห็น และสง่อิทธิพล
ต่อความรู้สึกได้อย่างฉับพลนั พร้อมทัง้ส่ือความหมายได้ในตวัของมนัเอง จําเนียร ช่วงโชติและ
คณะ ได้ให้ความหมายสีกบัสิง่เร้า ความวา่ 

สี (Colors) ของสิ่งเร้ามีค่าทางการใส่ใจของคนเรามาก กล่าวคือ สีแต่ละสีมีความสามารถ
ในการดึงดดูความใส่ใจของคนได้ไม่เท่ากัน ส่วนบางสีท่ีเกิดจากช่วงคล่ืนยาว เช่น สีแดง สีเหลือง 
ย่อมทําให้คนเราเกิดความใส่ใจได้ดีกว่าสีท่ีมีช่วงคล่ืนสัน้ เช่น สีม่วง สีฟ้า นอกจากนีจ้ากผลการ
ทดลองปรากฏวา่สีแดงมีคา่ของความใสใ่จสงูกวา่สีเขียว สีนํา้เงินมีค่าสงูกว่าสีเหลือง สีเขียวกบัสีนํา้
เงินมีคา่ทางความใสใ่จเทา่ ๆ กนั56 

 นอกจากสิง่เร้าภายนอกจะสามารถกระตุ้นความรู้สกึให้ผู้ชมตัง้ใจหรือใสใ่จมีตอ่งานศิลปะ
แล้ว สิง่เร้าท่ีมีความแปลกตา หรือเป็นสิ่งเร้าใหม่ ๆ ก็สามารถทําให้คนเราเกิดความตัง้ใจหรือใสใ่จ
ตอ่สิง่เร้านัน้ได้ 
 จําเนียร โชติช่วง และคณะ ได้อธิบายเก่ียวกบัสิ่งเร้าไว้อีกว่า จากท่ีกลา่วไปเก่ียวกบัสิ่งเร้า
ภายนอกแล้ว ยงัมีสิง่เร้าภายในท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการแสดงออกของคนเรา ซึง่สิ่งเร้าภายในนี ้ได้
มีปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกับการตอบสนองของพฤติกรรมท่ีมีต่อสิ่งเร้า อาทิ เร่ืองของช่วงอายุ และช่วง
ความสนใจ ก็ได้ส่งอิทธิพลให้พฤติกรรมท่ีมีตอ่สิ่งเร้าแตกตา่งกนัออกไปด้วย ยกตวัอย่างกรณี เช่น 
บางครัง้ท่ีเราหาสิ่งของนาน ๆ ท่ีเดิม แล้วกลบัหาไม่เจอต้องวกไปเวียนมาบ่อย ๆ ก็จะทําให้เกิด
                                                            

55กําจร สนุพงษ์ศรี, สุนทรียศาสตร์ : หลักปรัชญาศลิปะ ทฤษฎีศลิป์ ศลิปะวิจารณ์ 
(กรุงเทพมหานคร: แอคทีฟ พริน้ท์, 2555), 141. 
 56จําเนียร ช่วงโชติและคณะ, จติวทิยาการรับรู้และเรียนรู้ (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์การศาสนา, 
2516), 154. 
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ความเบื่อหน่าย อารมณ์ไม่ดี ความใส่ใจหรือตัง้ใจท่ีมีก็จะลดลงตามไปด้วย กลา่วคือ ความสนใจ
อาจหมดความใส่ใจหรือตัง้ใจก็เป็นได้ แต่โดยส่วนมากแล้ว ถ้าคนเรามีความสนใจก็จะเกิดความ
ตัง้ใจ ซึง่เป็นอิทธิพลท่ีความสนใจมีตอ่การแสดงพฤตกิรรมนัน่เอง57 
 การแสดงออกทางศิลปะก็เช่นกัน ศิลปินจะต้องมีความสนใจต่อสิ่งเร้าภายนอกท่ีเกิดขึน้ 
และเกิดสิ่งเร้าภายในควบคู่กันไปด้วย ทําให้ศิลปินเกิดความตัง้ใจท่ีจะแสดงออกมาเป็นผลงาน
ศิลปะ นอกจากนีแ้ล้ว จําเนียร โชติช่วง และคณะ ได้แบ่งความสนใจท่ีเกิดขึน้ ซึง่จําเนียร โชติช่วง 
และคณะ ได้อธิบายถึง สิง่เร้า ความวา่ สิง่เร้าเหลา่นีจ้ะมีผลตอ่บคุคลนัน้มาเพียงใด ย่อมขึน้อยู่กบั 
ความสนใจท่ีเกิดขึน้ในขณะนัน้ (Momentary Interest) และความสนใจเดิมท่ีบคุคลนัน้มีจนเป็น
นิสยั (Habitual Interest)58 
 จงึนบัได้วา่สิง่สําคญัสว่นหนึง่ในการสร้างสรรค์ศลิปะนัน้ ศลิปินอาจมีการสร้างแรงบนัดาล
ใจจากสิ่งแวดล้อมท่ีมากระทบ ผ่านทางสี รูปทรง และทศันธาตอ่ืุน ๆ ซึ่งผลงานจะส่งอิทธิพลต่อ
ผู้ชมนอกจากหลกัการทางทฤษฎีการสร้างสรรค์แล้ว ความสะเทือนอารมณ์จะมากน้อยเพียงใด 
ยอ่มขึน้อยูก่บัประสบการณ์ สิง่เร้า ความสนใจ ความใสใ่จหรือตัง้ใจ ท่ีบคุคลนัน้มีความสมัพนัธ์กบั
ศลิปะด้วย 
 
3. จนิตนาการ 
 กําจร สุนพงษ์ศรี ได้ให้ความหมายเก่ียวกับจินตนาการ ความว่า เม่ือเอ่ยถึงคําว่า
จินตนาการแล้ว หลาย ๆ คนมกัจะนึกถึงการสร้างสรรค์ศิลปะ และมองย้อนกลบัไปว่า เป็นสิ่งท่ี
เกิดขึน้เฉพาะบุคคล และเป็นสิ่งท่ีไกลตัวออกไป แต่หากพิจารณาให้ถ่ีถ้วนแล้ว จะพบว่า 
จินตนาการนัน้เป็นสิ่งท่ีเกิดมาอยู่ในตวัมนษุย์เราด้วยกนัทัง้หมด หากแตส่ภาพแวดล้อมท่ีแตกตา่ง 
จึงทําให้รูปแบบของการจินตนาการในชีวิตประจําวนั เกิดความแตกต่างและไร้ซึง่ความคล้ายคลงึ
กนั สิ่งท่ีโดดเด่นและเกิดขึน้จากจินตนาการ คือ การสร้างสรรค์ เพราะการสร้างสรรค์ท่ีไม่หยดุน่ิง
เปรียบเสมือนการเพิ่มพนูพลงัในการคิด และแสดงออก ดงันัน้หากเราคิดท่ีจะใช้จินตนาการ ด้วย
แนวคิดท่ีสร้างสรรค์ต่อสงัคมอยู่เสมอ ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์สขุแก่คนหมู่มาก และผลพวงจาก
จินตนาการท่ีสร้างสรรค์ได้ก่อให้เกิดผลงานศิลปะท่ีมีคณุค่าตามมาอย่างมากมาย การถ่ายทอด

                                                            

 57เร่ืองเดียวกนั, 156-157. 
 58เร่ืองเดียวกนั, 155-156. 
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แนวความคิดร่วมกบัจินตนาการของศิลปินนัน้ คือ การทําให้จินตนาการปรากฏออกมาเป็นรูปร่าง 
รูปทรง ตา่ง ๆ ไมไ่ด้เป็นเพียงความคดิท่ีเป็นเพียงนามธรรมอีกตอ่ไป59 
 นอกจากนีกํ้าจร สนุพงษ์ศรี ยงัให้ความเข้าใจเก่ียวกบัจินตนาการ อีกวา่ จินตนาการยงันบั
ได้ว่าเป็นส่วนสําคญัของสนุทรียภาพ ว่าด้วยหลกัปรัชญาทางศิลปะท่ีแสดงให้เห็นถึงความสําคญั
ของจินตนาการ และความงาม จึงทําให้จินตนาการนัน้มีคณุค่าเป็นท่ียอมรับเป็นอย่างมาก ทัง้นี ้
การแสดงผลให้จินตนาการปรากฏ แสดงออกมาเป็นภาพทางความคิดท่ีผ่านการมโนภาพนัน้ 
จะต้องอาศยัประสบการณ์ทางด้านศิลปะท่ีบคุคลนัน้มี มาช่วยให้ภาพในความคิด เพ่ือการแสดง
ออกมาได้อยา่งสมบรูณ์60 
 จินตนาการของแต่ละบุคคลล้วนมีความแตกต่างกันออกไป โดยกําจร สุนพงษ์ศรี ได้
กลา่วถึงการแบง่ลกัษณะของจินตนาการ ความวา่ 

ในทางปรัชญาศิลปะ จินตนาการแบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ จินตภาพทางสมอง (Image 
Mental) เกิดจากความฝัน หรือจากความจํา มักจะมีลกัษณะเป็นเชิงภาพมายา อาจเป็น
จริงหรือคิดฝันก็ได้ และจินตภาพในความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thought) เป็นส่วนท่ี
เก่ียวข้องกับการสร้างสรรค์งานศิลปะ นอกจากนี ้คําว่า Image ยังมีความหมายถึง
ภาพลักษณ์ หมายถึง ลักษณะหรือท่าทีของบุคคล หรือองค์การท่ีปรากฏแก่ตา หรือ
ความรู้สกึนกึคดิของสาธารณชน เช่น ภาพลกัษณ์ของนกัการเมือง สว่นอีกความหมายหนึ่ง
คือ จินตภาพหมายถึงภาพท่ีเกิดขึน้ในจิตหรือข้อคิด หรือผลงานศิลปะท่ีเร้าประสาทสมัผสั 
และสร้างภาพในจิตหรือข้อคดิให้เกิดขึน้ หรือหากเป็นศลิปะแนวนามธรรม จินตภาพต้องเร้า
ประสาทสัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทุกอย่าง หรืออาจนึกเห็นไปได้โดยอาศัยพุทธิ
ปัญญา61  

จนิตนาการกับงานศิลปะ 
การสะท้อนมุมมองผ่านงานศิลปะมีอยู่อย่างมากมาย ซึ่งความแตกต่างของผลงานท่ีมี

รูปแบบเฉพาะของศิลปิน ล้วนมีท่ีมาของแนวความคิด และแนวทางรูปแบบท่ีมีความสนใจเฉพาะ
บุคคล ศิลปินบางคนเลือกเอาสภาพแวดล้อมท่ีมีผลต่ออารมณ์ ความรู้สึก และสะท้อนผลงาน
เสมือนจริงออกมาถ่ายทอด หรือบางคนเลือกแสดงออกด้วยผลงานรูปแบบนามธรรม แต่

                                                            

 59กําจร สนุพงษ์ศรี, สุนทรียศาสตร์ : หลักปรัชญาศลิปะ ทฤษฎีศลิป์ ศลิปวจิารณ์, 143. 
 60เร่ืองเดียวกนั. 

61เร่ืองเดียวกนั, 144. 
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รายละเอียดท่ีเกิดขึน้ในผลงานล้วนแล้วแต่แฝงไปด้วยจินตนาการท่ีศิลปินคิด และแสดงออกร่วม
อยูใ่นผลงานของตนเอง ดงัท่ี ชลดู น่ิมเสมอ ได้ให้ความหมายของศลิปะกบัจินตนาการไว้ ความวา่ 

งานศิลปะกับจินตนาการเป็นดงัสิ่งท่ีหล่อเลีย้งซึ่งกันและกนัเสมอ เม่ือศิลปินเขียนรูป
ต้นไม้ในงานจิตรกรรมชิน้หนึง่ ความจริงในงานนัน้ไม่ใช่ต้นไม้ แตเ่ป็นจินตนาการของศิลปิน
ท่ีเก่ียวกบัต้นไม้ เม่ือศิลปินมองดตู้นไม้ในธรรมชาติ เขาเห็นความสว่างหรือความมืด ความ
แข็งแกร่งหรือความอ่อนไหว ความใหญ่หรือความเล็ก ความสมบูรณ์ ความสงบหรือบิด
เบีย้วทนทกุข์จากแรงพาย ุความรู้สกึหรืออารมณ์เหล่านีข้องต้นไม้ต่างหากท่ีเป็นความจริง
จากจินตนาการของศิลปินในงานศิลปะ ดงันัน้ความจริงในงานศิลปะก็คือ การแสดงออก
ของปฏิกิริยาของศิลปินท่ีมีตอ่ความจริงในธรรมชาติ หรือต่อความนึกคิดของศิลปิน ซึง่เป็น
ความจริงแบบจิตวิสยั (Subjective Reality) และความจริงนีก็้คือเนือ้หาของงานศิลปะ
นัน่เอง62  

 ปัจจบุนันีรู้ปแบบทางศลิปะได้มีแนวทางการสร้างสรรค์ท่ีเปิดกว้าง ดงันัน้เราจึงพบเห็นงาน
ศิลปะท่ีมีความก้าวหน้าทางด้านเทคนิคค่อนข้างมาก รวมไปถึงการเปิดกว้างทางด้านความคิด 
อิสรเสรี ท่ีศิลปินพึงจะมีได้จากการยอมรับในปัจจุบนั ศิลปะจึงมีบทบาทความสําคญัเพิ่มมากขึน้ 
ประโยชน์ท่ีมนษุย์ได้รับก็คือ สนุทรียะเพิ่มเข้ามาในชีวิตได้ด้วยการเปิดรับและทําความเข้าใจในงาน
ศลิปะ ซึง่ตรงนีเ้องท่ีทําให้จินตนาการเกิดบทบาท และได้รับการตอ่ยอดความคิดจากประสบการณ์
เดิมมนษุย์เคยมี จินตนาการจึงสามารถเกิดขึน้ได้กบับคุคลหลาย ๆ กลุ่ม แม้แต่ผู้ ท่ีไม่ใช่ศิลปินเอง 
ก็สามารถท่ีจะเปิดใช้จินตนาการท่ีตนเองมีได้ 

รูปแบบที่ถ่ายทอดตามจนิตนาการ 
 รูปแบบท่ีถ่ายทอดตามจินตนาการ ส่วนใหญ่แล้วเกิดจากประสบการณ์ท่ีศิลปินหรือผู้
ถ่ายทอดเคยได้สมัผสั จึงมีความคิดริเร่ิมท่ีจะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ตามจินตนาการท่ีได้วาดฝันไว้ ซึ่ง
ความยากง่ายของการแสดงออก ขึน้อยู่กับหลายปัจจัย และการท่ีจะแสดงให้จินตนาการเป็น
รูปธรรมได้นัน้ อาจจะต้องอาศยัระยะเวลา และกระบวนการท่ีซบัซ้อนให้เกิดความสมบูรณ์ ซึ่งสิ่ง
สําคญัในการแสดงออกของจินตนาการ ผู้ ถ่ายทอดจะต้องมีความกล้าท่ีจะแสดงออก รวมถึงมีพืน้
ฐานความรู้ของสิง่นัน้ ๆ อยูบ้่าง เพ่ือเป็นแนวทางและนํามาตอ่ยอดร่วมกบัจินตนาการ 
 สรุปความของจินตนาการ คือ สิ่งสําคญัในการสร้างสรรค์ศิลปะให้ดําเนินอยู่ได้ นอกจาก
จะเป็นส่วนช่วยพฒันากระบวนการคิดของศิลปินเองแล้ว ยงัเป็นส่วนช่วยดํารงศิลปะให้สืบต่อไป

                                                            
62ชลดู น่ิมเสมอ, องค์ประกอบของศลิปะ, 418. 
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อีกด้วย เพราะการสร้างสรรค์ศิลปะรูปแบบใหม่ ๆ จําเป็นท่ีจะต้องมีความกล้าคิด ริเร่ิม ในสิ่งท่ี
อาจจะไม่เคยมี หรือสิ่งท่ีอาจจะพฒันารูปแบบจากกระบวนแบบเดิมก็ตาม นอกจากนีจิ้นตนาการ
ยงัเป็นตวัสนบัสนนุให้เกิดสนุทรียภาพในสงัคม เพราะศิลปะเปรียบดงัเคร่ืองขดัเกลาอารมณ์ ของ
มนุษย์ได้เป็นอย่างดี กล่าวคือ ความงามจากศิลปะจะส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ ซึ่ง
ความงามจากศิลปะท่ีกล่าวถึงนี ้เป็นความงามท่ีเกิดขึน้ได้หลากหลายรูปแบบ เป็นความงามท่ี
ไม่ได้เกิดขึน้จากสิ่งท่ีเป็นรูปธรรมเสมือนจริงเท่านัน้ แต่ความงามท่ีเกิดขึน้กลบัเกิดขึน้กบัสิ่งท่ีเป็น
รูปธรรมได้เช่นกนั 
 
4. อทิธิพลที่ได้รับในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 
  4.1 อทิธิพลจากธรรมชาต ิ

ความกลมกลืนระหว่างชีวิตมนษุย์และธรรมชาติได้ดํารงร่วมกนัมาอย่างยาวนาน มนุษย์
ได้ซมึซบัธรรมชาตมิาเป็นสว่นหนึง่ของพฤตกิรรมเสมอ การเรียนรู้และการวิวฒันาการอย่างรวดเร็ว
ของเทคโนโลยีทําให้ธรรมชาตเิกิดการแปรเปล่ียนอยูอ่ยา่งเสมอ แตก็่ไมส่ามารถปฏิเสธได้ว่ามนษุย์
เรายงัแสวงหาความสวยงามจากธรรมชาติท่ีแท้จริงไม่ขาดหาย สีสนัและความงามจากธรรมชาต ิ
คือ ความสนุทรียะ ท่ีมนษุย์ได้รับ อิทธิพลของสีสนัจากธรรมชาติได้สง่ผลกระทบโดยตรงกบัมนษุย์ 
กลา่วคือ มนษุย์คือสิง่ท่ีถือกําเนิดมาจากธรรมชาต ิ

ผลพวงจากการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกบัธรรมชาติ ก่อให้เกิดการซมึซบัความงามอย่างไม่หยดุยัง้ 
ด้วยประสบการณ์การใช้ชีวิตและการศกึษา เรียนรู้เก่ียวกบัศิลปะ นบัว่าธรรมชาติได้ส่งอิทธิพลใน
การสร้างสรรค์อยู่อย่างเสมอ สิ่งรอบตวัท่ีมีการหมนุเวียน เปล่ียนผนั ก่อเกิดซึง่สิ่งใหม่ ๆ รวมไปถึง
วิวฒันาการของเทคโนโลยี ศิลปะได้พฒันาและก่อตวัอยู่ในจิตวิญญาณอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะ
เร่ืองของอารมณ์ ความรู้สกึ ทําให้สามารถนําเร่ืองราวเหล่านีม้าพฒันาร่วมกบัการศกึษาศิลปะได้
เป็นอย่างดี รวมไปถึงความเข้าใจในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีหลกัการทางศิลปะเข้ามาตอบโจทย์ความเข้าใจ
ในการใช้ชีวิตประจําวันร่วมกับศิลปะส่วนตนได้  ไม่ว่าจะเป็นเ ร่ืองของทัศนธาตุต่าง  ๆ 
สนุทรียศาสตร์ หลกัการต่าง ๆ ท่ีนํามาประยกุต์และเกิดการสร้างสรรค์ศิลปะได้อยู่อย่างเสมอ ใน
สว่นตวัของข้าพเจ้าแล้ว การเรียนรู้ธรรมชาติซมึซบัอยู่ในความเป็นตวัตน การสมัผสัซึง่สีสนัรอบตวั
ท่ีธรรมชาติมอบให้ คือ ความมหศัจรรย์ของชีวิต คงไม่มีใครปฏิเสธความงดงามของสีสนัท่ีเกิดขึน้
ตามธรรมชาตไิด้วา่นัน่ คือ สิง่วิเศษท่ีมนษุย์คนใดก็ไมส่ามารถท่ีจะลอกเลียนได้ สิง่ท่ีพงึกระทําและ
เก็บความงดงามเหลา่นัน้ได้ คือ ประทบัใจท่ีผ่านการกลัน่กรองและนํามาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะ 
เพ่ือให้ความรู้สกึท่ีสมัผสัได้จากธรรมชาตไิมส่ญูสิน้ไปขณะนัน้ท่ีสมัผสัได้  
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 การดํารงชีวิตของข้าพเจ้าจากวยัเดก็ ได้สมัผสักบัธรรมชาตบิริเวณชมุชนซึง่เป็นสงัคมแบบ
ชนบทมาโดยตลอด ความสวยงามของสีสนัท่ีธรรมชาติสร้างขึน้โดยไร้ซึ่งการแต่งแต้มอนัเน่ืองมา
ความเจริญนัน้ปัจจบุนัได้มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ข้อดีท่ีข้าพเจ้าได้รับจากวยัเด็กคือความผกูพนั
กบัธรรมชาติ การปล่อยให้จินตนาการโลดแล่นไปอย่างอิสระ และสามารถสมัผสัสีสนัท่ีแท้จริงท่ี
ข้าพเจ้าสามารถจดจําได้ และเม่ือเติบโตขึน้ได้มีโอกาสศกึษาด้านศิลปะ ทําให้ข้าพเจ้าสนใจเร่ือง
ของสีสนัท่ีธรรมชาติมอบให้ พร้อมทัง้เข้าใจและสนใจท่ีจะเรียนรู้ถึงสิ่งมหศัจรรย์ท่ีทรงคณุค่าสิ่งนี ้
ยงัมีสถานท่ีอีกมากมายนบัไม่ถ้วนท่ีเราสามารถนํามาสร้างแรงบนัดาลใจได้ แต่ความผกูพนัและ
เล็งเห็นถึงคณุค่าของสถานท่ีท่ีสร้างความประทับใจต่างหาก ท่ีคือ สิ่งสําคญั เปรียบเสมือนการ
หลบัตาคราวใดก็สามารถจดจําความงดงามเหลา่นัน้ได้เป็นอยา่งดี ความน่าอศัจรรย์จากธรรมชาต ิ
คือสีสนันานาท่ีไม่สามารถจะบรรยายออกมาได้อย่างครบถ้วน ความละเอียดอ่อนท่ีธรรมชาติมอบ
ให้ข้าพเจ้า ซึ่งสิ่งเหล่านีคื้อความจริงท่ีไม่สามารถปฏิเสธได้ ความประทับใจในสีสนัจึงเป็นสิ่งท่ี
ก่อให้เกิดความรักและความมุ่งมัน่ท่ีจะทํางานศิลปะเพ่ือสร้างสรรค์ความงามเก่ียวกบัสีสนัเพราะ
นัน่คือสิง่ท่ีปลอบประโลมและสร้างกําลงัใจในการสร้างสรรค์ศลิปะของข้าพเจ้าได้เป็นอยา่งดี 
 
4.2 อทิธิพลจากสภาพสังคมและวัฒนธรรม 

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้า ในหวัเร่ือง “สีสนัแห่งจินตนาการ” เป็นการ
สร้างสรรค์เนือ้หาเก่ียวกบัสีสนัต่าง ๆ ท่ีข้าพเจ้าสร้างสรรค์ขึน้ สีสนัต่าง ๆ ท่ีให้ความรู้สกึสวยงาม 
เศร้าโศก หงอยเหงา สดช่ืน ฯลฯ ล้วนเกิดจากวฒันธรรมการใช้ชีวิตในสงัคมไทย การเลือกใช้สีใน
งานศิลปะหรือชีวิตประจําวนัได้ล้วนแล้วเกิดขึน้จากความคิด การวิเคราะห์  และจินตนาการ บน-
พืน้ฐานของความเป็นมนุษย์ทัง้สิน้ ความคุ้นชินท่ีเกิดจากการใช้ชีวิตประจําวนัตัง้แต่วยัเด็ก เป็น
ส่วนสําคัญของนิสัยใจคอและรสนิยมของการเลือกใช้สิ่งของ ครอบครัวและชุมชนจึงเป็นส่วน
สําคญัของการหล่อเลีย้งความรู้สกึ และจิตใจในการสร้างสรรค์ศิลปะอย่างแนบเนียน การใช้ชีวิต
เจริญวยัจึงเป็นอีกหนึ่งส่วนท่ีผสมระหว่างความเป็นมนษุย์และการเลือกความรู้ ประสบการณ์เพ่ือ
วิเคราะห์ในการดํารงชีวิต 
 ความรักและความผกูพนัในครอบครัวถือเป็นอีกหนึง่สิง่ท่ีช่วยหลอ่หลอมพฤติกรรมท่ีดีงาม 
ข้าพเจ้าพึงระลึกความดีงามและความสขุทัง้กายใจท่ีข้าพเจ้าได้รับจากครอบครัว การได้รับความ
อบอุ่นจากพ่อ แม่ พ่ีและน้อง ทําให้ข้าพเจ้ามีจิตใจเบิกบานและตระหนกัถึงสิ่งต่างๆกบัการกระทํา 
ท่ีไม่คิดจะหาประโยชน์สุขบนความทุกข์ของผู้ อ่ืน คําสั่งสอนท่ีไม่ต้องพรรณนาด้วยประโยคท่ี
สวยงามและแต่เต็มไปด้วยความจริงใจและปรารถนาดี จากความทรงจําในวยัเด็ก พ่อจะเป็นผู้ ท่ี



 
 

47 
   

 

ทํางานนอกบ้าน ส่วนแม่จะเป็นแม่บ้านทํางานบ้านต่าง ๆ และเม่ือแม่มีเวลาว่าง แม่มกัจะตดัเย็บ
เสือ้ผ้าให้ข้าพเจ้าและพ่ีน้องได้สวมใส่ด้วยการตดัเย็บจากจกัรเย็บผ้าบ้าง หรือบางครัง้ก็ปักเย็บ
ด้วยมือ สิ่งสวยงามท่ีตกแต่งอยู่ภายในบ้าน หลาย ๆ อย่างล้วนมาจากฝีมือการประดิษฐ์ของแม ่
การเย็บ ปัก ถัก ร้อย เป็นสิ่งท่ีอยู่กับแม่เสมอ ภาพเหล่านัน้ยังคงตราตรึงในความทรงจําของ
ข้าพเจ้า บอ่ยครัง้ท่ีข้าพเจ้าได้มีโอกาสทํางานเก่ียวกบัการเย็บ ปัก ถกั ร้อย ทําให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้
ถึงลกัษณะการทํางานท่ีเตม็ไปด้วยความประณีตและความอดทน คา่ของผลงานเหลา่นีล้้วนต้องใช้
เวลาและความใจเย็น ถึงจะได้ผลออกงดงามสมใจ 
 ข้าพเจ้าได้เรียนรู้สิง่ตา่ง ๆ รอบตวัทัง้จากครอบครัวและการศกึษาหาความรู้เพิ่มเติม ทําให้
ข้าพเจ้าเกิดความเข้าใจและยอมรับในสนุทรียะท่ีหลากหลาย ด้วยสภาพแวดล้อมท่ีหลากหลาย
จากสิ่งเดิมในอดีตและสิ่งใหม่ท่ีเข้ามาอยู่เสมอ ความประณีตท่ีเกิดจากการสร้างสรรค์จากวยัเด็ก
จนปัจจุบัน ทําให้เกิดการพัฒนาความคิดและสัมผัสกับสุนทรียศาสตร์กับสังคมท่ีมีความ
หลากหลาย ก่อให้เกิดเป็นวฒันธรรมร่วมกบัชีวิตของข้าพเจ้า ซึง่สอดคล้องดงัท่ี วิรุณ ตัง้เจริญ ได้
อธิบายถึงความสําคญัของวฒันธรรม ไว้ ความวา่ 

เม่ือสิ่งใดท่ีประพฤติปฏิบตัิบ่อยครัง้ การประพฤติปฏิบตัิท่ีมีการคดัสรรกลัน่กรอง คง
อยู่แต่สิ่งท่ีดีงาม ประณีต และมีคุณค่าต่อการดํารงชีวิตและพฤติกรรมนัน้ จะกลายเป็น
วฒันธรรม วฒันธรรมย่อมพฒันาได้เปล่ียนแปลงได้ เพ่ือก้าวไปสู่สิ่งท่ีดีงามกว่า ประณีต
กวา่ และมีคณุคา่กวา่ สําหรับการดํารงชีวิตร่วมกนัในแตล่ะช่วงเวลา ในแตล่ะบริบทสงัคมท่ี
เปล่ียนไป วัฒนธรรม จึงเป็นความดีงาม มีนัยะทัง้การธํารงไว้ซึ่งความดีงาม ประณีต 
คณุคา่ และนยัะของการพฒันาเปล่ียนแปลงหรือมีพลวตัในตวัตนของวฒันธรรม63  

