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ระบบโครงสร้าง ความคิดและพฤติกรรมของมนุษย์ สะท้อนให้เห็นว่าเทคโนโลยีคือสิ่งที่กําหนด 

ควบคุมชีวิตและสังคมเราได้ สร้างโลกข้ึนมาใหม่ไม่ใช่เพียงแค่วัตถุเท่าน้ัน แต่มันค่อยๆเปลี่ยนแปลง

ความเป็นอยู่  
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หลอดไฟ มันสามารถเปล่งแสงให้ความสว่างและสร้างบรรยากาศในพ้ืนที่ว่างได้ ข้าพเจ้าต้องการสร้าง
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แสดงให้เห็นว่าความงามจากธรรมชาติและเทคโนโลยี ให้ความงามท่ีแตกต่างกัน แต่แสงไฟน้ันสร้าง

บรรยากาศที่ปิด ที่ถูกจํากัดไว้ด้วยห้องหรืออาคาร เสมือนว่าเราสร้างพ้ืนที่ และความงามไว้เพียงในน้ัน 
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Advancement of technology is one of the main factors that cause a change in 
structure, idea, and behaviour in human. It appears that technology has the power to control 
our lives. A new society is created by technology but it’s not merely building up new things, it 
also changes the way of life.  

Light and colour play an important role to our sense and affects our feeling. They 
might come from nature or the hand of technology. I’m much interested in light and colour 
from this contemporary world, light bulb. It shines bright and creates a certain atmosphere 
within a space. I want to make the light and colour from light bulb abstract to show the 
different beauty of technology and nature, that light bulb can be beautiful only in a closed 
space that we build. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
แสงมีความสัมพันธ์กับมนุษย์มายาวนาน แสงสามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย

จากอดีต ปัจจุบัน และส่งผลถึงอนาคต มนุษย์พยายามที่จะทําความเข้าใจธรรมชาติของมัน           
หาความหมายและที่มาของการกําเนิดแสง เพราะแสงมีความหมายโดยนัยและความสําคัญต่อการ
ดําเนินชีวิต   
 
ความเป็นมาและความสาํคญัของปญัหา 
 แสง เป็นพลังงานรูปหน่ึงซึ่งไม่ต้องการที่อยู่ ไม่มีนํ้าหนัก1 แหล่งกําเนิดแสงที่เกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติเช่น ดวงอาทิตย์ เราได้รับประโยชน์สองอย่างคือ ความร้อน และแสงสว่าง แสงอาทิตย์
ช่วยในการมองเห็นในเวลากลางวัน ทําให้สิ่งมีชีวิตดํารงอยู่ได้ อีกทั้งยังให้ความร้อน ความอบอุ่นกับ
มนุษย์และสัตว์ ช่วยในการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต รวมไปถึงประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีพลังงานที่
เก่ียวข้องกับแสงอาทิตย์   
 จะเห็นได้ว่าแสงน้ันนํามาใช้ให้เกิดคุณประโยชน์ได้แล้ว ยังให้คุณค่าทางความงาม จากการ
มองเห็นสีของแสงอีกด้วย กล่าวคือ แสงจากดวงอาทิตย์เป็นแสงขาว เมื่อแยกลําแสงขาวออกมาแล้ว
จะประกอบด้วยแสง 7 สี ผสมอยู่ด้วยกัน ดังจะเห็นได้จากปรากฏการณ์รุ้งกินนํ้า (Rainbow) และสี
ของท้องฟ้า จากการกระเจิงของแสง (Scattering of light)2 เป็นการแสดงแสงสีตามธรรมชาติที่
สามารถสร้างความงามและบรรยากาศสุนทรียภาพที่มีคุณค่าต่อจิตใจ 
 เช่นเดียวกับแหล่งกําเนิดแสงที่มนุษย์สร้างข้ึน คือ หลอดไฟฟ้า ที่ถูกผลิตขึ้นจาก
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ช่วยให้เราสามารถทํากิจกรรมและดําเนินชีวิตได้อย่างสะดวกในยามคํ่าคืน  
ทําให้เกิดวิถีชีวิตใหม่ อีกทั้งยังให้คุณค่าทางความงามด้วยการประดับตกแต่งแสงไฟตามท้องถนน 
ร้านอาหาร สถานบันเทิง สร้างบรรยากาศแสงสี จึงเป็นที่ดึงดูดของผู้คนให้ออกมาใช้ชีวิตกลางคืนเพ่ือ
ความผ่อนคลายสบายใจ  
 

                                           
1 จิราพร วงษ์บุตรอด, แสง, เข้าถึงเม่ือ 9 พฤษภาคม 2560, เข้าถึงได้จาก 

https://faijiraporn123.wordpress.com/บทเรียน/แสง 
2 การกระเจิงของแสง (Scattering of light) แสงของดวงอาทิตย์ประกอบด้วยแสงสีต่างๆ ซ่ึงมีขนาด

ความยาวคลื่นไม่เท่ากัน เม่ือรังสีจากดวงอาทิตย์ตกกระทบโมเลกุลของอากาศ จะเกิดการกระเจิงของแสง 
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นอกจากการนําแสงไปใช้ให้เกิดคุณประโยชน์และคุณค่าทางจิตใจแล้ว ยังมีการให้นัยยะ 
ความหมายหรือการตีความเก่ียวกับแสงไปในเชิงเปรียบเทียบ เพ่ือแสงจะได้มีรูปร่างมีความหมาย  
และจินตนาการที่เป็นมโนภาพเพ่ือสร้างสรรค์และสังเคราะห์เข้ากับสิ่งอ่ืนเช่น แสงนั้นคือ ความดี     
คือปัญญา คือความฉลาด เป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวในเวลาที่มืดมิด  แสงสว่างเปรียบเสมือนการเริ่มต้นใหม่ 
หรือแสงสี คือ ความลุ่มหลง เป็นต้น  

จากความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาข้าพเจ้าสนใจในเร่ืองของการให้ความหมาย
ต่อแสงในในปัจจุบัน จึงเลือกใช้วัสดุร่วมสมัยที่มีแหล่งกําเนิดแสงจากมนุษย์สร้างข้ึน น่ันก็คือหลอดไฟ
แอลอีดี (light-emitting diode) มาสร้างเป็นงานศิลปะที่เรียกว่า “ศิลปะแสง” (Light Art)  เพ่ือนํา
แสงสีของหลอดไฟน้ันมาสร้างบรรยากาศและความรู้สึกแทนแสงจากธรรมชาติ โดยหาความสัมพันธ์
กันระหว่างความงามของแสงธรรมชาติ และ แสงเทคโนโลยี เข้ากับรูปทรงเพ่ือกําหนดขอบเขต
ความหมายและสร้างพ้ืนที่ให้กับแสงน้ันมีที่อยู่มีตัวตนประกอบเข้ากับพ้ืนที่ว่างจึงทําให้แสงสร้างบริบท
โดยรอบบริเวณงาน  

 
ความมุ่งหมายและวัตถุประสงคข์องการศกึษา 

1. เพ่ือศึกษาธรรมชาติของแสง และความสัมพันธ์ระหว่างแสงจากธรรมชาติและแสง
จากเทคโนโลยี ทั้งคุณประโยชน์และคุณค่าทางความงามที่แตกต่างกันทางความรู้สึก 

2. เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงลกัษณะสังคมเมอืงสมัยใหมใ่นยามคํ่าคืน 
3. เพ่ือศึกษาความรู้เก่ียวกับทฤษฎีแสงสี และจิตวิทยาการรับรู้ของสี ที่ส่งผลต่อ

พฤติกรรม ความคิด อารมณ์ ความรู้สึก 
            
สมมติฐานของการศึกษา 
 ข้าพเจ้าต้องการสร้างผลงานโดยใช้แสงไฟจากหลอดไฟมาแทนแสงที่เกิดข้ึนจากธรรมชาติ
เพ่ือต้องการสร้างความรู้สึกว่าสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นและเทคโนโลยีน้ันให้ความงามที่มาแทนที่ธรรมชาติ 
โดยต้องการสร้างให้แสงไฟนั้นเป็นเสมือนอากาศ เสมือนท้องฟ้าและบรรยากาศ จึงได้สร้างรูปทรงของ
ช่องหน้าต่าง ประตู หรือช่องแสงข้ึนมาเพ่ือกําหนดขอบเขตของแสงไฟให้เสมือนแสงที่ลอดเข้ามา
ภายในอาคาร ผลงานภายในพ้ืนที่ห้องแสดงงานนั้นแสงก็จะเปลี่ยนบริบทของพ้ืนที่ให้เป็นไปตาม
รูปทรงและความรู้สึกของสี ซึ่งข้าพเจ้าก็ได้กําหนดสีของแสงไฟให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกร่วมและเกิด
ความหมายร่วม 
 
 



3 
 

 
 

ขอบเขตการศึกษา 
1. ด้านเน้ือหา 
นําเสนอแสงไฟให้สร้างความงามและสร้างความหมายผ่านรูปทรง ข้าพเจ้าสนใจในเรื่อง

ของการให้ความหมายต่อแสงในในปัจจุบัน จึงเลือกใช้วัสดุร่วมสมัยที่มีแหล่งกําเนิดแสงจากมนุษย์
สร้างขึ้น น่ันก็คือหลอดไฟแอลอีดี ซึ่งข้าพเจ้าเองได้ให้ความหมายของแสงจากตัวหลอดไฟแทนความ
เป็นเทคโนโลยี ความเป็นสังคมร่วมสมัย วิถีชีวิตในปัจจุบัน เพ่ือต้องการสร้างบรรยากาศของความเป็น
ปัจจุบันและความห่างไกลจากสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับประสบการณ์ การรับรู้และการ
ตีความของผู้ชมว่าจะให้ความหมายของแสงเป็นอย่างไร    

2. ด้านรูปแบบ 
เทคนิควิธีการที่ได้เลือกใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์จัดอยู่ในประเภทสื่อผสม 

(Mixed Media) ซึ่งถ้าจําแนกตามคุณลักษณะทางกายภาพอีกจะอยู่ในประเภทศิลปะแสง (Light Art) 
เพราะเป็น เทคนิค เฉพาะและเป็นจุดเด่นของงาน ตัวผลงานนําเสนอเป็นรูปแบบสื่อผสม 2 มิติ         
ถูกติดต้ังด้วยการจัดวาง(Installation) ให้ตรงตามตําแหน่งเฉพาะของพ้ืนที่ 

3. ด้านเทคนิค 
ใช้แสงของหลอดไฟแอลอีดี ซึ่งเป็นวัสดุร่วมสมัยที่ถูกผลิตข้ึนจากอุตสาหกรรม เพ่ือให้

ความหมายเป็นแสงของเทคโนโลยีและสังคมร่วมสมัย  โดยในผลงานแสงไฟแอลอีดีจะถูกนํามาใช้แทน
แสงของธรรมชาติ  แล้วนําหลอดไฟแอลอีดีติดเข้ากับรูปทรงที่ประกอบจากแผ่นอะคริลิก เป็นผลงาน
ในลักษณะเทคนิคสื่อผสม   
             
ขั้นตอนการศึกษา 

1. ศึกษาแนวคิด วัตถุประสงค์ เป้าหมายและจินตนาการความรู้สึกรวมถึงแรงบันดาล
ใจในการสร้างสรรค์ของตนเอง 

2. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากหนังสือและเอกสาร ความเป็นมาและความสําคัญ
ทฤษฎีที่จะใช้ในการสร้างสรรค์และอ้างอิง กับผลงานของศิลปินที่มีแนวทางคล้ายคลึงกัน  

3. ศึกษาค้นคว้าเทคนิคและวัสดุที่นํามาใช้ เพ่ือหาความเป็นไปได้และกําหนดขอบเขต 
รูปแบบงาน วิธีการ แนวความคิด และจุดมุ่งหมายในการสร้างสรรค์ 

4. การสร้างต้นแบบตัวอย่างเพ่ือนําไปพัฒนาต่อในงานจริง 
5. การสร้างสรรค์ผลงานจริง  
6. การวิเคราะห์ผลงานที่สร้างสรรค์ ศึกษาถึงปัญหา ข้อดี ข้อเสีย พัฒนาการของ

ผลงานเพ่ือนํามาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ครั้งต่อไป 
7. การสรุปผลการสร้างสรรค์ 
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8. การนําเสนอและติดต้ังแสดงผลงาน 
 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 
1. เครื่องมือช่างที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน เช่น สว่าน เลื่อยไฟฟ้า เลื่อยฉลุ กรรไกร 

คัตเตอร์ คีมปอกสายไฟ ปืนกาว บัดกรี ไขควง ค้อน เป็นต้น  
2. อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน เช่น ท่อหด ไฟแช็ค ไส้ปืนกาว น๊อต ตะปู 

ตะก่ัวบัดกรี นํ้ายาเช่ือมอะคริลิก เทปกาว เป็นต้น 
3. อุปกรณ์ไฟฟ้าและวัสดุใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน เช่น แผ่นอะคริลิก หลอดไฟ

แอลอีดี ปลั๊กไฟ สายไฟ 12V  หม้อแปลง 20A  เซนเซอร์จับความเคลื่อนไหว วงจรการกระพริบ ดิม-
เมอร์(Dimmer) หรี่ไฟ 
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บทที่ 2 
ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างสรรค ์

 
เป็นการรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องในการสร้างสรรค์ ศึกษาค้นคว้าทางด้านทฤษฎีจาก

เอกสารวิชาการ ด้านการปฏิบัติการทดลองเทคนิควัสดุอุปกรณ์ รวมไปถึงประสบการณ์และแรง
บันดาลใจโดยตรงจากการสังเกต พบเห็นของตนเอง และอิทธิพลอ่ืนๆที่มีความเก่ียวข้องในการ
สนับสนุนแนวความคิด ซึ่งเป็นที่มาของการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ โดยได้ศึกษาจากข้อมูลปฐม
ภูมิ (primary data)และข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) ซึ่งแยกเป็นหัวข้อย่อยมีรายละเอียดดังน้ี 

 
อิทธิพลจากประสบการณ์และสิ่งแวดล้อม 

การสร้างสรรค์ผลงานส่วนใหญ่น้ัน เริ่มจากแรงบันดาลใจเป็นจุดเร่ิมต้นของการต่อยอดใน
การทํางาน เป็นประสบการณ์ที่เราไปประสบพบเจอและสั่งสมมาจนเกิดเป็นพฤติกรรมหรือทัศนคติใน
การใช้ชีวิต ซึ่งทําให้เป็นส่วนสําคัญของที่มาที่ไปและเหตุผลของการสร้างสรรค์  

จอห์น ดิวอี นักปรัชญา ชาวอเมริกัน มีความเห็นว่าศิลปะคือประสบการณ์ ประสบการณ์คือ
การมีชีวิตสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม การมีปฏิกิริยากับสิ่งแวดล้อมทําให้เรามีความคิดและอารมณ์ซึ่งเป็น
ประสบการณ์ เรามีประสบการณ์มากมายในชีวิตประจําวัน แต่เป็นประสบการณ์ธรรมดา ไม่เป็น
แก่นสาร เราลืมมันได้ง่าย แต่บางครั้งเรามีประสบการณ์ที่สําคัญน่าพอใจเป็นพิเศษ เราจะจํา
ประสบการณ์น้ันได้อย่างฝังใจ3  

