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บทคัดย่อ 
 

“สุนทรียะของแสงกับพ้ืนที่ ”คือผลงานศิลปะที่น าเสนอบรรยากาศของแสงและวัตถุทาง

ศิลปะที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยการใช้แสงผสานซ้อนไปกับสถานที่ต่างๆบนพ้ืนที่ความเป็นจริง  เพ่ือ

เปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ว่างและบรรยากาศของสถานที่เดิมให้เกิดผลทางอารมณ์ ความรู้สึก ต่อผู้ชมที่เข้ามา

มีส่วนร่วมในสถานการณ์ชั่วคราวที่ถูกสร้างขึ้น เช่นเดียวกับภาวะความเป็นจริงเสมือนในโลกของยุค

อินเตอร์เน็ต ที่ส่งผลกับลักษณะทางกายภาพและสุนทรียภาพของงานทัศนศิลป์ในโลกเสมือน ที่มัก

กล่าวถึงเอกลักษณ์ของแสงที่ถูกใช้ในงานทัศนศิลป์กับจิตวิทยาในการใช้แสงสีต่างๆ ซึ่งการสร้างพ้ืนที่

ที่ถูกทับซ้อนกันด้วยสถานที่ของความจริงกับเสมือนจริงนี้  จะสามารถน าไปสู่สุนทรียภาพรูปแบบใหม่

ได้ 
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Abstract 

"Aesthetics of light with place" is a work of art that presents the atmosphere of 
light and art objects. This type of art created by using the light to blend in with various 
places on the real space. The light will change the space and atmosphere of the 
original place to create emotional effects for the audience that took part in the 
temporary situation that was created. As well as virtual reality in the world of the 
internet age. The aesthetics of light will affects the physical appearance and aesthetics 
of visual art in the virtual world which always discusses the unique light used in visual 
arts and psychology to use the various of light and colors. This is the creation of a 
space which overlapped by the place of truth and virtual reality and it’s going to be 
the new aesthetics. 
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ข้าพเจ้าขอน้อมระลึกถึงพระคุณของบิดา มารดา ผู้เป็นบุพการี ที่คอยให้การสนับสนุน การ
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และให้การสนับสนุนในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ รวมถึงคณาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประศาสตร์
วิชาความรู้ สถาบันการศึกษา และผู้มีพระคุณทุกท่าน รวมถึงทุกสรรพสิ่ง ประสบการณ์ ตลอดจน
ความช านาญทางด้านศิลปะของข้าพเจ้า จนน ามาสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในการสร้างสรรค์ผลงาน
ชุดศิลปนิพนธ์นี้ได้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  
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มงคล ศรีธนาวิโรจน์, สิปปกร เขียวสันเทียะ, อิทธิรัฐ แก้วมโนรมย์ และเพ่ือนๆ ทุกคน ทั้งท่ีอยู่ และไม่
อยู่ในภาควิชาสื่อผสม ที่ให้ค าปรึกษา ให้ก าลังใจ สนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า สุดท้าย
นี้ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนที่มิได้เอ่ยนาม ที่มีส่วนท าให้โครงการศิลปนิพนธ์ชุดนี้ส าเร็จลุล่วง
ไปด้วยดี 
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วัตถุประสงค์ในการเขียนเพ่ืออธิบายถึงขั้นตอนและกระบวนการในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์
ตามหัวข้อเรื่อง “สุนทรียะของแสงกับพ้ืนที่” ตั้งแต่ขั้นตอนการศึกษาหาแรงบันดาลใจ การคิด
วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลไปสู่การแสดงออกด้วยผลงานศิลปะ การแก้ปัญหาและการพัฒนาผลงาน  

ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือศิลปนิพนธ์เล่มนี้จะมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ที่สนใจ และ

เป็นแนวทางให้กับผู้ที่มีความสนใจในการศึกษาศิลปะของตนเอง อันสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน

ผลงานตนเองต่อไป 
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บทที่ 1 
 

บทน า 

 

 วัฒนธรรมภาพที่เกิดขึ้นในโลกอินเตอร์เน็ต (Visual Culture) ถูกส่งต่อกันอย่างแพร่หลาย

และรวดเร็วจนกลายเป็นสิ่งสากลที่ผู้คนที่ใช้อินเทอร์เน็ตสามารถพบเห็นได้ทั่วไป วัฒนธรรมภาพที่

เกิดข้ึนกลายเป็นส่วนหนึ่งของภาพจ าในสังคมอินเตอร์เน็ตมาเป็นเวลานาน รวมไปถึงผลงานทัศนศิลป์

ที่โดดเด่นในเรื่องของบรรยากาศของแสงที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นด้วยวิธีการทางคอมพิวเตอร์ สร้างความ

หลงใหลต่อผู้คนมากมาย การสร้างพ้ืนที่ทับซ้อนของบรรยากาศเหล่านั้นทางกายภาพให้ทับซ้อนทับ