 
  4.3 อทิธิพลจากปรัชญาและความเช่ือ 

ความเช่ือสว่นตนเก่ียวกบัเร่ืองของสี เป็นความเช่ือท่ีอยูคู่ก่บัชีวิตมาโดยตลอด ไมว่า่จะเป็น
เร่ืองของสีประจําวนัเกิด สีถกูโฉลกกบัวดัเกิด สีอนัเป็นมงคล ฯลฯ ซึง่สีแตล่ะลกัษณะของความเช่ือ
ได้เกิดขึน้อย่างยาวนานแล้ว รวมไปถึงสีท่ีกลายเป็นวฒันธรรมของการใช้ชีวิตตัง้แตข้่าพเจ้าเติบโต
มา ไม่ว่าจะเป็นอาหารการกิน เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยู่อาศยั หรือแม้ว่าพิธีกรรมความเช่ือทางศาสนา สี
ล้วนแล้วแต่เข้ามามีบทบาทอย่างแนบเนียน รวมถึงความเช่ือต่าง ๆ กบัสิ่งลีล้บัท่ีสีเข้ามาเป็นส่วน
ร่วมโดยธรรมชาติของการรับรู้ และสียงัเป็นตวักระตุ้นการรับรู้ของมนษุย์ในแตล่ะเชือ้ชาติ ศาสนา 

                                                            
63วิรุณ ตัง้เจริญ, สุนทรียศาสตร์เพ่ือชีวติ, พิมพ์ครัง้ท่ี 2 (กรุงเทพมหานคร : สนัติศิริการพิมพ์, 2546), 

117-118. 
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ถ่ินท่ีอยู่ให้รู้สกึกบัสีนัน้ ๆ ได้แตกตา่งกนัออกไปอีกด้วย ความสําคญัของสีจึงมีความสําคญักบัการ
ใช้ชีวิตของมนษุย์เรามาอยา่งช้านาน และกลายเป็นสว่นหนึง่ของการใช้ชีวิต 

สียังเช่ือมโยงกับการดํารงชีวิตของข้าพเจ้าอยู่ในฐานะพุทธศาสนิกชน นอกเหนือจาก
หลกัธรรมคําสอนของศาสนาแล้ว การใช้ชีวิตยงัมีความสมัพนัธ์กับกิจกรรมทางศาสนา เช่นการ
ทําบุญ ตกับาตร เข้าวดั มาตัง้แต่วัยเยาว์ รวมถึงความตระหนักท่ีมีต่อคําสอนของพระพุทธเจ้า 
หลกัธรรมจงึเป็นดัง่ท่ียดึเหน่ียวจิตใจ  
 ข้าพเจ้าจงึมีความเช่ือเก่ียวกบัเร่ืองของความสขุและความทกุข์ การทําดีได้ดีทําชัว่ได้ชัว่มา
โดยตลอด ซึ่งสิ่งเหล่านีไ้ด้ส่งอิทธิพลกบัการดํารงชีวิต และการสร้างสรรค์งานศิลปะของข้าพเจ้า
โดยขาดสิง่หนึง่สิง่ใดไปไมไ่ด้ ความเช่ือท่ีมีตอ่ศาสนาได้หลอ่หลอมความรู้สกึของจิตใจ ให้ตระหนกั
ถึงการกระทําเป็นสิง่สําคญั และกลายเป็นผลท่ีเป็นสว่นหนึง่ของการดํารงชีวิตตอ่ไปในอนาคต 
 ความเช่ือทางศาสนาได้มีความเช่ือมโยงเก่ียวการดํารงชีวิตของคนไทย จนกลายเป็นวิถี
แห่งวฒันธรรม ปฏิบตัิสืบทอดต่อกันมา พุทธศาสนิกชนได้หลอมรวม วิธีความคิด วิถีการปฏิบตั ิ
ร่วมกบัศาสนาพทุธซึง่เป็นศาสนาประจําชาตมิาอยา่งยาวนาน ปรากฏเป็นความเหนียวแน่นท่ีมีตอ่
ศาสนา แม้ว่าเร่ืองราว ๆ ต่าง ๆ ในอดีตท่ีเล่าสืบทอดต่อกันมา หรือแม้แต่พุทธประวตัิ เก่ียวกับ
ศาสนาจะพิสจูน์ข้อเท็จจริงเป็นหลกัฐานไมไ่ด้แน่นอน แตข้่าพเจ้ากลบัมองว่าความเช่ือทางศาสนา 
คือ กุศโลบายท่ีงดงาม ท่ีสามารถทําให้การใช้ชีวิตของมนุษย์เราอยู่ร่วมกนัได้อย่างสงบสขุ ตัง้แต่
เด็กจนโตความผกูพนัท่ีมีต่อศาสนาพทุธ คือ ส่วนหนึ่งของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการร่วมพิธีกรรมทาง
ศาสนาต่าง ๆ รวมไปถึงพิธีกรรมของมนุษย์เรา ท่ีต้องพึ่งพาศาสนา อย่างเช่น พิธีกรรมฌาปนกิจ
ศพ ท่ีต้องอาศยัพระภิกษุเป็นผู้ ดําเนินพิธีกรรม และการแต่งกายในการร่วมพิธีของบุคคลทัว่ไปท่ี
เหมาะสมคือเสือ้ผ้าท่ีสีมืดครึม้ หรือสีดํา ซึ่งเป็นวฒันธรรมการแต่งกายของการร่วมงานพิธีกรรม
งานศพของคนไทยและอีกหลาย ๆ ชาติทัว่โลก เปรียบเสมือนการไว้ทกุข์และอาลยั ให้เกียรติ แก่ผู้
ท่ีลว่งลบัไปแล้ว และในหลาย ๆ ครัง้ พิธีกรรมอย่างงานมงคลตา่ง ๆ เช่น งานแตง่งาน งานขึน้บ้าน
ใหม่ ผู้ คนก็จะนิยมสวมใส่เสือ้ผ้าสีสันฉูดฉาด หรือมีลวดลายสวยงาม อันเป็นการบ่งบอกถึง
ความรู้สึกแสดงความยินดี อีกทัง้การแต่งกายด้วยสีสันสดใสยังทําให้การร่วมงานเต็มไปด้วย
ชีวิตชีวาอีกด้วย จากตวัอย่างนีคื้อตวัอย่างท่ีเห็นได้อย่างชดัเจนเก่ียวกบัความเช่ือทางวฒันธรรม
และศาสนาท่ีมีสีและการแตง่กายมาร่วมอยูด้่วยอยา่งขาดสิง่หนึง่สิง่ใดไปไมไ่ด้  
 สืบเน่ืองเช่นเดียวกบัการสร้างสรรค์งานศิลปะ ท่ีสีจากวฒันธรรมการใช้ชีวิต ได้สง่อิทธิพล
ต่อการสร้างสรรค์ศิลปะเสมอ การเลือกใช้สีท่ีหม่นหมอง หรือสีดํามาร่วมอยู่ในงาน จึงเป็นการ
กระตุ้นความรู้สกึในแง่ของความทกุข์ ลกึลบั หมน่หมอง ซึง่คุ้นชินเก่ียวกบัการแสดงความหมายได้
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เป็นอย่างดี แต่ถ้าหากศิลปินต้องการสื่อถึงความสวยงาม ความสุขต่าง ๆ โทนสีเหล่านัน้ก็จะ
เปล่ียนไปกลายเป็นสีท่ีสดใสแทน ทัง้นีเ้พราะสี คือ ส่วนหนึ่งของกระตุ้นอารมณ์ของคนทั่วไป
นัน่เอง นอกจากนีสี้ยงัมีการพิสจูน์ถึงความหมายท่ีสง่ผลในแง่ของจิตวิทยาได้อีกด้วย  
 ดงันัน้วฒันธรรมของพืน้ถ่ินนัน้ ๆ คือ ส่วนของแรงผลกัดนัสําคญัท่ีทําให้ความเช่ือเกิดขึน้ 
และการสร้างสรรค์ศิลปะจึงเป็นการนําเอาความคิด จินตนาการ ซึง่เป็นการนําความรู้สกึ อารมณ์
ของศิลปินท่ีต้องการนําเสนอร่วมกับความเป็นตัวตน กลายเป็นผลงานท่ีมีอัตลักษณ์อันมี
วฒันธรรมเป็นสว่นร่วมท่ีคอยสง่อิทธิพลตอ่กนัอยา่งแยกไมอ่อก 
 นอกจากความเช่ือทางศาสนาและวัฒนธรรมท่ีส่งอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ศิลปะของ
ข้าพเจ้าแล้ว ความคิดเชิงปรัชญา คือ อีกหนึ่งแรงผลกัดันสําคัญท่ีทําให้ผลงานการสร้างสรรค์
ศิลปะเกิดคุณค่าและง่ายต่อการเข้าใจ ซึ่งปรัชญาเกิดจากการคิดค้นของมนุษย์และได้เกิดการ
ยอมรับของมนุษย์เรา แม้ว่าปรัชญาว่าด้วยศิลปะจะเกิดจากการการนําเอาปรัชญาบริสุทธ์ิมา
ตีความสรุปของศิลปะต่าง ๆ ก็ตาม ซึ่งมนุษย์ทุกคนล้วนมีปรัชญาอยู่ในตวัแตกต่างกันไม่มากก็
น้อย แต่ในทางกลบักนั ถ้าปรัชญานัน้ไม่ปรากฏให้ศกึษาโดยตรงหรือปรัชญานัน้มีความซํา้ซ้อนท่ี
เราต่อการศึกษาไว้แล้ว เราก็อาจไม่สนใจอย่างจริงใจ แต่คณุค่าของปรัชญาศิลปะท่ีแท้จริงได้ก่อ
เกิดประโยชน์ท่ีหลากหลาย กล่าวคือ เพ่ือเป็นการเสนอแนะแนวทางสร้างความเข้าใจเก่ียวกับ
ผลงาน การแสดงออกท่ีมองเห็น ตลอดจนรูปแบบท่ีถ่ายทอด และความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ
ต่าง ๆ รวมไปถึงยังเช่ือมโยงความรู้ท่ีเก่ียวข้องเข้าด้วยกัน อย่างเป็นระบบ หมวดหมู่ ในการ
นําไปใช้ โดยไม่มุ่งหวงัให้ยึดมัน่ในรูปแบบและความคิดโดยไม่เปล่ียนแปลงเลย ปรัชญาศิลปะยงั
หลีกเล่ียงความเข้าใจผิดของบุคคลทั่วไป เป็นการเพ่ิมความกระจ่างชัด จากปัญหาท่ีเก่ียวกับ
ศิลปะหรือการรับรู้ศิลปะเพียงด้านเดียวบนขอบข่ายของความเข้าใจผิด ซึง่เป็นการเพิ่มเหตผุลกบั
ศลิปะในมมุท่ีกว้างขึน้รวมไปถึงความเข้าใจในการวิจารณ์งานศลิปะ และเป็นประโยชน์กบัองค์รวม
โดยมีท่ีมาจากความเช่ือพืน้ฐาน  ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้ ตามทันยุคสมัยท่ีเกิดการ
เปล่ียนแปลงและอนาคตตอ่ไป 

การสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์และความสําคญัของปรัชญาศิลปะได้เกิดความสมัพนัธ์ร่วมกนั
อย่างแยกไม่ออก ความเข้าใจในปรัชญาและพืน้ฐานทําในการทํางานศิลปะ จึงเป็นเหตเุป็นผลซึง่
กันและกัน ซึ่งมีนักปรัชญาหลาย ๆ คนท่ีได้ให้เหตุผลของศิลปะไว้อย่างสอดคล้องกับการ
สร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้า ดงัตอ่ไปนี ้

 ตอ็ลสตอย (Leo Tolstoy) (1828-1910) เป็นนกัปรัชญาชาวรัสเซีย ซึง่กีรติ บญุเจือ ได้
กลา่วถึงตอ็ลสตอย ความวา่ 
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ต็อลสตอย กลา่วว่า ศิลปะ คือ การถ่ายทอดความรู้สกึ “Art is one of the means of 
intercourse between man and man : whereas by words a man  transmits his 
thought to another, by means of art transmits his feeling.” (ศิลปะเป็นวิธีส่ือสารวิธี
หนึง่ระหวา่งมนษุย์ด้วยกนั เราใช้คําพดูสําหรับส่ือสารความคิด และใช้ศิลปะสําหรับส่ือสาร
ความรู้สกึ)64  

 บณุย์ นิลเกษ ได้กลา่วถึงปรัชญาศลิปะ ของตอ็ลสตอย ไว้ความวา่ 

...ถือว่า ศิลปะเป็นความสมัพนัธ์กันระหว่างอารมณ์ต่าง ๆ ซึ่งเรามีอยู่และสอดพ้อง
ต้องกนักบัลวดลาย การให้สี การเลน่เสียง การแสดงต่าง ๆ หรือวรรณกรรมตา่ง ๆ ท่ีเราเอง
ได้รับรู้ทางประสาทสมัผสั เม่ือปรากฏว่า มีความสอดคล้องกนัระหว่างอารมณ์กบัศิลปวตัถุ
มากเพียงไร เม่ือนัน้จะทําให้เราเข้าถึงและเห็นความงามของศลิปะมากขึน้65  

 กําจร สนุพงษ์ศรี ได้อธิบายปรัชญาของตอ็ลสตอย ไว้ความวา่ 

งานศิลปะ คือ กิจกรรมท่ีเกิดจากมนุษย์ท่ีต้องแสดงความรู้สึกนึกคิดออกมาเป็น
สญัลกัษณ์ต่าง ๆ ให้ประจักษ์ ไม่ว่าจะเป็นวิธีใดหรือแบบใดก็ได้ ต็อลสตอยให้ความเห็น
ตอ่ไปวา่ การสร้างสรรค์งานศลิปะท่ีมีคณุคา่ได้นัน้ ขึน้อยูก่บัเง่ือนไข 3 ประการ คือ 1. ระดบั
ความบริสทุธ์ิใจของศิลปิน โดยพิจารณาจากการสําแดงออกของความต้องการในลกึท่ีแฝง
ในความรู้สึก  2. ระดับของอัตลักษณ์ของความเป็นปัจเจกบุคคลท่ีถ่ายทอดสื่อสาร 
(Transmitted) ของความรู้สกึ และ    3. สนุทรียะพวกเขาต้องการสําแดงออก ซึง่ทัง้หมดเขา
ให้ความสําคญัเร่ืองของข้อท่ี 1 มาก66 

 จากปรัชญาศิลปะของต็อลสตอย ได้แสดงให้เห็นถึงความอิสระทางการสร้างสรรค์ศิลปะ 
ความรู้สกึของการแสดงออกในงานศลิปะคือสอดคล้องกนั รวมไปถึงลกัษณะเดน่ของงานแตล่ะชิน้
กบัศลิปินแตล่ะคน คือ การบง่บอกถึงงานศลิปะของบคุคลนัน้ ๆ อีกด้วย และงานศิลปะทกุชิน้ย่อม
มีความสนุทรียะจากความคิดท่ีร่วมกบัอารมณ์ท่ีแสดงออกในงาน ซึ่งการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์
ของข้าพเจ้าได้เกิดจากการสร้างสรรค์ท่ีมีอารมณ์ ความรู้สกึและถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานศิลปะ 
ในรูปแบบเฉพาะ โดยเฉพาะเร่ืองของสีสนัท่ีเปรียบเสมือนความเป็นตวัตนท่ีแท้จริง 
  
                                                            

64กีรติ บญุเจือ, ปรัชญาศลิปะ (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ ไทยวฒันาพานิช จํากดั, 2522), 6. 
65บณุย์ นิลเกษ, ปรัชญาเบือ้งต้น (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์อกัษรเพชร, 2525), 41. 
66กําจร สนุพงษ์ศรี, สุนทรียศาสตร์ : หลักปรัชญาศลิปะ ทฤษฎีศลิป์ ศลิปะวิจารณ์, 116. 
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 คอลลิงวูด (R.G Collingwood) (1889-1943) 
 กําจร สนุพงษ์ศรี ได้กลา่วถึงคอลลิงวดู ไว้ความว่า เป็นนกัปรัชญา และนกัประวตัิศาสตร์
ชาวอังกฤษ มีผลงานท่ีมีช่ือเสียงเก่ียวกับเร่ืองของปรัชญาประวัติศาสตร์ ปรัชญาเร่ืองของจิต 
ภาษา จริยศาสตร์และการเมือง ดวิอีจ้งึเป็นนกัปรัชญาท่ีมีกลิ่นอายของหลายศาสตร์บรูณาการเข้า
ด้วยกัน เขามีทรรศนะว่า งานศิลปะ คือ ประสบการณ์ทางจินตนาการ เขาให้ความในใจปัญหา
ระหว่างการกระทําอย่างมีศิลปะ  หรือการสร้างสรรค์นัน้  แตกต่างไปจากการประดิษฐ์ 
(Fabricating) อยา่งฉาบฉวย67 
 นอกจากนีกํ้าจร สุนพงษ์ศรี ยังได้อธิบายถึงปรัชญาทางศิลปะของคอลลิงวูด ไว้
ความวา่ 

คอลลิงวดูกลา่วถึงการแสดงออกนี ้คือ ศิลปะคือการแสดงออก (Art as Expression) 
จดุมุ่งหมายของการของงานศิลปะมิใช่เพียงเสนอสนุทรียะของรูปทรงสีสนั หรือเสียง หรือ
ภาษา หากแต่ยงัต้องสําแดงพลงัอารมณ์ทัง้ภายในใจและจุดมุ่งหมายประสงค์ท่ีต้องการ
ออกมาให้ปรากฏ คือ การรวบรวมเอาหลายอารมณ์หลากความรู้สึกและหลายสิ่งหลาย
อย่างรวมเข้าไว้ด้วยกนั เพราะการแสดงอารมณ์ความรู้สกึเชิงศิลปะนัน้ตา่งออกไปจากการ
แสดงอารมณ์โดยทัว่ ๆ ไป เน่ืองจากต้องเก่ียวข้องกบัเจตนาการรับรู้ความรู้สกึอารมณ์เก็บ
กด และอารมณ์สะเทือนใจ ยิ่งกว่านี ้ยงัต้องสมัพนัธ์กับเจตนคติ สภาพบรรยากาศ ความ
คาดหวัง  ความผิดหวัง  (Disappoint)  ความหมดหวัง  (Frustrate)  ความเจ็บปวด 
ความเครียด และอารมณ์ผ่อนคลาย การแสดงอารมณ์ทางศิลปะนัน้ ต่างจากอารมณ์
ความรู้สึกทางวิทยาศาสตร์ เพราะไม่ได้แสดงสภาพวตัถุหรือสิ่งใด ๆ แค่ลกัษณะหรือเชิง
ปรนยันิยม เช่นทางวิทยาศาสตร์ หากต้องสําแดงพลงัอารมณ์ท่ีสามารถจงูใจให้ผู้ชม ผู้อ่าน 
หรือผู้ ฟัง เกิดอารมณ์คล้อยตามด้วย นอกจากนี ้ยงัมีเร่ืองของความคิดสร้างสรรค์ หรืออตั
ลกัษณ์ของศิลปิน ก็เป็นสิ่งหนึ่งอยู่ในการแสดงออกด้วย น่ีคือหลกัการสําแดงออกทัว่ ๆ ไป 
ท่ีมีทัง้การแสดงอารมณ์และถ่ายทอดอารมณ์68 

 จอห์น ดวิอี ้(John Dewey) (1859-1952) 
 กําจร สนุพงษ์ศรีได้กลา่วถึงดวิอี ้ไว้ความวา่  

นกัปรัชญาชัน้นําในลทัธิปฏิบตัินิยม (pragmatism) ชาวอเมริกนั นอกจากนีย้งัได้ช่ือว่าเป็น
นกัการศึกษาและนักปฏิรูปการศึกษาคนสําคญั มีผลงานนิพนธ์เก่ียวกับประเด็นหลกัทัง้หมดใน

                                                            

 
67เร่ืองเดียวกนั, 119. 
68เร่ืองเดียวกนั, 124. 
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วิชาปรัชญา ได้รับการยกยอ่งให้เป็นบคุคลดีเดน่ผู้หนึง่ของสํานกัปรัชญาอเมริกา ในสว่นท่ีเก่ียวกบั
งานศลิปะ ดวิอีเ้ช่ือวา่ในธรรมชาตไิด้จดัระบบระเบียบของกระบวนการ (Process) ตา่ง ๆ ไว้อย่าง
สมบูรณ์ ดงันัน้มโนภาพทางศิลปะเกิดจากประสบการณ์และประสบการณ์ก็มาจากกระบวนการ
เชิงธรรมชาติท่ีสามารถควบคมุและทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึน้อย่างต่อเน่ือง มโนภาพของศิลปะคือ
ผลสําเร็จอนัยิ่งใหญ่ในประวตัศิาสตร์ของมนษุยชาติ69 

 นอกจากนีกํ้าจร สนุพงษ์ศรี ได้อธิบายถึงปรัชญาศิลปะของดิวอีไ้ว้ ความว่า กล่าวได้ว่า  
ดิวอี ้คือ ผู้ นําแห่งลทัธิประสบการณ์ ซึ่งเขาได้แยกประสบการณ์ออกเป็น 2 ลกัษณะใหญ่ คือ 
ประสบการณ์ในชีวิตประจําวัน และประสบการณ์กับสิ่งแวดล้อม ซึ่งประสบการณ์ท่ีเกิดขึน้นัน้
สามารถแยกออกได้เป็นประสบการณ์ท่ีจําฝังใจ ซึง่เรียกว่าประสบการณ์แท้ และประสบการณ์ท่ีไร้
ซึง่ความทรงจํา ซึง่ประสบการณ์ท่ีจําฝังใจ เป็นสิง่ท่ีมีความสําคญั มีความหมาย สว่นประสบการณ์
ท่ีไร้ซึง่ความทรงจําอาจเป็นเร่ืองทัว่ไป ไร้แก่นสาร จึงลบเลือนได้ง่ายกว่า โดยทัว่ไปแล้วบคุคลจะมี
ประสบการณ์แท้ท่ีแตกตา่งกนัไป ขึน้อยู่กบัสิ่งท่ีเคยประสบมา เช่น ความเศร้า ความผิดหวงั ความ
รัก ความออ่นโยน ความเจ็บปวดฝังแน่น ซึง่ศลิปินผู้ มีประสบการณ์แท้ สามารถท่ีจะนําสิ่งเหลา่นัน้
มาแสดงออก หรือมาสร้างสรรค์ในผลงานศิลปะของตนเองได้ อีกหนึ่งประการ ในประเด็นปัญหา
ประสบการณ์นัน้ ปรัชญาทางศิลปะให้ความสําคญัต่อประสบการณ์ตรง เช่น เคยเห็น เคยฝัน ได้
สมัผสั และได้กระทําด้วยตนเองนัน้สําคญัท่ีสุด ส่วนประสบการณ์รอง เช่น ได้รู้จากคําบอกเล่า 
และจากการศึกษา สําคญัรองลงมา และประสบการณ์ใดท่ีสามารถนําไปใช้ปฏิบตัิได้ผลจริงตาม
การคาดหมาย ให้ถือวา่ เป็นประสบการณ์แท้ท่ีเป็นจริง70 

 จากปรัชญาท่ียกตวัอยา่งมาข้างต้น ได้แสดงให้เห็นโดยภาพรวมวา่ การสร้างสรรค์ศิลปะมี
ปัจจยัการทํางานร่วมกนัอย่างเป็นระบบกบัหลาย ๆ ปัจจยั ไม่ว่าจะเป็น จินตนาการ ประสบการณ์ 
อตัลกัษณ์ ความรู้สกึ อารมณ์ การสําแดง ซึง่สิง่เหลา่นีล้้วนเป็นสิง่สนบัสนนุปรัชญาของนกัปรัชญา
ในข้างต้น ท่ีได้นําความมีเหตผุล เพ่ือเพิ่มความเข้าใจและหลีกเล่ียงความเข้าใจผิดเก่ียวกับงาน
ศิลปะ ซึ่งปรัชญาเหล่านีย้งัคงสนับสนุนความเข้าใจให้เกิดขึน้มาอย่างยาวนานตัง้แต่อดีตจนถึง
ปัจจุบนั ผู้ ท่ีไม่ได้เก่ียวข้องกบัการทํางานศิลปะอาจจะยงัขาดความรู้ความเข้าใจและตีความของ
การทํางานศลิปะแบบผิด ๆ ออกไปได้ แตป่รัชญาได้สร้างความเข้าใจด้วยเหตผุล ทัง้การแสดงออก
ท่ีมองเห็น รูปแบบของการถ่ายทอด ไว้อย่างกระจ่างชัด แม้ว่า นักปรัชญาแต่ละคนจะได้ให้

                                                            
69เร่ืองเดียวกนั, 114-115. 