ดังที่กล่าวไปแล้วประสบการณ์หรือแรงบันดาลใจเกิดจากการที่เราสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม 
ข้าพเจ้าได้เติบโตและใช้ชีวิตอยู่ ในสังคมเมือง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้พบเห็นการเปลี่ยนแปลง 
ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี อาคารบ้านเรือน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือแม้กระทั่งระบบ
สัญญาณอินเทอร์เน็ต ซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีน้ันมีความสําคัญและจําเป็นต่อการใช้
ชีวิตประจําวัน ทั้งอํานวยความสะดวกสบายและการติดต่อสื่อสารที่ง่ายขึ้น ทําให้เกิดพฤติกรรมและ
ทัศนคติใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ ข้าพเจ้าสังเกตเห็นและรับรู้ได้จากตอนที่ได้ไป
อาศัยอยู่กับยายที่บ้านต่างจังหวัด ซึ่งมีความเรียบง่ายและได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ ไม่ค่อยมีความ
วุ่นวาย และมลพิษทางอากาศจากควันรถยนต์ ทั้งน้ีก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเทคโนโลยีน้ันส่งผลกระทบ
ทั้งหมดเลยทีเดียว แต่เป็นมนุษย์ที่สร้างขึ้นมา หรือการแออัดเข้ามาอยู่กันในตัวเมืองทําให้            
เกิดความวุ่นวาย ซึ่งก็เลี่ยงไม่ได้เพราะเราต้องใช้ชีวิตประจําวันจึงทําให้ต้องพบเห็นมันทุกวัน

                                           
3 ชลูด นิ่มเสมอ, องค์ประกอบของศิลปะ, พิมพ์ครั้งท่ี 9 (กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2557), 20. 
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ชีวิตในกรุงเทพฯ นอกจากการใช้ชีวิตในตอนกลางวันแล้ว ยามคํ่าคืนก็เต็มไปด้วย
บรรยากาศและสีสัน ผู้คนออกมาใช้ชีวิตทํากิจกรรมในตอนกลางคืนทั้งทํางานและพักผ่อนตามสถานที่
ท่องเท่ียวและสถานบันเทิง ซึ่งในย่านใดเป็นย่านธุรกิจหรือผู้คนอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากก็จะพบเห็น
สถานบันเทิง ห้างสรรพสินค้า ประดับตกแต่งด้วยแสงไฟสีสันสวยงาม บ่งบอกได้ว่าสถานท่ีใดมีแหล่ง
ท่องเที่ยวยามคํ่ายืน สถานที่น้ันก็จะมีความเจริญ 

ข้าพเจ้าเองก็ช่ืนชอบการใช้ชีวิตในยามค่ําคืน ออกไปสังสรรค์กับเพ่ือนๆเป็นประจํา และ
พักผ่อนออกไปชมบรรยากาศแสงสีตอนกลางคืนตามแหล่งท่องเท่ียว ทําให้ข้าพเจ้าติดใจในการ
ท่องเที่ยวและใช้ชีวิตในตอนกลางคืน เป็นการพักผ่อนจากการเรียนการทํางานมาในตอนกลางวัน 
แต่เน่ืองด้วยภายในตัวเมืองน้ันไม่มีสถานที่ท่องเท่ียวทางธรรมชาติบวกกับเวลาอันจํากัดทําให้การ
เที่ยวเตร่ในเมืองเป็นทางเลือกอันดับต้นๆ ของการพักผ่อน จึงเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการ
ใช้ชีวิตใหม่ให้เข้ากับสังคมวัฒนธรรมร่วมสมัย  

เมื่อเวลาผ่านไปข้าพเจ้าเริ่มเบ่ือหน่ายกับชีวิตที่อยู่แต่ในเมือง ท่องเท่ียวยามค่ําคืน การท่ี
ออกไปเที่ยวพักผ่อนในเมืองที่ไหนก็พบว่ามีแต่ตึก อาคาร แสงไฟ ความวุ่นวาย เมื่อใดที่ข้าพเจ้าได้มอง
ออกไปนอกหน้าต่างแล้วเห็นภาพของก้อนเมฆและสีของท้องฟ้าแล้ว ทําให้เกิดอารมณ์และความรู้สึก
อยากออกไปข้างนอกสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติมากกว่าที่จะอยู่แต่ในห้องและในเมือง  

ข้าพเจ้าจึงออกไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ชมบรรยากาศของธรรมชาติ ดู
พระอาทิตย์ขึ้นและตก ซึ่งเมื่อมีระยะเวลาว่างและโอกาสเมื่อใดข้าพเจ้าก็จะหาเวลาไปเที่ยวชม
ธรรมชาติสลับกับเที่ยวในเมืองอยู่เป็นประจํา  

การท่องเท่ียวทางธรรมชาติกับท่องเท่ียวในเมืองน้ันมีทั้งความเหมือนและความต่าง 
กล่าวคือได้พักผ่อนเหมือนกันเช่นการชมวิวบนตึกสูงกับบนภูเขา ส่วนสิ่งที่แตกต่างกันคือความงาม 
ความงามจากธรรมชาติกับความงามของสิ่งก่อสร้าง เทคโนโลยีและแสงไฟยามคํ่าคืน ข้าพเจ้าจึงนํา
สองส่วนน้ีมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ของข้าพเจ้า 

จากการประสบการณ์จึงก่อให้เกิดที่มาและแนวความคิดในการสร้างสรรค์ จึงได้ออกไป
เก็บรวบรวมข้อมูลข้ันต้นน่ันก็คือข้อมูลปฐมภูมิ โดยการออกไปสํารวจภาคสนามและบันทึกภาพตาม
สถานที่ท่องเท่ียวทางธรรมชาติเพ่ือรวบรวมภาพบรรยากาศความงามของแสงสีธรรมชาติ และ
บรรยากาศความงามของแสงไฟยามค่ําคืน รวมไปถึงลวดลายของช่องหน้าต่างหรือช่องลมไม้เมื่อตอน
ที่แสงส่องเข้ามาภายในบ้านเพ่ือใช้ประกอบในการสร้างสรรค์รูปทรงข้ึนมาเป็นผลงาน 
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ภาพที่ 1 ภาพบรรยากาศแสงสียามคํ่าคืนบริเวณแยกราชประสงค์ 
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ภาพที่ 2 ภาพบรรยากาศจุดชมวิวบน Marina bay sands sky park ประเทศสิงคโปร์ 
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ภาพที่ 3 ภาพบรรยากาศบน ดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่  
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ภาพที่ 4 ภาพบรรยากาศทะเลเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 

 
ภาพที่ 5 ภาพบรรยากาศทะเลเกาะล้าน จ.ชลบุรี 

 
ภาพที่ 6 ภาพบรรยากาศทะเลหมู่เกาะห้อง จ.กระบ่ี 
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ภาพที่ 7 ภาพบรรยากาศทะเลอ่าวมะนาว จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 

 
 

ภาพที่ 8 ภาพบรรยากาศพระอาทิตย์ตก 
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ภาพที่ 9 ภาพบรรยากาศท้องฟ้าตอนเย็นภายในหอพัก 

 
ภาพที่ 10 ภาพบรรยากาศท้องฟ้าตอนเย็นภายในมหาวิทยาลัย 

 
ภาพที่ 11 ภาพเงาตกกระทบตอนบ่าย 
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ภาพที่ 12 ภาพซุ้มประตูลายไม้บริเวณ ซ.ชุมชนวัดราชนัดดา กรุงเทพมหานคร 

 
ภาพที่ 13 ภาพช่องลมไม้บ้านยาย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุร ี

 
ภาพที่ 14 ภาพการประยุกต์อาคารเก่าเข้ากับวัสดุใหม่ บริเวณแขวงวังบูรพาภิรมย์ กรุงเทพมหานคร  
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อิทธิพลจากทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการสร้างสรรค์ 
เมื่อได้ข้อมูลปฐมภูมิมาแล้ว ได้ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมจากตํารา หนังสือ และเอกสาร

วิชาการซึ่งเป็นข้อมูลทุติยภูมิ ที่จะนํามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ให้เข้ากับผลงาน ซึ่งเป็นเร่ืองเก่ียวกับ
แสง สี ความสัมพันธ์ระหว่างแสงกับมนุษย์ วัฒนธรรมร่วมสมัยในสังคมเมืองยามค่ําคืน และศิลปินที่
ทํางานเก่ียวกับแสงไฟ มีรายละเอียดดังน้ี 

 
ความสัมพันธ์ระหว่างแสงกับมนุษย์ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

แสงมีความสัมพันธ์กับมนุษย์มายาวนาน เพราะแสงส่งอิทธิพลก่อเกิดประโยชน์และ
เปลี่ยนแปลงมากมายในอดีต ปัจจุบัน ไปจนถึงอนาคต ดังน้ันมนุษย์พยายามที่จะทําความเข้าใจ
ธรรมชาติของมัน หาความหมายและที่มาของการกําเนิดแสงต้ังแต่โบราณ เพราะแสงมีความหมาย
โดยนัยและความสําคัญต่อการดําเนินชีวิต เช่น การมองเห็น การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต ประโยชน์
ทางด้านเทคโนโลยีพลังงานที่เก่ียวข้องกับแสงอาทิตย์  รวมไปถึงทางด้านจิตวิญญาณ ความเช่ือเรื่อง 
แสงแห่งเทพ ดลบันดาลให้ เกิดสรรพสิ่ง แสงอาทิตย์เป็นเสมือนรัศมีแห่งดวงตา จากคํากล่าวของ      
สุริยเทพรา “ตัวข้าน้ีเองคือผู้ที่ลืมตา และแล้วจึงมีแสงสว่าง เมื่อดวงเนตรของข้าปิดลง ความมืดก็เข้า
มาปกคลุม”4 จะเห็นได้ว่าชาวอียิปต์โบราณมีความผูกพัน และเข้าใจว่าธรรมชาติของสรรพสิ่งเกิดขึ้น
จากเทพ  เมื่อเวลาผ่านไปความเข้าใจและความหมายจึงได้เปลี่ยนไปโดยอาศัยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ การสังเกต การทดลอง เป็นการค้นคว้าแสวงหาความจริงของธรรมชาติ ตามหลักทฤษฎี
ที่คิดค้นข้ึนมา ดังน้ันแสงจึงมีความสัมพันธ์ที่แสนงดงามกับศาสนาในเชิงจิตวิญญาณ นักฟิสิกส์หา
ความหมายในเชิงวิทยาศาสตร์ นักปรัชญาหาความหมายในเชิงความรู้ เหล่าศิลปินได้รับแรงบันดาลใจ
จากธรรมชาติหาความหมายในเชิงอารมณ์ความรู้สึก ทั้งหมดน้ีเป็นส่วนหน่ึงของประสบการณ์ที่มนุษย์
เรามีเก่ียวกับแสง มีการรับรู้และตีความหมายขึ้นใหม่ตลอดเวลา ดังน้ันแสงจึงมีความแตกต่างตาม
บริบทของวัฒนธรรมและมุมมองของมนุษย์ 

1. การรับรู้ 
การเข้าใจในความหมายต้องอาศัยการรับรู้จากส่ิงเร้ามาเร้า แล้วอาศัยประสบการณ์เดิม 

โดยผ่านอวัยวะรับสัมผัสด้วยประสาททั้ง 5 คือ ตา หู จมูก ลิ้น ผิวหนัง แล้วส่งกระแสไปยังระบบ
ประสาทส่วนกลางเข้ามาสู่การแปลความหมายตีความจากสมอง มีการสรุปผลความคิดรวบยอด แล้ว
จงึเกิดปฏิกิริยาสนองอย่างใดอย่างหน่ึงตามสิ่งที่เรารับรู้ รวมถึงสภาพแวดล้อมของตนท่ีเป็นสิ่งเร้า แสง
ก็เช่นเดียวกันเป็นประสบการณ์การรับรู้จากสภาพแวดล้อม เรามองเห็นแสงผ่านตา ได้รับความรู้สึก
ร้อนผ่านผิวหนัง เกิดเป็นความทรงจําและมีความหมายเกิดข้ึน เช่นถ้าวันไหนแสงแดดแรงมากอาจจะ
                                           

4อาร์เธอร์  ซายองค,์ ไล่คว้าแสง, แปลจาก Catching the Light :The entwined history of light 
and mind, แปลโดย นัยนา นาควัชระ (กรุงเทพฯ: สวนเงินมีนา, 2557), 65. 
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ทําให้ฝนตก และอาจเกิดรุ้งกินนํ้า ทั้งน้ีเป็นความเข้าใจโดยจากการรับรู้ การสังเกต จดจําจนเป็น
ประสบการณ์เดิม และสามารถนํามาศึกษาเพ่ือให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ 

เราสามารถเลือกรับรู้จากสิ่งเร้าได้ โดยให้ผ่านเพียงแค่อวัยวะรับสัมผัสเท่าน้ัน และไม่ต้อง
นําไปแปลความหมายแต่อย่างใด ทั้งนี้เพราะสิ่งเร้าทั้งหมดอาจจะไม่เข้ากับเราหรือเป็นสิ่งที่เราไม่ได้
สนใจ จากสภาพแวดล้อม วัฒนธรรม สังคม เป็นตัวกําหนดพฤติกรรม เรามองเห็นสังคม ได้ยินเสียง 
เราสัมผัสได้ถึงสิ่งที่สังคมกําหนด แต่เราไม่จําเป็นต้องนําไปแปลความหมาย เราสามารถเลือกรับการ
รับรู้แล้วหล่อหลอมเป็นทัศนคติ จินตนาการของเรา 

2. จินตนาการเกี่ยวกับแสง 
การรับรู้มีความเกี่ยวข้องกับการกระทําในสองลักษณะคือสิ่งเร้ากับตัวเรา แสงเมื่อทํา

การตีความแล้วเป็นแสงที่มีความหมายแก่เรา กล่าวคือโลกนําเสนอตัวมันเองต่อเรา และเราเป็นผู้
นําเสนอใหม่อีกครั้งหน่ึง เราเอาตัวเราทั้งความรู้และประสบการณ์เข้าไปตีความสิ่งที่โลกนําเสนอ 
เพ่ือที่มันจะได้มีรูปร่างมีความหมายและเป็นมโนภาพเพ่ือสร้างสรรค์และสังเคราะห์เข้ากับสิ่งอ่ืน                   
เราจําเป็นต้องอาศัยแสงทั้งภายใน5 และภายนอกในการมองเห็น หมายถึงตัวเรามีส่วนร่วมในการ
มองเห็น จากนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตอย่างซ้ําๆเป็นปัจจัยสําคัญที่ช่วยให้เรามองเห็นได้มากข้ึนจากการ
เก็บเก่ียวประสบการณ์การรับรู้ เห็นสิ่งเดียวกันแต่เห็นเร่ืองราว ความหมายไม่เหมือนกัน ดังน้ัน
จินตนาการก็ย่อมมีมากกว่าด้วย ในหัวข้อต่อไปเป็นการรวบรวมข้อมูลในเรื่องจินตนาการของมนุษย์ที่
มีต่อแสง 3 ด้าน 

2.1   แสงกับศาสนา 
แนวคิดเรื่องแสง แสงภายในของปัจเจกบุคคล มีแนวคิดของอียิปต์นํามาก่อน ว่า