ความจริงที่สัมผัสได้ เพ่ือศึกษา น าเสนอ เผยแพร่ สู่สังคมให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางด้านต่างๆ และ

อิทธิพลทางจิตวิทยาที่ท าให้แสงเหล่านั้นสร้างความน่าหลงกับกับพ้ืนที่  และผู้คนที่อยู่ในสถานการณ์

ต่างๆ 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของการสร้างสรรค์ 
 เนื่องมาจากที่นักศึกษามีความสนใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมดนตรีกระแสรองในโลกอินเทอร์เน็ต

ช่วงปีคริสต์ศักราช 2010 – 2018 ที่มาจากอิทธิพลของดนตรีแนวทดลองช่วงปีคริสต์ศักราช 1980 

เป็นต้นมา และการเข้ามาของอินเตอร์เน็ตยุคแรกเริ่มและการเข้ามาเทคโนโลยีที่ เข้ามาแทน

ชีวิตประจ าวันที่พัฒนาจากแบบอนาล็อกไปสู่ดิจิทัล(E) ทั้งในด้านอุปกรณ์เครื่องใช้ในชีวิตและอุปกรณ์

ที่ถูกใช้ในด้านงานดนตรี  จนเกิดเป็นการทดลองทางด้านดนตรีใหม่มากมาย ซึ่งกลายมาเป็น

วัฒนธรรมใหม่ในโลกอินเตอร์เน็ต ที่มีรากฐานจากวิถีชีวิตแบบอนาล็อกในช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคม

ดิจิทัล ทั้งยังมีผลงานทางการออกแบบที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบยุคแรก การสร้างภาพยนตร์

ด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิค และมิวสิควิดีโอต่างๆ ซึ่งนักศึกษาสนใจในวิธีการสร้างงานศิลปะจาก

วัฒนธรรมดนตรีกระแสรองในช่วงปี 2010 - ปัจจุบัน ที่เกิดขึ้นในโลกอินเตอร์เน็ตและเจาะจงเฉพาะ

ศิลปะที่เกิดจากดนตรีประเภท Vaporwave ซึ่งเป็นดนตรีแนวทดลองที่ผสมผสานมาจากวัฒนธรรม  

ป๊อปช่วงยุค 1980, 1990, 2000 และเกิดเป็นงานทัศนศิลป์แบบสองมิติที่เรียกว่า aesthetics  ท าให้

นักศึกษาต้องการน าเอาศิลปะ aesthetics มาประยุกต์ให้เกิดลักษณะทางกายภาพที่ผู้ชมสามารถเป็น
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ส่วนหนึ่งในการสัมผัสกับความงามของศิลปะจากดนตรี  vaporwave สร้างโลกโลกอุดมคติที่เพ่ือ

เผยแพร่สุนทรียศาสตร์ของดนตรีประเภทนี้ให้บุคคลทั่วไปที่ไม่มีประสบการณ์ทางศิลปะได้รับรู้ถึง

ความงาม ประวัติศาสตร์ และความเข้าใจในวัฒนธรรมนี้ 

ทั้งนี้หัวข้อดังกล่าวนั้นมีความส าคัญต่อนักศึกษาเป็นอย่างมาก รวมถึงเก่ียวข้องกับการใช้ชีวิต

และช่วงวัยของนักศึกษาโดยตรง เพราะหัวข้อที่นักศึกษาเลือกมานั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นผ่านทางโลก

อินเตอร์เน็ตที่ซึ่งเป็นกลุ่มสังคมออนไลน์ที่นักศึกษาใช้เวลากับสิ่งนี้เป็นระยะเวลากว่าสิบปีเข้าถึงสิ่ง

ต่างๆ มากมายจากที่แห่งนี้ เห็นภาพงานออกแบบ ความเป็นไปของผลงานทัศนศิลป์ที่เกิดขึ้นจาก

คอมพิวเตอร์ในช่วงระยะเวลากว่าสิบปี ไม่เพียงเท่านั้นนักศึกษาเองมีโอกาสได้ใช้ชีวิตกับเทคโนโลยี

อนาล็อกยุคปลายก่อนเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมดิจิทัลแบบปัจจุบันซึ่งนักศึกษามีประสบการณ์ร่วมกับทั้ง 

เทปคลาสเซต โฮมวิดีโอ ทีวีจอนูน รายการเพลง MTV และอ่ืน ๆ จนมาถึงเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน 

กล่าวคือรูปแบบทางทัศนศิลป์ของดนตรีแนวที่นักศึกษาเลือกมานั้นมีแนวโน้มสูงอย่างมากที่

จะเข้ามาเป็นวัฒนธรรมเพลงกระแสหลักหรือมีการหยิบยืมลักษณ์บางอย่างของวัฒนธรรมที่นักศึกษา

กล่าวถึงไปใช้ในการออกแบบภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงดนตรี ซึ่งสิ่งที่สามารถสนับสนุน

ความคิดนี้คือช่วงปี 80s จนถึงปัจจุบันมีนิยายไซ-ไฟ ในด้านการออกแบบทุกประเภทเกี่ยวกับโลก