 
70เร่ืองเดียวกนั, 126. 
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ความหมายของปรัชญาท่ีมากมายออกไปหลายรูปแบบ แตถ้่าหากเราได้ทําความเข้าใจงานศิลปะ
ไปพร้อม ๆ กับปรัชญาของนกัปรัชญาท่ีได้เสนอแนวทางไว้ ก็จะสามารถทําความเข้าใจเก่ียวกับ
การสร้างสรรค์ผลงานศลิปะหลาย ๆ รูปแบบท่ีไมย่ากจนเกินไป 
 
  4.4 อทิธิพลจากศิลปิน 

อิทธิพลทางด้านศลิปกรรม คือ อีกหนึ่งแรงกระตุ้นสําคญัท่ีก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงาน
ทางศิลปะได้เป็นอย่างดี การสร้างสรรค์ศิลปะประเภทใด ๆ หากขาดซึ่งการริเร่ิมคงทําให้เกิดการ
สร้างสรรค์สิง่ใหม่ออกมาไม่ได้ การสร้างสรรค์ศิลปะได้พิสจูน์ให้กระจ่างชดัด้วยปรัชญาแล้วว่าการ
แสดงอารมณ์หรือการถ่ายทอดอารมณ์ เป็นความละเอียดอ่อนท่ีแตกต่างจากการแสดงอารมณ์
ทัว่ไป เพราะการแสดงออกท่ีลึกซึง้เหล่านีไ้ด้รับการยอมรับจากนกัปรัชญาแล้วว่า งานศิลปะ คือ
ประสบการณ์ทางจินตนาการ เพราะการสร้างสรรค์ไม่ใช่การประดิษฐ์ แตก่ารสร้างสรรค์ศิลปะ คือ
สิง่ท่ีบง่บอกความเป็นตวัตน (อตัลกัษณ์) ของศลิปินไว้ด้วย 
 ประสบการณ์และอัตลักษณ์ส่วนตน เม่ือสองสิ่งนีไ้ด้ทํางานร่วมกัน ได้ก่อให้เกิดการ
สร้างสรรค์งานศิลปะเฉพาะตัวขึน้ ศิลปินแต่ละคนได้มีความแตกต่างของการสร้างสรรค์ท่ี
หลากหลายออกไป ซึง่ข้าพเจ้าเองก็เช่นกนั ท่ีได้มีแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะไปในทิศทาง
ความชอบของตนเอง และนั่นก็คือการแสดงออกของอัตลักษณ์ออกมาอย่างชัดเจน มีศิลปิน
จํานวนไม่น้อยท่ีสร้างสรรค์ผลงานอนัเป็นต้นแบบและก่อให้เกิดความสนใจ อนัเป็นแรงกระตุ้นให้
เกิดการเรียนรู้ทัง้ทางด้านแนวความคิดและเทคนิค รวมถึงการนําเสนอให้ออกมาตรงตาม
วตัถปุระสงค์ของการสร้างสรรค์ผลงาน 

พนิรี สัณฑ์พทิกัษ์ 
 พินรี สันฑ์พิทักษ์ เป็นศิลปินชาวไทย จบการศึกษาทางด้านศิลปะจากประเทศญ่ีปุ่ น  
ลกัษณะงานศิลปะของพินรีท่ีโด่งดงัและมีช่ือเสียง คือ การทําภาพลกัษณ์ของเต้านมมาใช้ทํางาน
ศลิปะ ซึง่เป็นสิง่ท่ีประจกัษ์แก่สายตาคนได้ดีวา่เป็นสญัลกัษณ์ของความเป็นหญิง มาแสดงออกใน
งานของเธอเอง ซึง่ผลงานชดุนมในแตล่ะชดุก็มีความหลากหลายทางด้านเทคนิคและการนําเสนอ
ท่ีแตกตา่งกนัออกไป 
 สมพร รอดบุญ ได้เขียนบทความเก่ียวกบัการสร้างสรรค์ของพินรีลงในสจิูบตัรการแสดง
นิทรรศการ Breast and Beyond by Pinaree Sanpitak ความว่า แนวความคิดและความบนัดาล
ใจในการสร้างสรรค์ของพินรี มาจากสิ่งท่ีอยู่ใกล้ตวัท่ีสดุ นัน่คือ ประสบการณ์ชีวิตอนัมีค่าและมี
ความหมายอย่างลกึซึง้สําหรับตวัเธอในฐานะท่ีเป็น ผู้หญิงคนหนึ่งท่ีมีความสามารถรอบด้าน เป็น
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มารดาท่ีมีความรักอันยิ่งใหญ่ต่อบุตร และเหนือสิ่งอ่ืนใดเป็นศิลปินท่ีมีความมุ่งมั่นในการ
สร้างสรรค์ศิลปะด้วยความจริงใจเสมอมา ถึงแม้ว่าเวลาส่วนใหญ่ของเธอนัน้จะทุ่มเทให้กับการ
รับผิดชอบและเลีย้งดบูตุรชาย ซึง่เปรียบได้กบัภาระอนัใหญ่หลวงของชีวิตผู้หญิง แตพ่ินรีก็ไม่เคย
ละทิง้งานสร้างสรรค์ เธอกลบันําประสบการณ์จากภาระนัน้ถ่ายทอดออกเป็นงานศิลปะท่ีมีคณุค่า
ให้ผู้ อ่ืนได้ศกึษาและรับรู้ 
 สมพร รอดบญุ ยงักลา่วตอ่ไปอีกความวา่ สิง่ท่ีน่าสนใจเป็นอยา่งยิ่งนัน้ คือ ปรัชญาในการ
สร้างสรรค์ศิลปะของพินรี เธอให้ความสําคัญกับการทํางานซึ่งมิใช่เป็นการท้าทายความคิด 
ความรู้สึก รวมทัง้จิตใต้สํานึกของผู้ ดูงานเท่านัน้ แต่ความท้าทายดังกล่าวมีผลกระทบต่อเธอ
โดยตรงด้วยเช่นกัน ผลลพัธ์ท่ีได้นัน้คือเกิดการเรียนรู้และการประจกัษ์ในสิ่งใหม่หลาย ๆ ด้าน ท่ี
เอือ้ต่อพฒันาการในงานศิลปะของเธอ ความพิเศษท่ีมีอยู่ในงานของพินรีนัน้ ได้แก่การสะท้อน
ประสบการณ์ของชีวิตในแง่มมุต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบการณ์ซึง่เป็นบทบาทสําคญัท่ีสดุ
ส่วนหนึ่งในชีวิตของความเป็นผู้หญิงนัน้คือ บทบาทของความเป็นแม่นับตัง้แต่ตัง้ครรภ์ การให้
กําเนิดและการเลีย้งดูชีวิตน้อย ๆ ให้เติบใหญ่ ท่ีพินรีได้บรรจงบันทึกไว้ในงานศิลปะ ส่วน
สญัลกัษณ์ท่ีเป็นสายใยแห่งความรัก ความผกูพนัระหว่างแม่กบัลกูนัน้คือ “นม” ของผู้ เป็นแม่ ด้วย
เหตนีุ ้รูปทรงของนมจึงเป็นส่ือสําคญัในงานของพินรี ซึง่ถกูนํามาเสนอเป็นงานศิลปะในรูปแบบท่ี
หลากหลาย และมีการใช้วสัดใุนลกัษณะตา่ง ๆ กนั รูปทรง “นม” ในงานของพินรีจะเป็นสิ่งท่ีบอก
เล่าถึงภาวะอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดและบ่งบอกถึงวิถีชีวิตในช่วงเวลาต่าง ๆ ซึ่งมีทัง้ความเบิก
บาน ปีติยินดี ความสขุ ความเหน่ือยล้า ความร่วงโรย เป็นไปตามสงัขารและกาลเวลา แสดงสจั
ธรรมของสภาวะทางกายภาพ คือ สรีระและผลกระทบทางด้านจิตวิทยาของผู้ เป็นมารดา71  
 
 

                                                            

 71Breast and Beyond. การแสดงนิทรรศการ ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ มหาวิทยาลยัจฬุาลงกรณ์, 5-30 
กนัยายน 2545 (ม.ป.ท., 2545), ไมป่รากฏเลขหน้า. 
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ผสมผสาน ไม่ว่าจะเป็นระนาบ พืน้ผิวสมัผัส การสาน การผูกปม รวมไปถึงแรงบนัดาลใจจาก
เรขาคณิตมานําเสนอร่วมด้วย ในผลงานสิง่ทอขนาดใหญ่ของเธอเอง75 
 ซึง่งาน Mona Hessing ได้ผสมผสานงานศิลปะกบัการตกแต่งร่วมกบัสถาปัตยกรรมไว้
อย่างมากมายท่ีออสเตรเลีย ซึง่ผลงานตา่งก็ได้รับการยกย่องว่างเป็นงานฝีมือและมีความทนัสมยั
เข้ามาใช้ในงานสถาปัตยกรรมไว้อยา่งลงตวั 

 

 
 

ภาพท่ี 14  Mona Hessing, Nimbus (Wall Hanging) ขนาด 188 ซม. X 360 ซม., 1969. 
ท่ีมา: Art Quill Studio. Some Textiles @ The Powerhouse Museum ArtCloth. Accessed September 

22, 2013. Available from http://artquill.blogspot.com/2012/09/some-textilesthe-powerhouse-

museum.html 

 Olga de Amaral 
 Olga de Amaral เป็นศิลปินเท็กซ์ไทล์ชาวโคลมัเบีย (Textile Artist) และได้ศึกษา
สถาปัตยกรรมท่ี Collegio Mayor de Cundinamarca76 
 Olga de Amaral เป็นศิลปินท่ีโด่งดงัและมีผลงานเป็นท่ีรู้จกัระดบันานาชาติ ซึง่ผลงาน
มกัจะใช้สิง่ทอชิน้ใหญ่ประกอบกบัใบไม้สีเงินและสีทองปกคลมุรอบชิน้งาน โดยมีเทคนิคเฉพาะตวั

                                                            

 75National Gallery of Australia, accessed August 15, 2013, available from  
http://cs.nga.gov.au/Detail.cfm?IRN=44437 
 76The Cleveland Museum of  Art, Fiberworks, n.pag. 
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 จากการศกึษาข้อมลูท่ีมีความเก่ียวข้องกบัวิทยานิพนธ์ ในหวัเร่ือง “สีสนัแห่งจินตนาการ” 
ซึง่ข้อมลูท่ีได้จากการค้นคว้า ศกึษา อนัได้แก่ ข้อมลูเก่ียวกบัสี การรับรู้ และอิทธิพลท่ีได้รับในการ
สร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ร่วมกบัพืน้ฐานความรู้ท่ีมีอยูเ่ดมิ และวิเคราะห์ข้อมลูของอิทธิพลท่ีมี
ต่อการสร้างผลงาน อนัมีความเช่ือมโยงกับการทําวิทยานิพนธ์ โดยมีความมุ่งหมายของการ
สร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ ด้วยการใช้สีสันของตัววัสดุให้ก่อเกิดคุณค่าทางทัศนศิลป์ อาศัยแรง
บนัดาลใจและความประทบัใจสีสนัจากจินตนาการ  จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า ข้ อ มู ล ท่ี มี ค ว า ม
เก่ียวข้องในการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์สามารถสรุปองค์ความรู้ได้ออกเป็นสามส่วนหลกั ๆ คือ 
ส่วนท่ีหนึ่ง ได้แก่ ข้อมูลเก่ียวกับสี อนัประกอบด้วยเนือ้หาของ ทฤษฎีสีพืน้ฐาน สีกับความรู้สึก 
วิวฒันาการการใช้สีในงานจิตรกรรม การใช้สีในงานศิลปะในประเทศไทย ซึง่เนือ้หาของข้อมลูเป็น
ฐานความรู้เดิมท่ีก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ เพราะนอกเหนือจากการปฏิบตัิท่ีก่อให้เกิด
กระบวนการในการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์แล้ว ยงัต้องอาศยัความเข้าใจในทางทฤษฎีทางศิลปะท่ี
มีความจําเป็น ก่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีสมบูรณ์ ส่วนท่ีสอง คือ ข้อมูลเก่ียวกับการรับรู้ มีเนือ้หา
ประกอบด้วย คณุภาพของการมองเห็น สิ่งเร้า ซึง่ความเข้าใจท่ีมีตอ่การสร้างสรรค์นอกเหนือจาก
ฐานความรู้เร่ืองศิลปะแล้ว ข้อมูลทางด้านจิตวิทยา ยังเป็นอีกหนึ่งส่วนท่ีประกอบให้เกิดความ
เข้าใจการในการทําวิทยานิพนธ์มากขึน้ และส่วนท่ีสาม คือ ข้อมลูเก่ียวกบัอิทธิพลท่ีได้รับในการ
สร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ อนัประกอบไปด้วย ข้อมลูเร่ือง อิทธิพลจากธรรมชาติ อิทธิพลจาก
สภาพสงัคมและวฒันธรรม อิทธิพลจากปรัชญาและความเช่ือ อิทธิพลจากศิลปิน ซึง่อิทธิพลจาก
บริบทรอบตวั เปรียบดงัอีกหนึ่งปัจจยัสําคญัท่ีก่อให้เกิดผลงานศิลปะ อนัมีท่ีมาของการแสดงออก
ในรูปแบบผลงานท่ีก่อให้เกิดอตัลกัษณ์ได้  
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บทที่ 3 

 
ขัน้ตอนและการดาํเนินงานสร้างสรรค์ 

 
การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ “สีสนัแห่งจินตนาการ” ชุดนี ้เพ่ือเป็นแนวทางในการ

พฒันารูปทรง สีสนัท่ีมีอยู่อย่างหลากหลาย ของการแสดงออกทางด้านความรู้สกึและจินตนาการ 
โดยมีความมุ่งหมายของการใช้สีสนัจากตวัวสัดใุห้ก่อเกิดคณุค่าทางทัศนศิลป์ มาผสานร่วมกับ
รูปแบบวิธีการเพ่ือถ่ายทอดแนวความคดิ มีวิธีการดําเนินงาน ดงัตอ่ไปนี ้

 
1. ศึกษาองค์ความรู้ที่เก่ียวข้อง โดยศกึษาหลักการ แนวคดิ ทฤษฎี จากการเอกสารและ
งานวจิัยที่เก่ียวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงานที่ใช้สีในการแสดงออก 
 สํารวจ รวบรวมข้อมลูทัง้ภาคเอกสารและภาคสนามท่ีมีความเก่ียวข้องกบัการใช้สีในงาน
ศลิปะรูปแบบตา่ง ๆ ความเป็นมาของสีพอเป็นสงัเขป 
  ข้อมูลขัน้ต้นในการศกึษา 
    - เป็นการศกึษาจากประสบการณ์ท่ีได้จากการสมัผสัจริง จากการมองเห็นในสว่นของเร่ืองราว
จะเน้นศกึษาของรูปทรงและสีสนัจากจินตนาการมาใช้ เพ่ือถ่ายทอดความประทบัใจจากอารมณ์
ความสขุและความทกุข์ของข้าพเจ้า 
  ข้อมูลขัน้รอง  
    - เป็นการศกึษาข้อมลูจากการค้นคว้าทัง้ท่ีได้จาก ขา่วสาร นิตยสาร โทรทศัน์ สารคดี         
ภาพถ่ายตา่ง ๆ  
    - จากการสมัภาษณ์และปรึกษาแลกเปล่ียนทศันคตกิบัผู้ อ่ืน 
    - จากการสมัภาษณ์และปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษาและผู้ เช่ียวชาญ 
 รูปแบบของผลงาน 

การศกึษาข้อมลูด้านรูปแบบของงานศลิปะ  เป็นการวิเคราะห์ลกัษณะของทศันธาตท่ีุมีอยู่
ในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า รวมไปถึงการทําหน้าท่ีของทศันธาตุในลกัษณะจิตรกรรม     
3 มิต ิส่ือผสม และการจดัวาง การจดัทศันธาต ุ
 1. สี (Colors) ในผลงานการสร้างสรรค์ของข้าพเจ้า ซึง่เป็นผู้ ถ่ายทอดสีจากจินตนาการ สี
จงึมีความสําคญัเป็นอย่างมาก การเลือกใช้สีเป็นไปตามความรู้สกึและได้ถ่ายทอดร่วมกบัอารมณ์
เป็นสีสนัท่ีได้เกิดขึน้ การทําหน้าท่ีของสีในงานของข้าพเจ้ามีความสําคญัไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการทํา
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หน้าท่ีของนํา้หนกั เพราะการทํางานของสองสิ่งนีท่ี้มีอยู่ในงาน เป็นการทํางานท่ีต้องพึ่งพาซึ่งกนั
และกัน ค่าของความเป็นวัสดุซึ่งมีค่าของความเป็นสีท่ีมีอยู่ในตัวจะต้องมีการทํางานร่วมกับ
อารมณ์  ความรู้สกึของผู้ ถ่ายทอดจินตนาการ ซึง่การใช้สีในการสร้างสรรค์ของข้าพเจ้าได้เลือกใช้สี
ท่ีมีความกลมกลืนเป็นสว่นมาก หากเพียงแต่สว่นท่ีมีการตดักนัของสีจะน้อยกว่า ส่วนของการตดั
กนัในผลงานจะมีนํา้หนกัทํางานร่วมกนัสีเป็นสว่นมาก 
 - ความเป็นสี (Hue) ความเป็นสีท่ีเกิดขึน้ในตวังาน เป็นไปตามค่าของความเป็นสีท่ี
เกิดขึน้จากตวัวสัดท่ีุเลือกใช้ 
 - นํา้หนักของสี (Value) นํา้หนกัของสีท่ีเกิดขึน้ในตวังาน เป็นคา่นํา้หนกัของท่ีเกิดขึน้จาก
การซ้อนทบักนัของผ้า ด้วยเทคนิคในการสร้างสรรค์จะเป็นการตวักําหนดนํา้หนกัของสีท่ีเกิดขึน้ใน
งาน ซึง่เป็นไปตามอารมณ์ ความรู้สกึของผู้ ท่ีถ่ายทอดจินตนาการและแนวความคดิ 
 - ความจัดของสี (Intensity) ความสดหรือความบริสุทธ์ิของสีในผลงานการสร้างสรรค์
ของข้าพเจ้า เป็นไปตามตวัวสัดุ กล่าวคือ ค่าของสีจะจดัหรือหม่นลงเพียงใดนัน้ ได้เกิดจากการ
ถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สกึผา่นทางเทคนิค 

การใช้สีในงาน ความรู้สึกท่ีมีต่อสีสันของข้าพเจ้าเป็นสิ่งท่ีช่วยเติมเต็มในหลาย ๆ 
อารมณ์และในหลายครัง้ของความรู้สกึ รวมถึงการทํางานศิลปะของตนเอง ท่ีเปรียบเสมือนตวัปรุง
แตง่และแสดงออกถึงความรู้สกึท่ีมีอยูภ่ายในของตนเองได้อย่างชดัเจน เพราะสีกบัมนษุย์เรามีการ
เช่ือมโยงกนัโดยตรง เราสามารถสมัผสัความรู้สกึจากสีได้โดยตรงและสีกลายเป็นสญัลกัษณ์ของ
หลาย ๆ ความรู้สกึ วิวฒันาการทางด้านการศึกษาทําให้เกิดความหมายของสีเป็นตวัอกัษร สีสนั
ต่างๆ  ท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติเองก็มกัจะสามารถดลจิตใจและความรู้สกึไปต่าง ๆ นานาได้อยู่อย่าง
เสมอ ซึง่ในผลงานการสร้างสรรค์เร่ือง สีสนัแห่งจินตนาการ ของข้าพเจ้าได้ทําให้สีเกิดความหมาย
สองนยัะ ด้วยนํา้หนกัของสีท่ีมีความต่างออกจากกนัโดยชดัเจน ประกายสีระยิบระยบัท่ีเกิดจากสี
อนัหลายหลาก ถกูแบง่แยกออกจากกนัด้วยนํา้หนกัสีท่ีแตกตา่งกนัโดยสิน้เชิง  
 2. รูปทรง (Form) 

การเกิดของรูปทรง การเกิดของรูปทรงในผลงานของข้าพเจ้า คือ การเลือกใช้รูปทรงท่ี
เป็นสิง่ท่ีสามารถแสดงความรู้สกึ อารมณ์ของสีในผลงานของข้าพเจ้า จากแนวความคดิเร่ิมต้นด้วย
การแสดงออกถึงความประทบัใจสขุ ทุกข์ ท่ีข้าพเจ้ามีต่อการทํางานศิลปะของตนเอง หากกล่าว
โดยภาพรวมแล้ว ความรู้สึกทัง้หมดจากสิ่งท่ีประสบพบมาไม่ได้เป็นดั่งใจไปเสียหมด มีทัง้
ความรู้สกึและความรู้สกึทกุข์ ซึง่ข้าพเจ้าต้องการแสดงซึง่ความรู้สกึและอารมณ์ทัง้หมด ผ่านทางสี
ซึง่เป็นทศันธาตท่ีุให้อารมณ์ความรู้สกึอยู่ในตวัเองโดยตรงด้วยสีสนัตา่ง ๆ ผ่านการสร้างสรรค์ของ
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ข้าพเจ้า ความจําเป็นในการแสดงออกซึง่รูปทรงจงึเป็นรูปทรงท่ีไมต่วัแทนของสิง่ใด และไมต้่องการ
จะเลา่เร่ืองถึงสิง่ใดโดยเฉพาะเจาะจง 
   การใช้รูปทรง  

  ประเภทของรูปทรง รูปทรงท่ีเลือกใช้ในผลงานโดยมากเป็นรูปทรงเรขาคณิต 
(Geometric Form) คือ รูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผ้า เพราะรูปทรงเรขาคณิตเป็นรูปทรงท่ีให้ความรู้สึก
เป็นกลาง โดยมากในผลงานเป็นรูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผ้าซึ่งเป็นรูปทรงท่ีมีความเรียบง่าย โดยท่ี
ข้าพเจ้านํามาประกอบกนัของรูปทรงยอ่ย เพ่ือแสดงความคดิและอารมณ์ ด้วยวิธีการจดัวาง 

  ความสัมพันธ์ระหว่างรูปทรง ด้วยวิธีการของการจดัวางแล้ว ได้มีการนํารูปทรงหลาย 
ๆ รูปมาวางใกล้กนั ด้วยรูปทรงเหล่านัน้มีความคล้ายคลึงกนั ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์
หรือดึงดูดซึ่งกันและกัน แต่ด้วยนํา้หนักและสีมีความสมัพันธ์ท่ีเด่น จึงทําให้ความสมัพันธ์ของ
รูปทรงท่ีเหมือนกนัเป็นรองลงมา 

  การประกอบกันของรูปทรง มีการประกอบกนัของรูปทรงแบบ รูปทรงท่ีเคียงกนั  
 3. เส้น  (Line) เส้นเป็นทศันธาตท่ีุมีความสําคญัในการสร้างสรรค์งานของข้าพเจ้า โดย
เส้นทําหน้าท่ีเป็นขอบเขตของกลุ่ม รูปทรงท่ีร่วมกนัอยู่ เป็นเส้นโครงสร้างท่ีเห็นได้ด้วยจินตนาการ 
และเส้นยงัทําหน้าท่ีเป็นขอบเขตของท่ีวา่ง ของเขตรูปทรง ขอบเขตนํา้หนกัและขอบเขตของสี 

 4. พืน้ผิว (Texture) ลกัษณะพืน้ผิวในผลงานเป็นพืน้ผิวท่ีเกิดขึน้ตามตวัของวสัด ุวสัดท่ีุ
เลือกใช้เป็นผ้าโปร่งแสงชนิดตา่ง ๆ ซึง่ด้วยความเป็นผ้า เป็นสิ่งท่ีจบัต้องได้ ลกัษณะพืน้ผิวในงาน
จงึเป็นสิง่ไปตามคา่ของตวัวสัดเุองท่ีมีความแตกตา่งกนัออกไปของผ้าชนิดตา่ง ๆ 
 5. นํา้หนัก (Value) นํา้หนักทําหน้าท่ีให้ความรู้สึกและอารมณ์ด้วยการประสานความ
อ่อนแก่ในตัวของมันเอง ซึ่งในผลงานการสร้างสรรค์ของข้าพเจ้าเป็นงานนามธรรมด้วยแล้ว 
นํา้หนกัจึงเป็นส่วนสําคญัท่ีให้ความรู้สึกได้จากความอ่อนแก่ของนํา้หนกัท่ีประสานกนัอยู่ในงาน
โดยตรง นอกจากนํา้หนกัจะให้ความแตกต่างระหว่างรูปทรงและท่ีว่างในงาน บริเวณท่ีนํา้หนกัมี
ความตัดกันระหว่างอ่อนแก่ของรูปทรง นํา้หนักยังทําหน้าท่ีดึงดูดสายตาจากบริเวณหนึ่งสู่อีก
บริเวณหนึง่ให้ประสานเข้าหากนั ซึง่เป็นไปตามจงัหวะตามแนวทางการสร้างสรรค์ของข้าพเจ้า  
 6. ที่ว่าง (Space) ท่ีว่างท่ีมีอยู่ในผลงานเป็นสิ่งท่ีมีความสําคญัมาก เป็นท่ีท่ีให้ชิน้งานท่ี
ข้าพเจ้าสร้างขึน้สามารถดํารงอยู่ได้ ท่ีว่างนัน้แม้ว่าจะเป็นทศันธาตท่ีุมองไม่เห็น แตใ่นชิน้งานของ
ข้าพเจ้านัน้พืน้ท่ีส่วนของท่ีว่างจะปรากฏขึน้เม่ือทัศนธาตุต่าง ๆ กําหนดขึน้มาเป็นรูปร่างทําให้
เกิดปฏิกิริยาขึน้ ทําให้ท่ีว่างปรากฏขึน้มาได้ ซึ่งชลดู น่ิมเสมอได้อธิบายความหมายของท่ีว่าง 
ความวา่ 
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ความสําคญัของท่ีวา่งท่ีมีตอ่รูปทรง เม่ือมีสิง่หนึง่ปรากฏขึน้บนท่ีวา่งจะเกิดรูปกบัพืน้

หรือรูปทรงกบัท่ีวา่งขึน้ และท่ีวา่งนัน้จะเร่ิมมีรูปร่างขึน้ เป็นอยา่งเดียวกบัรูปร่างของรูปทรง

ท่ีปรากฏนัน้ แตมี่ลกัษณะเป็นลบ ตรงข้ามกบัรูปร่างของรูปทรงท่ีมีลกัษณะเป็นบวก ความ

เป็นบวกเป็นลบนีจ้ะเป็นปฏิกิริยาตอ่กนัอยู ่ทําให้เกิดพลงัผลกัดนัอยา่งตงึเครียดตลอดเวลา 

คนทัว่ไปจะมองเห็นความสําคญัของรูปทรงเทา่นัน้ เพราะเป็นสิง่เกิดใหม่ มีตวัตน มีน้อยคน

นกัท่ีจะนกึถึงท่ีวา่งซึง่เป็นสิง่มีมาแตเ่ดมิ แตศ่ลิปินจะมองเห็นและสนใจท่ีวา่งท่ีอยูร่อบ ๆ 

รูปทรงนัน้ด้วย เพราะท่ีวา่งทํางานไม่น้อยกวา่รูปทรง เป็นสิง่ท่ีให้ความดํารงอยูข่องรูปทรง

และให้ความสําคญัแก่งาน ศลิปินมองด ู“รูป” ท่ีเกิดขึน้จากการรวมกนัของรูปทรงกบัท่ีวา่ง 

มิใชม่องเฉพาะรูปทรง78  

 
2. ประมวลความคดิและกาํหนดขอบเขตในการทาํงาน 
    แนวความคดิและแรงบันดาลใจ 
 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “สีสนัแห่งจินตนาการ” เป็นการสร้างสรรค์ผลงาน
จิตรกรรม 3 มิติ รูปแบบนามธรรม ซึง่เป็นการนําเอาความงดงามในเร่ืองของสีสนัซึง่เป็นลกัษณะ
เฉพาะตวัออกมาถ่ายทอดในงานศิลปะ ซึง่การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของข้าพเจ้า ได้เกิดขึน้จาก
ประสบการณ์ ร่วมถ่ายทอดกับอารมณ์ ความรู้สึก ซึ่งประสบการณ์ล้วนเป็นสิ่งท่ีกระตุ้นให้เกิด
แนวความคิดในการสร้างสรรค์ บ่อยครัง้ท่ีอารมณ์ ความรู้สกึท่ีนอกเหนือจากความรู้สึกทัว่ไปเป็น
สิง่ท่ีนําพาความคดิและถกูพฒันาผา่นกระบวนการทางศลิปะ กลัน่กรองออกเป็นผลงานทางศิลปะ
ท่ีให้คณุค่ากบัตนเองและผู้ อ่ืนได้รับรู้ ซึ่งประสบการณ์ในชีวิตกบัสิ่งแวดล้อม คือ แรงสนบัสนนุให้
ความคิดเกิดการแสดงออก และนั่นคือสุนทรียะเฉพาะตัว และจินตนาการ เป็นอีกหนึ่งแรง
ขบัเคลื่อนการสร้างสรรค์ท่ีทําให้งานศิลปะของข้าพเจ้าเกิดคณุค่าแสดงออกมาเป็นอตัลกัษณ์กบั
งานศลิปะ และสมัผสัได้ถึงความบริสทุธ์ิในการแสดงออก 
 ตัง้แต่เล็กจนโต การทํางานศิลปะคือสิ่งท่ีอยู่ร่วมกับกับการเติบโตมาโดยตลอด ความ
เข้าใจตัง้แต่เด็กจนโตเก่ียวกับคําว่าศิลปะเป็นความเข้าใจท่ีผิวเผินเท่านัน้ จนกระทัง่ได้มาศึกษา
ระดับอุดมศึกษาจึงได้เรียนรู้ความหมายท่ีแท้จริงของงานศิลปะมากขึน้ แต่สิ่งหนึ่งท่ีสัมผัสได้
เหมือนกันบนเส้นกัน้ของคําว่าเข้าใจอย่างลึกซึง้และความเข้าใจแบบผิวเผิน คือความชอบ และ

                                                            
78ชลดู น่ิมเสมอ, องค์ประกอบของศลิปะ, พิมพ์ครัง้ท่ี 7 (กรุงเทพมหานคร: สํานกัพิมพ์อมัรินทร์, 

2544), 109. 
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ความไม่ชอบในการทํางานศิลปะ เม่ือทบทวนแล้วไม่ใช่เสียทุกสิ่งในการทํางานศิลปะท่ีจะมี
ความสขุไปเสียหมด บางอย่างของการเรียนรู้ก็ทําให้เกิดความรู้สกึทกุข์ นัน่เป็นเพราะความสนใจ
ในงานศิลปะอนัหลากหลายมีจุดเด่นท่ีแตกต่างกันออกไป แต่ด้วยความมมุานะก็สามารถทําให้
นําพาการเรียนรู้ทกุ ๆ ครัง้ผา่นพ้นมาได้ 