แสงอาทิตย์คือรัศมีแห่งดวงตาซึ่งก็คือสุริยเทพรา แต่ทั้งอียิปต์ และกรีกต่างก็มิได้คิดว่าแสงเป็นสสาร
หรือเป็นวัตถุบางอย่างพวกเขามองว่าแสงเป็นพลังแห่งการมองเห็น การเห็นก็คือการส่องให้สว่างไสว 
สําหรับเอ็มเพโดคลิส6 ดวงตาของมนุษย์คือดวงประทีปที่จุดขึ้นจากเพลิงที่ใช้สร้างโลก เวลาที่ลืมตา 
ดวงตาจะเปล่งรัศมีออกไปสู่โลกภายนอก แล้วมนุษย์ก็จะมองเห็น สําหรับนักบวชอียิปต์ ดวงอาทิตย์
น้ันเองคือดวงตา ซึ่งเมื่อเบิกขึ้น ก็จะเป็นเวลากลางวัน และเมื่อดวงตาปิดลงก็จะเป็นเวลากลางคืน7 
คนในทุกยุคทุกสมัยและทุกวัฒนธรรมสร้างความจริงทางประสาทสัมผัสขึ้นมาเอง แต่ละวัฒนธรรมต่าง
หล่อหลอมภาพที่พวกเขาเห็นขึ้นมาด้วยตนเองและใช้ได้อย่างเหมาะสมกับเวลา เห็นได้จาก
สภาพแวดล้อมทางสังคมและธรรมชาติของอียิปต์ที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ก่อเกิดเทพเจ้าต่างๆ
มากมายและสรรพวิชาอันน่าอัศจรรย์ 

                                           
5 แสงภายใน ในท่ีนี้หมายถึง การมองเห็นของดวงตาตัวเรา หรือการมองเห็นท่ีเกิดข้ึนจากจิต – ผู้เขียน 
6 เอ็มเพโดคลิส(Empedocles) เป็นนักปรัชญาชาวกรีก เกิดเม่ือ พ.ศ.48  
7 อาร์เธอร์  ซายองค,์ ไล่คว้าแสง, 67. 
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2.2   แสงกับวิทยาศาสตร์ 
จากประสบการณ์ของมนุษย์ที่เราเคยรับรู้ว่าโลกแบน ดวงอาทิตย์หมุนรอบโลก แต่ความ

จริงคือโลกกลมและโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ ความจริงที่ว่าน้ันเกิดจากการค้นหาสภาพความเป็นจริง
และพิสูจน์ของนักวิทยาศาสตร์ ต้ังข้อสังเกตค้นคว้าทดลองเพ่ือหาเหตุผลอธิบายสิ่งต่างๆ แรกเร่ิมน้ัน
เป็นการอธิบายถึงธรรมชาติ ที่มาแหล่งกําเนิดปฐมธาตุ รวมไปถึงการกําเนิดของแสง แสงเป็นอย่างไร 
มีรูปลักษณ์อย่างไร แต่ไม่ได้เป็นเร่ืองของจิตวิญญาณท่ีมีมาก่อนหน้าน้ี เพราะเขาได้ต้ังคําถามเพ่ือ
แสวงหาความจริง หลังจากแนวคิดเชิงจิตวิญญาณได้เปลี่ยนไป วิทยาการสมัยใหม่เร่ิมเข้ามาท้ัง
คณิตศาสตร์ ปรัชญา เข้ามาเก่ียวข้องแต่ก็เป็นเพียงทฤษฎีหรือวาทกรรมมโนภาพของสังคมยุคหน่ึง 
เมื่อผ่านไปก็มีการค้นพบทฤษฎีขึ้นใหม่ที่ว่าแสงนั้นคือสสาร แสงน้ันคืออนุภาค แสงน้ันคือพลังงาน
คลื่นแสง แสงนั้นคือคลื่นไฟฟ้า ทุกทฤษฎีมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนใหม่ หากแต่ทฤษฎีที่เกิดขึ้นใหม่น้ัน
ก็ต้องอาศัยทฤษฎีเดิมหรือประสบการณ์เดิมที่มีอยู่ประกอบเข้ากับการรับรู้ใหม่ การทดลองใหม่ใส่   
จินตนาการที่เรามีเก่ียวกับแสงเพ่ือให้เกิดการค้นหาความจริงใหม่ที่ถูกต้อง ปัจจุบันทฤษฎีฟิสิกส์ที่มี
อิทธิพลอย่างมากในคริสต์ศตวรรษที่ 20 คือ ทฤษฎีควอนตัม และทฤษฎีสัมพันธภาพ และมีการ
พัฒนาต่อไปอีก ในอนาคตจะเป็นอย่างไรหรือทฤษฎีทั้งสองน้ีอาจถูกล้ม 

 2.3    แสงกับศิลปะ 
ศิลปินได้รับแนวคิดเก่ียวกับแสงในงานศิลปะ เป็นแสงในอุดมคติ เพ่ือให้เกิดความศรัทธา 

ต่อศาสนา แสงอาจหมายถึงความดี และความมืดหมายถึงความเลว หรือ จิตรกรกลุ่มอิมเพรสช่ันนิส
ได้นําเรื่องของแสงมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ โดยมีพ้ืนฐานมาจาก
วิทยาศาสตร์ การค้นพบทฤษฎีสี-แสงอาทิตย์ซึ่งอยู่ในช่วงของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เมื่อต้น
คริสต์ศตวรรษที่ 19  ศิลปินได้ใช้ทฤษฎีที่ปรากฏอยู่ในทฤษฎีสี-แสงอาทิตย์ แสงขาวเมื่อส่องผ่านแท่ง
ปริซึมจะแบ่งออกได้เป็น7 สี ศิลปินจึงเลือกใช้สีที่ค่อนข้างสว่างสดใส และใส่สีคู่ตรงข้ามให้ผสมกันใน
ดวงตาของผู้ชม พวกเขามีการรับรู้และความรู้สึกในการมองแสง สี จะแตกต่างจากนักวิทยาศาสตร์  
ศิลปินแสดงคุณค่าในความงาม นักวิทยาศาสตร์ค้นหาสภาพความเป็นจริง ซึ่งแสง สี และธรรมชาติน้ัน
มีอยู่จริงเราสัมผัสมันได้ แล้วเราก็สามารถนําเสนอส่ิงที่โลกสร้างข้ึนผ่านตัวเราผ่านจินตนาการของเรา 
อย่างสนุกสนานและมีสีสัน ทุกคนในวัฒนธรรมล้วนมีทัศนะหรือความคิดที่ได้แปลความหมายมาแล้ว
แตกต่างกันได้ ด้วยเหตุน้ีผู้คนในทุกที่ทุกสมัยจึงมีทัศนะเดียวกันหรือเรียกว่าทัศนะร่วม แต่ว่าทัศนะที่
เราเสนอต่อตัวเราน้ันเกิดขึ้นได้อย่างไร และมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและสถานท่ีหรือไม่ 

ในช่วงเวลาที่ผ่านมามีการตีความหมายหรือภาพใหม่ๆของแสงขึ้นในวัฒนธรรมต่างๆใน
ขณะที่ภาพเก่าๆได้ถูกลบทิ้งไป ตัวเราก็เช่นกันมีความเข้าใจเก่ียวกับแสงเปลี่ยนไปเรื่อยๆ แสงจะสร้าง
ตัวมันเองขึ้นมาใหม่ให้ปรากฏต่อในจิตของเราอยู่ตลอดเวลา มันจะเผยความจริงใหม่ให้ผู้คนทุกยุคทุก
สมัยได้เห็นเพราะแสงไม่มีที่สิ้นสุด สะท้อนให้เห็นถึงภาวะอารมณ์ของเรามโนภาพของยุคสมัยหน่ึงอาจ
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ถูกโยนทิ้งไปในอีกยุคสมัยหน่ึง ไม่ใช่เพราะมีการค้นพบใหม่ๆอย่างทั้งหมด แต่ส่วนใหญ่เป็นเพราะสิ่งที่
สําคัญที่สุดสําหรับยุคหน่ึง อาจไม่ได้เป็นสิ่งเดียวกันกับยุคก่อน เรื่องหน่ึงที่เคยมีความสําคัญมาก อาจ
หมดความสําคัญเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป ซึ่งสะท้อนให้เห็นความเปลี่ยนแปลงทางสภาวะจิตของคนแต่
ละยุคด้วย 

มนุษย์เรามีจิตที่แปรเปลี่ยนได้และมันเป็นพลังจิตที่ทําให้ประสบการณ์ต่างๆของเรามี
ความหมาย ทัศนะเรื่องแสงที่มีมาในอดีต ไม่มีถูกหรือผิด มีแค่ว่าแต่ละทัศนะมีความสําคัญอย่างไรบ้าง 
นําไปใช้ประโยชน์อะไรบ้าง หรือปรับตัวเพ่ือการอยู่รอด แนวคิดที่ดํารงอยู่เป็นเคร่ืองพิสูจน์ว่าในจิต
มนุษย์ได้มีการปรับตัวไม่ทางใดก็ทางหน่ึง และได้ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ขณะที่มนุษย์มี
วิวัฒนาการทางชีววิทยา มนุษย์ก็มีวิวัฒนาการทางจิตเช่นกัน 
 
การเปลี่ยนแปลงลักษณะสังคมเมืองสมัยใหม่ในยามค่ําคืน 

วิถีชีวิตยามค่ําคืนแบบสังคมเมืองสมัยใหม่ของคนกรุงเทพฯ เกิดขึ้นเน่ืองจากการเข้ามา
ของสภาวะใหม่ หมายถึงปรากฏการณ์ทางสังคมนับต้ังแต่การเปิดประเทศ ส่งผลให้มีความ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจการค้าและการนําความรู้วิทยาการจากโลกตะวันตก มาสู่การพัฒนา
ปรับปรุงประเทศให้ทันสมัย ทําให้การใช้ชีวิตประจําวันและชีวิตยามคํ่าคืนของคนกรุงเทพฯ เริ่มมีวิถี
ชีวิตแบบสังคมเมืองสมัยใหม่ 

อีกประเด็นหน่ึงที่น่าสนใจในการศึกษาประวัติศาสตร์ชีวิตยามค่ําคืนคือการพิจารณาการ
กลายสภาพเป็นเมืองกลางคืน เมืองกลางคืนในที่น้ีหมายถึงเมืองที่มีความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนต่างๆ 
ในเมืองที่ออกมาทํากิจกรรมนอกบ้านกันมากข้ึน เน่ืองจากมีสิ่งอํานวยความสะดวกที่ทันสมัย อาทิ 
ไฟฟ้า ถนนหนทาง ยวดยานพาหนะ ตลอดจนมีร้านที่เปิดให้บริการตลอดคืน และที่สําคัญคือมีสถานที่
ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจที่ส่วนใหญ่เป็นสถานบันเทิงเริงรมย์แบบสมัยใหม่ที่ได้รับอิทธิพลจากโลก
ตะวันตก 

นิธิ เอียวศรีวงศ์ นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์เห็นว่า กรุงเทพฯเร่ิมกลายเป็นเมือง
กลางคืนในสมัยรัฐบาลจอมพล สฤษด์ิ ธนะรัชต์ ในทศวรรษที่ 2500 แม้ว่าก่อนหน้าน้ันกรุงเทพฯ 
จะมีไฟฟ้าใช้แล้วก็ตาม แต่ก็ยังไม่อาจเรียกกรุงเทพฯ ว่าเป็นเมืองกลางคืนได้ กรุงเทพฯยังคงเป็นเพียง
เมืองกลางวัน เพราะไฟฟ้าเป็นเพียงเคร่ืองมือ แต่ที่เมืองจะเปลี่ยนไปได้ต้องอาศัยวัฒนธรรม คือทําให้
คนทั่วไปรู้สึกว่าชีวิตกลางคืนนอกบ้านเป็นเรื่องปกติและความเป็นปกติของชีวิตกลางคืนนอกบ้านน้ี
เป็นวัฒนธรรมใหม่ในสังคมไทยที่เรียกว่าวัฒนธรรมกลางคืน8  

 

                                           
8 วีระยุทธ ปีสาลี, กรุงเทพฯยามราตรี (กรุงเทพฯ: มติชน, 2557), 6. 
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ภูมิทัศน์เมืองกรุงเทพฯ ต้องผ่านการพัฒนาโครงสร้างทางกายภาพและสาธารณูปโภค
พ้ืนฐานต่างๆที่สําคัญ คือการติดต้ังไฟฟ้า ประกอบกับการพัฒนาถนนหนทางและสิ่งอํานวยความ
สะดวกต่อการใช้พ้ืนที่เมืองยามคํ่าคืน และการเกิดย่านกลางคืนของเมืองเพื่อรองรับกิจกรรมยามคํ่า
คืนนอกบ้าน ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้กรุงเทพฯ เร่ิมกลายสภาพเป็นเมืองกลางคืนทางกายภาพ 

ความมีชีวิตชีวาของเมืองกรุงเทพฯ ยามคํ่าคืนเกิดขึ้นจากความเคลื่อนไหวของผู้คนที่
ออกมาทํากิจกรรมต่างๆภายนอกบ้านกันมากข้ึน พร้อมๆกับจํานวนของสถานที่ท่องเท่ียวพักผ่อน
หย่อนใจในยามค่ําคืนที่ล้วนแต่เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ในคริสต์ศตวรรษที่ 20 ขณะเดียวกัน
กิจกรรมต่างๆภายในบ้านก็เร่ิมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมด้วยปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การ
บริโภคทางวัตถุ ได้กลายเป็นวิถีชีวิตแบบสังคมเมืองสมัยใหม่และมีส่วนทําให้เกิดพฤติกรรมและ
ทัศนคติร่วมสมัย 

กรอบความคิดเร่ืองเวลาที่เป็นเหตุผล (Rational Time) ที่ระบบของเวลาไม่ได้ขึ้นอยู่กับ
การหมุนของดวงอาทิตย์อีกต่อไป แต่อยู่ที่ เ ง่ือนไขของชีวิตและการทํางานอันเป็นผลมาจาก
กระบวนการทําให้เป็นเมือง (Urbanization) ที่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคมและการสื่อสารของ
ผู้คน ตลอดจนเปลี่ยนแปลงการรับรู้เร่ืองเวลาของทั้งสังคม ซึ่งเป็นข้อสําคัญที่สุดของการเป็นสังคม
สมัยใหม่ 

กลางวันเป็นเวลาทํางานส่วนกลางคืนหรือต้ังแต่ตอนเย็นหลังเลิกงานเป็นต้นไป จึง
กลายเป็นเวลาว่างหรือเวลาพักผ่อนหย่อนใจ นอกไปจากน้ันการเปลี่ยนแปลงแนวคิดเรื่องเวลายังมี
พ้ืนฐานมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีไฟฟ้า เพราะผลสะเทือนอย่างหน่ึงของไฟฟ้าคือทําให้เส้นแบ่ง
ระหว่างกลางวันกับกลางคืนเกิดความพร่ามัว9 จนทําให้เริ่มมองไม่เห็นรอยต่อระหว่างกลางวันกับ
กลางคืน จึงสามารถทํากิจกรรมยามค่ําคืนไปได้อย่างต่อเน่ืองไม่ต่างจากช่วงเวลากลางวัน 

สําหรับเรื่องพ้ืนที่ในโลกสมัยใหม่ก็ได้มีการแบ่งแยกพ้ืนที่อย่างชัดเจน ในระดับปัจเจกและ
สังคมได้มีการแยกพ้ืนที่ส่วนตัวออกจากพ้ืนที่สาธารณะ  

 
 

 
 
 
 
 

                                           
9 เรื่องเดียวกัน, 78.  