อนาคตที่เต็มเป็นด้วยเทคโนโลยีจนเกิดเป็นแนวความคิดที่เรียกว่า Cyberpunk ทั้งแนวความคิด

ทางด้านการออกแบบ และแนวความคิดทางปรัชญาที่เป็นเรื่องที่ถูกถกเถียงกันเรื่อยมา โดยมีสื่อที่

แสดงออกได้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับแนวความคิดนี้คือภาพยนตร์  และหนังสือที่ถูกเผยแพร่อย่าง

หลากหลายทั้ง Bladerunner, 1984, ghost in the shell, Akira, Matrix และอ่ืนๆ ดังนั้นสิ่งเหล่านี้เอง

สามารถบอกเล่าถึงความงามของเทคโนโลยีตั้งแต่ที่มันเกิดขึ้นจนมาถึงปัจจุบัน  ส่งต่อความงามไปใน

แต่ละยุคสมัยเรื่อยมา จากแบบอนาล็อกแปรเปลี่ยนมาเป็นดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ดังนั้นความงาม

ของทัศนศิลป์จากวัฒนธรรมดนตรีกระแสรองกับสุนทรียะที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้น จะน าพาอารมณ์และ

ความรู้สึกของผู้ชมไปสู่โลกที่ถูกผสานซ้อน และกลายเป็นส่วนหนึ่งกับพื้นท่ีไปพร้อมกับการท ากิจกรรม

ต่างๆ 

 

วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 
1. ศึกษาค้นคว้าวัฒนธรรมภาพที่เกิดขึ้น และจิตวิทยาระหว่างแสง สถานที่ และกลุ่มคนต่างๆ 

2. สร้างสรรค์พ้ืนที่ของแสงในสถานที่ต่างๆ เพ่ือหาความเป็นไปได้ในการใช้แสงในรูปแบบต่างๆ 
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3. น าเสนอสุนทรียภาพของวัฒนธรรมภาพจากโลกเสมือนในอินเตอร์เน็ต ไปสู่ความจริงที่สัมผัส

ได้ 

เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานศิลปะการจัดวางกับพ้ืนที่ น าเสนอสุนทรียะของดนตรีกระแสรอง อัน

จะน าไปสู่พ้ืนที่ทางสุนทรียะซ้อนทับกันสถานที่ที่ถูกใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยมีที่มาจากทางรูปแบบ

และแนวความคิดของ Vaporwave มาสร้างโลกจ าลองขึ้นจากการน าเอาวัตถุเข้าไปจัดวางกับสถานที่ 

การใช้ไฟสีที่ก่อให้เกิดความรู้สึกต่างกันออกไป รวมไปถึงสร้างรูปทรงใหม่ขึ้นมาประสานเข้าด้วยกัน 

เพ่ือศึกษาถึงความส าคัญของการออกแบบงานทัศนศิลป์ที่กล่าวถึงไปพร้อมๆกับน าเสนอถึงความงามที่

เป็นผลมาจากแนวความคิดของ Vaporwave และลักษณะเฉพาะของซอฟต์แวร์ยอดนิยมช่วงต้นปี

คริสต์ศักราช 2000 ออกสู่พ้ืนที่จริงที่ถูกใช้ในชีวิตประจ าวันของผู้คนให้ได้รับรู้ความงาม อีกทั้งการ

เชื่อมสัมพันธ์ทางร่างกาย ความรู้สึก และอารมณ ์ไปกับเทคโนโลยี ดนตรี และทัศนศิลป์ 

 

แนวความคิดในการสร้างสรรค์ 
ด้วยความสนใจในศึกษาความเป็นไปของดนตรีกระแสรองที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2010 ที่มี

ลักษณะทางดนตรีและงานทัศนศิลป์แตกต่าง หลุดออกจากงานทัศนศิลป์ประเภทอ่ืนๆ ที่ได้พบเจอ ซ่ึง

มีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ดนตรี วัฒนธรรมอินเตอร์เน็ตและโลกเสมือน จึงท าให้

ข้าพเจ้าต้องการสร้างสรรค์ผลงานชุดศิลปะกับการจัดวางกับพ้ืนที่ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความน่าหลงใหล 

ตื่นตาตื่นใจของพ้ืนที่ที่ถูกสร้างขึ้นด้วยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ หรือเรียกอีกนัยหนึ่งว่าโลกเสมือน 

น าเอารูปแบบเหล่านั้นมาใช้ในการออกแบบพื้นที่ที่มีการท ากิจกรรมและมีความสัมพันธ์กับการด าเนิน

ชีวิตประจ าวันของผู้คนในปัจจุบัน โดยการจัดแสงไฟในพ้ืนที่ เปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของ

พ้ืนผิวของอุปกรณ์ที่ถูกใช้  ให้เกิดความรู้สึกร่วมกับพ้ืนที่และบรรยากาศผสานเป็นหนึ่งไปกับ

สุนทรียภาพที่เกิดขึ้น 

 