จากการสร้างสรรค์ในลักษณะเฉพาะตัวรูปแบบนามธรรม ล้วนแล้วแต่มีท่ีมาจากแรง
บนัดาลใจทางศิลปะ กล่าวคือ การสร้างสรรค์ศิลปะไม่ได้มีการเรียนรู้แต่เพียงทางด้านการลงมือ
ปฏิบตัิเท่านัน้ แต่ยงัมีทฤษฎีเก่ียวกับศิลปะท่ีให้เรียนรู้เพิ่มเติมอีกมากมาย ซึ่งการศึกษาเก่ียวกับ
งานศิลปะทัง้ในประเทศไทยและสากลนัน้ ล้วนแต่มีความสืบเน่ืองคาบเก่ียวกัน ด้วยเทคโนโลยี 
และความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเน่ืองของโลกมนุษย์ จึงทําให้มนุษย์มีการเช่ือมโยงเข้าหา
กนัด้วยความรวดเร็ว ซึ่งลกัษณะการทํางานของศิลปินทัว่โลกอาจมีความคล้ายคลึงกนั แต่ด้วย
ประสบการณ์ทางสนุทรียะท่ีตา่งกนั อาจก่อให้เกิดลกัษณะการทํางานเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ตนเองท่ีเป็นมากกวา่การสร้างสรรค์เพ่ือความงามแตเ่พียงอยา่งเดียว  
 จากการศึกษาเก่ียวกับศิลปะ ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลของการศึกษานี ้มูลเหตุสําคญัท่ีทํา
ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการสร้างสรรค์เก่ียวกับเร่ืองของสีสนั ได้เก่ียวข้องกับการการศึกษา
เก่ียวกบัการทํางานศิลปะรูปแบบอิมเพรสชัน่นิสม์ในช่วงของศิลปนิพนธ์ ความเข้าใจท่ีได้รับจาก
การศกึษาทําให้ข้าพเจ้ามีการเรียนรู้และหาข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัการทํางานของลทัธิอิมเพรสชัน่-
นิสม์มากขึน้ การวิเคราะห์ผลงาน และศึกษาประวัติของการเกิดลทัธิอิมเพรสชั่นนิสม์พร้อมทัง้
ศลิปินในลทัธิอิมเพรสชัน่นิสม์ 
 ศลิปะรูปแบบอิมเพรสชัน่นิสม์มีท่ีมาของการสร้างสรรค์ด้วยเหตปัุจจยัของช่วงเวลาท่ีมีการ
เปล่ียนแปลง อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมได้ส่งผลกระทบต่อการทํางานของศิลปะ การก่อให้เกิดการ
สร้างสรรค์รูปแบบของงานศิลปะท่ีหลีกหนีรูปแบบเดิม ๆ จึงเป็นการฝ่าฟันให้เกิดการยอมรับท่ี
อาศยัความอดทนและความตัง้ใจของศิลปินเป็นอย่างสงู และนัน่ก็คือผลพวงอนัมีประโยชน์อนั
มหาศาลแก่วงการศลิปะ และก่อเกิดงานศิลปะอีกนานบัประเภทตามมา สิ่งท่ีข้าพเจ้าสนใจและสิ่ง
นัน้ได้ส่งอิทธิพลในการสร้างสรรค์งานศิลปะของข้าพเจ้าเป็นอย่างมาก คือ การใช้สี ของลทัธิ-      
อิมเพรสชั่นนิสม์ แม้ว่าการทํางานในรูปแบบจิตรกรรม 3 มิติ แบบจัดวางนี  ้จะไม่ได้เป็นงาน
จิตรกรรมหรือประตมิากรรมแบบอิมเพรสชัน่นิสม์โดยตรง แตท่ี่มาของการรับรู้ในเร่ืองของสีสนั ได้มี
การผ่านช่วงเวลาในชีวิตของข้าพเจ้า ก่อให้เกิดความประทบัใจในเร่ืองของสี ทํางานร่วมกับการ
แสดงออก ลัทธิอิมเพรสชั่นนิสม์ คือ ต้นแบบของการทํางานท่ีเลือกใช้สีท่ีมีความอ่อนโยนและ
หลากหลายอยู่ในผลงานชิน้เดียวกัน ประกายสีท่ีได้รับรู้จากการมองภาพ คือ ความหลากหลาย



 
 

67 
   

 

ของสีท่ีธรรมชาติมอบให้และศิลปินกลุ่มนีไ้ด้เก็บช่วงเวลาเหล่านัน้ ช่วงเวลาท่ีธรรมชาติเป็นผู้ ให้สี
และศลิปินพยายามจะถ่ายทอดออกมา  
 ศิลปินอิมเพรสชั่นนิสม์ได้แสดงให้เห็นว่าการทํางานร่วมกันของศิลปินกับสี มีความน่า-
ประทบัใจในตวัของมนัเอง ซึ่งความประทบัใจในการถ่ายทอดงานศิลปะ เป็นมากกว่างานศิลปะ
เหมือนจริงแตม่นั คือ ความประทบัใจร่วมกบัประสบการณ์ของศิลปิน ถ่ายทอดออกมาเป็นผลงาน
ท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวั เป็นท่ีน่าจดจําและพิสจูน์ความเป็นศลิปะออกมา 
  ความประทบัใจท่ีเกิดขึน้จากการเรียนรู้เก่ียวกบัศิลปะยงัคงเป็นสิ่งท่ีตราตรึงและจดจําได้
เป็นอยา่งดี ดงันัน้การสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ชดุนี ้จึงได้นําความประทบัใจเหลา่นีอ้อกมาถ่ายทอด
เป็นงานศลิปะ ซึง่มีทัง้ความประทบัใจทัง้เร่ืองสขุและเร่ืองทกุข์ ซึง่สิ่งท่ีนําพาความรู้สกึได้เป็นอย่าง
ดีในการแสดงออก คือ เร่ืองของสี ซึง่เป็นสิ่งท่ีข้าพเจ้าสนใจและอยากนําเสนอออกมาในงาน ด้วย
รูปแบบของงานนามธรรม โดยใช้เร่ืองของสีเป็นเป็นตวันําเสนอแนวความคิดในการแสดงออก 
เพราะสีคือสิ่งหนึ่งท่ีสามารถนําพาอารมณ์ในจิตใจเพ่ือถ่ายทอดอารมณ์ในการทํางานออกมาได้
เป็นอย่างดี ซึ่งมีเทคนิคของตดั เย็บ ด้วยผ้าโปร่งแสงท่ีเม่ือนํามาทบัซ้อนกนัแล้วจะให้ความรู้สึก
ของสีใหม่เกิดขึน้มาได้ และประกายของสีจะทํางานร่วมกบัผลงานด้วย และความโปร่งแสงของผ้า
คือ สิง่ท่ีจะนําพาความคดิสูห้่วงแห่งจินตนาการของข้าพเจ้า 
 ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานขึน้  โดยมีความประทับใจจากความสวยงามของสีสัน 
เปรียบเสมือนแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะ การแสดงออกโดยนําสิ่งท่ีตราตรึงในจิตใจ
คือ การแสดงออกของตวัตนโดยแท้จริง สีสนัเปรียบดงัความสขุในการสร้างสรรค์ของข้าพเจ้า การ
ถ่ายทอดความงามผ่านทางรูปทรงและสีสนัจากจินตนาการส่วนตนจึงเป็นดงัข้าพเจ้าคาดหวงัจะ
ถ่ายทอดความสขุผ่านทางวสัดแุละสีสนัต่าง ๆ ของการทํางานร่วมกันท่ีเกิดจากตวัวสัดเุอง และ
สีสนัในงานท่ีก่อให้เกิดประกายสีตา่ง ๆ เปรียบดงัประกายความสขุของข้าพเจ้าท่ีอยู่ในงาน และ
สามารถนําความรู้สกึท่ีมีอยูใ่นงานไปสูผู่้ชมงานได้ 
 
3. กระบวนการสร้างสรรค์ 

ประกอบด้วย 2 ระยะ ได้แก่ 

    3.1 ระยะก่อนทาํวิทยานิพนธ์ 
ผลงานการสร้างสรรค์ช่วงระยะก่อนวิทยานิพนธ์ เป็นการสร้างสรรค์ผลงานส่ือผสม 3 มิต ิ

โดยมีรูปแบบของการจดัวาง เร่ือง “ความประทบัใจสขุ-ทกุข์ ของข้าพเจ้า” โดยมีแนวความคิด คือ 
ความประทบัใจสขุ –ทกุข์ ของข้าพเจ้า เปรียบเสมือนแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 
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การแสดงออกโดยนําสิง่ท่ีตราตรึงในจิตใจ เป็นการแสดงออกของตวัตนโดยแท้จริง ด้วยรูปทรงและ
สีสนัแห่งจินตนาการ ซึง่สีสนัเปรียบดงัการแสดงสําคญั จึงเป็นการถ่ายทอดแนวความคิดผ่านทาง
ตวัวสัด ุ ท่ีมาของแรงบนัดาลใจจากสิ่งต่าง ๆ รอบตวัในวยัเด็ก คือ ของเล่นและการสร้างสรรค์
ศลิปะตา่ง ๆ โดยมีการแสดงออกของสีสนัท่ีเช่ือมโยงอารมณ์ ความรู้สกึ โดยตรงในผลงาน 

ผลงาน ชุด “ความประทบัใจสขุ-ทุกข์ ของข้าพเจ้า” ประกอบด้วยผลงานทัง้หมด 3 ชิน้ 
โดยเทคนิคตัด เย็บ และมีการสื่อความหมายด้วยสิ่งของ อันมีท่ีมาจากแนวความคิด ซึ่งการ
สร้างสรรค์ในระยะก่อนวิทยานิพนธ์นี ้ยงัคงมีการใช้รูปทรงอิสระซึง่เป็นการส่ือความหมายในเร่ือง
ของความรู้สกึท่ีแตกตา่งผา่นทางรูปทรง 3 มิต ิ 

การแสดงออกในการสร้างสรรค์ในระยะก่อนวิทยานิพนธ์ จึงเป็นการแสดงออกความเป็น
ตวัตนผ่านทางสีสนัร่วมกบัอารมณ์และความรู้สึก พร้อมทัง้สิ่งของต่าง ๆ ท่ีเป็นตวัส่ือความหมาย
ร่วมกบัชิน้งาน 
 
    3.2 ระยะทาํวิทยานิพนธ์ 
     การสร้างสรรค์ผลงานช่วงการทําวิทยานิพนธ์ เป็นการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม 3 มิติ
ส่ือผสม รูปแบบนามธรรม เร่ือง “สีสนัแห่งจินตนาการ” โดยมีแนวความคิดและท่ีมาจากความ
ประทบัใจจากความสวยงามของสีสนั เปรียบเสมือนแรงบลัดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะ การ
แสดงออกโดยนําสิ่งท่ีตราตรึงในจิตใจคือการแสดงออกของตัวตนโดยแท้จริง สีสันเปรียบดัง
ความสุขในการสร้างสรรค์ของข้าพเจ้า การถ่ายทอดความงามผ่านทางรูปทรงและสีสันจาก
จินตนาการส่วนตน จึงเป็นดัง่การถ่ายทอดความประทบัใจสขุ ทุกข์ผ่านทางวสัดแุละสีสนัต่าง ๆ 
ของการทํางานร่วมกนัท่ีเกิดจากตวัวสัดเุอง และสีสนัในงานท่ีก่อให้เกิดประกายสีตา่ง ๆ เปรียบดงั
ประกายความสขุของข้าพเจ้าท่ีอยูใ่นงาน 
 การสร้างสรรค์ผลงานช่วงวิทยานิพนธ์นี ้ข้าพเจ้าได้เลือกใช้เทคนิคการเย็บผ้า ซึ่งเป็น
เทคนิคท่ีสามารถตอบโจทย์ของแนวคิดท่ีเป็นทางด้านอารมณ์ ความรู้สกึ ท่ีต้องการแสดงออกถึง
สีสนัในจินตนาการของข้าพเจ้าได้เป็นอยา่งดี 

  ผลการวิเคราะห์การดาํเนินงานวิทยานิพนธ์ 
การพัฒนา ในการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะของข้าพเจ้ามีความเก่ียวเน่ืองกบัเร่ืองของสีสนั

มาโดยตลอด สีท่ีเกิดขึน้ตามธรรมชาติมีอยู่อย่างหลากหลาย สีท่ีเกิดขึน้อย่างมากมายจนนบัไม่
ถ้วนเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ สีสันต่าง ๆ เปรียบเสมือนความผูกพันกับชีวิตอย่าง
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หลีกเล่ียงไม่ได้ รวมถึงในการสร้างสรรค์งานศิลปะ ท่ีมีมกัจะแสดงออกถึงอารมณ์ ได้อย่างตรง
ความรู้สกึเสมอ  
 การสร้างสรรค์ก่อนวิทยานิพนธ์ระยะปริญญาตรีเป็นเร่ืองราวเก่ียวกับสีสนัได้เข้ามามี
บทบาทในการสร้างสรรค์ผา่นทางผลงานจิตรกรรม ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ถึงบรรยากาศสีท่ีเกิดขึน้อย่าง
หลากหลายท่ีเกิดร่วมกบัจินตนาการ ผ่านเทคนิคสีนํา้มนั ซึง่มีท่ีมาของเนือ้หาจากธรรมชาติ นัน่ก็
คือ บึงบัว สถานท่ี ๆ สามารถเปิดกว้างและสุขสงบ ส่วนการสร้างสรรค์ช่วงวิทยานิพนธ์ได้นํา
ประสบการณ์ตรงของตนเองเข้ามาเป็นเร่ืองราวในการสร้างสรรค์แทน แต่ยงัคงเน้นในเร่ืองของ
อารมณ์ความรู้สกึท่ีมีตอ่เร่ืองราวและถ่ายทอดผา่นทางสีสนัในรูปแบบของนามธรรม 
 การเปล่ียนแปลงแนวความคดิในการสร้างสรรค์มีความสําคญักบัการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
ผลงานเป็นอย่างมาก เพราะการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ได้มีการปรับเปล่ียนจากแนวความคิด
ออกไปจากเดมิไปอยา่งสิน้เชิง แม้วา่จะสีสนัจะเข้ามามีบทบาทในการสร้างสรรค์เหมือนกนั แตก่าร
สร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ได้มีการแสดงออกในรูปแบบของนามธรรม และต้องการแสดงออกถึง
อารมณ์ ความรู้สกึเป็นส่วนมาก เทคนิคการตดั เย็บ ด้วยวสัดผุ้าโปร่งแสงจึงเหมาะสมและรองรับ
แนวความคดิได้เป็นอยา่งดี  

การพัฒนาด้านรูปแบบ  
การสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ได้มีการเปล่ียนแปลง จากระยะก่อนการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์

ระยะปริญญาตรี คือรูปแบบจากจิตรกรรม 2 มิติ เทคนิคสีนํา้มัน มาเป็นรูปแบบของนามธรรม 
เทคนิคส่ือผสมแบบจดัวางแทน ซึ่งการเปล่ียนแปลงรูปแบบการทํางาน ได้ทําให้ข้าพเจ้าเกิดการ
เรียนรู้ท่ีจะแสดงอารมณ์ ความรู้สึกผ่านทางสีสนัในรูปแบบท่ีต่างออกไป ตวัวสัดท่ีุนํามาใช้สร้าง
ผลงานได้มีส่วนทําให้ผลงานมีอารมณ์ความรู้สึกของสีท่ีต่างออกไปจากสมัยช่วงก่อนทํา
วิทยานิพนธ์ ท่ีเป็นรูปแบบของสจันิยมค่อนข้างมาก ซึ่งช่วงการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ข้าพเจ้าได้
ถ่ายทอดสีสนัแห่งจินตนาการออกในรูปแบบนามธรรม เทคนิคส่ือผสม ทําให้ความรู้สกึของข้าพเจ้า 
สามารถปรากฏออกในผลงาน และแสดงออกถึงอารมณ์ของสีสนัท่ีข้าพเจ้าต้องการสื่อออกมาได้ 

การพัฒนาด้านเทคนิค 
การพัฒนาทางเทคนิค เป็นอีกหนึ่งการเรียนรู้ท่ีข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ให้เกิดขึน้ ซึ่งการ

สร้างสรรค์ก่อนวิทยานิพนธ์ระยะปริญญาตรีเป็นการสร้างสรรค์แบบจิตรกรรม เทคนิคสีนํา้มนั ได้มี
การปรับเปลี่ยนมาเป็น การสร้างสรรค์ด้วยรูปแบบเทคนิคท่ีแตกต่างออกไปจากเดิมโดยสิน้เชิง คือ
รูปแบบสื่อผสม เทคนิคการตดั เย็บ การสร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิคเป็นไปตามเร่ืองราวและ
แนวความคดิ อนัเป็นมลูเหตขุองการสร้างสรรค์ ซึง่แตล่ะเทคนิคท่ีข้าพเจ้าเลือกใช้ในการสร้างสรรค์
ผลงานทางศิลปะล้วนเป็นเทคนิคท่ีช่ืนชอบและสามารถแสดงออกถึงอารมณ์ ความรู้สึกของ
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ข้าพเจ้าได้เป็นอยา่งดีทัง้สิน้ รวมไปถึงการเรียนรู้ท่ีได้แสดงออกความรู้สกึสีสนัของตนเองในเทคนิค
การเย็บผา่นทางผ้าหลากสี นอกจากนีก้ารปรับเปล่ียนเทคนิคจากงานจิตรกรรม มาเป็นส่ือผสม ยงั
ทําให้เกิดกระบวนการการเรียนรู้ท่ีเพิ่มมากขึน้จากเดิม เพราะการจดัวางได้เข้ามามีบทบาทร่วมกบั
ส่ือผสมเหลา่นัน้ด้วย  

เนือ้หาที่ใช้ในการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ 
ความคิด ความรู้สกึ จินตนาการและเร่ืองราว ล้วนเป็นองค์ประกอบสําคญัในการเร่ิมต้นท่ี

จะสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า ซึง่แตล่ะสว่นล้วนมีความสอดคล้องกนั ทางด้านความคดิของการ
สร้างสรรค์ได้ถกูเร่ิมต้นมาพร้อม ๆ กบัความรู้สกึท่ีมีต่อเร่ืองราว ความรู้สกึท่ีข้าพเจ้าได้มีต่อความ
ประทับใจสุข ทุกข์ ในการทํางานศิลปะของข้าพเจ้า เพราะตัง้แต่จําความได้ข้าพเจ้าได้มี
ประสบการณ์เก่ียวเน่ืองกับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะมาโดยตลอด ซึ่งบ่อเกิดท่ีสําคญัของการ
สร้างสรรค์อีกหนึ่งอย่างท่ีมีผลกระทบโดยตรงกบัความรู้สกึและพฤติกรรม นัน่ก็คือ ของเล่นต่าง ๆ 
มากมายตัง้แต่เด็กจนโต ได้กลายเป็นอีกหนึ่งตวัแปรสําคญัท่ีปรุงแต่งความคิดความอ่าน และ
จินตนาการ และสิ่งเหล่านีท่ี้ทําให้จุดประกายซึ่งความคิดและสมัผสักับความรู้สึกเก่ียวกบัศิลปะ
เป็นสําคญั ด้วยความรักและความผกูพนัท่ีมีให้กบังานศิลปะจึงทําให้เกิดความประทบัใจมากมาย 
จึงต้องการจะแสดงออกความรู้สกึท่ีมีเหลา่นีผ้่านทางสีสนั โดยให้ความรู้สกึ อารมณ์ของตนเองถกู
ถ่ายทอดผา่นทางสีสนัท่ีมีอยูอ่ยา่งหลากหลายร่วมกบัจินตนาการ 

เนือ้หาที่ใช้แสดงออก การแสดงออกในงานศิลปะของข้าพเจ้า ล้วนมีความเก่ียวข้องกบั
เร่ืองราวท่ีได้กล่าวมา แม้ว่าการแสดงออกในผลงานจะไม่ได้บ่งบอกถึงการเล่าเร่ืองราวจาก
ความคิด แต่เร่ืองราวได้กลายเป็นตวัจุดประกายความรู้สึกและสนบัสนุนการแสดงออกผ่านทาง
งานศิลปะในรูปแบบนามธรรม อารมณ์และความรู้สึกท่ีมีอยู่ในงานล้วนท่ีมาจากเร่ืองราวทัง้สิน้ 
เพราะมนุษย์และสีสนัล้วนเป็นสิ่งท่ีธรรมชาติสร้างขึน้ให้สมัผสัซึ่งกันและกัน การรับรู้ถึงอารมณ์ 
ความรู้สกึของสี จงึเป็นสามญัสํานกึของมนษุย์เสมอ 

เนือ้หาแสดงออกทางทศันศิลป์ เร่ืองราวและความคดิของการสร้างสรรค์ผลงานนี ้ได้ใช้
ในการแสดงออกของผลงานได้อย่างสอดคล้องกัน เพราะเร่ืองราวและความคิดท่ีเลือกมาเป็น
ประสบการณ์ตรงของข้าพเจ้า ท่ีสามารถสมัผสัได้อย่างลกึซึง้และข้าพเจ้าเข้าใจถึงปัญหาและท่ีมา 
จงึสามารถนําเร่ืองราวและความคดิมาวิเคราะห์เพ่ือจะสร้างสรรค์ผลงานได้อยา่งสอดคล้อง เปรียบ
ดงัการตีแผอี่กหนึง่การสร้างสรรค์ท่ีมาจากประสบการณ์ตรงท่ีกลายมาเป็นผลงานศิลปะ อนัมีท่ีมา
ของแนวความคิด เก่ียวกบัความรู้สึกประทบัใจสขุและทกุข์ ท่ีสามารถบอกเล่าและรับรู้ความรู้สึก
ผา่นสีสนัแห่งจินตนาการได้ไมย่ากเพราะสีคือ อีกหนึง่ทศันธาตท่ีุบง่บอกถึงความรู้สกึได้เป็นอยา่งดี 
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รูปแบบทางศิลปะ 
  ลักษณะของรูปทรง  
การเลือกรูปทรงในการสร้างสรรค์ เป็นอีกหนึ่งกระบวนการท่ีมีความสําคญัเป็นอย่างมาก 

ด้วยเร่ือง สีสันแห่งจินตนาการและแนวความคิด ท่ีต้องการจะแสดงออกถึงความรู้สึก ซึ่งเป็น
นามธรรม การเลือกรูปทรงจึงจําเป็นท่ีจะต้องให้ข้าพเจ้าได้แสดงอารมณ์ ความรู้สึกของสี เพ่ือ
นําเสนอความงามของสีไปพร้อม ๆ กบัแนวความคิดของตนเองด้วย ข้าพเจ้าจึงเลือกใช้รูปทรงท่ีไม่
เฉพาะเจาะจงถึงสิ่งใด เพราะไม่ต้องบีบความคิดของอารมณ์และความรู้สึกของผู้ ถ่ายทอด
จินตนาการไปกับรูปทรงมากจนเกินไป โดยเลือกใช้รูปทรงเรขาคณิตแบบส่ีเหล่ียมผืนผ้า ซึ่งเป็น
รูปทรงท่ีเรียบง่าย แต่สร้างสรรค์ให้มีขนาดใหญ่ซึ่งเป็นการเพิ่มพืน้ท่ีของสีให้ทํางานมากขึน้ เป็น
รูปทรงท่ีไมต้่องการเลา่เร่ืองถึงสิง่ใดโดยเฉพาะเจาะจง 

การแสดงออกของรูปทรงเป็นการแสดงออกผ่านทางรูปทรงท่ีมีอยู่ คือ รูปทรงเรขาคณิต 
นัน่ก็คือส่ีเหลี่ยมผืนผ้า โดยมีการประกอบกนัของรูปทรง เป็นการประกอบกนัของรูปทรงท่ีซํา้กนัใน
ผลงานนัน้ รูปทรงในตวังานให้ความหมายในแง่ของการเป็นท่ีรองรับ เพ่ือให้สีจากจินตนาการ
สามารถแสดงผลให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ 

  ลักษณะการทาํงานร่วมกันของรูปทรงและพืน้ที่ว่าง  
พืน้ท่ี ๆ นําผลงานเข้าไปติดตัง้ ทําให้พืน้ทีว่างมีปฏิสมัพนัธ์ร่วมกับผลงาน บางส่วนหาย 

บางสว่นยงัอยู่ ลกัษณะการใช้ท่ีว่างในผลงาน เกิดจากการทํางานร่วมกนัของรูปทรงกบัพืน้ท่ีว่าง 
ซึง่เป็นการจดัวางผลงานประกอบกนัด้วยหลายส่วน เม่ือผลงานได้รับการติดตัง้ในพืน้ท่ีว่าง จึงทํา
ให้พืน้ท่ีว่างในงานลดลง พืน้ท่ีว่างในงานจัดว่าเป็นส่วนสําคัญในการติดตัง้งานของข้าพเจ้า 
เน่ืองจากพืน้ท่ีวา่งคือสว่นช่วยทําให้การรับชมงานสมัฤทธ์ิผลมากขึน้ 

  ลักษณะของการใช้สี 
ลักษณะการใช้สีในผลงานการสร้างสรรค์ของข้าพเจ้า เป็นการใช้สีท่ีเกิดจากอารมณ์ 

ความรู้สกึของตนเอง ซึง่สีสนัท่ีได้ใช้ถ่ายทอดลงไปในผลงานเป็นการสร้างสรรค์เร่ืองของสีผ่านทาง
จินตนาการของผู้ ถ่ายทอดเอง ซึ่งมีการใช้สีออกเป็นสองลกัษณะ คือสีโทนมืด (นํา้หนกัแก่) และสี
โทนสว่าง (คา่นํา้หนกัอ่อน) มีการให้ความหมายของสีท่ีแตกตา่งกนัออกไป กล่าวคือ ในสว่นของสี
ท่ีให้ค่านํา้หนักเข้ม เปรียบดังความรู้สึกทุกข์ท่ีได้เกิดขึน้ ความหม่นหมองและอยากเก็บงํา
ความรู้สึกเหล่านัน้แต่เพียงผู้ เดียว ถูกถ่ายทอดผ่านทางนํา้หนักเข้ม และในส่วนของสีท่ีให้ค่า
นํา้หนกัอ่อน เปรียบดงัรู้สกึสขุท่ีได้เกิดขึน้ เป็นความรู้สกึท่ีประทบัใจ และด้วยความสกุสว่างของสี
จงึเปรียบเสมือนความปีตยิินดีและสวยงามในความรู้สกึเสมอ 

 



 
 

72 
   

 

  ลักษณะของการใช้มิต ิ
 การสร้างสรรค์จิตรกรรม ส่ือผสม ของข้าพเจ้าเป็นการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบ 3 มิต ิ
ร่วมกับพืน้ท่ีว่าง ซึ่งรูปทรงท่ีมีอยู่ในงานถูกสร้างให้มีปริมาตร ท่ีมีลักษณะเป็นแผ่น แบน ซึ่ง
ปริมาตรได้เกิดจากความหนาและฟูของชัน้ผ้าท่ีทับซ้อนกัน ประกอบกันด้วยการสร้างขึน้ด้วย
วิธีการ ตดั เย็บ และนํามาติดตัง้ จัดวางด้วยระยะห่างซึ่งเป็นการสร้างรูปทรงกับพืน้ท่ีว่างเป็น
ตวักําหนด ทําให้ยืดหยุน่ซึง่กนัและกนัตามกําหนดจากการตดิตัง้ 

  ลักษณะของการใช้เทคนิค 
เทคนิคการในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า คือเทคนิคการตดัเย็บ ซึ่งเป็นเทคนิคท่ีมี

ความละเอียดอ่อนในการสร้างสรรค์ การเลือกใช้เทคนิคการตดัเย็บเป็นการบ่งบอกถึงการแสดง 
อารมณ์และความรู้สกึของข้าพเจ้าได้เป็นอย่างดี คณุประโยชน์ของความเป็นผ้าท่ีหลากหลาย แต่
คณุลกัษณะของความเป็นผ้าท่ีเหมือนกนั นัน่ก็คือความอ่อนและสามารถปรับเปล่ียนรูปร่างได้โดย
ไมข่าดออกจากกนั เปรียบดงัอารมณ์และความรู้สกึท่ีเคล่ือนไหวไปมาและความออ่นโยนของจิตใจ  

เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานท่ีได้กล่าวมาในเบือ้งต้น นอกจากจะต้องให้ความสําคญัใน
การต่อผ้าเข้าด้วยกันด้วยการเลือกใช้สีผ้าแล้ว ขัน้ตอนการเย็บในส่วนของผืนผ้าสีสว่างจะต้องมี
การเปล่ียนสีด้ายให้มีความเหมาะสมกบัผืนผ้าอีกด้วย สว่นในผืนผ้าสีมืดจะเลือกใช้ด้ายสีดําเพียง
อยา่งเดียวเพ่ือเพิ่มความหนกัแน่นของนํา้หนกัสีให้กบัชิน้งาน 