              มีการเปล่ียนแปลงท้ังด้านภูมิทัศน์เมืองและวิถีชีวิตของผู้คนที่สัมพันธ์กับบริบททาง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการบริโภคทางวัตถุ ย่ิงไปกว่าน้ันยังสะท้อนการเปลี่ยนแปลงสังคม
และวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ ได้หลากหลายประเด็นที่แสดงให้เห็นวิถีชีวิตยามคํ่าคืนแบบสังคมเมือง
สมัยใหม่ เช่น ความเช่ือต่อช่วงเวลากลางคืน การแต่งกาย อาชีพ ชนช้ัน เพศ วัฒนธรรมการกิน 
ค่านิยมของสังคม และความมั่นคงปลอดภัยในยามค่ําคืน ทั้งหมดน้ีสะท้อนให้เห็นว่าชีวิตยามค่ําคืนมี
มิติทางสังคมและวัฒนธรรมที่ทําให้เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างชีวิตของคนกรุงเทพฯ กับธรรมชาติของ
กลางคืน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คนกับวัตถุสิ่งของสําหรับการบริโภคในโลกสมัยใหม่ และปฏิสัมพันธ์
ระหว่างชีวิตของคนกรุงเทพฯด้วยกันเอง 
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อิทธิพลจากผลงานของศิลปิน  
ศิลปะในศตวรรษที่ 21 ท่ามกลางเทคโนโลยีที่ยังคงก้าวหน้าไม่หยุด นวัตกรรม วัตถุ 

อุปกรณ์ใหม่ๆ เกิดข้ึนเพ่ือพัฒนาชีวิตมนุษย์ รวมถึงโลกแห่งการสื่อสารซึ่งแต่ละบุคคลสามารถ
เช่ือมโยงข้อมูลระหว่างกันและกันได้ง่ายดายด้วยสิ่งประดิษฐ์ที่ถูกคิดขึ้นเพ่ือตอบรับกับฟังก์ช่ันทาง
กายภาพ สิ่งเหล่าน้ีกลายเป็นแรงผลักดันสําคัญให้ศิลปินร่วมสมัยได้ใช้ประโยชน์จากผลกระทบ
ดังกล่าว และเมื่อเดินมาถึงจุดที่ศิลปินจะทําอะไรก็ได้ไม่ว่าด้วยสื่อชนิดใดก็ตาม ทั้งจิตรกรรมสีนํ้ามัน
แบบโบราณที่ถูกนํามาเช่ือมโยงกับบริบทใหม่ในปัจจุบัน หรือประติมากรรมที่มีการใช้วัตถุใหม่ๆ ทั้ง
สิ่งประดิษฐ์สําเร็จรูปจากโรงงานหรือที่ถูกสร้างข้ึนมาใหม่ด้วยระบบอุตสาหกรรม รวมไปถึงศิลปะที่ใช้
สื่อภาพถ่าย ภาพยนตร์ แอนิเมช่ัน คอมพิวเตอร์อาร์ต วิดีโออาร์ต มูฟว่ิงอิมเมจ ต่างพุ่งไปสู่ระบบ
ดิจิทัลที่สมบูรณ์แบบแห่งยุค เพ่ือสื่อสารกับคนยุคน้ีที่มีพฤติกรรมผูกพันกับสิ่งประดิษฐ์ที่พวกเขาเคย
คุ้น แม้กระทั่งการรุกคืบไปถึงโลกไซเบอร์สเปซ อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ เกมออนไลน์ ก็ยังกลายเป็น
ช่องทางที่ศิลปินเข้าไปสร้างแรงกระเพ่ือม กระตุ้นปฏิกิริยา ก่อกวน แทรกแซง หรือกระทั่งการดึงคนดู
เข้าไปมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการดังกล่าว น่ันแปลว่าศิลปะร่วมสมัยหลายต่อหลายช้ินแนบแน่นไปกับ
โลกแห่งนวัตกรรมจากเทคโนโลยี และซึมซาบอยู่ในสื่อต่างๆอย่างน่าต่ืนตาต่ืนใจ10 

จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีมีความเก่ียวข้องกับมนุษย์ต้ังแต่อดีต ซึ่งอาจจะมีนวัตกรรมที่ต่าง
ต่างกันออกไปตามยุคสมัย เมื่อมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมจึงทําให้เกิดเทคโนโลยีมากมายส่งผลให้
พฤติกรรมและการใช้ชีวิตเปลี่ยนไป รวมไปถึงศิลปินเองก็หยิบเอาสื่อ วัสดุร่วมสมัยทางเทคโนโลยีมา
เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์เป็นผลงานและได้พัฒนาวงการศิลปะร่วมสมัยให้ขับเคลื่อนไปตาม
กระแสสังคม 

  

                                           
10 วุฒิกร คงคา, “ศิลปะกับเทคโนโลยี : ANSELM REYLE,” baccazine 5, 12 (2558): 20. 

              เจมส์ เทอร์เรลล์ (Turrell Skyspace) เป็นศิลปินที่ทํางานเก่ียวกับสภาพแวดล้อม 

(Environment Art) โดยมุ่งเน้นไปที่เร่ืองการรับรู้แสงสีและพ้ืนที่ โดยพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นห้องที่มีสัดส่วน
โดยเฉพาะ มี ช่องรับแสงขนาดใหญ่เป็นรูปทรงเรขาคณิตทั้ งบนเพดานและผนังในอาคาร
สถาปัตยกรรมที่เปิดออกสู่ท้องฟ้า ซึ่งในน้ันมีกรอบขอบเพดานที่แคบ ภายในอาคารได้ติดต้ังหลอด
ฟลูออเรสเซนต์ที่ตํ่าและพ้ืนสีขาวสะท้อนให้เห็นถึงความเข้มของแสง บางช่วงได้ไล่สีของแสงไฟให้เข้า
กับสีของท้องฟ้า หรือใช้สีของแสงไฟเป็นสีคู่ตรงข้ามกับสีของท้องฟ้า ทั้งน้ีเพ่ือต้องการจําลอง
ประสบการณ์การมองเห็นภาพลวงตาเลียนแบบแสงสว่าง ไม่สามารถเห็นเป็นวัตถุหรือภาพได้   
ซึ่งเหล่าน้ีเป็นรูปแบบการรับรู้ การติดต้ังแต่ละคร้ังช่วยกระตุ้นการรับรู้ทางประสาทสัมผัสที่ทําให้เกิด
ภาพลวงตาของปริมาณแสงในงานของศิลปินที่ได้รับจากความเรียบง่าย แสงซึ่งดูเหมือนจะลอยอยู่  
เป็นระนาบแสงที่ไม่มีพ้ืนผิวหรือความลึก เกิดภาพลวงตาทําให้เกิดความสับสนวุ่นวาย แต่น่าหลงใหล 
เป็นผลกระทบทางจิตวิทยาของการรับรู้ที่เกี่ยวข้องกับการกีดกันทางประสาทสัมผัส 
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ภาพที่ 15  ภาพผลงานของศิลปิน James Turrell 

ช่ือผลงาน Tending Blue (2003) 
เทคนิค Environment Art and Installation Art 

ที่มา: James Turrell, Dallas Skyspace, accessed July 1, 2017, available from 
http://www.atlasobscura.com/places/dallas-skyspace 

 
ภาพที่ 16  ภาพผลงานของศิลปิน James Turrell 

ช่ือผลงาน Above Horizon (2004) 
เทคนิค Environment Art Installation Art and Light Art  

ที่มา: James Turrell, Above Horizon, accessed July 1, 2017, available from  
http://archive.jamesturrell.com/artwork/above-horizon/ 
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ภาพที่ 17  ภาพผลงานของศิลปิน James Turrell 

ช่ือผลงาน Stuff-White (ซ้าย), Phantom-Blue (ขวา) 
เทคนิค Environment Art Installation Art and Light Art  

ที่มา: James Turrell, Projection Pieces, accessed July 1, 2017, available from  
http://jamesturrell.com/work/ 
 

คาลอส ครูซเนซ (Carlos Cruz-Diez) เป็นศิลปินที่ทํางานเก่ียวกับแสงไฟเช่นเดียวกันและ
จัดอยู่ในพ้ืนที่ของห้องที่ว่างเปล่าเพ่ือให้แสงไฟได้ทํางานอย่างเต็มที่ ประกอบด้วยสามห้องสีคือ สีแดง 
สีเขียว และสีฟ้า ภายในพ้ืนที่ห้องแสดงงานแสงสีทําหน้าที่เป็นตัวจุดระเบิดการปรับเปล่ียนการรับรู้
ของผู้ชม กล่าวคือ สภาพร่างกายสีผิว เครื่องแต่งกายและวัตถุจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามสี
ของแต่ละห้อง ซึ่งเป็นประสบการณ์ประจําวันของแสงสีกระทบกับวิธีการที่มีการประมวลด้วยตา
มนุษย์ ประสบการณ์น้ีสร้างความวุ่นวายในเรตินาที่เคยชินกับการรับสีที่หลากหลายพร้อม ๆ กัน
สามารถทําหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นการเปิดมุมมองของความคิดของสีเป็นวัสดุหรือสถานการณ์ทาง
กายภาพเข้าไปในพ้ืนที่โดยไม่จําเป็นจะต้องมีการเช่ือมโยงกับรูปแบบ  
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ภาพที่ 18  ภาพผลงานของศิลปิน Carlos Cruz-Diez 

ช่ือผลงาน Chromosaturation (2009-2009) 
เทคนิค Experiments Light Art  

ที่มา: Carlos Cruz-Diez, Chromosaturation: 2000 - 2009: 2003, accessed July 1, 2017, 
available from http://www.cruz-diez.com/work/chromosaturation/2000-
2009/chromosaturation-during-the-exhibition-de-lo-participativo-a-lo-interactivo-otra-
nocion-del-color_1/ 
 

 
ภาพที่ 19  ภาพผลงานของศิลปิน Carlos Cruz-Diez 

ช่ือผลงาน Chromosaturation (2010) 
เทคนิค Experiments Light Art  

ที่มา: Carlos Cruz-Diez, Experiments in Light, Color and Space, accessed July 1, 
2017, available from http://www.cruz-diez.com/work/chromosaturat ion/2010-
to-date/chromosaturation-at-the-suprasensorial-experiments-in-light-color-and-space-
exhibition/ 
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บทที่ 3 
ขั้นตอนและวิธีการสร้างสรรค์ 

 
จากแนวความคิด ที่มาของปัญหาและจากการรวบรวมข้อมูลที่ได้ค้นหามา ได้เข้าสู่

กระบวนการดํา เนินงานและปฏิบัติงานสร้างสรรค์เป็นผลงานวิทยานิพนธ์  ซึ่งข้าพเจ้าได้กําหนด
ขั้นตอนและวิธีการสร้างสรรค์ไว้ 3 หัวข้อคือ ขั้นตอนในการสร้างสรรค์ องค์ประกอบในการสร้างสรรค์ 
เทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์ มีรายละเอียดดังน้ี 
 
ขั้นตอนในการสร้างสรรค์ 

ก่อนที่จะเริ่มดําเนินการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์  ได้วางแนวทางการทํางานให้เป็น
ขั้นตอนโดยเริ่มจากการกําหนดขอบเขตและข้ันตอนการศึกษา  

 
กําหนดขอบเขตการศึกษา 

1. ด้านเทคนิค 
วัสดุที่เลือกใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์เป็นหลอดไฟแอลอีดี ที่ส่องความสว่าง

และให้สีสันที่สวยงาม ข้าพเจ้าได้เปลี่ยนวิธีการทางจิตรกรรมที่ใช้สีทางเคมีในการระบายลงบนเฟรม
มาเป็นการระบายสีทางฟิสิกส์คือแสงไฟ ซึ่งเป็นวัสดุร่วมสมัยที่ถูกผลิตข้ึนจากเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ผลงานจึงเป็นเทคนิคประเภทส่ือผสม  โดยข้าพเจ้าให้ความสําคัญกับวัสดุก่อนจึงเลือกที่จะศึกษา
ลักษณะทางกายภาพของแสงและสีที่ส่องออกมา ทดลองหาเอฟเฟคความเป็นไปได้และผลลัพธ์เพ่ือ
กําหนดรูปแบบของงานต่อไป  

2. ด้านรูปแบบ 
เทคนิควิธีการที่ได้เลือกใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์จัดอยู่ในประเภทสื่อผสม 

(Mixed Media) ซึ่งถ้าจําแนกตามคุณลักษณะทางกายภาพอีกจะอยู่ในประเภทศิลปะแสง (Light Art) 
เพราะเป็นเทคนิคเฉพาะและเป็นจุดเด่นของงาน ตัวผลงานนําเสนอเป็นรูปแบบสื่อผสม 2 มิติ โดย
สร้างรูปทรงโครงสร้างของช่องหน้าต่างหรือช่องแสง ส่วนใหญ่จะเป็นรูปทรงเรขาคณิตที่เรียบง่าย
ประกอบขึ้นจากแผ่นอะคริลิกและซ่อนหลอดไฟไว้ข้างในให้แสงส่องออกมา ถูกติดต้ังด้วยการจัดวาง
(Installation) ให้ตรงตามตําแหน่งเฉพาะของโครงสร้างหน้าต่างหรือช่องแสง ซึ่งจะอยู่ในระดับที่ไม่
เท่ากันทั้งน้ีจะเป็นไปตามตําแหน่งเฉพาะของแต่ละช้ินงาน เมื่อดูผลงานโดยรวมแล้วผลงานแต่ละช้ิน
จะส่งผลต่อกันเป็นองค์ประกอบที่กลมกลืน 
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3. ด้านเน้ือหา 
หลังจากทดลองใช้วัสดุหลอดไฟแอลอีดี ข้าพเจ้าได้นํามาวิเคราะห์เพ่ือสร้างเน้ือหา โดย

เริ่มจากวิเคราะห์ตัววัสดุก่อน  ซึ่งหลอดไฟเป็นวัสดุร่วมสมัยที่ถูกผลิตขึ้นจากเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
แสงให้ความสว่างและเปล่งสีสันออกมาทําให้เกิดประโยชน์ช่วยในการมองเห็น และสามารถใช้ชีวิต
ยามคํ่าคืนได้อย่างสะดวกสบาย เกิดสังคมข้ึนมาใหม่มีแหล่งท่องเที่ยวสถานบันเทิงเป็นสีสันยามค่ําคืน
กลายเป็นวัฒนธรรมร่วมสมัย รวมไปถึงสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ ก็เกิดความเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน รวมท้ัง
ศิลปะก็นําเอาสื่อเทคโนโลยีมาใช้ร่วมกับผลงาน ข้าพเจ้าจึงเลือกใช้วัสดุร่วมสมัยคือหลอดไฟแอลอีดีมา
สร้างเป็นผลงาน 

แสงที่ส่องออกมาแล้วนอกจากจะให้ความสว่างเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตแล้ว ยังให้แสง
สีสันเพ่ิมคุณค่าทางความงามอีกด้วย สร้างอารมณ์และความรู้สึกได้ ข้าพเจ้าได้สังเกตเห็นถึงความงาม
จากแสงสีที่มนุษย์และเทคโนโลยีสร้างขึ้น กับแสงสีที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติ ซึ่งให้ความงามและอารมณ์
ความรู้สึกที่แตกต่างกัน ข้าพเจ้าจึงได้ใช้แสงสีของหลอดไฟบรรยากาศและความรู้สึกแทนแสงสีจาก
ธรรมชาติ เพ่ือต้องการแสดงถึงบรรยากาศความเป็นปัจจุบัน ความเป็นเทคโนโลยีผ่านแสงสีจากตัว
วัสดุ 

เมื่อต้องการใช้แสงสีจากหลอดไฟแทนแสงสีจากธรรมชาติแล้ว ข้าพเจ้าจึงได้สร้างรูปทรง
ขึ้นมารองรับเพ่ือให้เกิดความหมายหรือเน้ือหาภายในผลงาน โดยใช้รูปทรงโครงสร้างของช่องหน้าต่าง
หรือช่องแสง  ทํา ให้ เสมือน กับมีแสงจากภายนอกลอดเข้ามาภายใน ซึ่งแสงในที่น้ีจะให้อารมณ์ 
ความรู้สึกตามหลักจิตวิทยาของสี และเกิดความหมายร่วม การจะเกิดความหมายได้น้ันเน่ืองจากการ
ที่ผู้ชมได้เข้ามาตีความจากประสบการณ์และการรับรู้เดิมที่เคยผ่านมา ทําให้ผู้ชมสามารถเข้าใจผลงาน
ได้ ในหลายอารมณ์ เช่น เป็นแสงสีที่ทํา ให้รู้สึกถึงความเหงา  ความอบอุ่น หรือเข้าใจได้หลาย
ความหมาย เช่น เป็นแสงของชีวิต ปัญญา จิตวิญญาณ หรือเป็นแสงของการเปลี่ยนแปลง เป็นแสง
แห่งความเป็นสมัยใหม่และกาลเวลา ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับประสบการณ์ การรับรู้และการตีความของผู้ชมว่า
จะให้ความหมายของแสงเป็นอย่างไร 
 