ขอบเขตของโครงการ                                                           
 1. ขอบเขตทางด้านเนื้อหา ค้นคว้าหาความเป็นไปได้ของการใช้แสงที่ส่งผลกระทบกับ 

อารมณ์ ความรู้สึกขณะอยู่ในพ้ืนที่จ าลองของแสง น าเสนอถึงโลกเสมือนกันในวัฒนธรรมอินเตอร์เน็ต

ขอบเขตทางด้านรูปแบบ พ้ืนที่ของแสงในอาคาร 
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2. ขอบเขตทางด้านเทคนิควิธีดาร สร้างสถานการณ์จ าลองของโลกเสมือนด้วยแสง 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เกิดการพูดถึงวัฒนธรรมนี้ในวงกว้างมากขึ้นทั้งในแง่ของงานดนตรีและงานทัศนศิลป์ 

2. เป็นการน าเสนอรูปแบบของความงามจากการสร้างบรรยากาศจ าลองให้กับชุมชน 

3. สามารถแบ่งปันความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมอินเทอร์เน็ตและโลกเสมือนกับ

บุคคลอื่นๆ 

4. สร้างสุนทรียภาพจากบรรยากาศท่ีเกิดข้ึนให้กับบุคคลทั่วไปได้มีส่วนร่วม 

5. การใช้แสงสีต่างๆ ตามหลักการทางจิตวิทยาให้เข้ากับบุคคล และสถานที่ ท าให้เกิดผลทาง

อารมณ์ความรู้สึกท่ีแตกต่าง 

 

ขั้นตอนและการสร้างสรรค์ 
 ในขั้นตอนของการสร้างสรรค์ ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานเพ่ือสื่อสารแนวความคิดท่ีมุ่งเน้นไปที่

กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ชม ผ่านการสร้างพ้ืนที่จ าลองของแสงด้วยตนเอง โดยอ้างอิงการ

สร้างสรรค์พ้ืนที่ของแสงจากสุนทรียภาพของงานทัศนศิลป์ที่เกิดขึ้นในโลกอินเตอร์เน็ต การสร้างพ้ืนที่

จ าลองนั้นมีขั้นตอนก าด าเนินงานดังนี้ 

1. ศึกษาข้อมูลที่เก่ียวกับประเด็นที่สนใจและต้องการน าเสนอ 

2. ศึกษาลักษณะผลงาน ประวัติ และงานทัศนศิลป์ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการ

สร้างสรรค์ผลงาน 

3. ศึกษาพ้ืนที่ที่ต้องการปฏิบัติผลงาน และท าภาพร่างผลงานทั้งจากภาพถ่าย สเก็ตช์ด้วย

ดินสอ สเก็ตช์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตามความเหมาะสม 

4. เตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ในการสร้างสรรค์ผลงาน 

5. ทดลองสร้างพ้ืนที่ของแสงกับสถานที่จริงเพ่ือให้คุ้นเคยกับเทคนิคและวิธีการใช้แสงกับ

พ้ืนที ่

6. เปิดแสดงผลงาน 
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7. เก็บข้อมูลจากการปฏิบัติผลงาน และปรับแก้เพ่ือพัฒนาผลงานทักษะในการสร้างสรรค์

ผลงานในสถานที่อ่ืนๆ 

8. บันทึกข้อมูลที่เกิดขึ้นในสถานการณ์จ าลองแบบภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว 

9. ตัดต่อข้อมูลภาพและเสียงที่ได้บันทึกมา และน าเสนอผลงาน 

10. วิเคราะห์ วิจารณ์ สรุปผลงาน และน าเข้าสู่การสัมมนา 

11. เตรียมการสร้างพ้ืนที่จ าลองส าหรับน าเสนอผลงาน 

12. ร่างแบบการสร้างพื้นที่จ าลอง 

13. สร้างพ้ืนที่จ าลองเพ่ือน าเสนอผลงาน 

14. น าเสนอผลงานต่อสาธารณะ 

 

 

 

 



6 
 

 
 

 

 

ภาพที่ 1 ตารางการวางแผนการท างาน 1 

 

 

 
 
 

ภาพที่ 2  ตารางการวางแผนการท างาน 2 
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ภาพที่ 3 สถานที่ที่ 1 ก่อนภาพสเก็ตช์ 

 

 

ภาพที่ 4 สถานที่ที่ 1 ภาพสเก็ตช์ 
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ภาพที่  5 วัดขนาดสถานที่และวัตถุภายในสถานที่ 
 
 

 

 

ภาพที่ 6 ค านวณหาความยาวของสายไฟหลอดไฟที่ต้องใช้ 
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ภาพที่ 7 เตรียมอุปกรณ์ต่าง 

 

  
 

ภาพที่ 8 บัดกรีสายไฟ หลอดไฟ และ เส้น LED 
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ภาพที่ 9 ติดตั้งอุปกรณ์กับพ้ืนที่ 

 
 