ความสําคัญของวัสดุ ซึง่วสัดท่ีุเลือกใช้ในผลงานการสร้างสรรค์ของข้าพเจ้า คือ ผ้าท่ีมี
ความโปร่งแสง ซึ่งคําว่า ตวักลางโปร่งแสง หมายถึง ตวักลางท่ีแสงผ่านไปได้ดีแต่ผ่านได้ไม่หมด 
ซึง่ความหลากหลายท่ีได้จากผ้านานานชนิดเหลา่นีเ้อง เป็นการเลือกใช้วสัดตุามแนวความคิดของ
ข้าพเจ้า ท่ีต้องการแสดงออกถึงสีสนัแห่งจินตนาการ ของผู้ ถ่ายทอดจินตนาการ ซึ่งเป็นห้วงแห่ง
สีสนัมากมายหลายหลาก สีสนัท่ีเกิดขึน้อย่างมากมายเปรียบเสมือนความรู้สกึท่ีเกิดขึน้จากความ
ประทบัใจสขุ ทุกข์ ท่ีบรรยายผ่านสีท่ีข้าพเจ้าจินตนาการขึน้ ลกัษณะพิเศษของผ้าท่ีมีความโปร่ง
แสงคือ เม่ือเกิดการทบัซ้อนของชิน้ผ้า จะทําให้เกิดมิติของสีท่ีหลากหลายขึน้ สีต่าง ๆ ถกูผสมขึน้
จากการมองผ่านผ้าโปร่งแสงท่ีซ้อนกันอยู่ จึงให้ความรู้สึกของห้วงแห่งบรรยากาศของสีสันท่ี
ตอบสนองความรู้สกึของข้าพเจ้าออกมาเป็นสีสนัแห่งจินตนาการ สีท่ีเกิดขึน้จากชิน้ผ้ามากมายใน
ตวังาน เกิดจากการทํางานร่วมกนัด้วยตวัของมนัเอง และเม่ือความหลากหลายของสีสนัของผ้าถกู
ถ่ายทอดผา่นอารมณ์ ความรู้สกึ ของผู้ ถ่ายทอดจินตนาการแล้ว ก็จะเกิดการรวมกลุม่กนัของชิน้ผ้า
สีตา่ง ๆ นํา้หนกัของแตล่ะกลุม่สีให้คา่ของนํา้หนกัแตกตา่งกนัออกไป 
 ความบกพร่องของเทคนิคและการแก้ไข ผ้าชนิดต่าง ๆ ท่ีนํามาใช้ในการสร้างสรรค์
เป็นผ้าท่ีจํากัดด้วยจํานวนสี บางครัง้การผลิตผ้าอาจมีการปรับเปล่ียนสีของผ้าไปเร่ือย ๆ ซึ่ง
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ข้าพเจ้าต้องมีการปรับตวัในการใช้งานอยู่ตลอดเวลา ในส่วนของการทําระบายท่ีเป็นส่วนของชิน้
ผ้าท่ีเคล่ือนไหวได้ในงาน เป็นสว่นท่ีสามารถเกิดรอยยบัได้ง่าย จากการจดัเก็บและขนย้าย  

โดยชิน้งานประกอบด้วยวัสดุและอุปกรณ์ ดงันี ้
  อุปกรณ์ 
    1. จกัรเย็บผ้า 
    2. เข็มเย็บผ้า 
    3. กรรไกร 
    4. เข็มหมดุ 
    5. สายวดัตวั 
    6. ท่ีเลาะด้าย 
  วัสดุ 
    1. ผ้าโปร่งแสงชนิดตา่ง ๆ ได้แก่ ผ้าเย่ือไม้ สีแดง สีชมพเูข้ม สีชมพอูอ่น สีมว่ง สีนํา้เงิน สีเขียว สี
ส้มอ่อน สีฟ้า สีดํา สีเหลือง, ผ้าเย่ือไม้ญ่ีปุ่ น สีดํา สีเขียวใบตองอ่อน สีชมพูอ่อน, ผ้าลูกไม้ สีฟ้า
อ่อน สีชมพอู่อน สีเหลืองอ่อน สีส้มอ่อน, ผ้าแก้ว สีกรมท่า สีเลือดหม ูสีม่วงเข้ม สีนํา้ตาล และผ้า
ตาขา่ย สีส้มแก่ สีเหลืองส้ม สีมว่งออ่น สีชมพอูอ่น สีฟ้าออ่น, ผ้าญ่ีปุ่ น สีดํา สีนํา้เงิน สีเขียว 
  2. ด้ายสีต่าง ๆ ได้แก่ สีเหลืองอ่อน สีฟ้าอ่อน สีชมพอู่อน สีชมพเูข้ม สีเขียวใบตองอ่อน สีขาว สี
ส้มออ่น สีดํา  
  3. ชอล์กเขียนผ้า 

เทคนิควิธีการสร้างสรรค์การทาํวิทยานิพนธ์ 
เทคนิควิธีการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ เป็นกระบวนการท่ีมีความสําคัญในการ

สร้างสรรค์เป็นอย่างมาก เพราะเทคนิคเป็นอีกหนึ่งปัจจัยท่ีจะทําให้การสร้างสรรค์สามารถ
แสดงออกตรงตามวตัถปุระสงค์ของการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 

ซึง่ประกอบด้วยชิน้งานทัง้หมด 4 ชิน้งาน ซึง่มีเทคนิคท่ีคล้ายคลงึกนั โดยใช้เทคนิคการตดั 
เย็บ และจดัวาง เป็นผลงานจิตรกรรม 3 มิต ิส่ือผสม โดยมีขัน้ตอนการสร้างสรรค์ ดงันี ้ 
  1. การจดัเตรียมผ้าโปร่งแสงชนิดต่าง ๆ เช่น ผ้าเย่ือไม้ ผ้าเย่ือไม้ญ่ีปุ่ น ผ้าลกูไม้ ผ้าญ่ีปุ่ น ผ้าแก้ว 
และผ้าตาข่าย (ซึ่งผ้าแต่ละชนิดจะให้ความโปร่งแสงท่ีแตกต่างกันออกไป ในการสร้างสรรค์ของ
ข้าพเจ้าจะเน้นผ้าเย่ือไม้เป็นหลกั) 
  2. นําผ้าทัง้หมดท่ีต้องการใช้ไปรีด เพ่ือสะดวกในขัน้ตอนของการตอ่และเย็บ 
  3. นําผ้าท่ีผ่านการรีดเรียบร้อยแล้ว ไปตัดเป็นชิน้ ๆ โดยตัดส่วนมากจะตัดเป็นรูปทรงของ 
ส่ีเหล่ียมผืนผ้า สามเหล่ียม วงรี ซึง่ให้มีขนาดท่ีแตกตา่งกนัออกไป 
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  4. นําชิน้ผ้าท่ีได้มาเรียงต่อกัน โดยให้มีการทบัซ้อนกนัของชิน้ผ้า ซึ่งจะทําให้เกิดการผสานของ
ของสีขึน้ โดยนําเข็มหมดุ มากลดัเช่ือมชิน้ผ้าไว้โดยให้ได้ความยาวตามท่ีต้องการ เพ่ือนําไปเย็บ
ตอ่ไป  
  5. นํามาผ้าท่ีกลดัด้วยเข็มหมดุมาเย็บด้วยจกัรเย็บผ้า โดยมีการเลือกใช้สีด้ายให้เหมาะสมกบัสี
ผ้า 
  6. ทําเช่นนีไ้ปเร่ือย ๆ จนได้ความยาวท่ีต้องการ เป็นในสว่นของผืนผ้าชิน้ใหญ่ 
  7. ในส่วนของการทําระบายท่ีใช้สําหรับติดผ้าผืนใหญ่ ทําได้โดยนําชิน้ผ้าท่ีได้มาเรียงต่อกนั บน
ผ้าตาข่ายซึ่งจะมีความแข็งของผ้ามากกว่าผ้าโปร่งแสงชนิดอ่ืน ๆ โดยให้มีการทบัซ้อนกนัของชิน้
ผ้าให้มากชัน้ขึน้ ซึง่จะทําให้เกิดการผสานของของสีขึน้ โดยนําเข็มหมดุ มากลดัเช่ือมชิน้ผ้าไว้โดย
ให้ได้ความยาวตามท่ีต้องการ เพ่ือนําไปเย็บตอ่ไป 
  8. นํามาผ้าท่ีกลดัด้วยเข็มหมดุมาเย็บด้วยจกัรเย็บผ้า โดยมีการเลือกใช้สีด้ายให้เหมาะสมกบัสี
ผ้า และจะเย็บลงมาพอประมาณเพ่ือให้เหลือชายผ้าไว้ 
  9. นําผ้าท่ีเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วมาทําเป็นระบายเพ่ือใช้ในการสร้างสรรค์ตอ่ไป 
  10. นอกเหลือจากส่วนของผ้าผืนใหญ่และการทําระบายแล้ว ในขัน้ตอนของการถกัเชือก ได้นํา
ผ้าเย่ือไม้มาตัดเป็นเส้นยาว (ตามแต่ขนาดความยาวของเชือกแต่ละเส้น) แล้วนํามาจับคู่สีท่ี
ต้องการ ซึง่จะมีขนาดและสีสนัแตกต่างกนัออกไป ตามความต้องการ นํามาพนัหรือถกัรวมกนัให้
กลายเป็นเส้นเชือก โดยอาจมีการเพิ่มเตมิรายละเอียดด้วยไหมพรม หรือริบบิน้ 
 
4. เรียบเรียงเอกสารวิทยานิพนธ์ เพื่อจัดทาํเป็นรูปเล่ม 

ประมวลความคดิเรียบเรียงเป็นเอกสาร 
 
5. เผยแพร่ผลงานศิลปะและวิทยานิพนธ์สู่สาธารณะชน 
    6.1 จดัพิมพ์สจิูบตัร บตัรเชิญ และโปสเตอร์ 
    6.2 เผยแพร่สู่สาธารณชน  วันท่ี  20 – 27 กรกฎาคม  2556 ในนามกลุ่ม  “OUT-LINE”              
ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ วิทยาเขตสนามจันทร์ 
จงัหวดั-นครปฐม 
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ภาพท่ี 16 วสัดแุละอปุกรณ์ในการสร้างสรรค์ 
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กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน 
 
 

 
 

ภาพท่ี 17 วสัดผุ้าโปร่งแสงท่ีนํามาใช้ในการสร้างสรรค์ 
 

 

 
 

ภาพท่ี 18 วสัดผุ้าโปร่งแสงท่ีนํามาตดัออกเป็นชิน้ เพ่ือนํามาใช้ในการสร้างสรรค์ 
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ภาพท่ี 19 ภาพแสดงการตอ่ผ้าด้วยเข็มหมดุเพ่ือทําผ้าผืนใหญ่ 
 
 

 
 

ภาพท่ี 20 ภาพแสดงการตอ่ผ้าเพ่ือทําผ้าผืนใหญ่ 
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ภาพท่ี 21 ภาพแสดงขัน้ตอนการเย็บผ้าท่ีตอ่แล้วด้วยจกัรเย็บผ้า 
 

 

 
 

ภาพท่ี 22 ภาพแสดงการเย็บผ้าระบายเพ่ือใช้ในผลงาน 
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บทที่ 4 

 
การพัฒนาหรือการคล่ีคลายผลงาน 

 
การศกึษาข้อมลูในการทําวิทยานิพนธ์เพ่ือศกึษาแนวทางในการพฒันารูปทรง สีสนัท่ีมีอยู่

อย่างหลากหลาย ของการแสดงออกทางด้านความรู้สกึและจินตนาการ โดยมีความมุ่งหมายของ
การใช้สีสนัจากตวัวสัดใุห้ก่อเกิดคณุคา่ทางทศันศิลป์ โดยอาศยัแรงบนัดาลใจและความประทบัใจ
สีสนัจากจินตนาการ ร่วมกบัรูปทรงอิสระท่ีมีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบตามความเหมาะสม มี
การพฒันาหรือคล่ีคลายผลงาน แบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ 1.ระยะก่อนวิทยานิพนธ์ และ 2.ระยะ
วิทยานิพนธ์ ดงันี ้

 
1. ระยะก่อนทาํวิทยานิพนธ์ 

ชุด “ความประทบัใจสุข – ทุกข์ของข้าพเจ้า” 
 ระยะก่อนก่อนการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ ข้าพเจ้าได้เปล่ียนรูปแบบการทํางานมาเป็นการ
สร้างสรรค์ด้วยเทคนิคสื่อผสม ซึ่งมีการเปล่ียนแปลงเร่ืองราวจากการสร้างสรรค์ก่อนวิทยานิพนธ์
ระยะปริญญาตรี อนัมีท่ีมาจากสีสนับรรยากาศจากธรรมชาต ิมาเป็นเร่ืองราวของ ความประทบัสขุ
และทุกข์ของข้าพเจ้า ซึ่งมีท่ีมาของแรงบนัดาลใจจากสิ่งต่าง ๆ รอบตวัในวยัเด็ก คือของเล่นและ
การสร้างสรรค์ศิลปะต่าง ๆ โดยมีการแสดงออกของสีสันท่ีมีส่วนสําคัญในการแสดงออกของ
อารมณ์ ความรู้สกึ ในรูปแบบของนามธรรม  
 สิง่หนึง่ท่ียงัคงนํามาปรับใช้ในงานนัน่ก็คือ เร่ืองของสีสนั การแสดงออกของการสร้างสรรค์
ถกูถ่ายทอดสีสนัแห่งจินตนาการของข้าพเจ้าเอง การเคล่ือนไหวของสีท่ีมีอยู่ในการสร้างสรรค์เป็น
การถ่ายทอดแรงบลัดาลใจ แม้ว่าระยะการสร้างสรรค์ก่อนวิทยานิพนธ์และระยะวิทยานิพนธ์ จะ
ไม่ได้เน้นการเล่าเร่ืองผ่านในงาน แต่เร่ืองราวได้กลายเป็นจุดเร่ิมต้นของการถ่ายทอดอารมณ์ 
ความรู้สกึของสีสนัท่ีได้เกิดขึน้ 
 ผลงานการสร้างสรรค์ระยะก่อนวิทยานิพนธ์เป็นผลงานรูปแบบส่ือผสม เทคนิคการตดัเย็บ 
ท่ีมาของการทํางานได้รับแรงบลัดาลใจจากสิ่งของท่ีอยู่ใกล้ตวัซึ่งเป็นตวัการสําคญัท่ีก่อให้เกิด
จินตนาการต่าง ๆ ของข้าพเจ้า นัน่ก็คือ ของเล่นตัง้แต่วยัเด็กและเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับงาน
ศิลปะตา่ง ๆ ในการมีปฏิสมัพนัธ์กบัสิ่งเหล่านีเ้องท่ีได้ทําให้เกิดความรู้สกึ อารมณ์ ทัง้สขุและทกุข์
ในตวัของข้าพเจ้าเอง 
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 การแสดงออกในการสร้างสรรค์ในระยะก่อนวิทยานิพนธ์ จึงเป็นการแสดงออกความเป็น
ตวัตนผ่านทางสีสนัร่วมกบัอารมณ์และความรู้สึก พร้อมทัง้สิ่งของต่าง ๆ ท่ีเป็นตวัส่ือความหมาย
ร่วมกบัชิน้งาน 
 ผลงานระยะนีย้ังขาดความชัดเจนของการแสดงออกเ ร่ืองของรูปทรง  กล่าวคือ 
แนวความคิดกบัรูปทรงยงัคงให้ความหมายท่ีไม่สอดคล้องกนัเท่าท่ีควร และสิ่งของท่ีนํามาใช้ใน
ผลงานยงัคงมีความคล้ายคลึงกันเกินไประหว่างความสุขและความทุกข์ ทําให้ขาดสมบูรณ์ใน
เร่ืองราวเท่าท่ีควร 
 

1.1 การสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานระยะก่อนวิทยานิพนธ์ชิน้ที่ 1 
         (ภาคการเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2555) 

ผลงานการสร้างสรรค์ระยะก่อนวิทยานิพนธ์ชิน้ท่ี 1 นี ้เป็นการแสดงออกถึงรูปทรงและ
สีสนัท่ีแตกต่างกนัออกไปอย่างสิน้เชิง อารมณ์ของความสขุท่ีในส่วนของตรงกลางท่ีรูปร่างคล้าย
ทรงกลมและมีสีสนัสดใส และอารมณ์ทุกข์ท่ีแสดงผ่านรูปทรงกระบอกโดยมีสีสนัท่ีมืดมน ผลงาน
ชิน้นีมี้การเน้นในเร่ืองของการแสดงออกถึงรูปทรงท่ีแตกต่าง เพ่ือเป็นการแบ่งแยกความรู้สึกท่ี
แตกต่างออกจากกนันอกจากสีสนัแล้ว ยงัมีรูปทรงเป็นส่วนช่วยในการแสดงออกอีกด้วย แต่ด้วย
รูปทรงท่ีจํากดัในชิน้งานนี ้จงึทําให้สิง่ของท่ีอยูภ่ายในแสดงออกได้ไมช่ดัเจนเท่าท่ีควร 
 ทางด้านเทคนิคได้มีการเย็บผ้าชิน้ท่ีมีสีสนัแตกตา่งกนัออกไป โดยสีสดในสว่นของวงกลม
ได้แสดงออกในสว่นของความประทบัใจความสขุ ได้มีการเพิ่มความสขุสว่างด้วยการเพิ่มดวงไฟไว้
ภายใน เพ่ือเพิ่มความแตกตา่งและโดดเดน่ของความสขุให้เปลง่ประกายออกมา แตใ่นผลงานชิน้นี ้
ยงัคงให้คา่ความเข้มของสีผ้าระหวา่งความประทบัใจสขุและทกุข์ไมต่า่งกนัมากนกั 
 สี สีในผลงานชิน้นี ้เป็นการเลือกใช้สีอนัมีท่ีมาจาก สีสนัแห่งจินตนาการ ซึง่เป็นการส่ือถึง
อารมณ์ ความรู้สกึของข้าพเจ้า โดยมีการตดักนัของสีด้วยค่าของนํา้หนกัท่ีต่างกนั 2 ลกัษณะ คือ
ค่านํา้หนกัสีท่ีอยู่ในโทนสีสว่าง เป็นการเลือกใช้สีอ่อนและมีสีสนัท่ีสดในของตวัวสัดเุอง มาใช้ใน
ผลงานโดยมีการจัดองค์ประกอบของสีกลุ่มนีใ้ห้อยู่ในบริเวณตรงกลางของผลงาน เพ่ือความ
สกุสว่างของสี จึงมีการเพิ่มเติมด้วยแสงไฟในตวัผลงานให้เกิดแสงออกมา เป็นการเพิ่มรัศมีของสี
ให้เกิดขึน้ด้วยแสง และในส่วนของค่านํา้หนกัสีท่ีอยู่ในโทนสีมืด เป็นการเลือกใช้สีเข้มและแทรกสี
สว่างของชิน้ผ้าเล็ก ๆ มาเย็บต่อกัน การเลือกใช้สีท่ีตดักันนีเ้พ่ือเป็นการเพิ่มความแตกต่างของ
ความรู้สกึ โดยมีความแตกต่างกนัทัง้รูปทรงและสีสนัท่ีทํางานร่วมกนัอยู่ และด้วยค่าของตวัวสัดุ
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เองท่ีเป็นผ้าโปร่งแสง เม่ือการผ่านการทบัซ้อนด้วยเทคนิคการเย็บแล้ว ก็จะก่อให้เกิดประกายสี
ใหมข่ึน้ 
 เส้น เส้นในผลงานชิน้นี ้ทําหน้าท่ีเป็นขอบเขตของกลุ่มรูปทรงขององค์ประกอบท่ีทํางาน
ร่วมกนั และยงัทําหน้าท่ีแบง่ขอบเขตระหวา่งรูปทรงและพืน้ท่ีว่าง ทําให้รูปทรงในผลงานเดน่ชดัขึน้ 
และเส้นยงัทําหน้าท่ีสร้างปฏิสมัพนัธ์ร่วมกันของสีทําให้แต่ละสีของชิน้ผ้าเล็ก ๆ ทําหน้าท่ีของสี
ร่วมกันโดยสมบูรณ์ โดยเส้นในผลงานชิน้นี  ้เป็นเส้นท่ีมีเส้นโครงสร้างหลายทิศทางอยู่ใน
องค์ประกอบเดียวกัน ซึ่งมีความสัมพันธ์กันและเช่ือมโยงให้เข้าทุกส่วนของผลงานกลายเป็น
รูปทรงท่ีสมบรูณ์ 
 พืน้ผิว ลกัษณะของพืน้ผิวท่ีเกิดขึน้ในผลงาน เกิดจากวสัดุท่ีเลือกใช้ในการสร้างสรรค์ 
ด้วยผ้าโปร่งแสงหลากหลายชนิด จึงทําให้พืน้ผิวท่ีเกิดขึน้มีความหลากหลายออกไป แต่จะเป็น
เพียงพืน้ผิวขรุขระเพียงตืน้ ๆ เท่านัน้ ในส่วนของพืน้ผิวท่ีเกิดจากเทคนิคจะเกิดขึน้ในส่วนของการ
ซ้อนทบักันของชิน้ผ้าท่ีนํามาวางซ้อนกัน และผ่านเทคนิคการเย็บ และจะมีพืน้ผิวบางส่วนท่ีนูน
ออกมา ซึง่เป็นพืน้ผิวท่ีเกิดจากการยดัวสัด ุคือใยสงัเคราะห์และสิง่ของ  
 นํา้หนัก นํา้หนักในผลงานชิน้นีทํ้าให้ผลงานมีความแตกต่างออกจากพืน้ท่ีว่าง ซึ่ง
ก่อให้เกิดรูปทรงท่ีชดัเจน ซึง่นํา้หนกักบัเส้นได้มีการทํางานร่วมกนั แม้ว่านํา้หนกัท่ีมีอยู่ในผลงาน
จะมีความแตกตา่งกนั ซึง่นํา้หนกัท่ีกระจายอยู่ในผลงานได้เป็นตวัเช่ือมประสานให้ผลงานมีความ
กลมกลืน ซึ่งในผลงานจะมีค่านํา้หนกัของสีแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ ค่านํา้หนกัของสีท่ีอยู่ใน
โทนสีสว่างและค่านํา้หนกัของสีท่ีอยู่ในโทนสีมืด ซึง่ค่านํา้หนกัท่ีข้าพเจ้าเลือกใช้ทัง้ 2 ลกัษณะ ได้
บง่บอกถึงอารมณ์ ความรู้สกึท่ีแตกตา่งกนั ท่ีทํางานร่วมกนัอยูใ่นผลงานชิน้เดียวกนั 
 พืน้ที่ว่าง พืน้ท่ีวา่งท่ีอยู่ในผลงาน มีความสําคญัเป็นอย่างมาก เน่ืองจากพืน้ท่ีว่างคือสิ่งท่ี
ทําให้ผลงานการสร้างสรรค์ของข้าพเจ้าดํารงอยู่ได้ พืน้ท่ีว่างในผลงานชิน้นีป้ระกอบด้วยพืน้ท่ีว่าง
ภายในรูปทรงและพืน้ท่ีว่างภายนอกรูปทรง ซึ่งพืน้ท่ีว่างภายในรูปทรงทําหน้าท่ีให้ผลงานของ
ข้าพเจ้าทํางานร่วมกนัในแต่ละส่วนขององค์ประกอบ ทําให้การแสดงออกของรูปทรงแสดงขึน้มา
อย่างชดัเจน และพืน้ท่ีว่างภายนอกรูปทรงทําหน้าท่ีให้ผลงานทัง้หมดดํารงอยู่ได้โดยสมบรูณ์ และ
ยงัทําหน้าท่ีเช่ือมโยงกบัพืน้ท่ีวา่งภายในให้เข้าหากนั  
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1.2 การสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานระยะก่อนวิทยานิพนธ์ชิน้ที่ 2 
          (ภาคการเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2555) 
 ผลงานการสร้างสรรค์ระยะก่อนวทิยานิพนธ์ชิน้ท่ี 2 เป็นการแสดงออกถึงความประทบัใจ
สขุและทกุข์ท่ีแบง่แยกออกเป็นคนละสว่นด้วยรูปทรงของส่ีเหล่ียมผืนผ้า โดยมีการปรับรูปทรงท่ีมี
ความแตกตา่งออกจากกนัให้มีลกัษณะคล้ายคลงึกนั จงึทําให้มีพืน้ท่ีมากพอท่ีจะแสดงออกของ
สิง่ของท่ีนํามาใช้ร่วมในชิน้งานมากขึน้ รวมไปถึงรายละเอียดท่ีชดัเจนขึน้ 
 ทางด้านเทคนิคการนําสิง่ของมาแสดงออกร่วมกบัชิน้งานได้อยูใ่นสว่นท่ีมีปริมาตรนนู
ออกมาเฉพาะจดุด้วยการยดัใยสงัเคราะห์จากการเย็บมือเพิ่มเข้าไป และยงัคงเพิม่ดวงไฟในสว่น
ของงานท่ีแสดงถึงความประทบัใจสขุ เพ่ือเพิ่มความสขุสวา่งของความสขุ แตใ่นผลงานชิน้นีย้งัคง
มีปัญหาเร่ืองการตดิตัง้ในสว่นด้านบน ท่ีขาดความชดัเจนของรูปแบบท่ีแนน่อน 
 สี การใช้สีในผลงานชิน้นี ้เป็นการใช้สีท่ีมีความตดักนัของคา่นํา้หนกัลกัษณะใกล้เคียงกบั
ผลงานชิน้ท่ี 1 แตก่ารใช้สีในคา่นํา้หนกัของสีท่ีอยู่ในโทนสีสว่างและคา่นํา้หนกัท่ีอยู่ในโทนสีมืดจะ
แบ่งแยกออกอยู่ในรูปทรงหลกัท่ีมีลกัษณะของขนาดใกล้เคียงกนั ดงันัน้ความอ่อนและความเข้ม
ของสีจะมีปริมาณของสีใกล้เคียงกนั ซึง่ในสว่นของรายละเอียดจะมีการกระจายบนผืนผ้าชิน้เล็กท่ี
มีสีอยู่อย่างหลากหลาย และมีการเช่ือมสีของ 2 ผืนผ้าเข้าหากันด้วยการกระจายสีในการจัด
องค์ประกอบ และด้วยตวัวสัดุท่ีเป็นผ้าโปร่งแสงแล้วเม่ือนํามาซ้อนทับกันยงัก่อให้เกิดสีใหม่
นอกเหนือจากสีของตวัวสัดอีุกด้วย 
 เส้น เส้นในผลงานชิน้นีทํ้าหน้าท่ีแบง่ขอบเขตระหว่างรูปทรงและพืน้ท่ีว่าง ทําให้รูปทรงใน
ผลงานเด่นชดัขึน้ เส้นยงัทําหน้าท่ีกําหนดรูปทรงให้เกิดขึน้ และเส้นยงัทําหน้าท่ีเป็นขอบเขตของสี 
โดยมีเส้นย่อย ๆ ท่ีเกิดขึน้ภายในรูปทรงหลกัท่ียงัทําหน้าท่ีให้สีของชิน้ผ้าเล็ก ๆ ประสานเข้าหากนั 
ยงัมีเส้นย่อย ๆ อีกกลุ่มหนึ่งท่ีทําหน้าท่ีเป็นขอบเขตของรูปทรงย่อยในรูปทรงหลกั นําเสนอในส่วน
ของรายละเอียดให้เดน่ชดัออกมา 
 พืน้ผิว ลักษณะของพืน้ผิวเกิดจากวัสดุท่ีเลือกใช้ในการสร้างสรรค์ ด้วยผ้าโปร่งแสง
หลากหลายชนิด จึงทําให้พืน้ผิวท่ีเกิดขึน้มีความหลากหลายออกไป แต่จะเป็นเพียงพืน้ผิวขรุขระ
เพียงตืน้ ๆ เท่านัน้ ในสว่นของพืน้ผิวท่ีเกิดจากเทคนิคจะเกิดขึน้ในส่วนของการซ้อนทบักนัของชิน้
ผ้าท่ีนํามาวางซ้อนกนั และผา่นเทคนิคการเย็บ จะมีพืน้ผิวบางสว่นท่ีนนูออกมา ซึง่เป็นพืน้ผิวท่ีเกิด
จากการยดัวสัด ุคือใยสงัเคราะห์และสิง่ของ 
 นํา้หนัก นํา้หนักทําหน้าท่ีให้รูปทรงเกิดความแตกต่างออกจากพืน้ท่ีว่าง ซึ่งนํา้หนักใน
ผลงานชิน้นีจ้ะประกอบไปด้วยนํา้หนกัท่ีหลากหลาย โดยมีกลุม่ของนํา้หนกัหลกั ๆ 2 ลกัษณะ คือ
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คา่นํา้หนกัของสีท่ีอยู่ในโทนสีสว่างและค่านํา้หนกัของสีท่ีอยู่ในโทนสีมืด ซึง่เป็นค่านํา้หนกัท่ีมีการ
ตดักนัอย่างรุนแรง โดยค่านํา้หนกัยงัมีความสําคญัในการส่ือถึงอารมณ์ ความรู้สกึ นัน่ก็คือ ความ
ประทบัใจสขุ-ทกุข์ของข้าพเจ้า 
 ที่ว่าง พืน้ท่ีวา่งในผลงานชิน้นี ้ทําหน้าท่ีให้ผลงานแสดงออกมาเป็นผลงานท่ีสมบรูณ์ พืน้ท่ี
ว่างทําหน้าท่ีรองรับผลงานโดยล้อมรอบผลงานอยู่ ซึ่งพืน้ท่ีว่างและผลงานทําหน้าท่ีเป็นบวกเป็น
ลบซึ่งกนัและกนั และเม่ือนําผลงานไปติดตัง้พืน้ท่ีว่างจะมีความยืดหยุ่นโดยพืน้ท่ีว่างจะลดลงให้
ผลงานเข้าไปทําหน้าท่ีในพืน้ท่ีวา่งแทน 
 