กําหนดขั้นตอนการศึกษา 

1. การรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องในการสร้างสรรค์ก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงาน ได้หาข้อมูลที่
จะศึกษาให้สอดคล้องกับแนวงาน รูปแบบงาน วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน 
ประสบการณ์และแรงบันดาลใจของตนเอง เมื่อทําการศึกษาค้นคว้าแล้วได้เก็บรวบรวมข้อมูลไว้เป็น
แนวทางต่อไปในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์  มีรายละเอียดดังน้ี 

1.1   ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลหรือข้อเท็จจริงจาก
การทดลองหาเอฟเฟคความเป็นไปได้ของตัววัสดุ และจากการสังเกตผลกระทบหรือสิ่งเร้าภายนอก
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โดยตรง ที่ส่งผลให้เกิดประสบการณ์และแรงบันดาลใจ รวมถึงการศึกษาข้อมูลภาคสนามโดยออกไป
ศึกษาจากสถานที่จริงเพ่ือเก็บภาพข้อมูลหรือองค์ประกอบที่จะนํามาเป็นต้นแบบของการทํางาน 

1.2   ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร
ทางด้านวิชาการ บทความ หนังสือ ตํารา หรือทฤษฎีที่เก่ียวข้อง รวมถึงตัวอย่างผลงานของศิลปินที่มี
ความคล้ายคลึงกัน เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนํามาประยุกต์และเป็นข้อมูลประกอบการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ก่อนที่จะดําเนินการสร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงานและใช้ในการอ้างอิง 

2. ขั้นตอนการทําภาพร่างต้นแบบ 
เมื่อศึกษาค้นคว้าข้อมูลและประมวลความคิดแล้ว จากน้ันจึงทําภาพร่างต้นแบบเพ่ือสร้าง 

ทัศนธาตุ รูปทรง และองค์ประกอบที่จะนํามาใช้ในการสร้างสรรค์ ดังจะกล่าวต่อไปในหัวข้อ เทคนิค
วิธีการในการสร้างสรรค์ 
 
องค์ประกอบในการสร้างสรรค์ 

ทัศนธาตุเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้เกิดผลงานทางด้านศิลปะ เพ่ือสื่อความหมายและอธิบาย
ความคิดผ่านผลงานที่ประกอบกันขึ้นมาจากทัศนธาตุ ดังน้ันการวิเคราะห์ทัศนธาตุจึงเป็นส่วนจําเป็นที่
จะทําให้ เห็นถึง รายละ เอียดและความเช่ือมโยงที่เกิดข้ึนภายในงาน รวมไปถึงได้วิเคราะห์ข้อดี 
ข้อเสีย และพัฒนาการที่ผ่านในผลงานวิทยานิพนธ์ มีรายละเอียดดังน้ี 
 
ทัศนธาตุ 

1. เส้น  สามารถแบ่งเส้นภายในผลงานได้เป็น 3 ประเภทดังน้ี 
1.1    เส้นจากตัววัสดุ  เป็นส่วนที่ปรากฏและเห็นได้ชัดภายในผลงานคือเส้นของ

หลอดไฟแอลอีดี ซึ่งเป็นวัสดุร่วมสมัยที่นํามาใช้ในการสร้างสรรค์ โดยการนํามาเรียงซ้ํากันเป็นจังหวะ
แนวนอนเพ่ือให้มีผลทางการมองเห็นและความรู้สึกที่สอดคล้องกับเน้ือหา คือให้ความรู้สึกพักผ่อน
เงียบ สงบและผ่อนคลาย และได้เว้นช่องว่างให้เท่ากันจนเกิดความสมมาตร ส่งผลให้เมื่อแสงส่องออก
แล้วมาก็จะกระจายแสงกลมกลืนกันพอดี 

1.2   เส้นจากพ้ืนที่ว่าง คือเส้นระหว่างรูปทรงสี่เหลี่ยมที่ประกอบจากแผ่นอะคริลิก
เมื่อ เปิด ไฟแล้วแสงจะส่องออกมา  (ที่ว่างบวก Positive Space) จึงทํา ให้ เกิด เ งาบริเวณ
ช่องว่างระหว่างรูปทรง (ที่ว่างลบ Positive Space) จะเห็นการตัดกันและช่วยขับเน้นให้เห็นเป็น
รูปทรงอย่างชัดเจน 
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ภาพที่ 20 ภาพแสดงเส้นจากพ้ืนที่ว่าง 

 
1.3   เส้นจากลวดลาย  ที่มีต้นแบบมาจากลายฉลุไม้ นํามาประกอบใส่เข้ากับตัว

ผลงานโดยใช้วิธีการตัดสติกเกอร์เป็นเส้นลวดลายและใส่วัตถุ (object) เข้าไปร่วมด้วยเพ่ือเพ่ิม
บรรยากาศทางความรู้สึกและให้มีความหมายร่วมเพ่ิมมากขึ้น 

2. รูปทรง ส่วนใหญ่ที่ปรากฏเป็นรูปทรงเรขาคณิต เช่น สี่เหลี่ยมจัตุรัส คร่ึงวงกลม 
รูปทรงกรวย เป็นต้น ที่ประกอบข้ึนเป็นกล่องอะคริลิกและมีการซ้ํากันของรูปทรง แล้วนํามาจัดวาง
ตามรูปแบบที่กําหนดไว้ ซึ่งเมื่อจัดวางเสร็จแล้วสามารถมองได้ 2 รูปแบบ คือเป็นรูปแบบเรขาคณิต
นามธรรม (Geometric Abstraction) และแบบที่ 2 เป็นรูปแบบแสดงภาพแทน (Representation) 
ของรูปทรงโครงสร้างช่องหน้าต่างของบ้านและอาคาร ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ การรับรู้และการ
ตีความของผู้ชม 

3. นํ้าหนัก แสงเงา  เทคนิคและรูปแบบที่ข้าพเจ้าใช้เป็นแสงของหลอดไฟแอลอีดี ที่ให้
ความสว่าง ซึ่งนํ้าหนักในที่น้ี เป็นนํ้าหนักความสว่างของแสงไฟ ระดับความเข้มของแสงน้ันมีผลต่อ
การรับรู้อารมณ์ ความรู้สึกของผู้ชมได้ เช่น แสงที่สว่างจ้า ก็สามารถกระตุ้นเร้าอารมณ์ให้กระจ่าง 
สดใส สนุกข้ึนมาได้  หรือแสงสลัวๆ สามารถสร้างบรรยากาศของความอบอุ่น น่ิง สงบ โรแมนติก 
และหากแสงนั้นมีความเข้มน้อยก็เกิดความมืดเข้ามาทําให้เกิดความเหงา เศร้า หรือความกลัว ซึ่งเป็น
ความรู้สึกที่ตรงกันข้าม ก็เน่ืองด้วยนํ้าหนักความเข้มของแสงสร้างความรู้สึก  

4. สี  นอกจากนํ้าหนักแสงเงาที่แสงเปล่งความสว่างออกมาแล้ว สีของแสงยังมีอิทธิพล
สําคัญต่อผลงานทุกช้ิน เพราะสีสามารถกําหนดทิศทางส่งผลกระทบต่ออารมณ์ความรู้สึกของผู้ชมได้ 
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ว่าจะให้ความรู้สึกเป็นอย่างไรตามหลักจิตวิทยาของสี (Psychology of Color)ที่เป็นตัวกระตุ้นกายภาพ
การมองเห็นและส่งผลถึงความรู้สึกและจิตใจของมนุษย์ เน่ืองด้วยงานข้าพเจ้าเป็นแสงไฟจึงทําให้สร้าง
บรรยากาศภายในห้องติดต้ังผลงาน โดยเลือกใช้สีที่อยู่ในโทนอุ่นเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของเน้ือหา นอกจากสีต่างๆจะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันแล้ว ข้าพเจ้าก็ได้ใช้สีเพ่ือสื่อความหมายผ่าน
รูปทรงที่สร้างขึ้น ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับประสบการณ์ การรับรู้และการตีความของผู้ชมว่าจะให้ความหมาย
ของแสงเป็นอย่างไร 

5. พ้ืนที่ว่าง  รูปแบบในผลงานวิทยานิพนธ์เป็นรูปแบบจัดวาง (Installation) โดย
ผลงานท่ีถูกติดต้ังอยู่บนผนังในตําแหน่งที่เฉพาะของแต่ละช้ินงาน เมื่อแสงไฟจากช้ินงานเปล่งความ
สว่างออกมาแล้ว ซึ่งทําหน้าที่เหมือนพ้ืนที่ว่าง ข้าพเจ้าต้องการปรับเปลี่ยนบริบททางกายภาพของ
พ้ืนที่ปิดให้เสมือนมีแสงจากภายนอกเข้ามา ให้แสงไฟที่ส่องผ่านรูปทรงช่องหน้าต่างสร้างบรรยากาศ
ให้เสมือนว่ามีที่ว่างของอากาศ และภายในห้องติดต้ังผลงานเองนั้นก็ได้เกิดพ้ืนที่ว่างจากแสงที่ส่อง
กระจายไปทั่วบริเวณรอบห้อง ซึ่งเป็นส่วนที่มีความสําคัญและส่งผลต่องานด้วยเช่นกัน 
 
เทคนิควิธีการในการสร้างสรรค ์

เทคนิควิธีการที่ข้าพเจ้าได้เลือกใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์น้ันมีอยู่หลาย
ประเภทเข้าด้วยกัน จําแนกตามคุณลักษณะทางกายภาพได้เป็น ประเภทสื่อผสม (Mixed Media) 
ประเภทศิลปะแสง (Light Art) ประเภทจัดวาง (Installation) จึงทําให้มีขั้นตอนการสร้างสรรค์และ
การปฏิบัติงาน มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 

1. เครื่องมือช่างที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน เช่น สว่าน เลื่อยไฟฟ้า เลื่อยฉลุ กรรไกร 
คัตเตอร์ คีมปอกสายไฟ ปืนกาว บัดกรี ไขควง ค้อน เป็นต้น  

2. อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน เช่น ท่อหด ไฟแช็ค ไส้ปืนกาว น๊อต ตะปู 
ตะก่ัวบัดกรี นํ้ายาเช่ือมอะคริลิก เทปกาว เป็นต้น 

3. อุปกรณ์ไฟฟ้าและวัสดุใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน เช่น แผ่นอะคริลิก หลอดไฟ
แอลอีดี ปลั๊กไฟ  สายไฟ 12V  หม้อแปลง 20A  เซนเซอร์จับความเคล่ือนไหว วงจรการกระพริบ        
ดิมเมอร์(Dimmer) หรี่ไฟ 
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ภาพที่ 21 ภาพวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 
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ขั้นตอนในการสร้างสรรค์ 
1. การทําภาพร่างต้นแบบและโมเดล เมื่อได้ข้อมูลและนํามาวิเคราะห์แล้ว ก่อนที่จะ

เร่ิมปฏิบัติงานได้สร้างภาพร่างต้นแบบไว้คร่าวๆ ใส่ข้อมูลรายละเอียด ขนาดและสัดส่วนไว้  เน่ืองด้วย
ผลงานน้ันเป็นสื่อผสมและจัดวาง เพ่ือให้เห็นภาพที่ชัดเจนย่ิงข้ึนจึงสร้างเป็นโมเดลขนาดเล็กขึ้นมา
ด้วย 

 

 
 

ภาพที่ 22 ภาพชุดภาพร่างต้นแบบ 1 
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ภาพที่ 23 ภาพชุดภาพร่างต้นแบบ 
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ภาพที่ 24 ภาพชุดภาพร่างต้นแบบและโมเดล 



32 
 

 
 

2. หลังจากทําภาพร่างต้นแบบและโมเดลแล้ว ก็นํามาขยายสู่ผลงานจริงตามสัดส่วนที่
วางไว้ วัสดุที่นํามาสร้างเป็นผลงานน้ันคือหลอดไฟแอลอีดี และแผ่นอะคริลิกสีขาวมาประกอบกันเป็น
รูปทรงเพ่ือรองรับหลอดไฟและกระจายแสง ซึ่งได้กําหนดขอบเขตของแสงไฟท่ีเปล่งออกมาให้เป็นไป
ตามรูปทรง โดยการตัดและฉลุแผ่นอะคริลิกตามขนาด แล้วนําประกอบติดด้วยนํ้ายาเช่ือมพลาสติก 

 

 
 

ภาพที่ 25 ภาพชุดการตัดและประกอบแผ่นอะคริลิก 
 

3. เมื่อประกอบแผ่นอะคริลิกเป็นกล่องขึ้นมาแล้ว จึงนําหลอดไฟแอลอีดี 90 และ
หลอดไฟประเภท RGB ที่ได้เลือกโทนสีแล้ว มาติดกับขอบด้านในของกล่องอะคริลิกหรือบนตําแหน่งที่
กําหนดไว้ ด้วยเทปใสและกาวร้อน จากน้ันจึงใช้หม้อแปลงตรวจสอบอีกครั้งว่าไฟติดหรือไม่ 

4. ขั้นตอนต่อไปน้ีจะเป็นการต่อระบบวงจรไฟฟ้า โดยเร่ิมจากปอกสายไฟด้วยคีมปอก
สายไฟ ปอกท่ีตัวสายไฟของหลอดไฟแอลอีดีและสายไฟดําแดง ขนาด 22AWG เพ่ือต่อสายให้ยาวขึ้น 
จับแยกสายไฟออกเป็นสองส่วน คือ เส้นสีแดงกับสีดํา  สีแดงเป็นข้ัวบวก สีดําเป็นข้ัวลบ แล้วรวม
สายไฟของแต่ละขั้วเข้าด้วยกันโดยการบัดกรี และสอดท่อหดไปตรงระหว่างขั้วแล้วใช้ไฟแช็ครนเพ่ือ
เก็บความเรียบร้อย  ทําซ้ําแบบเดิมน้ีจนครบทุกเส้น เน่ืองจากหลอดไฟแอลอีดี ที่นํามาใช้เป็นไฟ 12 V 
จึงจําเป็นต้องมีหม้อแปลงเพ่ือที่จะแปลงไฟเป็น 220 V เมื่อรวบรวมสายไฟทุกเส้นเสร็จแล้ว จึงนํามา
เสียบให้ตรงกับขั้วบวกขั้วลบของหม้อแปลง 20A   
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ภาพที่ 26 ภาพแสดงการต่อระบบวงจรไฟฟ้า 
 

5. เมื่อทําการต่อระบบวงจรไฟเรียบร้อยแล้ว นําผลงานข้ึนติดต้ัง เน่ืองด้วยผลงานของ
ข้าพเจ้าเป็นรูปแบบงานจัดวางมีพ้ืนที่เข้ามาเกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดการตอบโต้กับผู้ชมจึงต้องวาง
ตําแหน่งเฉพาะ 