ภาพที่ 10 การสร้างอีเว้นท์(E)โปรโมทโครงการ 
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ภาพที่ 11 ผลตอบรับจากผู้ร่วมโครงการ 
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ภาพที่ 12 บันทึกภาพผลงานที่ถูกติดตั้งและน าเสนอผลงาน (ภาพสถานที่) 

 

 
 
ภาพที่ 13 บันทึกภาพผลงานที่ถูกติดตั้งและน าเสนอผลงาน (ภาพบรรยากาศภายใน) 

 



13 
 

 
 

 

ภาพที่ 14 บันทึกภาพการสัมภาษณ์ความรู้สึกต่อผลงาน 

 

 

ภาพที่ 15 ตัดต่อวิดีโอผลงาน และการสัมภาษณ์ 
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ภาพที่ 16 ตัวอย่างวิดีโอที่เสร็จเรียบร้อย 

 
 

ภาพที่ 17 (การแสดงนิทรรศการศิลปนิพนธ์) ออกแบบพ้ืนที่ส าหรับการแสดงงาน 
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ภาพที่ 18 (การแสดงนิทรรศการศิลปนิพนธ์) สร้างกล่องไฟตามที่ออกแบบ 
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ภาพที่ 19 (การแสดงนิทรรศการศิลปนิพนธ์) ติดตั้งวัสดุที่เตรียมไว้ 

 

 

 

ภาพที่ 20 (การแสดงนิทรรศการศิลปนิพนธ์) ติดตั้งหลอดไฟและทีวีส าหรับการเปิดแสดงผลงาน 
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ภาพที่ 21 (การแสดงนิทรรศการศิลปนิพนธ์) ภาพนอกผลงานแสดงที่ถูกติดตั้ง 
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ภาพที่ 22 (การแสดงนิทรรศการศิลปนิพนธ์) ภาพนอกผลงานแสดงที่ถูกติดตั้งภายใน 

 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 
1. หลอดไฟ LED 
2. ไฟ LED เส้น 
3. สายไฟ 4 สี (แดง เขียว น้ าเงิน ด า) 
4. หม้อแปลงไฟ 
5. ตัวควบคุมสีไฟ 
6. หัวปลั้กไฟ 
7. อุปกรณ์ส าหรับบัดกรี คือ ที่บัดกรี, ตะก่ัว และ ฟลัค 
8. เครื่องมือช่างอ่ืนๆ สว่าน ค้อน 
9. คอมพิวเตอร์ 
10. โปรแกรม Adobe After Effect, Adobe Premiere Pro, Adobe Photoshop, Sketch up 
11. ทีวีส าหรับการแสดงผลงาน 
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ภาพที่ 23 สายไฟ 2 แกน, หลอดไฟ LED 18 วัตต์, ชุดไฟเส้น LED และตัวควบคุม, หม้อแปลงไฟ, 
Connecter 4 pin ตัวผู้ และตัวเมีย, สายไฟอ่อน, ปลั้กไฟอย่างหนา, ปลั้กพ่วง 

 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 24 ซอฟแวร์โปรแกรม Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effect, 
Sketch up 
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ภาพที่ 25  คอมพิวเตอร์แลปท้อป, ทีวี 
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บทที่ 2 
 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ 

 

 ในขั้นตอนการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพ่ือน ามาพัฒนาผลงานในโครงการศิลปนิพนธ์นี้ ข้าพเจ้าได้
ท าการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ทางตรงและทางอ้อม ทั้งศิลปิน หนังสือ รูปแบบผลงาน และศึกษา
ข้อมูลผ่านกลุ่มคนท่ีสนใจในเนื้อหาของทัศนศิลป์ที่ข้าพเจ้าเลือกน ามาใช้ในผลงานขอข้าพเจ้า 

 

ข้อมูลด้านทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง (Review of related literature) 

 เล่มท่ี 1 สัญศาสตร์ของโซซูร์ ภาค 2 บทท่ี 3 Semiology ศาสตร์ของสัญญะ (Science 
of Signs)1 

บทนี้เกี่ยวกับการอธิบายถึงความหมายของลักษณะ และการจ าแนกประเภทของเครื่องมือ
สื่อสารของมนุษย์ โดยโซซูร์เกริ่นเอาไว้เนื้อความว่า มนุษย์ใช้ตัวกลางเพ่ือสื่อสารต่อผู้อ่ืนหรือให้ผู้อ่ืน
เข้าใจได้ด้วยเครื่องมือหลากหลายแบบ โดยไม่ใช่เพียงการใช้ภาษาพูดเพียงอย่างเดียว นั่นคือทุกอย่าง
สามารถกลายมาเป็นเครื่องมือสื่อสารต่อกันละกันได้  เช่นการแสดงออกจากสีหน้าท่าทาง การใช้
เลียนแบบเสียง แสง สี หรือวัตถุต่าง ๆ ตั้งแต่สิ่งที่เข้าใจง่ายที่สุด ไปจนถึงสิ่งที่ซับซ้อนที่สุด นอกจาก
การมีสื่อกลางที่มีอย่างมากมายแล้ว มิติของสารที่ถูกถ่ายทอดออกไปก็ยังมีหลายมิติอีกด้วย ทั้งการ
สื่อสารเพื่อเพ่ิมความรู้ การสื่อสารเพื่อสื่ออารมณ ์ความรู้สึก 