1.3 การสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานระยะก่อนวิทยานิพนธ์ชิน้ที่ 3 
          (ภาคการเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2555) 
 ผลงานการสร้างสรรค์ระยะก่อนวิทยานิพนธ์ชิน้ท่ี 3 เป็นการแสดงออกถึงความประทบัใจ
สขุและทกุข์ด้วยรูปทรงสองสว่นท่ีคล้ายคลงึกนัและยดึติดกนั แตมี่ความแตกตา่งของสีสนัท่ีชดัเจน
ขึน้ โดยมีการพฒันาในเร่ืองของระดบัความเข้มของสีผ้าให้มากขึน้ และมีขนาดของชิน้งานท่ีใหญ่
ขึน้ รวมถึงรูปทรงท่ีปรับเปล่ียนจากส่ีเหล่ียมผืนผ้ามาเป็นรูปทรงอิสระ 
 ทางด้านเทคนิคได้มีการเย็บสว่นของระบายผ้าเพิ่มขึน้จากชิน้ท่ี 1 และชิน้ท่ี 2 เพ่ือเป็นการ
เพิ่มการเคลื่อนไหวของสีในอีกรูปแบบหนึง่ 
 สี การใช้สีในผลงานชิน้นี ้เป็นการใช้สีท่ีมีความตดักนัของคา่นํา้หนกัลกัษณะใกล้เคียงกบั
ผลงานชิน้ท่ี 1 และ 2 แตจ่ะมีการเพิ่มคา่นํา้หนกัท่ีมีความแตกตา่งกนัมากขึน้ไปอีก ให้มีการตดักนั
ท่ีรุนแรงมากย่ิงขึน้ เพ่ือเป็นการแสดงถึงความรู้สกึท่ีแตกต่างกนัให้ชดัเจนมากยิ่งขึน้ และรูปทรงท่ี
อยู่ในโทนสีสว่างยังคงมีการเพิ่มความสุกสว่างของสีโดยการเพิ่มแสดงสว่างจากไฟท่ีติดตัง้ใน
ผลงาน โดยการใช้สีในค่านํา้หนักของสีท่ีอยู่ในโทนสีสว่างและค่านํา้หนักท่ีอยู่ในโทนสีมืดจะ
แบ่งแยกออกอยู่ในรูปทรงหลกัท่ีมีลกัษณะของขนาดใกล้เคียงกนั ดงันัน้ความอ่อนและความเข้ม
ของสีจะมีปริมาณของสีใกล้เคียงกัน และสมัพนัธ์กันด้วยรูปทรงท่ีมีความเก่ียวรัดพนักันไว้ ซึ่งใน
สว่นของรายละเอียดของสีจะมีการกระจายบนผืนผ้าชิน้เล็กท่ีมีสีอยู่อย่างหลากหลายท่ีผ่านการใช้
เทคนิค และมีการเช่ือมสีของ 2 ผืนผ้าเข้าหากนัด้วยการกระจายสีในการจดัองค์ประกอบ นอกจาก
สีท่ีเกิดจากตัววัสดุเองแล้ว การทับซ้อนกันของผ้าโปร่งแสงยังทําให้เกิดสีต่าง ๆ ขึน้กลายเป็น
ประกายสีท่ีเกิดขึน้ในงาน 
 เส้น เส้นในผลงานชิน้นีทํ้าหน้าท่ีแบง่ขอบเขตระหวา่งรูปทรงและพืน้ท่ีว่าง ทําให้รูปทรงใน
ผลงานเด่นชดัขึน้ เส้นยงัทําหน้าท่ีกําหนดรูปทรงให้เกิดขึน้ และเส้นยงัทําหน้าท่ีเป็นขอบเขตของสี
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ก่อให้เกิดการทํางานของรายละเอียดสีในผลงานมีการปฏิสมัพนัธ์ร่วมกนั เส้นในสว่นโครงสร้างยงั
ทําหน้าท่ีให้เกิดรูปทรงจากจินตนาการปรากฏออกมา การทํางานของเส้นยงัเช่ือมโยงรูปทรงหลกั
ทัง้สองรูปทรงให้เช่ือมเข้าหากนักลายเป็นรูปทรงท่ีสมบรูณ์ 
 พืน้ผิว ลกัษณะของพืน้ผิวของผลงานชิน้นี ้เกิดจากวสัดท่ีุเลือกใช้ในการสร้างสรรค์ ด้วย
ผ้าโปร่งแสงหลากหลายชนิด จึงทําให้พืน้ผิวท่ีเกิดขึน้มีความหลากหลายออกไป แต่จะเป็นเพียง
พืน้ผิวขรุขระเพียงตืน้ ๆ เท่านัน้ ในส่วนของพืน้ผิวท่ีเกิดจากเทคนิคจะเกิดขึน้ในส่วนของการ
ซ้อนทบักนัของชิน้ผ้าท่ีนํามาวางซ้อนกนั แตจ่ะเกิดขึน้ในสว่นของการซ้อนทบักนัของชิน้ผ้าเล็ก ๆ ท่ี
นํามาซ้อนทบักันบางส่วนท่ีผ่านเทคนิคการตดั เย็บ จึงทําให้เกิดการฟู พอง ตวัขึน้มา มากน้อย
แตกตา่งกนัออกไป กระจายอยูใ่นบางสว่นของผลงาน 

 นํา้หนัก นํา้หนักทําหน้าท่ีให้รูปทรงเกิดความแตกต่างออกจากพืน้ท่ีว่าง ซึ่งนํา้หนักใน
ผลงานชิน้นีจ้ะประกอบไปด้วยนํา้หนกัท่ีหลากหลาย โดยมีกลุม่ของนํา้หนกัหลกั ๆ 2 ลกัษณะ คือ
คา่นํา้หนกัของสีท่ีอยู่ในโทนสีสว่างและค่านํา้หนกัของสีท่ีอยู่ในโทนสีมืด ซึง่เป็นค่านํา้หนกัท่ีมีการ
ตดักนัอยา่งรุนแรง โดยคา่นํา้หนกัทัง้สองลกัษณะนีจ้ะทํางานร่วมกนัโดยมีการเช่ือมโยงของรูปทรง
ท่ีมีลกัษณะคล้ายคลงึกนัท่ีพนัเก่ียวกนัไว้ และนํา้หนกัท่ีแตกตา่งท่ีกระจายโดยรอบของผลงาน ยงั
ทําหน้าท่ีประสานนํา้หนกัในงานให้มีความกลมกลืนกนั และคา่นํา้หนกัยงัมีความสําคญัในการส่ือ
ถึงอารมณ์ ความรู้สกึ นัน่ก็คือ ความประทบัใจสขุ – ทกุข์ของข้าพเจ้า 
 ที่ว่าง พืน้ท่ีว่างในผลงานชิน้นีมี้ความสําคญัเป็นอย่างมาก เพราะพืน้ท่ีว่างทําให้รูปทรง
ปรากฏขึน้มา ซึง่สร้างความแตกตา่งระหว่างรูปทรงและพืน้ท่ีว่าง พืน้ท่ีว่างในผลงานคือพืน้ท่ีว่างท่ี
มีอยู่เดิมและข้าพเจ้าได้นําผลงานเข้าไปติดตัง้ ซึ่งพืน้ท่ีว่างได้ทําหน้าท่ีให้รูปทรงท่ีเกิดจากการ
ติดตัง้สามารถแสดงออกได้โดยรอบด้าน โดยมีพืน้ท่ีว่างห้อมล้อมรูปทรงไว้ ให้รูปทรงเกิดความ
เดน่ชดั ก่อให้เกิดความสมบรูณ์ของงาน 
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ภาพร่างผลงานระยะก่อนวิทยานิพนธ์ 
 

 
 

ภาพท่ี 23 ภาพร่างผลงานระยะก่อนวทิยานิพนธ์ชิน้ท่ี 1 

 

 

 
 

ภาพท่ี 24 ภาพร่างผลงานระยะก่อนวทิยานิพนธ์ชิน้ท่ี 2 
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ภาพท่ี 25 ภาพร่างผลงานระยะก่อนวทิยานิพนธ์ชิน้ท่ี 3 
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ภาพผลงานระยะก่อนวทิยานิพนธ์ 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 26 ผลงานระยะก่อนวิทยานิพนธ์ชิน้ท่ี 1 ภาคการเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2555 
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ภาพท่ี 27 ผลงานระยะก่อนวิทยานิพนธ์ชิน้ท่ี 2 ภาคการเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2555 
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ภาพท่ี 28 ผลงานระยะก่อนวิทยานิพนธ์ชิน้ท่ี 3 ภาคการเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2555 
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ตางรางที่ 2 วิเคราะห์ผลงานระยะก่อนวิทยานิพนธ์ 

ชิน้ที่ ผลงาน แนวความคิด เทคนิค 
การวิเคราะห์ 

การพฒันา 
จดุเดน่  จดุด้อย 

1 

 

 

ความประทบัใจสขุ –ทกุข์ 
ของข้าพเจ้า 

เปรียบเสมือนแรงบนัดาล
ใจในการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะ การ

แสดงออกโดยนําสิ่งที่ตรา
ตรึงในจิตใจ คือ การ

แสดงออกของตวัตนโดย
แท้จริง ด้วยรูปทรงและ
สีสนัแห่งจินตนาการ 

สื่อผสม 

การแสดงออกของรูปทรง ด้วย
ความรู้สกึสขุ และทกุข์ มีความ
แตกตา่งกนัได้อย่างชดัเจน ทัง้
ทางด้านรูปทรงและสีของคา่นํา้หนกั 

ผลงานขาดความแข็งแรงของ
โครงสร้าง ทําให้เกิดปัญหาจาก
การติดตัง้ และการแสดงออก
ในสว่นของรายละเอียด 
(สิ่งของ) ยงัไม่ชดัเจนเท่าที่ควร 

ผลงานชิน้ที่ 1 คือจดุเริ่มต้นของการ
สร้างสรรค์ ที่เริ่มต้นการสร้างผลงานใน
รูปแบบของรูปทรงอิสระและสีสนัแห่ง
จินตนาการ 

2 

 

 

ด้วยรูปทรงที่ใช้ในงานมีพืน้ที่ในการ
แสดงออกของรายละเอียด (สิ่งของ) 
ได้เป็นอย่างดี ด้วยพืน้ที่คอ่นข้างกว้าง
และเรียบแบน 

การจดัวางในสว่นของด้านบน 
เกิดความไม่ชดัเจนของการ
ติดตัง้ ทําให้รูปทรงดไูม่แข็งแรง 
และในสว่นของคา่นํา้หนกัแก่
ยงัไม่แตกตา่งกบัค่านํา้หนกั
อ่อนเท่าที่ควร 

มีการแบง่ความหมายของรายละเอียด
สิ่งของ ในแตล่ะสว่นของความรู้สกึระหวา่ง
สขุ-ทกุข์ ให้แตกตา่งกนัมากขึน้ และยงัมีการ
พฒันาในสว่นของรายละเอียดของการตอ่ผ้า
ที่มีการเพิ่มสีและชนิดของผ้าโปร่งแสงให้
มากขึน้ 

3 

  

 
 

มีความชดัเจนของรูปทรงและสี มาก
ขึน้จากผลงานชิน้ที่ 1 และ 2 และ
รูปทรงที่แสดงออกในการเกี่ยว โอบ
ล้อมกนั จงึทําให้มีการกระจายสีเข้าสู่
กนัระหวา่งสองสว่นของความรู้สกึที่
แตกตา่งได้มากขึน้ 

รูปทรงขาดความชดัเจนในการ
นําเสนอ (เป็นรูปทรงของสิ่งใด
หรือรูปทรงอิสระ) การ
แสดงออกในสว่นของ
รายละเอียด (สิ่งของ) ถกูบดบงั
ในบางสว่นที่มีองค์ประกอบ
ของระบาย 

รูปทรงมีความแข็งแรงมากขึน้จากผลงานชิน้
ที่ 2 และมีการกระจายค่านํา้หนกั และชิน้ผ้า
สีตา่ง ๆ เข้าหากนัระหวา่งรูปทรงมากขึน้  
และได้มีการเพิ่มความหนกัแน่นของสีในคา่
นํา้หนกัแก่ ให้มีความแตกต่างกบัคา่นํา้หนกั
อ่อนได้ชดัเจนมากขึน้ 

   90 
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2. ระยะการสร้างสรรค์วทิยานิพนธ์ 
ชุด “สีสันแห่งจนิตนาการ” 

 การสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์เป็นการสร้างสรรค์ท่ีมีความต่อเน่ืองมาจากระยะก่อนทํา
วิทยานิพนธ์ แต่ได้มีการพฒันาเนือ้หา แนวความคิด และเทคนิค เพิ่มมากขึน้ ซึ่งการสร้างสรรค์
วิทยานิพนธ์เป็นการสร้างสรรค์ในหวัเร่ือง “สีสนัแห่งจินตนาการ” กลา่วคือมีการพฒันารูปแบบเป็น
นามธรรม อันมีท่ีมาจากอารมณ์ ความรู้สึก ของข้าพเจ้า โดย ถ่ายทอดผ่านทางสีสันต่าง ๆ ท่ี
เกิดขึน้ในผืนผ้า ผ่านทางเทคนิคการตดัเย็บ ด้วยรูปทรงท่ีเรียบง่ายและเน้นหนกัทางการแสดงออก
ทางอารมณ์ ความรู้สกึ ของสีสนัแห่งจินตนาการเป็นหลกั ข้าพเจ้าต้องการนําเสนอในรูปทรงท่ีเรียบ
ง่ายเพ่ือการรับรู้ถึงบรรยากาศของสีสนัท่ีหลากหลายอย่างเปิดกว้าง สีสนัจากจินตนาการท่ีเกิดขึน้
ในงานเปรียบดงัตวัเร้าอารมณ์ ความรู้สึก ของข้าพเจ้าท่ีมีต่อความประทบัใจสขุและทุกข์ ต่อการ
สร้างสรรค์งานศลิปะ ผา่นรูปแบบนามธรรม 
 
  2.1 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ที่ 1 
         (ภาคการเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2555) 

ผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ท่ี 1 เป็นการแสดงออกถึงอารมณ์ ความรู้สึก ของข้าพเจ้า ท่ีมีต่อ
การเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตวัเก่ียวกบัการสร้างสรรค์ศิลปะ ซึ่งมีทัง้ความประทบัใจท่ีให้ทัง้ความสขุ
และความทกุข์ มีเร่ืองราวต่าง ๆ มากมายซึง่เป็นสิ่งท่ีพงึควรปฏิบตัิอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ก่อให้เกิด
ความพึงพอใจและเสียใจคละเคล้ากนัไป ผลงานชิน้นีจ้ึงเปรียบดงัการแสดงซึง่อารมณ์ ความรู้สกึ 
ท่ีแตกตา่งกนัออกไปอยา่งสิน้เชิง โดยมีสีสนัเป็นสําคญั ด้วยความรักและความผกูพนัท่ีมีให้กบังาน
ศิลปะจึงทําให้เกิดความประทบัใจมากมาย จึงต้องการจะแสดงออกความรู้สกึท่ีมีเหล่านีผ้่านทาง
สีสนั โดยให้ความรู้สกึ อารมณ์ของตนเองถกูถ่ายทอดผา่นทางสีสนัท่ีมีอยู่อย่างหลากหลายร่วมกบั
จินตนาการ 
 สีสนัท่ีเกิดขึน้จากชิน้ผ้าเลก็ ๆ ท่ีตดั เย็บ เข้าด้วยกนั จงึเปรียบดงัความรู้สกึของข้าพเจ้าเอง
ร่วมกนักบัหลกัการของทศันธาต ุซึง่ในชิน้งานข้าพเจ้าได้แบง่ผืนผ้าออกเป็น 2 สว่นเท่า ๆ กนั นัน่ก็
คือผืนผ้าสีสว่างและผืนผ้าสีมืด ประกอบเข้าด้วยกนั ในชิน้งานนีข้้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ให้ผลงานมี
ขนาดใหญ่เพ่ือเพิ่มท่ีอยูข่องปริมาณสีให้มีมากอยูใ่นผลงาน 
 สี สีท่ีเกิดขึน้ในผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ท่ี 1 เกิดจากอารมณ์ ความรู้สกึท่ีแสดงออกผ่านทาง
สีสนั ซึง่สีสนัมีความสําคญัในการแสดงออกเป็นอย่างมาก ด้วยรูปทรงท่ีไม่เฉพาะเจาะจงถึงสิ่งใด 
และสีคือตัวการในการนําเสนอสําคัญ คําว่าสีท่ีแสดงออกอยู่ในผลงาน เป็นสีท่ีเกิดขึน้จาก
จินตนาการร่วมกบัอารมณ์ความรู้สกึ ร่วมกบัตวัวสัดใุนการสร้างสรรค์ของข้าพเจ้า ด้วยความโปร่ง
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ของผ้าและเทคนิคการตัดเย็บท่ีนํามาใช้ ทําให้สีท่ีเกิดขึน้ในตัวงานมีความหลากหลายและ
ระยิบระยบัจากประกายสีท่ีเกิดจากการซ้อนทบักนัของผ้าโปร่งแสงสีตา่ง ๆ 
 เส้น การใช้เส้นในผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ท่ี 1มีหน้าท่ีความสําคญัเป็นขอบเขตระหว่าง
รูปทรงและพืน้ท่ีว่าง ทําให้ผลงานการสร้างสรรค์แสดงออกทัง้รูปทรงและสีสนัท่ีชดัเจนขึน้ เส้นยงั
ทําหน้าท่ีในการสร้างสัมพันธ์ระหว่างสีท่ีทํางานร่วมกันในรายละเอียดของผลงาน ทําให้การ
แสดงออกของสีมีการผสานร่วมกนัอยา่งเป็นระบบ 
 พืน้ผิว ลกัษณะของพืน้ผิวท่ีเกิดขึน้ในผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ท่ี 1เกิดจากวสัดท่ีุเลือกใช้ใน
การสร้างสรรค์ ด้วยผ้าโปร่งแสงหลากหลายชนิด จึงทําให้พืน้ผิวท่ีเกิดขึน้มีความหลากหลาย
ออกไป แต่จะเป็นเพียงพืน้ผิวขรุขระเพียงตืน้ ๆ เท่านัน้ ในส่วนของพืน้ผิวท่ีเกิดจากเทคนิคจะ
เกิดขึน้ในส่วนของการซ้อนทบักนัของชิน้ผ้าท่ีนํามาวางซ้อนกนั และผ่านเทคนิคการเย็บ จึงทําให้
เกิดการฟูและพองตวัขึน้มามากน้อยต่างกนั ซึ่งในผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ท่ี 1ส่วนต่างนีไ้ด้เกิดขึน้
ตรงบริเวณแทบกลางของผลงานตัง้แต่ส่วนบนสดุลงมาถึงส่วนล่างสดุ ซึ่งแตกต่างต่างกับพืน้ผิว
บริเวณแทบด้านข้างทัง้สองท่ีเกิดพืน้ผิวจากตวัวสัดเุอง 
 นํา้หนัก นํา้หนักของผลงานท่ีเกิดขึน้บนพืน้ท่ีว่างเป็นการทํางานให้เกิดความแตกต่าง
ระหว่างรูปทรงและพืน้ท่ีว่าง ซึ่งผสานการทํางานของนํา้หนักของสีแต่ละสีท่ีมีอยู่ในผลงานการ
สร้างสรรค์ ท่ีต้องการ ส่ือความหมายของการแสดงออกได้เป็นอย่างดี ความหลากหลายของ
นํา้หนกัสีในผลงานก่อให้เกิดความรู้สึกท่ีได้รับจากประกายสีท่ีแตกต่างกันออกไปด้วยนํา้หนกัท่ี
แตกต่าง อีกนัยยะของความสําคัญในการแสดงออกของค่านํา้หนัก คือการได้รับความรู้สึกท่ี
แตกต่างโดยสิน้เชิง จากผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ท่ี 1 คือบริเวณผืนผ้าท่ีใช้ค่านํา้หนกัในโทนสีสว่าง
และค่านํา้หนกัในโทนสีมืด ทําให้สิ่งท่ีปะทะกบัความรู้สึกท่ีได้รับจากการรับรู้ สามารถนําพาไปสู่
ความรู้สกึตา่ง ๆ ได้ 
 ที่ว่าง ท่ีว่างในผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ท่ี 1 มีความสําคญัทําให้ผลงานของข้าพเจ้าแสดง
ออกมาอย่างสมบรูณ์ ซึง่ท่ีว่างทําให้ผลงานมีความเดน่ชดัและเกิดความสําคญัขึน้ ทัง้รูปทรงและสี
ท่ีแสดงออกมาในผลงาน เน่ืองด้วยผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ท่ี 1 เป็นผลงานท่ีติดตัง้โดยมีการแขวน
ชิดติดกับผนัง ท่ีว่างท่ีห้อมล้อมและแสดงออกได้อย่างชัดเจนจึงเป็นในลกัษณะของพืน้ท่ีว่างท่ี
ทํางานร่วมกบัผลงาน 2 มิต ิ
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  2.2 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ที่ 2 
         (ภาคการเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2555) 
 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ท่ี 2 เป็นการพฒันาการสร้างสรรค์ผลงานท่ีเก่ียวเน่ืองจากผลงาน
ชิน้ท่ี 2  ซึง่เป็นการแสดงออกถึงอารมณ์ ความรู้สกึ ผา่นทางสีสนัของข้าพเจ้า ซึง่เป็นการแสดงออก
ถึงความรู้สึกประทับใจสุขและทุกข์ ท่ีมีรูปแบบการจัดวางท่ีต่างออกไปจากชิน้ท่ี 1 โดยมีการ
แสดงออกของผืนผ้าสีสว่างและผืนผ้าสีมืดวางสลบักนัออกไป มีการลดขนาดผืนผ้าให้เล็กลง แต่
เพิ่มปริมาณมากขึน้ จํานวน 5 ผืน ซึง่ผ้าแตล่ะผืนจะขนาดใกล้เคียงกนั แตร่ายละเอียดในแตผื่นจะ
แตกตา่งกนัออกไป 
 เทคนิคในการตดั เย็บ ชิน้ผ้ามีลกัษณะเดียวกันกับผลงานชิน้ท่ี 1 โดยผลงานชิน้ท่ี 2 นี ้
ข้าพเจ้าได้เลือกนําส่วนของระบายผ้ามาจดัองค์ประกอบไว้ในส่วนด้านบนของผืนผ้า และนําส่วน
ผ้าผืนต่อให้อยู่ในช่วงล่างของผ้าผืน ทําอย่างนีค้ล้ายคลึงกันทัง้ 5 ผืน แต่มีลกัษณะการจัดวาง
รายละเอียดแตกต่างกนัออกไป ส่วนการการติดตัง้ได้มีการเช่ือมต่อกนัทางส่วนล่างของแต่ละชิน้
เข้าด้วยกนั 
 สี สีในผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ท่ี 2 นัน้ แม้ว่าจะมีความใกล้เคียงของสีจากผลงาน
วิทยานิพนธ์ชิน้ท่ี 1 แตด้่วยการแสดงออกด้วยรูปแบบท่ีแตกตา่งออกไป จงึทําให้มีการนําเสนอสีสนั
แห่งจินตนาการในอีกรูปแบบหนึ่ง การสร้างสรรค์ในเร่ืองของสียงัคงเป็นไปตามจินตนาการของ
ข้าพเจ้าร่วมกบัอารมณ์ ความรู้สึก พร้อมทัง้วสัดผุ้าโปร่งแสงท่ีเลือกใช้ในงาน ซึ่งสีสนัท่ีเกิดขึน้ใน
ผืนผ้าย่อยทัง้ 5 ชิน้ แบง่การใช้สีออกเป็นเป็นค่านํา้หนกัของสีท่ีอยู่ในโทนสว่างและคา่นํา้หนกัของ
สีท่ีอยู่ในโทนมืด ซึ่งผ้าท่ีมีสีอยู่ในโทนสว่างมีทัง้หมด 3 ชิน้และผ้าท่ีมีสีอยู่ในโทนสีมืดมีทัง้หมด 2 
ชิน้ โดยมีการวางสลับกันไปมา ซึ่งการวางผ้าท่ีมีค่าของนํา้หนักตรงข้ามกันมาวางสลับกันนี ้
ข้าพเจ้าได้เลือกใช้ชิน้ผ้าเล็ก ๆ ท่ีเหมือนกนัสีต่าง ๆ มาใช้ในผืนผ้าย่อยทกุ ๆ ผืน เพ่ือให้เกิดความ
กลมกลืนในการมอง เป็นการกระจายสีให้ทํางานทั่ว ๆ ทุก ๆ จุดเป็นไปตามการใช้สีเพ่ือจัด
องค์ประกอบ 
 เส้น เส้นในผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ท่ี 2 มีหน้าท่ีเป็นขอบเขตระหว่างรูปทรงและพืน้ท่ีว่าง 
เส้นยงัทําหน้าท่ีสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างสีของแตล่ะชิน้ผ้าเล็ก ๆ ให้ทํางานร่วมกนัอย่างสมบรูณ์ 
เส้นยังเป็นตวันําสายตาในการมอง ท่ีทําให้รูปทรงในการสร้างสรรค์ปรากฏออกมา ในผลงาน
วิทยานิพนธ์ชิน้ท่ี 2 ประกอบด้วยผลงานชิน้ย่อยอีก 5 ชิน้ เส้นจึงมีหน้าท่ีสร้างขอบเขตของรูปทรง
ยอ่ยแตล่ะรูปทรงให้แสดงออก รวมถึงเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ของชิน้ยอ่ยทัง้ 5 เข้าหากนั 
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 พืน้ผิว ลกัษณะของพืน้ผิวท่ีเกิดขึน้ในผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ท่ี 2 เกิดจากวสัดท่ีุเลือกใช้ใน
การสร้างสรรค์ ผ้าโปร่งแสดงหลากหลายชนิดต่างก็มีพืน้ผิวแตกต่างกันออกไป แต่จะเป็นเพียง
พืน้ผิวขรุขระเพียงตืน้ ๆ เท่านัน้ ในส่วนของพืน้ผิวท่ีเกิดขึน้จากเทคนิค จะเกิดขึน้ในส่วนของการ
ซ้อนทบักนัของชิน้ผ้าเลก็ ๆ ท่ีนํามาซ้อนทบักนัและผ่านเทคนิคการตดั เย็บ จึงทําให้เกิดการฟ ูพอง 
ตวัขึน้มา มากน้อยแตกตา่งกนัออกไป ซึง่พืน้ผิวสว่นท่ีพองฟอูอกมาจากเทคนิคการสร้างสรรค์นีอ้ยู่
ในส่วนของด้านบนของผืนผ้าย่อยทัง้ 5 ชิน้ ส่วนด้านล่างของผ้าคือลกัษณะของพืน้ผิวของผ้าชนิด  
ตา่ง ๆ 
 นํา้หนัก ความสําคญัของนํา้หนกัในผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ท่ี 2 นอกจากจะทําหน้าท่ีให้
ความรู้สกึแตกตา่งระหวา่งรูปทรงและพืน้ท่ีวา่งแล้ว นํา้หนกัยงัทําหน้าท่ีในแตล่ะผืนผ้ายอ่ยทัง้ 5 ให้
มีความแตกต่างกนัออกไป ด้วยภาพรวมของผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ท่ี 2 นํา้หนกัท่ีเกิดขึน้ภาพรวม  
เป็นคา่นํา้หนกัของสีท่ีอยู่ในโทนสว่างและคา่นํา้หนกัของสีท่ีอยู่ในโทนมืด และจะมีการวางนํา้หนกั
ท่ีแตกตา่งกนันีส้ลบักนัไป ในลกัษณะของรูปทรง 2 มิต ิจงึทําให้นํา้หนกัท่ีตรงกนัข้ามเกิดการตดักนั
ของนํา้หนกัขึน้ แต่ด้วยชิน้ผ้าชิน้เล็กท่ีนํามาต่อกนั ได้กระจายอยู่เป็นจุดเล็ก ๆ ในงานด้วยสีสนัท่ี
แตกต่างกนัมากมาย จึงทําหน้าท่ีดึงดดูนํา้หนกัให้ภาพรวมประสานเข้าหากนัได้ นํา้หนกัของสีใน
ผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ท่ี 2 รูปแบบนามธรรม นบัว่ามีความสําคญัเป็นอย่างมาก เพราะนํา้หนกัสีท่ี
เกิดขึน้เปรียบเสมือนแรงผลกัดนัท่ีจะก่อให้เกิดอารมณ์ ความรู้สกึของสีท่ีมีอยู่ในงาน ให้ปรากฏใน
ผลงานออกมาได้เดน่ชดัขึน้ 
 ที่ ว่าง ท่ีว่างในผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ท่ี 2 มีความสําคัญทําให้ผลงานของข้าพเจ้า
แสดงออกโดยสมบรูณ์ พืน้ท่ีว่างท่ีเกิดขึน้ทัง้ภายนอกและภายในผลงาน มีความสําคญัไม่ด้อยไป
กวา่กนั พืน้ท่ีวา่งท่ีเกิดขึน้ภายนอกชิน้งานเป็นพืน้ท่ีวา่งท่ีสง่เสริมให้ผลงานแสดงออกทัง้รูปทรงและ
สีสนั ส่วนพืน้ท่ีว่างท่ีเกิดขึน้ภายในผลงาน ทําหน้าท่ีให้ผืนผ้าย่อยทัง้ 5 ชิน้ ทํางานร่วมกนัได้อย่าง
สมบรูณ์ รวมทัง้เป็นตวัผสานให้ผลงานอยูร่่วมกนั เพราะหากขาดท่ีวา่งสว่นหนึง่สว่นใดไป คงทําให้
ผลงานการสร้างสรรค์เกิดขึน้มาปรากฏให้เห็นมิได้ 
 