6. ปรับความสว่างของแสงไฟ หร่ีไฟให้อ่อนลงโดยใช้ Dimmer เป็นเคร่ืองควบคุม 
นอกจากสีของแสงไฟที่สร้างความรู้สึกแล้ว การปรับความสว่างภายในพ้ืนที่ติดต้ังก็สามารถสร้าง
บรรยากาศให้มากยิ่งข้ึนเพ่ือสอดรับกับเน้ือหาท่ีได้ต้ังไว้ ก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์ของเทคนิควิธีการใน
การสร้างสรรค์ 

 
ภาพที่ 27 ภาพเปรียบเทียบหลังจากปรับความสว่าง 
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บทที่ 4 
การดําเนินการสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานพินธ ์

 
การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ได้มีการเริ่มทําการศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเริ่ม

ดําเนินการสร้างสรรค์ ด้วยการทดลองและเริ่ม พัฒนาผลงานอย่างต่อเน่ืองมาจนถึงขั้นวิทยานิพนธ์ 
โดยลําดับการสร้างสรรค์และพัฒนาการเป็นสองระยะ คือ ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์และผลงาน
วิทยานิพนธ์มีรายระเอียดดังน้ี 
 
ผลงานศลิปนพินธ์ช่วงปริญญาตร ี

ในช่วงระยะปริญญาตรี ข้าพเจ้าช่ืนชอบบรรยากาศสีสันจากสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่
พักผ่อน สีสันสังคมเมือง  การสัมผัสความงามจากสีสันและบรรยากาศตอนนั้นทําให้เกิดความรู้สึก
ประทับใจ สร้างความรู้สึกผ่อนคลายให้กับตัวข้าพเจ้า จึงได้นํามาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์
ผลงานขณะน้ัน  

ข้าพเจ้าได้นําประสบการณ์ทางสุนทรียภาพน้ันนํามาสร้างเป็นภาพผลงานที่มีต้นแบบจาก
ความเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว รูปทรงของโครงสร้างสถาปัตยกรรม ซึ่งเป็นรูปทรงที่มีความหมาย  มี
อารมณ์ผสมกับการประดับแสงไฟด้วยสีสันสดใส สัมพันธ์กันกับนํ้าหนักของสีและความสว่างมีการ
โต้ตอบกันตามจังหวะแสงไฟทําให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกที่เคลื่อนไหว  แสดงถึงภาพบรรยากาศของ
สถานที่ที่ไม่หยุดน่ิง ซึ่งข้าพเจ้าได้สังเกตเห็นถึงบรรยากาศสภาพแวดล้อมของสถานที่เหล่าน้ันเป็น
สถานที่ที่มีผู้คนจํานวนมาก  

จากการที่มีผู้คนจํานวนมากในสถานที่ท่องเท่ียวยามคํ่าคืนที่ประกอบไปด้วยสีสันของแสง
ไฟ แสดงว่าสีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของมนุษย์ มีพลังปลุกเร้าต่อการตอบสนองของมนุษย์สามารถดึงดูด
ผู้คนได้ ส่งผลถึงอารมณ์และความคิด รวมไปถึงจินตนาการที่เกิดข้ึน ข้าพเจ้าจึงนําลักษณะเฉพาะของ
สถานที่นํามาสร้างเป็นภาพใหม่ที่มาจากประสบการณ์ และความประทับใจ กลายมาเป็นภาพ
บรรยากาศของความสนุกสนาน การพักผ่อน ความเพลิดเพลิน ความครึกครื้น และเสียงดนตรีที่อึกทึก 

ในช่วงระยะเวลาน้ีผลงานจึงเป็นการถ่ายทอดความงามของวัสดุแสงสีหลอดไฟผ่านรูปทรง
ของสถาปัตยกรรมอาคารทางกายภาพเป็นภาพของภูมิทัศน์เมือง
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ภาพที่  28 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ช้ินที่ 1 

ช่ือผลงาน ไม่มีช่ือ 
เทคนิค สื่อผสม 
ขนาด 80 X 120  เซนติเมตร
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ภาพที่  29 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ช้ินที่ 2 

ช่ือผลงาน ไม่มีช่ือ 
เทคนิค สื่อผสม 
ขนาด 110 X 160  เซนติเมตร
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ภาพที่  30 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ช้ินที่ 3 

ช่ือผลงาน ไม่มีช่ือ 
เทคนิค สื่อผสม 
ขนาด 100 X 120  เซนติเมตร
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ผลงานก่อนวิทยานพินธ์ ระยะท่ี 1   
เป็นผลงานในช่วงเร่ิมแรกของการศึกษาปริญญามหาบัณฑิต โดยวัสดุที่ข้าพเจ้าเลือกใช้ใน

การสร้างสรรค์เป็นหลอดไฟแอลอีดี ที่ให้แสงสว่างและสีสัน  ซึ่งเป็นเทคนิคและวัสดุที่ข้าพเจ้าใช้
ต่อเน่ืองมาต้ังแต่ระดับปริญญาตรี มีรูปทรงและเนื้อหาท่ีตายตัว ข้าพเจ้าเลยเริ่มที่จะศึกษาค้นคว้า 
และพัฒนารูปแบบเทคนิควิธีการ เพ่ือความน่าสนใจและวิธีการแสดงออกที่แปลกใหม่ โดยเริ่มละทิ้ง
ความเป็นเน้ือหาและรูปทรงออก และให้ความสําคัญกับการทดลองวัสดุ คือเอฟเฟคของแสงไฟมาก
ขึ้น ให้ความสนใจเกี่ยวกับเร่ืองการรับรู้ของสีและแสง ที่ส่งผลกระตุ้นถึงอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์  

ลักษณะของการทดลองวัสดุ จะเป็นการนําเอาผลลัพธ์เอฟเฟคของแสงไฟ มาจัดวางให้
เกิดการผสมกันของแสงสี โดยได้การกําหนดทิศทางการเคลื่อนไหวของแสง และกลุ่มสี จากจังหวะ
การกระพริบเพ่ือให้เกิดการปะทะ ทําให้แสงสีมีการสอดประสานกลมกลืนกันระหว่างสีเข้าด้วยกัน      
โดยแบ่งเป็นกลุ่มๆ เช่น กลุ่มสีโทนร้อนใช้คู่กับกลุ่มจังหวะการกระพริบที่ค่อนข้างเร็วเคลื่อนที่ไว กับสี
โทนเย็นใช้คู่กับกลุ่มจังหวะการกระพริบในระดับที่ช้าลงเพ่ือดึงอารมณ์ตามคุณลักษณะของสี หรือใช้สี
คู่ตรงข้ามสลับกันไปมาเพ่ือกระตุ้นประสาทการรับสัมผัสทางสายตา  

ทั้งน้ีได้กําหนดเป้าหมายหรือสมมติฐานในการทดลองและต้ังเรื่องที่จะทําไว้ว่า เป็นเร่ือง
การรับรู้ของสี สีมีอิทธิพลต่ออารมณ์และความรู้สึกของมนุษย์ เมื่อผู้ชมได้เห็นหรือสัมผัสแสงสีน้ี กับใช้
จังหวะการกระพริบแบบนี้จะให้ความรู้สึกอะไรกับผู้ชม มีอารมณ์แบบไหน โดยมีแสงสีเป็นสิ่งเร้าจะ 
กระตุ้นอะไรให้ผู้ชมรู้สึก กระตุ้นประสาทการรับสัมผัสทางตาหรือไม่ หรือให้เกิดจินตนาการนึกถึงเป็น
อะไรหรือเป็นภาพแทนของสิ่งใด  

ในช่วงน้ีจะเป็นการค้นหารูปแบบในตัวงาน ข้าพเจ้าจึงทําออกมาให้หลายรูปแบบ เพ่ือให้
ได้ผลทางการมองเห็นและความรู้สึกที่หลากหลาย ซึ่งในแต่ละช้ินก็จะแตกต่างกันออกไปตาม
คุณสมบัติของตัววัสดุแสงไฟและจังหวะการกระพริบ รวมถึงการจัดวางจากตัวข้าพเจ้าเอง โดยมี
ผลงานที่นํามาเป็นส่วนหน่ึงของผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 1 จํานวน 8  

ผลงานช้ินที่ 1 ดังที่กล่าวไปแล้ว เริ่มแรกเป็นการทดลองผลลัพธ์เอฟเฟคของแสงไฟ จาก
การจัดวางวัสดุ ผลที่ได้และรูปทรงที่ปรากฏเป็นไปตามรัศมีแสงของตัวรูปทรงหลอดไฟแอลอีดี เช่น
หลอดไฟแอลอีดีเส้นวงกลม ผลที่ออกมาก็เป็นรัศมีแสงเส้นวงกลมตามวัสดุ ซึ่งทําให้เห็นเป็นรูปทรงที่
ชัดเจนจนเกินไป สีที่ใช้ก็มีความคละสีกันและจัดวางอย่างกระจัดกระจายไร้ทิศทาง 

ผลงานช้ินที่ 2 เน่ืองจากข้าพเจ้าต้องการให้เห็นรัศมีแสงที่มีจังหวะการกระพริบและฉาย
ออกมาแล้ว เกิดการสอดประสานกัน มากกว่าเห็นเป็นเส้นรัศมีตามรูปทรงของวัสดุดังงานชิ้นที่ 1     
เดิมจากที่ติดต้ังงานให้แสงไฟหันออกเข้าหาผู้ชม (ภาพที่ 31) ได้เปลี่ยนแสงไฟพลิกกลับหันหลังให้กับ
ผู้ชม  แสงไฟจะฉายส่องเข้ากับผนังเห็นเป็นแสงสีที่กระจายแสงออกมาลงบนพ้ืนขาวแทนที่จะเป็นเส้น 
ซึ่งผลงานในช้ินที่ 2 น้ีจึงเป็นไปตามเป้าหมายของข้าพเจ้า ให้รูปแบบที่แปลกใหม่ สร้างความเป็น
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นามธรรมจากแสงไฟ และอารมณ์ความรู้สึกจากแสง สี และการเคลื่อนไหวมีทิศทางที่ดีขึ้น รวมไปถึง
เส้นสายไฟที่จัดเรียงและห้อยโยงเช่ือมต่อกันเพ่ือให้กระแสไฟวิ่งก็ทํางานร่วมเป็นส่วนหน่ึงของช้ินงาน 
สร้างความขัดแย้งให้กับแสงสีที่กลมกลืนกัน 

ผลงานช้ินที่ 3, 4, 5 ยังคงต่อเน่ืองในการลองและพยายามหารูปแบบการจัดวางการติดต้ัง
ที่แตกต่างกันออกไป ผลงานช้ินที่ 3 ได้นําแผ่นอะคริลิกใสติดวัสดุหลอดไฟแอลอีดี แล้วหันประกบเข้า
กับแผ่นอะคริลิกขาวขุ่น เพ่ือให้มองเห็นได้ทั้งสองด้าน ด้านหน้าจะเห็นเป็นเพียงแสงไฟท่ีส่องออกมา
เท่าน้ัน ส่วนด้านหลังจะเห็นทั้งแสงไฟและสายไฟด้วยพร้อมกันดังเช่นผลงานช้ินที่ 2 ผลงานช้ินที่ 4, 5 
ได้เปลี่ยนรูปทรงของวัสดุจากเส้นมาเป็นดวงกลมซึ่งเป็นหลอดไฟแอลอีดีขนาด 5 มิลลิเมตร มาสร้าง
เป็นจุดทัศนธาตุ ในครั้งน้ีได้แบ่งเป็นเฟรมอะคริลิกเล็กๆหลายจํานวน แล้วแบ่งโทนสีร้อนและเย็นแยก
ไว้คนละเฟรมอาจจะมีสีคู่ตรงข้ามแทรกอยู่บ้าง ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิดความหลากหลายและเป็นสัดส่วนของ
แสงสีพร้อมกับเร่งจังหวะการกระพริบให้เร็วขึ้นสร้างความฉับพลัน สนุกสนานให้กับงานและเพ่ิมเส้น
สายไฟให้มากย่ิงขึ้นเพ่ือความซับซ้อนและในแง่ของความงาม  

ผลงานช้ินที่ 6 ได้เปลี่ยนเฟรมอะคริลิกสี่เหลี่ยมมาเป็นวงกลมและให้แสงไฟว่ิงเคลื่อนที่
เป็นวงกลมเพ่ือสร้างความรู้สึกตามรูปทรง 

ผลงานช้ินที่ 7, 8 หลังจากได้ทดลองและจัดวางรูปแบบที่หลากหลายมาแล้ว จึงได้เพ่ิม
ระบบเซนเซอร์จับการเคลื่อนไหวของคน เพ่ือให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วมในงานด้วย กล่าวคือแสงไฟที่ถูก
ติดต้ังไว้ในตอนแรกน้ันเป็นแสงสีขาว (Cool White) กับ แสงสีขาวอมเหลือง (Warm White) ที่ให้
ความน่ิง ความสงบ ความเงียบ ความอบอุ่น และจังหวะการกระพริบที่ช้า ค่อยๆเคลื่อนไหวอย่าง
ละมุน เมื่อผู้ชมเดินเข้ามาดูงานสักพักหน่ึงระบบเซนเซอร์จะทํางานอัตโนมัติตามที่ต้ังเวลาไว้ เกิดเป็น
แสงสีสันหลากสีขึ้นมาและจังหวะการกระพริบก็เร่งให้เร็วขึ้น ทั้งน้ีเพ่ือต้องการสร้างสิ่งเร้ามากระตุ้น
การรับรู้ระบบประสาททางสายตา จากที่เมื่อเรามองแสงสีบรรยากาศที่น่ิงแล้วเปลี่ยนมาเป็นจังหวะที่
เร็วแสงสีเคลื่อนที่กระพริบสลับไปสลับมาจะให้ผลทางความรู้สึกอย่างไร  

การสร้างสรรค์ที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้วิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนวัสดุ เทคนิคและ
รูปแบบกับส่วนเน้ือหา ส่วนแรกวัสดุ เทคนิคและรูปแบบ ผลที่ได้รับจากการทดลองเป็นที่น่าพอใจจาก
การนําวัสดุมาจัดการ ทดลองเอฟเฟคหาความเป็นไปได้ในตัวเทคนิคและรูปแบบ โดยดูจากภาพรวม
ของผลงานนั้นมีความสวยงาม มีความสดใส สนุกสนาน มีความแปลกใหม่และหลากหลายรูปแบบ    
ซึ่งทั้งหมดน้ีเป็นเพียงความงามท่ีเกิดจากตัววัสดุทางกายภาพ และตลอดการทดลองที่ผ่านมาเมื่อทํา
ผลงานช้ินใหม่จึงได้เปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆและเน้นทําผลงานให้มากข้ึน เพราะคิดว่าเราทําเร่ืองการ
รับรู้ของสี เมื่อช้ินที่แล้วทําออกมาแล้วให้ความรู้สึกแบบน้ีไปแล้ว ข้าพเจ้าจึงไม่อยากทํารูปแบบเดิมซ้ํา
อีก แต่ปัญหาที่พบจากการท่ีเปลี่ยนรูปแบบไปเร่ือยๆคือ เป็นแค่การเปลี่ยนองค์ประกอบแต่ผลที่ได้
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กลับคล้ายดังเดิม ดังที่กล่าวมาก็เพ่ือเป็นการทดลองหารูปแบบไปในตัวด้วยเช่นกัน จึงทําให้ผลงานที่
ผ่านมาเป็นเพียงการทดลองทางทัศนธาตุ  