 ด้วยความหลากหลายของเครื่องมือสื่อสาร จึงมีการจ าแนกแบ่งชนิดหรือวิถีหน้าที่ได้
อย่างกว้างๆ 5 แบบดังนี้

1. วิถีหน้าที่แบบเสมือน (Iconic Mode)  
เป็นชนิดของเครื่องมือสื่อสารที่ใช้ลักษณะทางกายภาพที่มีความคล้ายกับสิ่งที่ต้องการสื่อสาร รูปปั้น
อนุสาวรีย์ ภาพเหมือนบุคคล ภาพถ่าย ไม่เพียงเท่านั้นเครื่องมือชนิดนี้ยังไม่จ ากัดเฉพาะที่เป็นรูปวัตถุ

                                                   
 1 วีรยุทธ บุญม,ี สัญศาสตร์ของโซซูร์, พิมพ์ครั้งท่ี 2 (กรุงเทพ: ส านักพิมพ์วิภาษา, 2558), หน้า 54. 
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อาจมีลักษณะที่เป็นดนตรี หรือ เสียงอ่ืนๆ ที่แตกต่างกันออกแบบแต่บ่ งบอกถึงลักษณะเฉพาะของ
บางอย่าง รวมไปถึงรสชาติ กลิ่นด้วยเช่นกัน 

 จุดเด่นของเครื่องมือชนิดนี้อีกประการคือ โดยทั่วไปมักเข้าใจกันว่าผู้ชมที่มองดูสารที่ถูกสื่อ
ออกมาด้วยวิธีการนี้จะต้องเคยหรือประสบกับความจริงที่เป็นผลท าให้เข้าใจสื่อนี้ เช่น ภาพที่ติดไว้
หน้าห้องน้ าเพ่ือสื่อถึงการแบ่งเพศชายหญิงในการใช้ห้องน้ า แต่เครื่องมือที่เป็น Icon แท้ๆนั้นต้องเป็น
ที่รับรู้ให้กับทุกคนได้แม้ว่าจะไม่เคยมีความรู้กับสิ่งนั้นมาก่อนนั่นเอง วิถีหน้าที่แบบดัชนี (Indexical 
mode) เป็นชนิดของเครื่องมือที่ท าหน้าที่ “บ่งชี้” ถึง“สิ่งที่มีอยู่จริง” เช่นเข็มของนาฬิกาที่บ่งชี้เวลา 
ณ ช่วงเวลาที่เรามองนาฬิกานั้น อัตราการเต้นของหัวใจ และอ่ืนๆ (ต่างกับ Icon เพราะ icon อาจจะ
แสดงถึงภาพของสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงก็ได้ เช่น ภาพเหมือนของสัตว์ประหลาด) 

 
2. วิถีหน้าที่แบบเครื่องหมายหรือป้าย (Signic mode) 

 เป็นชนิดของเครื่องมือที่ท าหน้าที่ เป็นเครื่องหมายเพ่ือบ่งบอกถึงบางสิ่งอย่างบาง ที่เป็นที่
ตกลงกันในสังคมให้เข้าใจกันในแบบเดียวกัน เช่น เครื่องหมายจราจร โลโก้ของบริษัท เครื่องหมาย
บอกยศ หรือต าแหน่ง เป็นยอมรับกันอย่างกว้างขวาง แต่ก็มีเครื่องหมายบางประเภทที่อาจเป็นความ
เข้าใจเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้ เช่น เครื่องหมายในการเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์เป็นต้น 

 
3. วิถีหน้าที่แบบสัญญาณและรหัส (Signal และ Code) 

  เป็นชนิดของการสื่อสารที่มีมาตั้งแต่โบราณ เพราะเป็นการสื่อสารแบบสัญญาณ เพ่ือ
ก่อให้เกิดข้อมูลหรือเบนความสนใจของผู้คน โดยส่วนใหญ่สัญญาณที่เกิดขึ้นจะเป็นไปตามข้อตกลงที่
เข้าใจกันอยู่แล้ว แต่บางครั้งจะมีรหัสเพ่ือก ากับรายละเอียดที่ละเอียดขึ้นไปอีก เช่นสัญญาณควันของ
อินเดียนแดง สัญญาณรหัสมอส ที่เป็นเสียงสั้นและยาว แต่มีการวางต าแหน่งที่แตกต่างกันเพ่ือใช้แทน
อักษรนั้นเอง 

 
4.  วิถีหน้าที่แบบสัญญะ (Sign) และสัญลักษณ์ (Symbol) 
เครื่องมือชนิดสุดท้ายมักใช้สื่อสารความหมายที่ต้องตีความ เพราะมักไม่เกี่ยวกับตัวมันเอง