  2.3 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ที่ 3 
         (ภาคการเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2555) 
 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ท่ี 3 เป็นการพฒันาการสร้างสรรค์ผลงานต่อเน่ืองจากผลงานชิน้ท่ี 
1 และชิน้ท่ี 2 จากรูปแบบเดิมท่ีสามารถมองผลงานได้เพียงด้านเดียว ได้มีการปรับเปลี่ยนการจดั
วางและสามารถมองงานได้เพิ่มขึน้เป็นสองด้าน ทัง้ด้านหน้าและด้านหลงั โดยผลงานชิน้นีจ้ะ
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ประกอบด้วยผืนผ้าทัง้หมด 6 ผืน ซึ่งแต่ละผืนจะมีขนาดใกล้เคียงกนั แต่รายละเอียดในแต่ละผืน
จะแตกต่างกันออกไป ข้าพเจ้าต้องการจัดวางให้มีการไล่ระดับของผ้า เพ่ือแสดงถึงอารมณ์ 
ความรู้สึก ของข้าพเจ้าท่ีมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาไม่คงท่ี และจากการปรับเปล่ียนการจดั
วางนี ้ทําให้สามารถรับรู้สมัผสัถึงการทํางานของผ้าท่ีมีความโปร่งแสงมากขึน้อีกด้วย และสีสนัท่ี
เกิดขึน้จากผืนผ้าทัง้หมด จะก่อให้เกิดบรรยากาศของสีมากขึน้ จากชิน้งานและพืน้ท่ีว่างท่ีเพิ่มมาก
ขึน้ 
 เทคนิคในการสร้างสรรค์ยังคงมีความใกล้เคียงกับผลงานชิน้ท่ี 1 และ 2 แต่มีความ
แตกตา่งกนัออกไปในสว่นของรายละเอียดของสีผ้า และการจดัวางองค์ประกอบในแตล่ะชิน้ผ้า ใน
ผลงานชิน้ท่ี 3 นี ้ได้มีการนําระบายผ้ามาจดัองค์ประกอบไว้ด้านบนของแตล่ะผืนผ้า และผ้าผืนตอ่
อยู่ในส่วนของด้านล่าง ทัง้ 6 ผืนมีลกัษณะคล้ายคลึงกนั ประกอบด้วยผืนผ้าสีสว่าง 3 ผืนและผืน
ผ้าสีมืด 3 ผืน โดยมีการจดัวางให้ด้วยการแขวนจากด้านบน ให้ชิน้งานแต่ละชิน้มีความห่างด้วย
ระยะเท่า ๆ กนั และมีการไล่ระดบัให้ลดหลัน่กนัลงมา แต่ยงัคงอยู่ในแถวเดียวกนัและมีการสลบั
ระหวา่งผืนผ้าสีสวา่งและผืนผ้าสีมืด 
 สี สีในผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ท่ี 3 มีลกัษณะเดียวกนักบัในผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ท่ี 1และ
ผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ท่ี 2 เป็นการแสดงออกถึงสีสนัแห่งจินตนาการร่วมกบัอารมณ์ ความรู้สกึ ซึง่
การให้สีผ้ายงัคงเป็นการใช้สีท่ีเกิดจากวสัดผุ้าโปร่งแสงให้เกิดความหลากหลายของสี โดยมีการทํา
ให้เกิดความแตกตา่งของสีด้วยนํา้หนกัท่ีมีอยูใ่นตวัของผ้าเองร่วมกบัการสร้างสรรค์ของข้าพเจ้า ซึง่
ผืนผ้าย่อยทัง้ 6 ชิน้ แบง่ออกเป็น ค่านํา้หนกัของสีท่ีอยู่ในโทนสีสว่าง 3 ชิน้ และคา่นํา้หนกัท่ีอยู่ใน
โทนสีมืด 3 ชิน้ โดยการตดิตัง้มีการจดัวางให้มีการสลบัระหวา่งโทนสีสวา่งและโทนสีมืด ซึง่มมุจาก
การมองจะทําให้เกิดความหลากหลายของสีขึน้ จากการจดัวางเป็นชัน้ ๆ ท่ีมีระยะห่างเท่า ๆ กนั 
โดยมีการลดหลั่นความสูงของผ้า กล่าวคือ การมองจากมุมท่ีผ้ามีการซ้อนกันอยู่ก็จะได้รับ
ความรู้สึกจากสีท่ีหลากหลายชัน้มากขึน้ และประกายสีท่ีเกิดขึน้เป็นการบ่งบอกถึงอารมณ์ 
ความรู้สกึ ของข้าพเจ้า 
 เส้น เส้นในผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ท่ี 3 ทําหน้าท่ีแบ่งขอบเขตระหว่างรูปทรงและพืน้ท่ีว่าง 
เส้นทําหน้าท่ีให้รูปทรงย่อยในผลงานทัง้ 6 ชิน้ แสดงออกและทําหน้าท่ีของมนัได้ออกมาสมบูรณ์ 
เพราะนอกจากเส้นจะทําหน้าท่ีแบ่งขอบเขตแล้ว เส้นยงัทําหน้าท่ีผสานให้การทํางานของรูปทรง
ย่อยเกิดขึน้ ด้วยผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ท่ี 3 มีการติดตัง้ท่ีเกิดจากผืนผ้าย่อยทัง้ 6 ชิน้ ประกอบกนั
เป็นผลงานจิตรกรรมแบบ 3 มิติ ดงันัน้เส้นจึงทําหน้าท่ีให้ปริมาตรเกิดขึน้ และยงันําสายตาให้การ
มองเกิดเป็นมิติตรงตามความต้องการของการสร้างสรรค์ นอกจากนีเ้ส้นยงัทําหน้าท่ีเป็นตวัเช่ือม
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ความสมัพนัธ์ของสีในจุดเล็ก ๆ ของงาน เพราะหลาย ๆ ชิน้ผ้าเล็ก ๆ ท่ีนํามาเรียงต่อกันต่างก็มี
สีสนัท่ีแตกตา่งออกไปและเส้นก็เป็นตวัแบง่ขอบเขตและผสมผสานสีของชิน้ผ้าให้แสดงออกมา 
 พืน้ผิว ลกัษณะของพืน้ผิวท่ีเกิดขึน้ในผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ท่ี 3 เกิดจากวสัดท่ีุเลือกใช้ใน
การสร้างสรรค์ ผ้าโปร่งแสดงหลากหลายชนิดต่างก็มีพืน้ผิวแตกต่างกันออกไป แต่จะเป็นเพียง
พืน้ผิวขรุขระเพียงตืน้ ๆ เท่านัน้ ในส่วนของพืน้ผิวท่ีเกิดขึน้จากเทคนิค จะเกิดขึน้ในส่วนของการ
ซ้อนทบักนัของชิน้ผ้าเลก็ ๆ ท่ีนํามาซ้อนทบักนัและผ่านเทคนิคการตดั เย็บ จึงทําให้เกิดการฟ ูพอง 
ตวัขึน้มา มากน้อยแตกตา่งกนัออกไป ซึง่พืน้ผิวสว่นท่ีพองฟอูอกมาจากเทคนิคการสร้างสรรค์นีอ้ยู่
ในส่วนของด้านบนของผืนผ้าย่อยทัง้ 6 ชิน้ ส่วนด้านล่างของผ้าคือลกัษณะของพืน้ผิวของผ้าชนิด
ตา่ง ๆ ซึง่ผลงานชิน้นี ้ผืนผ้าชิน้ยอ่ยทัง้ 6 ชิน้ จะสามารถมองได้ทัง้ 2 ด้าน ดงันัน้พืน้ผิวท่ีเกิดขึน้จะ
มีลกัษณะเดียวกนัทัง้ด้านหน้าและด้านหลงั 
 นํา้หนัก นํา้หนกัท่ีเกิดขึน้ในผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ท่ี 3 มีความสําคญัท่ีทําให้เกิดความ
แตกต่างระหว่างรูปทรงและพืน้ท่ีว่างขึน้ นอกจากนัน้นํา้หนกัในตวัของชิน้งานแต่ละชิน้ ก็มีความ
แตกต่างกนัออกไป ซึง่ผืนผ้าย่อยทัง้ 6 ชิน้ แบ่งออกเป็น ค่านํา้หนกัของสีท่ีอยู่ในโทนสีสว่าง 3 ชิน้ 
และค่านํา้หนกัท่ีอยู่ในโทนสีมืด 3 ชิน้ ท่ีจดัวางสลบัเรียงกันไปตามการจดัวาง ซึ่งค่านํา้หนกัยงัมี
ความสําคญัท่ีดงึดดูความรู้สกึของชิน้งานเข้าหากนั และนํา้หนกัท่ีแตกตา่งกนัออกไปยงัเป็นการบง่
บอกถึงการแสดงออกถึงความรู้สกึท่ีแตกตา่งในงานนามธรรมได้อยา่งชดัเจน ซึง่การจดัวางสลบักนั
ของค่านํา้หนักนี ้เป็นการสร้างความแตกต่างของนํา้หนักแบบตรงกันข้ามมากขึน้เพ่ือเป็นการ
สนบัสนนุการแสดงออกของความรู้สกึในสองลกัษณะ ผา่นทางสีสนัแห่งจินตนาการ 
 พืน้ที่ ว่าง พืน้ท่ีว่างคือส่วนสําคัญท่ีทําให้ผลงานปรากฏขึน้มาโดยสมบูรณ์ พืน้ท่ีว่าง
เกิดขึน้ทัง้ภายนอกและภายในผลงาน พืน้ท่ีว่างภายนอกผลงานทําหน้าท่ีให้ผลงานเกิดขึน้และ
ดํารงอยู่ รวมถึงผสานการทํางานร่วมกบัพืน้ท่ีว่างภายในผลงาน พืน้ท่ีว่างภายในผลงานเป็นการ
ทํางานร่วมกับพืน้ท่ีว่างภายนอก เพราะการผสานกันระหว่างพืน้ท่ีว่างภายนอกและภายใน
ก่อให้เกิดความกลมกลืนและความสมบูรณ์ของผลงานขึน้ เน่ืองจากการจัดวางเป็นชัน้ ๆ ท่ีมี
ระยะห่างเท่า ๆ กนั โดยมีการลดหลัน่ความสงูของผ้า ต้องอาศยัพืน้ท่ีว่างในการติดตัง้ผลงานเป็น
บวกเป็นลบ ซึง่กนัและกนักบัผลงานโดยตรง และต้องมีการยืดหยุ่นซึง่กนัและกนัตามกําหนดจาก
การตดิตัง้ 
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  2.4 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ที่ 4 
         (ภาคการเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2555) 
 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ท่ี 4 เป็นการพัฒนาผลงานการสร้างสรรค์ต่อชิน้ท่ี 3 ซึ่งมีการ
ปรับเปล่ียนการจัดวางท่ีแตกต่างออกไป ผลงานชิน้นี ้ได้มีการจัดวางให้มีการรวมกลุ่มมากขึน้ 
เพ่ือให้ผืนผ้าแตล่ะผืนทํางานร่วมกนั โดยมีการจดัวางผืนผ้าจํานวน 4 ผืน โดยวางผืนผ้าสีสวา่งและ
ผืนผ้าสีมืดสลบักัน โดยวนเข้าหากัน มีลกัษณะคล้ายเป็นวงกลม โดยมีการไล่ระดบัความสูงให้
ลดหลัน่กนัลงมา ข้าพเจ้าต้องการส่ือให้เห็นถึงอารมณ์ ความรู้สกึ ประทบัใจสขุและทกุข์ท่ีมีตอ่การ
สร้างสรรค์งานศิลปะของข้าพเจ้า ให้มีความเก่ียวเน่ืองกนัด้วยการจดัวางให้มากขึน้ ทุก ๆ ความ
อารมณ์ ความรู้สกึ ล้วนมีความสมัพนัธ์กนัเสมอ 
 เทคนิคการตดั เย็บ ได้ใช้รูปแบบเหมือนกบัผลงานทัง้สามชิน้ แตมี่การจดัองค์ประกอบใน
แตล่ะชิน้ผ้าผ้าแตกตา่งกนัออกไป และรายละเอียดของสีผ้า ในผลงานชิน้ท่ี 4 นีไ้ด้มีการนําระบาย
ผ้าจดัวางในผ้าแต่ละด้านตามแต่การจดัวางองค์ประกอบ ซึง่สามารถมองผลงานได้จากรอบด้าน 
โดยการจัดวางจะมีการแขวนจากด้านบน ให้ชิน้งานแต่ละชิน้มีการวางสลบักันระหว่างผืนผ้าสี
สวา่งและผืนผ้าสีมืดท่ีลดหลัน่กนั 
 สี สีท่ีเกิดขึน้ในผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ท่ี 4 เป็นสีถ่ายทอดผ่านอารมณ์ ความรู้สกึ ร่วมกบั
จินตนาการของข้าพเจ้า ด้วยรูปแบบการตดิตัง้และวสัดผุ้าโปร่งแสงท่ีเลือกใช้ทําให้การมองผ่านผ้า
แต่ละผืน เกิดการผสานสีได้โดยอตัโนมตัิ การตกอยู่ในห้วงแห่งสีสนัจึงเกิดขึน้ร่วมกับการรับรู้ท่ี
สมัผสัได้จากการมองเห็น นอกจากสีของผืนผ้าแล้ว สีจากตวัเชือกด้านบนเป็นการเช่ือมโยงสีจาก
ผ้าทัง้ 4 ชิน้เข้าหากัน ด้วยวสัดจุากผ้าโปร่งแสงท่ีนํามาถักเป็นเชือกจึงทําให้สีมีความสมัพนัธ์กัน
ด้วย และด้วยสีของผ้าท่ีเลือกใช้ในแตล่ะส่วน ได้ทําให้นํา้หนกัตา่ง ๆ กระจายอยู่ในงานสลบักนัไป
มา และผืนผ้ายอ่ยทัง้ 4 ชิน้ แบง่ออกเป็น คา่นํา้หนกัของสีท่ีอยู่ในโทนสีสว่าง 2 ชิน้ และคา่นํา้หนกั
ท่ีอยูใ่นโทนสีมืด 2 ชิน้ โดยการตดิตัง้มีการจดัวางให้มีการสลบัระหวา่งโทนสีสวา่งและโทนสีมืด 
 เส้น เส้นในผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ท่ี 4 ทําหน้าท่ีแบ่งขอบเขตระหว่างรูปทรงภายในและ
ภายนอกกับพืน้ท่ีว่าง นอกจากเส้นทําหน้าท่ีให้รูปทรงเกิดขึน้ในพืน้ท่ีว่างแล้ว ในผลงาน
วิทยานิพนธ์ชิน้ท่ี 4 เส้นยงัทําหน้าท่ีเช่ือมรูปทรงและองค์ประกอบในการสร้างสรรค์ให้เข้าหากัน 
เพราะนอกจากรูปทรงย่อยของผืนผ้าทัง้ 4 ชิน้แล้ว ในผลงานยงัประกอบด้วยเส้นเชือกเล็ก ๆ อีก
จํานวนมากท่ีนํามาจดัองค์ประกอบร่วม เส้นจึงทําหน้าท่ีสานสมัพนัธ์ขององค์ประกอบรวมของ
ผลงานให้เข้าหากนัตามเจตนาของการสร้างสรรค์ และเส้นจากเชือกยงัเป็นตวัเช่ือมปฏิสมัพนัธ์ของ
สีท่ีเกิดขึน้ในผลงาน ทําให้สีท่ีเกิดขึน้ในงานปรากฏได้อยา่งเดน่ชดั 
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 พืน้ผิว ลกัษณะของพืน้ผิวท่ีเกิดขึน้ในผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ท่ี 4 เกิดจากวสัดท่ีุเลือกใช้ใน
การสร้างสรรค์ ผ้าโปร่งแสดงหลากหลายชนิดต่างก็มีพืน้ผิวแตกต่างกันออกไป แต่จะเป็นเพียง
พืน้ผิวขรุขระเพียงตืน้ ๆ เท่านัน้ ในส่วนของพืน้ผิวท่ีเกิดขึน้จากเทคนิค จะเกิดขึน้ในส่วนของการ
ซ้อนทบักนัของชิน้ผ้าเลก็ ๆ ท่ีนํามาซ้อนทบักนัและผ่านเทคนิคการตดั เย็บ จึงทําให้เกิดการฟ ูพอง 
ตวัขึน้มา มากน้อยแตกตา่งกนัออกไป ซึง่พืน้ผิวสว่นท่ีพองฟอูอกมาจากเทคนิคการสร้างสรรค์นีอ้ยู่
ในสว่นของด้านบนของผืนผ้ายอ่ยทัง้ 4 ชิน้ ซึง่ในสว่นของสว่นท่ีพองฟอูอกมาจากเทคนิคในผลงาน
ผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ท่ี 4 นี ้จะอยู่ในบางสว่นของผืนผ้าแตล่ะชิน้แตกตา่งกนัออกไป สว่นพืน้ผิวท่ี
เกิดบริเวณเส้นเชือกเป็นไปตามเทคนิคการถกัเชือกในรูปแบบตา่ง ๆ ท่ีแตกตา่งกนั ด้วยวิธีการ มดั 
ผกู พนั  
 นํา้หนัก นํา้หนกัท่ีเกิดขึน้ในผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ท่ี 4 ทําให้เกิดความแตกตา่งจากพืน้ท่ี
วา่ง ปรากฏเป็นรูปทรงท่ีชดัเจนขึน้ นํา้หนกัท่ีหลากหลายในผลงานเป็นตวัประสานความอ่อนแก่ใน
ตวัของมนัเอง ซึง่ในสว่นของผืนผ้าชิน้ย่อยทัง้ 4 ชิน้ มีการแย่งคา่นํา้หนกัออกด้วยการใช้สี แข่งเป็น
คา่นํา้หนกัของสีท่ีอยูใ่นโทนสีสวา่ง 2 ชิน้ และคา่นํา้หนกัของสีท่ีอยู่ในโทนสีมืด 2 ชิน้ ท่ีจดัวางสลบั
และลดหลัน่กัน การให้ค่านํา้หนักท่ีแตกต่างกัน เป็นการแสดงอารมณ์ ความรู้สึกท่ีแตกต่างกัน
ออกไปของข้าพเจ้า ซึง่นอกเหนือจากผืนผ้าชิน้ย่อยทัง้ 4 ชิน้แล้ว นํา้หนกัของเช่ือสีต่าง ๆ ในสว่นท่ี
ติดตัง้ด้านบน ยงัประกอบด้วยค่านํา้หนกัท่ีหลากหลาย ตัง้แต่นํา้หนกัอ่อนสดุจนถึงนํา้หนกัแก่สดุ 
ติดตัง้สลบักันไปมา เพ่ือเป็นผสานการทํางานของนํา้หนักท่ีเกิดขึน้ในผลงาน จึงทําให้มีนํา้หนัก
มากมายท่ีปรากฏอยูบ่นพืน้ท่ีวา่งภายในงาน 
 พืน้ที่ว่าง พืน้ท่ีว่างในผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ท่ี 4 ทําให้ผลงานท่ีเกิดจากการติดตัง้ด้วยผืน
ผ้าและเส้นเชือก เกิดขึน้ได้โดยสมบูรณ์ ซึง่พืน้ท่ีว่างมีความสําคญัอย่างมากทัง้พืน้ท่ีว่างภายนอก
และภายใน พืน้ท่ีว่างภายนอกเป็นพืน้ท่ีว่างท่ีทําให้ผลงานการสร้างสรรค์ดํารงอยู่ได้โดยสมบูรณ์ 
โดยมีความสัมพันธ์ร่วมกับพืน้ท่ีว่างภายใน ซึ่งพืน้ ท่ีว่างภายในของผลงานมีส่วนช่วยให้
องค์ประกอบแต่ละส่วนในงาน ท่ีนํามาติดตัง้ร่วมกันแสดงออกมา โดยผืนผ้าย่อยทัง้ 4 ชิน้ มี
ระยะห่างซึง่เป็นพืน้ท่ีวา่งซึง่ยืดหยุน่ซึง่กนัและกนัระหวา่งผลงานและพืน้ท่ีวา่ง 
 
 โดยภาพรวมแล้วผลงานการสร้างสรรค์และพฒันาผลงานระยะก่อน ในหัวเร่ือง “ความ
ประทบัใจสขุ-ทกุข์” มีการเน้นในเร่ืองความสําคญัเก่ียวกบัการใช้สีท่ีทํางานร่วมกบัรูปทรง สีท่ีใช้ใน
การสร้างสรรค์เป็นสีท่ีมีความแตกต่างของค่านํา้หนัก เพ่ือสื่อความหมายท่ีแตกต่างกันใน 2 
ลกัษณะ โดยท่ีมาของสีนัน้เป็นสีท่ีเกิดจากอารมณ์ ความรู้สกึ เป็นสีสนัท่ีเกิดขึน้จากจินตนาการ ซึง่
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ความหลากหลายของสีทีท่ีเกิดขึน้ในผลงานเป็นสีท่ีได้จากตวัวสัด ุคือ ผ้าโปร่งแสง ท่ีถกูทบัซ้อนกนั
เป็นชัน้ในบางจังหวะ เพ่ือเป็นการเพิ่มสีสนัให้มากขึน้ และเป็นตวัแปรท่ีจะส่ือความหมายของ
เจตนาของการแสดงออก ผ้าโปร่งแสงเป็นวสัดท่ีุมองผ่านทะลไุด้ ทําให้มองเห็นรายละเอียดภายใน
รูปทรง ซึง่จะมีสิ่งของและใยสงัเคราะห์ ดงันัน้รูปทรงอิสระจึงถกูห่อหุ้มด้วยสีจากผ้าโปร่งแสง เพ่ือ
มองรายละเอียด นั่นก็คือสิ่งของท่ีส่งอิทธิพลต่อข้าพเจ้า ในระยะนีป้ระกายสีท่ีได้จากการ
สร้างสรรค์ยงัมีไมม่ากเพียงพอ ด้วยพืน้ของสีถกูจํากดัอยูแ่คเ่พียงของรูปทรงเท่านัน้ วิทยานิพนธ์ มี
การพฒันาและคลี่คลายรูปทรงท่ีแตกตา่งกนัออกไปทัง้ 3 ชิน้ ซึง่เป็นรูปทรงอิสระ 
 ผลงานการสร้างสรรค์ระยะวิทยานิพนธ์ มีการพฒันาและคลี่คลายเก่ียวกบัรูปทรงด้วยการ
จดัวาง นําเสนอในหวัเร่ือง “สีสนัแห่งจินตนาการ” เป็นสีสนัท่ีมีท่ีมาจากความประทบัใจสขุ-ทุกข์ 
โดยมีการให้ความสําคญัในเร่ืองของสีในลกัษณะต่อยอดแนวความคิดของการใช้สีจากระยะก่อน
วิทยานิพนธ์ มีการเน้นความต่างของค่านํา้หนักมากขึน้ ด้วยพืน้ท่ีการทํางานของสีเพิ่มมากขึน้ 
ระยะวิทยานิพนธ์จึงสามารถใช้สีในการจดัองค์ประกอบได้มากขึน้ เน่ืองจากระยะนีก้ารสร้างสรรค์
ผลงาน มีการพัฒนารูปทรงท่ีต่างออกไปจากระยะก่อนวิทยานิพนธ์ คือ เลือกใช้รูปทรงท่ีไม่
เฉพาะเจาะจงถึงสิ่งใด เป็นลกัษณะของส่ีเหล่ียมผืนผ้า และขนาดของผลงานมีการขยายใหญ่ขึน้
จากเดิมคอ่นข้างมาก เพ่ือต้องการนําเสนอประกายสีท่ีเกิดขึน้ในผลงานให้เพิ่มขึน้จากเดิม ผลงาน
ทัง้ 4 ชิน้ มีการจัดวางท่ีแตกต่างกันออกไป ซึ่งการจัดวางนีไ้ด้กลายเป็นส่วนหนึ่งท่ีทําให้
องค์ประกอบของงานมีความน่าสนใจ มีมุมมองของการชมงาน และสัมผัสความเป็นสีได้
หลากหลายมากขึน้ นอกจากนีย้งัได้มีการเพิ่มเตมิในสว่นของเทคนิค คือ มีการเพิ่มสว่นของระบาย
มาจดัองค์ประกอบในส่วนต่าง ๆ ของผืนผ้า เพ่ือเป็นการเพ่ิมปริมาตรด้วยเทคนิค การทําระบาย
ลกัษณะนีจ้ะเพิ่มความฟู พองของระนาบบนผ้า เป็นการเพิ่มมิติในส่วนของรายละเอียด และเม่ือ
รูปทรงกับสีสันทํางานร่วมกัน จึงเรียกได้ว่าเป็นผลงานนามธรรม ท่ีต้องการนําเสนออารมณ์ 
ความรู้สกึของข้าพเจ้าได้โดยแท้จริง 
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ภาพร่างผลงานระยะวิทยานิพนธ์ 
 
 

 
 

ภาพท่ี 29 ภาพร่างผลงานระยะวิทยานิพนธ์ชิน้ท่ี 1 
 

 

 
 

ภาพท่ี 30 ภาพร่างผลงานระยะวิทยานิพนธ์ชิน้ท่ี 2 
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ภาพท่ี 31 ภาพร่างผลงานระยะวิทยานิพนธ์ชิน้ท่ี 3 
 

 

 
 

ภาพท่ี 32 ภาพร่างผลงานระยะวิทยานิพนธ์ชิน้ท่ี 4 
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ภาพผลงานระยะวิทยานิพนธ์ 
 

 
 

ภาพท่ี 33 ผลงานวทิยานิพนธ์ชิน้ท่ี 1 ภาคการเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2555 
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ภาพท่ี 34 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ท่ี 2 ภาคการเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2555 
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ภาพท่ี 35 ผลงานวทิยานิพนธ์ชิน้ท่ี 3 ภาคการเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2555 
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ภาพท่ี 36 สว่นรายละเอียดผลงานวทิยานิพนธ์ชิน้ท่ี 3 
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ภาพท่ี 37 ผลงานวทิยานิพนธ์ชิน้ท่ี 4 
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ตารางที่ 3 วิเคราะห์และเปรียบเทียบผลงานวิทยานิพนธ์ 

ชิน้ที่ ผลงาน แนวความคิด เทคนิค 
การวิเคราะห์ 

การพฒันา 
จดุเดน่  จดุด้อย 

1 

 

 
 

ประทับใจจากความสวยงามของสีสนั 
เปรียบเสมือนแรงบัลดาลใจในการ
สร้างสรรค์งานศิลปะ การแสดงออก
โดยนําสิ่งที่ตราตรึงในจิตใจคือการ
แสดงออกของตัวตนโดยแท้จริง สีสัน
เปรียบดังความสุขในการสร้างสรรค์
ของข้าพเจ้า การถ่ายทอดความงาม
ผ่ า น ท า ง รู ป ท ร ง แ ล ะ สี สั น จ า ก
จินตนาการส่ วนตน  คาดหวัง จะ
ถ่ายทอดความสุขผ่านทางวัสดุและ
สีสันต่าง ๆ ของการทํางานร่วมกันที่
เกิดจากตัววสัดุเอง และสีสันในงานที่
ก่อให้เกิดประกายสีต่าง ๆ เปรียบดัง
ประกายความสุขของข้าพเจ้าที่อยู่ใน
งาน และสามารถนําความรู้สึกที่มีอยู่
ในงานไปสูผู่้ชมงานได้ 
 

ตดั, เย็บ 
ผ้าโปร่งแสง
ติดตัง้ชิด-
ผนงั 2 มิติ 

สามารถแสดงความรู้สกึที่
แตกตา่งได้อย่างตรงไปตรงมา 
ด้วยสีที่มีคา่นํา้หนกัตา่งกนั
อย่างชดัเจนในปริมาณที่
ใกล้เคียงกนั ที่ถกูแบง่คา่
นํา้หนกัอ่อน-แก่ โดยมีสดัสว่น
เป็น 50 : 50 