ส่วนเน้ือหาท่ีได้ต้ังไว้ในตอนแรก เป็นเรื่องของการรับรู้ของสี สีมีอิทธิพลต่ออารมณ์และ
ความรู้สึกของมนุษย์ การรับรู้เป็นการแปลความหมายจากการสัมผัสโดยเริ่มต้ังแต่การมีสิ่งเร้ามา
กระทบกับอวัยวะรับสัมผัสทั้งห้า และส่งกระแสประสาทไปยังสมองเพ่ือการแปลความ ทําให้เกิด
พฤติกรรมต่างๆเป็นปฏิกิริยาตอบตนอง11 เพราะฉะนั้นองค์ประกอบที่จะวิเคราะห์ในส่วนเน้ือหาคือ 
แสงสี เป็นสิ่งเร้า  กระตุ้นอะไรให้ผู้ชมรู้สึก  ให้นึกถึงอะไร และกระตุ้นประสาทการรับสัมผัสทางตา
หรือไม่ ขั้นต้นน้ันให้ความรู้สึกทางความงามของสีแสง ซึ่งในตัวสีแสงเองน้ันก็จะประกอบไปด้วย
อารมณ์ความรู้สึกอยู่แล้วตามหลักจิตวิทยาของสี ส่วนการมองเห็นของผลงานไม่ได้กระตุ้นสัมผัสทาง
ตาในด้านการลวงตามากเท่าใด แต่จังหวะการกระพริบทั้งกระพริบช้าและเร็ว ให้ผลที่มากกว่า เช่น
จังหวะการกระพริบเร็วให้ความรู้สึกรบกวนทางสายตาเกิดอาการวิงเวียน สามารถกระตุ้นสร้าง
ความรู้สึกได้มากกว่าการสร้างภาพลวงตา  ภาพที่ปรากฏในผลงานน้ันจึงไม่ได้เป็นรูปทรงของคน   
สัตว์ สิ่งของ ซึ่งผู้ชมจะไม่รู้ความหมาย คือไม่รู้ว่าเป็นรูปอะไร ภาพของอะไร ผู้ชมจึงยังไม่เกิดการ
รับรู้  การรับรู้ของผู้ชมจะเกิดขึ้นจึงต้องอาศัยประสบการณ์เดิมหรือความรู้เดิมและตีความ จึงจะเกิด
การรู้ความหมายของการรู้สึกสัมผัสน้ัน  ผู้ชมอาจจะเข้าใจในความหมายต่างกันขึ้นอยู่กับ
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล สิ่งที่ผลงานในช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 นําเสนอเป็นเพียงสภาวะ
อารมณ์ของผู้ชมที่เกิดจากการมองเห็น เกิดการรับรู้จิตวิทยาของสีและตีความจากภาพที่ไม่ปรากฏว่า
เป็นสิ่งใด เป็นลักษณะนามธรรมของแสงสีทางความรู้สึกกับประสบการณ์ของผู้ชม ซึ่งอาจจะเป็น
ปัญหาต่อไปในการทําผลงานและเป็นการยากที่ผู้ชมจะเข้าใจเพราะไม่ได้กําหนดขอบเขตตายตัวของ
ผู้ชมว่าจะให้รับรู้เป็นอย่างไร เร่ืองอะไร ขึ้นอยู่กับความเข้าใจของผู้ชม  
 

                                           
11 วชิระ  ขินหนองจอก, ทฤษฎีการรับรู้, เข้าถึงเม่ือ 17 เมษายน 2559, เข้าถึงได้จาก 

https://www.gotoknow.org/posts/282  
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ภาพที่  31 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 ช้ินที่ 1 
ช่ือผลงาน ไม่มีช่ือ 
เทคนิค สื่อผสม 
ขนาด 70 X 90  เซนติเมตร
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ภาพที่  32 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 ช้ินที่ 2 

ช่ือผลงาน ไม่มีช่ือ 
เทคนิค สื่อผสม 
ขนาด 70 X 90  เซนติเมตร 
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ภาพที่  33 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 ช้ินที่ 3 (ด้านหน้า) 

ช่ือผลงาน ไม่มีช่ือ 
เทคนิค สื่อผสม 
ขนาด 65 X 90  เซนติเมตร 
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ภาพที่  34 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 ช้ินที่ 3 (ด้านหลัง) 
ช่ือผลงาน ไม่มีช่ือ 
เทคนิค สื่อผสม 
ขนาด 65 X 90  เซนติเมตร 
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ภาพที่  35 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 ช้ินที่ 4 
ช่ือผลงาน ไม่มีช่ือ 
เทคนิค สื่อผสม 
ขนาด ผันแปรตามพ้ืนที่ 
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ภาพที่  36 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 ช้ินที่ 5 
ช่ือผลงาน ไม่มีช่ือ 
เทคนิค สื่อผสม 
ขนาด ผันแปรตามพ้ืนที่ 
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ภาพที่  37 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 ช้ินที่ 6 
ช่ือผลงาน ไม่มีช่ือ 
เทคนิค สื่อผสม 
ขนาด 100 X 100  เซนติเมตร 
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ภาพที่  38 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 ช้ินที่ 7 (ก่อนระบบเซนเซอร์ทํางาน) 
 
 
 

 
 

ภาพที่  39 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 ช้ินที่ 7 (หลังระบบเซนเซอร์ทํางาน) 
ช่ือผลงาน ไม่มีช่ือ 
เทคนิค สื่อผสม 
ขนาด 100 X 100  เซนติเมตร   
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ภาพที่  40 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 ช้ินที่ 8 (ก่อนระบบเซนเซอร์ทํางาน) 
 

 

 

 

ภาพที่  41 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 ช้ินที่ 8 (หลังระบบเซนเซอร์ทํางาน) 
ช่ือผลงาน ไม่มีช่ือ  
เทคนิค สื่อผสม 
ขนาด 100 X 100  เซนติเมตร   
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ภาพที่  42 ภาพการจัดวางผลงาน 
 

  
 

ภาพที่  43 ภาพการจัดวางผลงาน 
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ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 2  
เมื่อได้ทดลองเอฟเฟคของแสงไฟมาระยะหนึ่ง ได้กลับมาวิเคราะห์ที่มาของตัววัสดุเพ่ือใช้

เป็นข้อมูลประกอบการสร้างสรรค์  โดยท่ีมาของหลอดไฟแอลอีดีถูกคิดค้นมาจากมนุษย์และในด้าน
การผลิตเกิดจากเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  หลอดไฟแอลอีดีจึงเป็นวัสดุร่วมสมัย ที่อยู่ควบคู่กับวัตถุ
สิ่งของและเทคโนโลยีอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไปพร้อมกัน ข้าพเจ้าได้สังเกตจากการใช้ชีวิตประจําวันใน
ยามค่ําคืน แสงไฟมีอิทธิพลอย่างมากให้ทั้งความสว่างและสร้างบรรยากาศสีสัน เป็นสิ่งเร้ากระตุ้น
อารมณ์ความรู้สึกและเป็นบรรยากาศที่สนุกสนาน 

ทั้งน้ีแสงที่ส่องออกมาจากหลอดไฟน้ันให้ความงาม สร้างบรรยากาศวิถีความเป็นสมัยใหม่
แล้ว ทําให้ข้าพเจ้านึกถึงแสงอีกชนิดหน่ึงที่ให้ความงามเหมือนกันคือแสงอาทิตย์ หรือแสงสีจาก
ธรรมชาติ ซึ่งเกิดขึ้นเองจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ทําให้ข้าพเจ้าได้ต้ังคําถามว่าความงามจาก
ธรรมชาติกับความงามจากเทคโนโลยี อะไรให้ความงามมากกว่าหรือให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันอย่างไร 
จึงได้แรงบันดาลใจมาจากสีของธรรมชาติน่ันก็คือสีของท้องฟ้า มาสร้างเป็นภาพผลงานโดยใช้แสงของ
หลอดไฟมาสร้างเป็นภาพแทนของท้องฟ้า ซึ่งคําตอบน้ันไม่ได้ต้องการบอกว่าอะไรมีคุณค่ามากกว่ากัน 
เพียงแต่ต้องการใช้สื่อวัสดุ เพ่ือให้เกิดความรู้สึกว่าเราอยู่ในโลกของเทคโนโลยีสร้างชีวิตและความงาม
ตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม  

ในช่วงน้ีจึงเป็นการนําเอาแสงจากหลอดไฟแอลอีดีมาสร้างเป็นภาพแทนบรรยากาศแสงสี
ธรรมชาติและสภาวะความรู้สึกนามธรรมของสี โดยมีผลงานที่อยู่ในช่วงผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ 
ระยะที่ 2 จํานวน 12 ช้ิน 

ผลงานช้ินที่ 1 และ 2 ได้แบ่งโทนสีออกอย่างชัดเจน เป็นสีโทนร้อนและสีโทนเย็น โดย
เลือกใช้สีที่จําเป็นและน้อยลงเพ่ือจะได้ไม่เกิดการกระจัดกระจายกันของสี และจัดเรียงวางวัสดุให้
เรียบง่าย จัดวางอย่างสมมาตร  ตัดทอนจังหวะการกระพริบให้ลดลงเพ่ือดึงสภาวะความรู้สึก ซึ่ง
ทั้งหมดเป็นผลมาจากการวิเคราะห์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 1 ทําให้มีการแบ่งสัดส่วนได้อย่าง
ลงตัว 

ผลงานช้ินที่ 3 และ 4 ได้พยายามให้ภาพที่ออกมาน้ันมีความคล้ายกับท้องฟ้ามากขึ้น โดย
จัดวางวัสดุเ พื่อให้แสงที่ส่องออกมามีทิศทาง นํ้าหนัก  และเพิ่ม เฉดสี เข้าไปอีกด้วย ผลงานช้ินที่ 4 
ได้ทดลองตัดทอนโดยการใช้แค่เส้นนําทิศทางของสีและแสง ผลที่ได้ยังไม่ตรงตามเป้าหมายของ
ข้าพเจ้าจึงเป็นการทดลองอีกครั้งในช่วงผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 2  

ผลงานช้ินที่ 5 – 12 เป็นการสร้างสรรค์ผลงานที่ไปในทิศทางเดียวกันคือ ได้ใช้สีเพียงแค่  
2 สีเท่าน้ันและได้แบ่งสัดส่วนปริมาณการใช้สีอย่างชัดเจน จะมีบางผลงานที่แทรกสีไว้บ้างเพียง
เล็กน้อยเพ่ือให้ตรงกับแนวความคิดของผลงานในช้ินน้ัน โดยแบ่งเป็นระนาบสองส่วนคือส่วนท้องฟ้า
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และส่วนพื้นใช้สีตัด กันเกิดเป็นเส้นระดับแบ่งพ้ืนทั้งสองส่วน สีที่ใช้ยังคงได้แรงบันดาลใจมาจากสี
ของธรรมชาติ และได้ตัดระบบจังหวะการกระพริบออกทั้งหมดไม่ให้เกิดการเคลื่อนไหว 

ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 2 แสงสีกับอารมณ์ความรู้สึกยังคงเป็นส่วนหลักและ  
ส่วนสําคัญในการแสดงออกของผลงาน มีการจัดวางสัดส่วนและคู่สีที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความงาม
ของธรรมชาติ โดยได้สร้างภาพแทนบรรยากาศสีของท้องฟ้า โดยใช้แสงสีของหลอดไฟจากเทคโนโลยี
มาสร้างสรรค์ เพ่ือแสดงว่าเราอยู่กับเทคโนโลยีมากจนเกินไปจนห่างไกลจากธรรมชาติ ข้าพเจ้า
ต้องการสร้างให้เกิดสภาวะความงามอารมณ์ความรู้สึกของสี และความรู้สึกหวนคิดถึงความงามจาก
ธรรมชาติ จากที่เราอยู่ในสังคมร่วมสมัยที่แวดล้อมไปด้วยเทคโนโลยี  

ภาพที่แสดงออก ข้าพเจ้าไม่ได้ต้องการไล่สีของแสงไฟและสร้างรายละเอียดให้เหมือนกับ
ท้องฟ้าตามความเป็นจริง ต้องการสร้างสีสันที่เกิดจากแสงสีเอฟเฟคในตัวของหลอดไฟน้ันเอง และได้
ตัดทอนรายละเอียดให้เหลือเพียงแค่ระนาบสี  ซึ่งผู้ชมไม่จําเป็นต้องดูออกว่าเป็นท้องฟ้าหรือมี
ความหมายอะไรเก่ียวกับธรรมชาติ สามารถมองไปเป็นเพียงสภาวะอารมณ์ความรู้สึกที่ได้จากความ
งามของสีแสงไฟ เป็นเพียงภาพความเป็นนามธรรม ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับประสบการณ์ การตีความและการ
ให้ความหมายของผู้ชม 
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ภาพที่  44 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 ช้ินที่ 1 
ช่ือผลงาน ฟ้าสีส้ม 
เทคนิค สื่อผสม 
ขนาด 100 X 100  เซนติเมตร   
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ภาพที่  45 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 ช้ินที่ 2 

ช่ือผลงาน ก่อนท้องฟ้าจะสดใส 
เทคนิค สื่อผสม 
ขนาด 100 X 100  เซนติเมตร   
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ภาพที่  46 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 ช้ินที่ 3 
ช่ือผลงาน ก่อนความอบอุ่นของไอแดด 
เทคนิค สื่อผสม 
ขนาด 100 X 100  เซนติเมตร   
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ภาพที่  47 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 ช้ินที่ 4 
ช่ือผลงาน ไม่มีช่ือ 
เทคนิค สื่อผสม 
ขนาด 100 X 100  เซนติเมตร   
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ภาพที่  48 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 ช้ินที่ 5 
ช่ือผลงาน ตกหมึก 
เทคนิค สื่อผสม 
ขนาด 100 X 100  เซนติเมตร   
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ภาพที่  49 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 ช้ินที่ 6 
ช่ือผลงาน ทะเล 
เทคนิค สื่อผสม 
ขนาด 100 X 100  เซนติเมตร   
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ภาพที่  50 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 ช้ินที่ 7 
ช่ือผลงาน สนามหญ้า 
เทคนิค สื่อผสม 
ขนาด 70 X 70  เซนติเมตร   
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ภาพที่  51 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 ช้ินที่ 8 
ช่ือผลงาน ไม่มีช่ือ 
เทคนิค สื่อผสม 
ขนาด 124 X 245  เซนติเมตร   
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ภาพที่  52 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 ช้ินที่ 9 
ช่ือผลงาน ไม่มีช่ือ 
เทคนิค สื่อผสม 
ขนาด 60 X 245  เซนติเมตร   

 

 
 

ภาพที่  53 ภาพการจัดวางผลงาน  
 



62 
 

 
 

 
 

ภาพที่  54 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 ช้ินที่ 10, 11, 12 
ช่ือผลงาน ฟ้าสีเขียว 
เทคนิค สื่อผสม 
ขนาด 60 X 245  เซนติเมตร   
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ผลงานก่อนวิทยานพินธ์  ระยะที่ 3   
เป็นช่วงสุดท้ายก่อนที่จะเร่ิมสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ เป็นผลงานก่อนวิทยานิพนธ์  

ระยะที่ 3 มีจํานวน 3 ช้ิน  
จากเดิมที่ได้ใช้แสงจากหลอดไฟแอลอี ดีมาสร้างเป็นภาพแทนแสงสีของท้องฟ้า แล้ว

แบ่งสัดส่วนเป็นระหว่างท้องฟ้ากับพ้ืนคล้ายกับลักษณะงานจิตรกรรม จึงได้พัฒนาผลงานต่อเน่ือง
จากระยะที่ 2 โดยเพ่ิมวัตถุ (Object) เข้าไปร่วมกับตัวผลงานด้วย คือบานหน้าต่างช่องแสง บาน
กระทุ้ง และกระจกบานเลื่อน เพ่ือกําหนดขอบเขตและต้องการปรับเปลี่ยนบริบททางกายภาพของ
พ้ืนที่ปิด ทั้งน้ีได้ต้ังสมมติฐานว่าถ้าเราใช้แสงจากหลอดไฟมาสร้างเป็นอากาศ แสงที่ส่องออกมาจะ
สามารถสร้างบรรยากาศให้เสมือนว่ามีที่ว่างของอากาศได้หรือไม่ จึงเกิดการนําเอาวัตถุจริงเข้ามามี
ส่วนร่วมควบคู่กับแสงไปด้วยเพ่ือจะได้เกิดภาพที่ชัดเจนขึ้น    