เลย เช่น การใส่ชุดสีด าเพื่อไว้ทุกข์ สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ที่เป็นข้อตกลงของมนุษย์จริงๆ เช่น + - 
x ÷ หากเราต้องการเปลี่ยนความหมายของเครื่องหมาย x ไปแทนเป็น ÷ ได้ถ้าทุกคนยอมรับและตก
ลงใจให้เป็นเช่นนั้น 
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      จากที่กล่าวมาถึงหน้าที่ของสัญญะแบบต่างๆ นั้นเกี่ยวข้องกับแนวความคิดและผลงานของ
นักศึกษาในแง่ของการหยิบน าเอาลักษณะของประติมากรรม สถาปัตยกรรม ในอุดมคติที่เป็นผลมา
จากความงามแบบคลาสสิก โดยกลุ่มคนท่ีสร้างวัฒนธรรมเหล่านี้ขึ้นมานั้นใช้การหยิบยืมสิ่งเหล่านั้นมา
ประกอบกับองค์ประกอบอ่ืนๆ จนกลายเป็นรูปแบบที่เห็นแล้วสามารถเข้าใจได้ถึงการน าเสนอรูปแบบ
ของความงามในอุดมคติแบบใหม่ที่ผสานระหว่างสองยุคสมัยที่แตกต่างกันอย่างที่สุดเข้าไว้ด้วยกัน  
ด้วยสัญญะ แบบ Icon และ Symbol 

 โดยการสังเกตของนักศึกษา วิถีหน้าที่ที่ถูกใช้ในประเภทของผลงานที่ได้ศึกษามานั้นมี
ลักษณะการใช้วิถีหน้าที่ในแบบ Icon เป็นส่วนมาก ทั้งประติมากรรมรูปเหมือน แสง ดนตรี แต่
ทั้งหมดนั้นถูกริเริ่มด้วยการน าเอาสิ่งที่มีอยู่แล้วน ากลับมาสร้างเป็นข้อมูลชุดใหม่ต่อผู้ชมในปัจจุบัน  
เช่น เรามองเห็นรูปปั้นส่วนพอตเทรด(E)ของเทพเจ้าเฮลิออสที่เก่าแก่มาก ผสานกับความเป็น
เทคโนโลยีในช่วงแรกเริ่มที่นิยมใช้แสงสีที่เกิดขึ้นด้วยลักษณะการสร้างด้วยคอมพิวเตอร์มาใช้  
ก่อให้เกิดเป็นภาพอุดมคติ เป็นภาพในจินตนาการขณะที่มองดูรูปปั้นเหล่านั้นเปลี่ยนไปจากเดิม และ
สิ่งนี้เกิดขึ้นไม่เพียงเฉพาะกับนักศึกษาเพียงคนเดียวเท่านั้น  มันกลายเป็นวัฒนธรรมร่วมกันทาง
อินเตอร์เน็ตอย่างน่าประหลาดใจ 

 

 เล่มท่ี 2 จิตวิทยาศิลปะ สุนทรียศาสตร์เชิงประจักษ์ การรับรู้ด้วยความพึงใจ, อารมณ์, 
สัญลักษณ์ของอารมณ์2 

การรับรู้ด้วยความพึงใจ (Preferential Perception) การรับรู้นี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของ
ปัจเจกบุคคลแตกต่างกันออกไปที่เคยได้เรียนรู้มาก่อนแล้ว และใช้ประสบการณ์เหล่านั้นมาเป็น
เงื่อนไขในการก าหนดความพึงพอใจในการรับรู้ การรับรู้ประเภทนี้ยังมีกระบวนการทางปัญญาเข้ามา
เกี่ยวข้องท าให้การรับรู้ด้วยพึงใจนั้นมีขอบเขตที่กว้างมากขึ้นและมีความซับซ้อนเกี่ยวข้องกับความ
สนใจ ความแปลกใหม่ ท าให้เกิดกิจกรรมใหม่ๆขึ้น โดยเฉพาะกับในมนุษย์การรับรู้นี้ยิ่งเกี่ยวข้องไปกับ
ความเพลิดเพลินและสุนทรียภาพจากการรับรู้ด้วยผัสสะอีกด้วย 

อารมณ์ (Emotion) เป็นสภาวะของจิตใจและสรีระ ที่เป็นผลกระทบมาจากปัจจัยหรือสิ่งเร้า
จากภายในและภายนอกร่างกาย โดยความหวั่นไหวที่เกิดขึ้นกับจิตใจมีผลลัพธ์ที่แตกต่างกันออกไปใน

                                                   
 2 ดร.ปุณณรตัน์ พิชญไพบูลย์, จิตวทิยาศิลปะ สุนทรียศาสตร์เชิงประจักษ,์ พิมพ์ครั้งท่ี 2 (กรุงเทพ : โรง
พิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2561), 137. 
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แต่ละบุคคล ซึ่งจะแสดงออกมาให้เห็นได้ในลักษณะท่าทางกริยาและพฤติกรรม อีกทั้งอารมณ์ยังเป็น
ผลสืบเนื่องมาจากประสบการณ์ การถูกกระท าที่เกิดขึ้นทางกายไปสู่การตอบสนองทางสัญชาตญาณ 
ท าให้อารมณ์อยู่นอกเหนือความคิด 