การใช้คา่นํา้หนกัที่
ตรงกนัข้ามใน
ปริมาณที่เท่ากนั 
อาจทําให้เกิดความ
ไม่น่าสนใจ และ
รูปทรงกบัการติดตัง้
เรียบง่ายจนเกินไป 

ผลงานชิน้ที่ 1 เป็นผลงานที่ได้รับการพฒันา
มาจากระยะก่อนวิทยานิพนธ์ โดยเฉพาะ
อิทธิพลเรื่องสีและเทคนิคในการตอ่ผ้า คือ 
การสร้างสรรค์ที่มีความตอ่เนื่องกนั โดยมีการ
พฒันาในเรื่องของรูปทรง ได้มีการปรับเปลี่ยน
การแสดงออกมาเป็นรูปแบบนามธรรม ซึง่
แสดงออกตวัตนที่แท้จริงด้วยสีสนัแห่ง
จินตนาการ 

2 

 

 
 

การแสดงออกของรูปทรงที่ซํา้
กนัไปมา แสดงออกถึงความ
เชื่อมโยงของผืนผ้าทัง้ 5 ผืน ที่
มีความเกี่ยวเนื่องกนั และยงั
มีการสลบัระหว่างคา่นํา้หนกั
อ่อน-แก่ เพื่อเพิ่มความโดด
เดน่ของความรู้สกึแตกตา่งที่
ต้องการแสดงออกได้ชดัเจน 

ลกัษณะของการจดั
วางผืนผ้าทัง้ 5 ผืน 
แม้วา่จะมีการสลบั
คา่นํา้หนกัแตย่งัคง
ไม่แตกตา่งกบั
ผลงานชิน้ที่ 1 มาก
นกั 

มีการปรับเปลี่ยนของรูปทรงในการแสดงออก
จากผลงานชิน้ที่ 1 โดยมีการแบง่ผืนผ้า
ออกเป็น 5 ผืน เพื่อเป็นการกระจายคา่นํา้หนกั
ที่แตกตา่งกนั โดยมีการจดัวางสลบักนั ทําให้
มีการเคลื่อนไหวของสีที่อยู่ในงานมากขึน้ 
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ตารางที่ 3 วิเคราะห์และเปรียบเทียบผลงานวิทยานิพนธ์ (ตอ่) 

ชิน้ที่ ผลงาน แนวความคิด เทคนิค 
การวิเคราะห์ 

การพฒันา 
จดุเดน่  จดุด้อย 

3 

 

 
 

ประทับใจจากความสวยงามของสีสนั 
เปรียบเสมือนแรงบัลดาลใจในการ
สร้างสรรค์งานศิลปะ การแสดงออก
โดยนําสิ่งที่ตราตรึงในจิตใจคือการ
แสดงออกของตัวตนโดยแท้จริง สีสัน
เปรียบดังความสุขในการสร้างสรรค์
ของข้าพเจ้า การถ่ายทอดความงาม
ผ่ า น ท า ง รู ป ท ร ง แ ล ะ สี สั น จ า ก
จินตนาการส่ วนตน  คาดหวัง จะ
ถ่ายทอดความสุขผ่านทางวัสดุและ
สีสันต่าง ๆ ของการทํางานร่วมกันที่
เกิดจากตัววสัดุเอง และสีสันในงานที่
ก่อให้เกิดประกายสีต่าง ๆ เปรียบดัง
ประกายความสุขของข้าพเจ้าที่อยู่ใน
งาน และสามารถนําความรู้สึกที่มีอยู่
ในงานไปสูผู่้ชมงานได้ 
 

ตดั, เย็บ 
ผ้าโปร่งแสง
จดัวาง 
3 มิติ 

รูปแบบและการจดัวางทําให้
สามารถมองผลงานได้รอบ
ด้าน ทําให้ผู้ชมสามารถรับชม
และสมัผสักบัผลงานได้
ใกล้ชิดขึน้ การจดัวางใน
ลกัษณะซ้อนกนั ทําให้
มองเห็นคณุสมบตัิเดน่ของผ้า 
คือ ความโปร่งแสงได้มากขึน้ 
ทําให้สื่อความหมายได้ดีขึน้ 

การชมผลงานจาก
ด้านข้างยงัคงมี
จดุบกพร่อง 
กลา่วคือ การชมงาน
จากด้านข้างด้วยการ
ติดตัง้ลกัษณะนีจ้ะ
ทําให้ผลงานไม่เกิด
มิติ ยงัดแูบนอยู่ 

มีการพฒันาการจดัวางรูปทรง คือ ผืนผ้าทัง้ 6 
ผืน ได้มีการวางคา่นํา้หนกั อ่อน-แก่ สลบักนั
ไปมาด้วยการจดัวาง จากผลงานชิน้ที่ 2 ที่เป็น
รูปทรง 2 มิติ เป็นรูปทรง 3 มิติ ทําให้มีมมุมอง
ของการชมงานมากขึน้ และการจดัวางใน
ลกัษณะนีย้งัเป็นการแสดงคณุสมบตัิเดน่ของ
ผ้า คือ ความโปร่งแสง ให้ปรากฏเดน่ออกมา
ได้มากขึน้กวา่ชิน้ที่ 2 ที่อาจมองผลงานได้
เพียงด้านหน้าเพียงด้านเดียว 

4 

 

 
 

มีการเคลื่อนไหวของรูปทรงใน
ผลงานมากขึน้ การจดัวางใน
ลกัษณะหมนุวนนี ้เป็นการ
แสดงออกและสื่อความหมาย
ของความรู้สกึที่มีความ
แตกตา่งกนั ย่อมมีระยะ   
ระดบั ที่หลากหลาย ได้มาก
ขึน้ ในสว่นของด้านบนมีการ
ทํางานของสีในผลงานมากขึน้ 
ด้วยการกระจายสีของเชือก 

การไลร่ะดบัของผืน
ผ้าทัง้ 4 ผืน ไม่คอ่ย
ชดัเจน ถึงความ
แตกตา่ง  

ผลงานชิน้ที่ 4 มีการพฒันาตอ่เนื่องจาก
ผลงานชิน้ที่ 3 ด้วยการปรับเปลี่ยนการจดัวาง
ของผืนผ้าทัง้ 4 ผืน ให้มีความรัดกมุจาก
มมุมองในการมองรอบด้านได้มากขึน้ ซึง่การ
จดัวางเป็นการไลร่ะดบัหมนุวน ทําให้ผลงาน
เป็นกลุม่ โดยมีการเพิ่มสว่นของรายละเอียด
ด้านบน เป็นการรวมกนัของเชือกที่ถกัขึน้จาก
ผ้าโปร่งแสง ทําให้ผลงานชิน้นี ้มีการกระจาย
ของสีในผลงานได้มากขึน้ เป็นการเพิ่มความ
ความน่าสนใจของผลงานด้วยสี  108 
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บทที่ 5 

 
สรุป อภปิรายและข้อเสนอแนะในการสร้างสรรค์วทิยานิพนธ์ 

 
การศกึษาข้อมลูในการทําวิทยานิพนธ์เพ่ือศกึษาแนวทางในการพฒันารูปทรง สีสนัท่ีมีอยู่

อย่างหลากหลาย ของการแสดงออกทางด้านความรู้สกึและจินตนาการ โดยมีความมุ่งหมายของ
การใช้สีสนัจากตวัวสัดใุห้ก่อเกิดคณุคา่ทางทศันศิลป์ โดยอาศยัแรงบนัดาลใจและความประทบัใจ
สีสนัจากจินตนาการ ร่วมกับรูปทรงอิสระท่ีมีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบตามความเหมาะสม 
สามารถ สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะในการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ ได้ดงันี ้

 
สรุป 
 จากการทําวิทยานิพนธ์ในหัวข้อเร่ือง “สีสันแห่งจินตนาการ” ก่อให้เกิดการเรียนรู้
กระบวนการผ่านทางการสร้างสรรค์เร่ืองสี ในรูปแบบนามธรรม อนัมีท่ีมาของแนวความคิดผสาน
ร่วมกบัประสบการณ์ส่วนตนและพืน้ฐานความรู้ท่ีมีอยู่เดิม ซึ่งการสร้างผลงานศิลปะในรูปแบบ
นามธรรม โดยใช้สีเป็นส่ือกลางร่วมกบัวสัดใุนการแสดงออกนัน้ เป็นการสร้างสรรค์ท่ีแพร่หลายอนั
เป็นสากล โดยอิทธิพลในการสร้างสรรค์ได้มีความแตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นอิทธิพลจาก
สิง่แวดล้อม วฒันธรรม ศาสนา ฯลฯ ซึง่ปัจจยัเหลา่นีไ้ด้หลอ่หลอมร่วมกบั อารมณ์ ความรู้สกึ และ
จินตนาการ และแสดงออกมาเป็นผลงานศิลปะ จากการศกึษายงัพบอีกว่า การสร้างผลงานศิลปะ
ยงัส่งอิทธิพลได้โดยตรงกับผู้ชมงานโดยผ่านทางสี เพราะคณุสมบตัิของสีได้มีความหมายอยู่ใน
ตวัเองทัง้ท่ีรับรู้ได้โดยสญัชาตญาณและความหมายเชิงทฤษฎี และสี คือ อีกหนึ่งองค์ประกอบใน
การสร้างสรรค์ เม่ือสีได้ทํางานร่วมกบัความมุ่งหมายของศิลปิน สีเป็นดัง่ตวัขบัเคลื่อนสําคญั ท่ีบ่ง
บอกความหมายและส่ือสารเจตนาของศลิปินได้ชดัเจนขึน้ 

การศึกษารวบรวมข้อมลูในการทําวิทยานิพนธ์ ข้าพเจ้าได้เร่ิมทําการค้นคว้า โดยมีท่ีมา
ของแรงบันดาลใจและความประทับใจสี โดยมีแนวความคิด คือ ความประทับใจจากความ
สวยงามของสีสนั เปรียบเสมือนแรงบลัดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะ การแสดงออกโดยนําสิ่ง
ท่ีตราตรึงในจิตใจคือการแสดงออกของตวัตนโดยแท้จริง สีสนัเปรียบดงัความสขุในการสร้างสรรค์
ของข้าพเจ้า การถ่ายทอดความงามผ่านทางรูปทรงและสีสนัจากจินตนาการสว่นตนจึงเป็นดงัการ
ถ่ายทอดความสขุผ่านทางวสัดแุละสีสนัต่าง ๆ ของการทํางานร่วมกันท่ีเกิดจากตวัวสัดเุอง และ
สีสนัในงานท่ีก่อให้เกิดประกายสีต่าง ๆ เปรียบดงัประกายความสุขของข้าพเจ้าท่ีอยู่ในงาน ท่ี
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แวดล้อมสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตของข้าพเจ้า ซึ่งเป็นท่ีมาของการสร้างสรรค์ และมีการศึกษา ค้นคว้า
เพิ่มเตมิจากพืน้ฐานความรู้ท่ีมีอยูเ่ดมิ โดยมีประสบการณ์และจินตนาการเป็นองค์ประกอบร่วมกนั
ในการทํางาน ซึง่ได้รวบรวมข้อมลูท่ีมีความเก่ียวข้อง อาทิ ทฤษฎีสี การใช้สีในประวตัิศาสตร์ไทย
และสากล การใช้สีในงานศิลปะท่ีส่งอิทธิพลต่อการรับรู้ของมนุษย์ มาผ่านกระบวนการวิเคราะห์ 
สงัเคราะห์ ให้เกิดองค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกบัการทําวิทยานิพนธ์ ในขัน้ตอนของงานสร้างสรรค์ได้ถกู
ถ่ายทอดผา่นทาง จิตรกรรม 3 มิต ิส่ือผสม   รูปแบบนามธรรม อารมณ์ ความรู้สกึถกูถ่ายทอดผ่าน
ผลงานศิลปะโดยมีสีเป็นตวันําพาให้แสดงออกมา ผ่านทางรูปทรงท่ีไม่เฉพาะเจาะจงถึงสิ่งใด ด้วย
รูปทรงท่ีเรียบง่าย คือ ส่ีเหล่ียมผืนผ้า ด้วยการจดัวาง และให้สีจากจินตนาการเป็นตวัส่งอารมณ์ 
ความรู้สกึ ออกมาในผลงาน เพ่ือเป็นการเปิดกว้างทางด้านคดิและจินตนาการของผู้ชมท่ีได้รับจาก
สีได้อย่างเต็มท่ี โดยใช้วสัดผุ้าโปร่งแสง ซึง่มีคณุสมบตัิสามารถ ทําหน้าท่ีผสานสีระหว่างผ้าท่ีทบั
ซ้อนกนัได้เป็นอย่างดี ซึ่งการนําเสนอได้มีการปรับเปล่ียนรูปแบบการจดัวางออกไปในลกัษณะท่ี
แตกตา่งกนั จํานวนทัง้หมด 4 ชิน้ มีการแสดงออกถึงความรู้สกึท่ีแตกตา่งท่ีผสานรวมกนัในผลงาน 

จากการศึกษาและสร้างผลงานทางศิลปะ ได้พบว่า การแสดงออกถึงผลงานรูปแบบ
นามธรรม ได้ก่อให้เกิดลกัษณะเฉพาะตวั และสะท้อนความเป็นจริงออกมา ซึง่เป็นดงัผลงานของ
ข้าพเจ้าท่ีได้ผสานระหว่างความรู้สึกท่ีขดัแย้งด้วยการแสดงออกทางสี ทัง้ทางด้านความรู้สึกสุข
และทกุข์อยูด้่วยกนั สิง่ท่ีน่าสนใจ คือรูปแบบนามธรรมสามารถทําให้ความคิดเปิดกว้าง เพราะการ
ใช้สีจะได้รับอิสระมากกว่าด้วยความไร้ข้อจํากดัท่ีต้องเสมือนจริง เม่ือเกิดซึง่ความแสดงออกอย่าง
อิสระด้วยจินตนาการได้อย่างเต็มท่ี ย่อมก่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และสามารถนําความรู้
ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ศิลปะต่อไป ซึ่งการเลือกใช้วสัดุส่ือผสมในการสร้างงาน
ศลิปะควรท่ีจะต้องมีความใจตอ่ตวัวสัด ุเพ่ือให้เกิดคณุคา่และประโยชน์อนัสงูสดุจากตวัวสัด ุ

 
อภปิราย 

จากการศึกษาวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนารูปทรง สีสนัท่ีมีอยู่อย่าง
หลากหลาย ของการแสดงออกทางด้านความรู้สกึและจินตนาการ โดยมีความมุ่งหมายของการใช้
สีสนัจากตวัวสัดใุห้ก่อเกิดคณุค่าทางทศันศิลป์ โดยอาศยัแรงบนัดาลใจและความประทบัใจสีสนั
จากจินตนาการ ร่วมกบัรูปทรงอิสระท่ีมีการเปล่ียนแปลงองค์ประกอบตามความเหมาะสม  
 จากการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ ได้ศกึษาแนวทางในการพฒันารูปทรงร่วมกบัการจดัวาง 
ทําให้พบวา่การจดัวางจิตรกรรม 3 มิต ิส่ือผสม สามารถสร้างสรรค์ได้หลายลกัษณะ ทัง้ 2 มิติ และ
3 มิติ  ทัง้หมด 4 ชิน้ ซึ่งการจัดวางนัน้ จะมีระยะห่างซึ่งเป็นการสร้างรูปทรงกับพืน้ท่ีว่างเป็น
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ตวักําหนด ทําให้ยืดหยุ่นซึ่งกันและกันตามกําหนดจากการติดตัง้ ตามรูปแบบทัง้ 4 ชิน้ การ
มองเห็นสีท่ีถกูเช่ือมโยงกนัภายในผลงานแตล่ะชิน้กนัแตกตา่งออกไปใน 4 ลกัษณะ ซึง่ได้สง่ผลตอ่
การรับรู้ในเร่ืองของสี ท่ีสง่อิทธิพลตอ่ความรู้สกึ ตรงตามแนวความคดิและสิง่ท่ีต้องการนําเสนอ คือ 
สีสนัท่ีมีอยู่อย่างหลากหลายมาโลดแล่นในผลงาน และการเลือกใช้ตวัวสัดุ คือ ผ้าโปร่งแสง ได้
ก่อให้เกิดสีสนัจากตวัวสัดท่ีุสง่คณุคา่ทางทศันศิลป์ โดยบรรยายสีสนัท่ีข้าพเจ้าจินตนาการขึน้ผ่าน 
ลกัษณะพิเศษของผ้าท่ีมีความโปร่งแสง กล่าวคือ เม่ือเกิดการทบัซ้อนของชิน้ผ้า จะทําให้เกิดมิติ
ของสีท่ีหลากหลายขึน้ สีต่าง ๆ ถูกผสมขึน้จากการมองผ่านผ้าโปร่งแสงท่ีซ้อนกันอยู่ และเม่ือ
เทคนิคได้ทํางานร่วมกบัการจดัวาง ผลงานการสร้างสรรค์จึงเป็นไปตามตรงวตัถปุระสงค์ ผสาน
ร่วมกับเทคนิคการในการสร้างสรรค์ผลงาน คือ เทคนิคการตัด เย็บ ซึ่งเป็นเทคนิคท่ีมีความ
ละเอียดอ่อนในการสร้างสรรค์ การเลือกใช้เทคนิคการตัด เย็บ เป็นการบ่งบอกถึงการแสดง 
อารมณ์และความรู้สกึของข้าพเจ้าได้เป็นอย่างดี ด้วยคณุลกัษณะของความเป็นผ้า นัน่ก็คือความ
อ่อนและสามารถปรับเปลี่ยนรูปร่างได้โดยไม่ขาดออกจากกนั เปรียบดงัอารมณ์และความรู้สึกท่ี
เคล่ือนไหวไปมาและความออ่นโยนของจิตใจ 
 จากการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ยงัพบปัญหาเก่ียวกบัตวัวสัดผุ้าโปร่งแสง โดยเฉพาะผ้าเย่ือ
ไม้ ผ้าตาข่าย และผ้าญ่ีปุ่ น จากการสังเกตพบว่าตัววัสดุผ้าโปร่งแสงท่ีซือ้แต่ละครัง้ จะได้สีท่ี
แตกต่างจากผ้าสีเดิม (ซึง่มีท่ีมาจากการผลิต) แม้จะมีความคล้ายคลึงเดิม แต่มกัจะได้เพียงสีท่ีมี
ความใกล้เคียงกันเท่านัน้ นอกจากสีผ้าท่ีมกัจะไม่คล้ายสีเดิม ความอ่อนแข็งของผ้าก็ยงัมีความ
อ่อนนุ่มไม่เท่ากนั โดยส่วนมากผ้าเย่ือไม้และผ้าตาข่าย จะมีลกัษณะคอ่นข้างแข็งจึงทําสะดวกใน
การตดั เย็บ เพราะจะไม่ล่ืนในการตดัและการเย็บ แต่บางครัง้ผ้าจะมีความลื่นคอ่นข้างมาก ทําให้
เกิดความลา่ช้าเพิ่มขึน้ในการทํางาน  

การสร้างสรรค์ผลงานรูปแบบนามธรรม โดยการเลือกใช้วิธีการตดั เย็บ ร่วมกบัตวัวสัด ุถือ
ว่าเป็นเทคนิคท่ีมีอยู่อย่างแพร่หลาย แต่วิธีการในสร้างสรรค์ของศิลปินจะแตกตา่งกนัออกไป โดย
ศิลปินท่ีเลือกการแสดงออกในรูปแบบนามธรรมร่วมกับตวัวสัดนุัน้ จากการศึกษาพบว่า เป็นอีก
หนึ่งรูปแบบท่ีได้รับความนิยม โดยวิธีการใช้ตัววัสดุร่วมกับเทคนิคของแต่ละศิลปินได้มีความ

แตกตา่งกนัออกไป อาทิเช่น ผลงานของ พินรี สณัฑ์พิทกัษ์ Leora Klaymer Stewart,  Mona 

Hessing และ Olga de Amaral ได้มีการสร้างสรรค์ผลงานโดยให้ความสําคญัของตวัวสัดใุนการ
แสดงออกร่วมกับแนวความคิด กล่าวคือ ตัววัสดุคือส่วนสําคัญของถ่ายทอดแนวความคิดใน
ผลงาน นอกจากคา่ของตวัวสัดท่ีุให้ความหมายในแสดงออกแล้ว ยงัพบอีกว่า สีสนัของตวัวสัดเุอง
ได้กลายมาเป็นส่ือส่วนหนึ่งของความสําคญัท่ีซึมซบัไปสู่ความเข้าใจในตวัผลงาน ความรู้สึกท่ี
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ได้รับจากสีในผลงานเองก็เช่นกนั ได้ส่งผลกบัการรับรู้ของผู้ชม ซึ่งผลงานศิลปะท่ีได้ เกิดจากการ
ผสมผสานแนวความคดิ อารมณ์ ความรู้สกึ เทคนิค ในการสร้างผลงานไว้อยา่งลงตวั สว่นลกัษณะ
การใช้สีในผลงานการสร้างสรรค์ของข้าพเจ้า เป็นการใช้สีท่ีเกิดจากอารมณ์ ความรู้สกึของตนเอง 
ซึ่งมีค่านํา้หนกัของอ่อน-แก่ ท่ีสร้างความแตกต่างของความรู้สึกไว้อย่างชดัเจน สีของตวัวสัดผุ้า
โปร่งแสง คือส่วนสําคญัในการผสาน อารมณ์ ความรู้สกึ ของสีสนัแห่งจินตนาการ เพ่ือส่ือสารกบั
ผู้ชมในผลงาน โดยคา่นํา้หนกัออ่น-แก่ คือการใช้สีออกเป็นสองลกัษณะ คือ สีโทนมืด (นํา้หนกัแก่) 
และสีโทนสวา่ง (คา่นํา้หนกัอ่อน) มีการให้ความหมายของสีท่ีแตกตา่งกนัออกไป กลา่วคือ ในสว่น
ของสีท่ีให้ค่านํา้หนักแก่ เปรียบดงัความรู้สึกทุกข์ท่ีได้เกิดขึน้ ความหม่นหมองและอยากเก็บงํา
ความรู้สึกเหล่านัน้แต่เพียงผู้ เดียว ถูกถ่ายทอดผ่านทางนํา้หนักเข้ม และในส่วนของสีท่ีให้ค่า
นํา้หนกัอ่อน เปรียบดงัรู้สกึสขุท่ีได้เกิดขึน้ เป็นความรู้สกึท่ีประทบัใจ และด้วยความสกุสว่างของสี
จึงเปรียบเสมือนความปีติยินดีและสวยงามในความรู้สึกเสมอ การสร้างสรรค์ผลงานรูปแบบ
นามธรรม ส่ือผสม ศิลปินแต่ละคนได้มีวตัถปุระสงค์ของการแสดงออกแตกต่างกนั ซึง่ผลงานท่ีได้
จึงมีความหลากหลายของรูปแบบและเทคนิคท่ีเลือกใช้ ข้าพเจ้าเลือกใช้ค่าของนํา้หนกัของสี เป็น
ตวับ่งชีอ้ารมณ์ ความรู้สึก โดยมีการจดัองค์ประกอบของสีในผลงานตามจินตนาการ สีท่ีเลือกจึง
เปรียบเสมือนการแสดงของตวัตนท่ีแท้จริง 
         คณุค่าของประสบการณ์เป็นตวัช่วยสําคญัในการสร้างสรรค์ การดําเนินงานใด  ๆ โดย
ปราศจากการรับรู้เห็นแจ้งด้วยตนเองจะเป็นการดําเนินงานแต่เพียงแต่ในจินตนาการส่วนตัว
เท่านัน้ แต่เม่ือใดท่ีจินตนาการทํางานร่วมกับประสบการณ์ สิ่งเหล่านัน้ย่อมได้รับการกลัน่กรอง
และพฒันามาสู่ผลงาน ด้วยความเข้าใจในเร่ืองราวและรับรู้ถึงปัญหา ทําให้ไปสู่ขัน้ตอนของการ
พฒันาได้ไม่ยาก และนอกเหนือจากประสบการณ์ท่ีเป็นตวัดําเนินเร่ืองท่ีสําคญัแล้ว ความอดทน 
การฝึกฝนทกัษะอยูอ่ยา่งสม่ําเสมอ ก็เป็นเคร่ืองเตือนใจร่วมของการทํางานท่ีประสบความสําเร็จได้
อีกด้วย 
 สงัคมปัจจุบนัได้ถูกรายล้อมไปด้วยปัจจัยเพ่ือการดํารงชีวิตต่าง ๆ การแก่งแย่งชิงดีจึง
เกิดขึน้ด้วยความตัง้ใจหรือไม่ตัง้ใจก็ตาม การเคล่ือนไหวของอารมณ์ ความรู้สึก ของมนุษย์จึงมี
การปรับเปล่ียนและซมึซบัแวดล้อมตา่ง ๆ ท่ีมีผลกระทบโดยตรง การพิจารณาและวิเคราะห์จึงเป็น
สิ่งจําเป็นอย่างมาก งานศิลปะก็เช่นกนั ข้าพเจ้ามองว่าการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ แม้ว่าจะเป็น
เร่ืองราวของความทุกข์ ความไม่สบายใจ ความไม่สวยงามใด ๆ ศิลปะก็สามารถจะเป็นส่ือกลาง
เพ่ือนําเอาอารมณ์ ความรู้สกึเหลา่นัน้ ออกมาเพ่ือการสร้างสรรค์ตอ่ไปได้ การเลือกใช้วิธีการท่ีเป็น
ประโยชน์กบัตนเองและสงัคมจงึเป็นเร่ืองท่ีพงึกระทํา  
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 การสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้าเป็นอีกหนึ่งการสร้างสรรค์ท่ีเลือกใช้เร่ืองราวทัง้
ความประทบัใจสขุและทกุข์มาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ในหวัเร่ือง “สีสนัแห่งจินตนาการ” ร่วมกบั
ท่วงทํานองของการดําเนินชีวิตในมมุท่ีน่าจดจําและไม่น่าจดจํา หากมองในมมุกลบักนัเร่ืองราวท่ี
ทําให้เกิดความทุกข์ใด ๆ ย่อมทําให้เกิดบทเรียนและประสบการณ์ แม้จะมีท่ีมาจากเร่ืองราวท่ี
เลวร้ายกบัตนเอง มนักลบัมีความสวยงามได้เพียงแต่เราเลือกมองส่วนดีจากสิ่งท่ีได้รับจากสิ่งนัน้ 
เพราะไม่ว่าจะเป็นความประทับใจสุขหรือทุกข์ ย่อมเป็นสิ่งท่ีเราไม่อาจหลีกหนีไปจากการ
ดํารงชีวิตได้หากแตต้่องเผชิญหน้ากบัมนัตอ่ไป 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ท่ีมาของแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์เก่ียวกับสีมีอยู่อย่างมากมาย ท่ีมีความ
น่าสนใจ ในการนํามาสร้างผลงานทางศิลปะ ซึง่มีความบนัดาลใจจากสีอีกนานาท่ีน่าใจ อาทิเช่น 
สีสนัจากธรรมชาติ สีสนัจากสถานท่ีต่าง ๆ สีสนัจากความทรงจํา เป็นต้น ล้วนแล้วแต่สามารถ
นําเสนอออกมาเป็นผลงานเก่ียวกบัสีสนัได้ 

2. ผลงานรูปแบบนามธรรม ซึง่สามารถมีการแสดงออกรูปแบบตา่ง ๆ ร่วมกบัสีสีนได้อย่าง
หลากหลาย ทัง้ทางด้านเทคนิคและอีกทัง้วสัดท่ีุมีความน่าสนใจ 

3. การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม 3 มิติ รูปแบบส่ือผสม จําเป็นต้องจดัวาง สถานท่ีติดตัง้
ผลงาน คือ อีกหนึ่งปัจจยัท่ีต้องใสใ่จ นอกจากตวัผลงานท่ีมีความสําคญัแล้ว การติดตัง้ผลงานกบั
สถานท่ี เป็นอีกหนึ่งความสําคญัของการดําเนินงานท่ีสมบูรณ์ จึงควรมีการตรวจสอบสถานท่ีใน
การตดิตัง้ ในเร่ืองของความพร้อมท่ีจะรองรับการตดิตัง้ผลงานเพ่ือให้เกิดความสมบรูณ์ในผลงาน 

4. การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ “สีสนัแห่งจินตนาการ” เป็นเพียงแนวทางในการ
สร้างสรรค์รูปแบบหนึ่งท่ีน่าสนใจ สามารถทําการศกึษาและวิเคราะห์ เพ่ือเป็นข้อมลูในการศกึษา
และสร้างสรรค์ได้ตอ่ไป 
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