สร้างความรู้สึกให้เป็นเสมือนแสงที่ส่องเข้ามาจากภายนอกหรือตอนมองออกไปนอก
หน้าต่างข้างในบ้านหรืออาคาร เพ่ือสร้างบรรยากาศแทนของท้องฟ้าและความเป็นธรรมชาติ บางคร้ัง
เรามองออกไปนอกหน้าต่างได้มองออกไปไกลๆ ความรู้สึกเหมือนได้ทบทวน ได้พักและผ่อนคลาย 
เห็นท้องฟ้าแล้วก็สบายตาได้มองนานๆก็สบายใจ จากความคุ้นเคยที่เมื่อเรามองออกไปนอกหน้าต่างก็
จะเห็นแสงสีของท้องฟ้าจากธรรมชาติแต่ตัวผลงานกลับเป็นแสงสีจากเทคโนโลยี ลอดผ่านช่อง
หน้าต่างที่ถูกติดต้ังภายในห้องปิดซึ่งไม่มีช่องของหน้าต่างจริงแต่ถูกกลับทําขึ้นมาเพ่ือตอกยํ้าว่าเราอยู่
แต่ในสังคมเมือง วัตถุนิยม แวดล้อมและแออัดไปด้วยสิ่งก่อสร้างต่างๆ ทําให้เกิดความนึกถึงสภาพ
ความเป็นจริงของแสงธรรมชาติ บรรยากาศอันเงียบสงบผ่อนคลาย และได้หวนกลับไปมองหาความ
งามจากธรรมชาติอีกครั้ง 

การใช้สีของแสงไฟในคร้ังน้ี ได้ลดสีสันออกทั้งหมดให้เหลือเพียงอุณหภูมิสี12 เพียงสีเดียว
คือ สีขาวอมฟ้า (Daylight) เพ่ือให้ได้แสงที่ใกล้เคียงกับบรรยากาศจริง เพ่ือให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของ
ข้าพเจ้าในการสร้างสรรค์ครั้งน้ีด้วย ทั้งน้ียังไม่ได้แสดงถึงอารมณ์ความรู้สึกของสีมากเท่าใดนักเพราะสี
ที่ใช้เป็นสีขาวอมฟ้า และวัตถุที่เป็นบานหน้าต่างจริงก็สร้างความรู้สึกเสมือนแสงที่เข้ามาจากภายนอก
แล้ว 

 
  

 
 

                                           
12 อุณหภูมิสี (Color Temperature) จะเป็นระบบการวัดแสงโดยมีหน่วยเป็นองศาเคลวิน (Degree 

Kelvin) แบ่งออกเป็นสามแบบหลักๆ ได้แก่ Daylight สีขาวอมฟ้า (ประมาณ 6,500 องศาเคลวิน)  Cool White    
สีออกขาว  (ประมาณ 4,500 องศาเคลวิน) และ Warm White สีขาวอมเหลือง(ประมาณ 4,500 องศาเคลวิน)  
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ภาพที่  55 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 3 ช้ินที่ 1 (บน), 2 (ล่าง) 
ช่ือผลงาน ไม่มีช่ือ 
เทคนิค สื่อผสม 
ขนาด 100 X 100  เซนติเมตร (บน), 88 X 113  เซนติเมตร (ล่าง)   
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ภาพที่  56 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 3 ช้ินที่ 3 
ช่ือผลงาน ไม่มีช่ือ 
เทคนิค สื่อผสม 
ขนาด 50 X 80  เซนติเมตร   
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ภาพที่  57 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 3 ช้ินที่ 3 (ด้านข้าง) 
 

 
 

ภาพที่  58 ภาพการจัดวางผลงาน 
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ผลงานวิทยานิพนธ์ 
ผลงานวิทยานิพนธ์ในชุดน้ีมีทั้งหมด 10 ช้ิน ภายใต้หัวข้อ แสง สี ในสังคมร่วมสมัย นําเสนอ

เรื่องราวเ กี่ยวกับบรรยากาศอารมณ์ความรู้สึกของความเป็นปัจจุบันผ่านแสงสี และยังคงเน้ือหา
เก่ียวกับความงามของแสง โดยพัฒนารูปแบบและรูปทรงเพ่ิมเติมเพ่ือตีความหมายที่ลึกข้ึน  

จากเดิมที่เคยใช้วัตถุจริงเข้ามาร่วมในงานด้วย ได้ให้ผลลัพธ์ที่ดีตรงความต้องการของ
การแสดงออก ซึ่งในผลงานวิทยานิพนธ์ ข้าพเจ้าต้องการเพ่ิมรายละเอียดด้วยการสร้างกรอบแสง
ขึ้นมาเอง จึงได้ตัดเอาบานหน้าต่างออกแล้วสร้างกล่องอะคริลิกขึ้นมาเป็นช่องแสงเอง ทั้งน้ีเพ่ือไม่
ต้องการให้วัถตุหรือบานหน้าต่างที่มีร่องรอยหรือ พ้ืนผิวมารบกวนและสร้างความหมาย ข้าพเจ้า
ต้องการให้รูปทรงของช่องแสงและลวดลายที่สร้าง ข้ึนเองน้ันเป็นตัวสร้างความหมาย และมีรูปทรงที่
เรียบง่ายเป็นรูปทรงเรขาคณิตทําให้การชมงานเป็นไปได้ทั้งสองรูปแบบคือเรขาคณิตนามธรรม และ
แสดงภาพแทนสื่อความหมาย 

ผลงานทุกช้ินได้จัดวางรูปแบบเป็นโครงชุดเดียวกันทั้ งหมด โดยเลือกใช้สีขาวอมเหลือง
(Warm White) แทนสีขาวอมฟ้า (Daylight) เพราะนอกจากจะสร้างบรรยากาศแสงของท้องฟ้าได้
แล้ว ยังให้อารมณ์ความรู้สึกของสีอีกด้วย ซึ่งสีขาวอมเหลืองให้ความรู้สึกอบอุ่น พักผ่อน โรแมนติก 
และสีของแสงไฟที่ใช้แทนสีของท้องฟ้าทําให้สามารถบ่งบอกได้ถึงช่วงเวลา เช่น ยามเช้า ยามบ่ายหรือ
ยามเย็น ให้ความรู้สึกนึกครอบครัว หรือความเหงาที่สัมผัสได้จากแสงสีที่ส่องผ่านรูปทรง ทั้งหมดน้ีจึง
กลายเป็นการผสมผสานกันระหว่างแสง สี และรูปทรง ทําให้เกิดความหมายร่วมกัน 

ผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินที่ 1 – 4 ดังที่กล่าวไปแล้วได้สร้างช่องแสงช่องหน้าต่างขึ้นมาเอง
จากการประกอบกันของแผ่นอะคริลิก เป็นกล่องอะคริลิกรูปทรงเรขาคณิตตามรูปแบบของช่องแสง
ช่องประตู หน้าต่างบานเกล็ด เป็นต้น ผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินที่ 5 และ 6 เป็นผลงานลักษณะเดียวกัน
กับที่ผ่านมาแต่ได้นําไปติดต้ังบนพ้ืนที่เฉพาะคือติดต้ังบนบานประตูจริง เพ่ือขับเน้นให้เกิดมิติล้อให้
ใกล้เคียงกับความเป็นจริง  

ผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินที่ 1 – 7 รูปทรงในผลงานเป็นรูปแบบที่มาจากช่องหน้าต่างภายใน
บ้านสมัยใหม่ที่มีความเป็นปัจจุบัน ส่วนผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินที่ 8 – 10 ได้เพ่ิมรายละเอียดคือ
ลวดลายของช่องลมไม้เข้ามาในผลงานเพ่ือกั้นแสงให้เกิดเป็นเงาตามลวดลาย ซึ่งในอดีตตามอาคาร
บ้านเรือนมักประดับตกแต่งหน้าจั่ว ระเบียง ช่องลมเป็นไม้แกะสลักเพ่ือความสวยงาม กั้นแสงแดด
และระบายอากาศ แต่ในปัจจุบันน้ันมีให้พบเห็นเป็นจํานวนน้อยลงเนื่องจากกาลเวลา ที่พัง
เสื่อมสภาพตามยุคสมัย และความนิยมที่เปลี่ยนแปลงไปให้เข้ากับสังคมปัจจุบันและสอดคล้องกับ
เทคโนโลยีอันทันสมัย ข้าพเจ้าจึงได้นําลวดลายเหล่าน้ีมาใช้ในการสร้างสรรค์ร่วมกับแสงไฟส่องผ่าน
ช่องลวดลาย ให้เกิดความรู้สึกนึกถึงช่วงเวลาในอดีต ความทรงจํา ความงดงามของสถาปัตยกรรมและ
วิถีชีวิตในสมัยก่อน ซึ่งแสงในผลงานช้ินน้ีเป็นแสงของการเปลี่ยนแปลง แสงแห่งการเปลี่ยนผ่าน 



68 
 

 
 

 
 

ภาพที่  59 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินที่ 1 

ช่ือผลงาน ยามบ่าย 1  

เทคนิค สื่อผสม 

ขนาด 79 X 198  เซนติเมตร   
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ภาพที่  60 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินที่ 2 

ช่ือผลงาน ยามบ่าย 2  

เทคนิค สื่อผสม 

ขนาด 60 X 100  เซนติเมตร   
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ภาพที่  61 ภาพการจัดวางผลงาน 

 

 
 

ภาพที่  62 ภาพการจัดวางผลงาน 
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ภาพที่  63 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินที่ 3 

ช่ือผลงาน แสงในเวลาปัจจุบัน 1 

เทคนิค สื่อผสม 

ขนาด 175 X 220  เซนติเมตร   
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ภาพที่  64 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินที่ 4 

ช่ือผลงาน แสงในเวลาปัจจุบัน 2 

เทคนิค สื่อผสม 

ขนาด 185 X 230  เซนติเมตร   
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ภาพที่  65 ภาพการจัดวางผลงาน 
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ภาพที่  66 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินที่ 5 

ช่ือผลงาน Light from the outside 1 

เทคนิค สื่อผสม 

ขนาด 180 X 198  เซนติเมตร   
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ภาพที่  67 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินที่ 6 

ช่ือผลงาน Light from the outside 2 

เทคนิค สื่อผสม 

ขนาด 180 X 198  เซนติเมตร   

 

 



76 
 

 
 

 
 

ภาพที่  68 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินที่ 7 

ช่ือผลงาน ไม่มีช่ือ 

เทคนิค สื่อผสม 

ขนาด 29 X 245  เซนติเมตร   

 

 
 

ภาพที่  69 ภาพการจัดวางผลงาน 
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ภาพที่  70 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินที่ 8 

ช่ือผลงาน อดีตในปัจจุบัน 1 

เทคนิค สื่อผสม 

ขนาด 90 X 180  เซนติเมตร   
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ภาพที่  71 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินที่ 9 

ช่ือผลงาน อดีตในปัจจุบัน 2 

เทคนิค สื่อผสม 

ขนาด 90 X 180  เซนติเมตร   
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ภาพที่  72 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินที่ 10 

ช่ือผลงาน อดีตในปัจจุบัน 3 

เทคนิค สื่อผสม 

ขนาด 50 X 230  เซนติเมตร   

 
 

ภาพที่  73 ภาพการจัดวางผลงาน 
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ภาพที่  74 ภาพการจัดวางผลงาน 

 

 

 

 



81 
 

 
 

 
 
ภาพที่  75 ภาพการจัดวางผลงาน 
 

 
 

ภาพที่  76 ภาพการจัดวางผลงาน 
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ภาพที่  77 ภาพการจัดวางผลงาน
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บทที่ 5 
บทสรุป 

 
การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ภายใต้หัวข้อ “แสง สี ในสังคมร่วมสมัย” เป็นผลงานที่

นําเสนอเก่ียวกับความเป็นร่วมสมัยโดยผ่านการเลือกใช้วัสดุจากเทคโนโลยี ซึ่งเข้ามามีบทบาทใน
ปัจจุบันและส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน ทั้งในวงการศิลปะร่วมสมัยเองก็มีการพัฒนา
รูปแบบให้มีความก้าวหน้าตามสังคมที่เปลี่ยนไป ข้าพเจ้าจึงนําวัสดุร่วมสมัย เหล่าน้ีมาสร้างเป็น
ผลงาน โดยใช้แสงไฟจากหลอดไฟแอลอีดีมาสร้างภาษาใหม่ทางจิตรกรรมเป็นจิตรกรรมแสง  
 แสงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เราได้รับประโยชน์ทั้งให้ความร้อนและแสงสว่าง ช่วยใน
การมองเห็นในเวลากลางวัน อีกทั้งยังให้ความร้อน ความอบอุ่น ช่วยในการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต 
และประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีพลังงาน  จะเห็นได้ว่าแสงนํามาใช้ให้เกิดคุณประโยชน์ได้แล้ว ยังให้
คุณค่าทางความงามจากการมองเห็นสีของแสงอีกด้วย เป็นการแสดงแสงสีตามธรรมชาติที่สามารถ
สร้างความงามและบรรยากาศสุนทรียภาพที่มีคุณค่าต่อจิตใจ ส่งผลถึงอารมณ์ความรู้สึกเมื่อเรา
มองเห็นสีธรรมชาติ เราก็จะเกิดแรงบันดาลใจ เกิดความผ่อนคลาย มีความสบายใจ  
 เช่นเดียวกับแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นคือ หลอดไฟฟ้า ที่ถูกผลิตขึ้นจากเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ช่วยให้เราสามารถทํากิจกรรมและดําเนินชีวิตได้อย่างสะดวกในยามคํ่าคืน  ทําให้เกิดวิถีชีวิตใหม่ อีก
ทั้งยังให้คุณค่าทางความงามด้วยการประดับตกแต่งแสงไฟตามสถานที่ต่างๆ สร้างบรรยากาศแสงสี จึง
เป็นที่ดึงดูดของผู้คนให้ออกมาใช้ชีวิตกลางคืนตามแบบฉบับสังคมเมือง  

ผลงานวิทยานิพนธ์เป็นผลงานที่ใช้แสงจากหลอดไฟมาสร้างเป็นแสงที่แทนมาจาก
ธรรมชาติผ่านรูปทรงของช่องหน้าต่าง เพ่ือต้องการสร้างความรู้สึกว่าสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นและ
เทคโนโลยีน้ันให้ความงามท่ีมาแทนที่ธรรมชาติ จากที่เราอยู่ในสังคมแออัด สิ่งก่อสร้างอาคารคอนกรีต
ถูกปลูกสร้างขึ้นพัฒนาและเปลี่ยนไปจากอดีต วิถีชีวิตสมัยใหม่เปลี่ยนไปทําให้เราต้องห่างไกลจาก
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ  

ทั้งหมดน้ีแสงในผลงานของข้าพเจ้าจึงทําให้เกิดการมองหาความงามจากธรรมชาติ และ
หวนคิดถึงความทรงจําวิถีชีวิตอีกครั้ง สร้างบรรยากาศอารมณ์ความรู้สึก ความหมายและการตีความ
ของแสงผ่านผลงานที่ข้าพเจ้านําเสนอ 
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