สัญลักษณ์ของอารมณ์ เป็นการหลอมรวมจนกลายเป็นส่วนเดียวกันระหว่าง ระบบการสร้าง
พฤติกรรม ระบบรับรู้ และระบบความรู้สึก ซ่ึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือการใช้มโนทัศน์ร่วมกับสัญลักษณ์ ที่
สามารถถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ออกมาได้ เช่น โลกเสมือน อาจใช้ภาพของพ้ืนกระเบื้องที่
มีแสงไฟเรืองแสงระหว่างช่องว่างของรอยต่อกระเบื้องแต่ละแผ่น ในความหมายของ Vaporwave ก็
ได้ โดยส าหรับผู้ชมนั้นก็รับเอาอารมณ์ความรู้สึกที่มีในผลงานศิลปะ น าไปเชื่อมโยง หรือปรุงแต่งไป
กับประสบการณ์ และทัศนคติของตนเอง จากนั้นก็จะก่อให้เกิดประสบการณ์ร่วมไปกับเรื่องราว
เหตุการณ์ในงานศิลปะชิ้นนั้นๆ เพราะฉะนั้นแล้ว ระบบความรู้สึก การรับรู้ และระบบการสร้าง
พฤติกรรมนั้นล้วนแต่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันมาตั้งแต่การด าเนินกิจกรรมในชีวิตประจ าวันในแต่
ละวันไปจนถึงการเข้าถึงสุนทรียภาพแบบต่างๆ ตลอดจนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ซึ่งผู้รับรู้สารนั้น
ก็ต้องมีความไวต่อการรับรู้ จ าแนกและตีความหมายองค์ประกอบศิลป์ องค์ประกอบดนตรี และ
องค์ประกอบทางการแสดงจนเกิดอารมณ์ร่วมไปกับงานศิลปะได้  

ดังนั้นสุนทรียภาพที่เกิดขึ้นจาก Vaporwave จึงเรียกร้องถึงประสบการณ์ร่วมของคนดูที่มีต่อ
ดนตรี ยุคสมัย และวิวัฒนาการทางดนตรีและเทคโนโลยีบ้างเพ่ือให้เกิดอารมณ์ร่วมไปกับผลงาน 

 

 เล่มท่ี 3  NEW MEDIA : A critical introduction second edition3 
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาที่เกี่ยวของกับการใช้เครื่องมือสื่อแบบใหม่ โดยบอกเล่าถึงประวัติของ 

New media กับ   New Technologies, New media กับ Visual culture, New media ในชีวิิต 
ประจ าวัน, วัฒนธรรมโลกไซเบอร์ ทั้ง เทคโนโลยี ลักษณะ และวัฒนธรรม โดยจุดมุ่งหมายของหนังสือ
เล่มนี้นั้นเพ่ือ น าเสนอต่อนักศึกษาที่ต้องการศึกษาในกรอบของผลงานแนวคอนเซปชวล ด้วยการคิด
วิเคราะห์ผ่านประเด็นปัญหาที่ส าคัญที่เกิดขึ้นในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา มุ่งเน้นในผลงานศฺิลปะกับ
เทคโนโลยี การเข้ามาของนวัตกรรมต่าง เครือข่ายออนไลน์ คอมพิวเตอร์ การสร้างเทคโนโลยีแบบ 
interactive  และอ่ืนๆในเกี่ยวข้อง โดยหัวข้อหลักท่ีนักศึกษาเลือกที่จะศึกษามีดังนี้ 

                                                   
 3 Martin Lister / Jon dovey / Seth giddings / Iain grant / Kieran Kelly, NEW MEDIA : A 
critical introduction second edition, 2 edition (New York : Routledge, 2009), Page 9. 
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1. New Media and New technologies 

 ในบทนี้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานและการตั้งค าถามเกี่ยวกับสื่อใหม่ ความแตกต่างของสื่อใหม่แบบ
ต่างๆ การจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ ทั้งยังมีค าหรือลักษณะเฉพาะที่ให้ค าจ ากัดความของ “สื่อ
ใหม่” ได้ รวมไปถึงข้อมูลที่มีการถกเถียงถึงประเด็นส าคัญเกี่ยวกับการบอกว่าอะไรที่เป็นสื่อใหม่ใน
ความหลากหลายของสื่อ บอกเล่าประวัติศาสตร์ความเป็นมา วิธีการด าเนินการ การให้ความหมาย 
แต่แนวความคิดที่ส าคัญต่อการศึกษาวัฒนธรรมสื่อที่เกิดข้ึนจากเทคโนโลยี  

อธิบายความเป็นมาในวัฒนธรรมการใช้ “สื่อ” เพ่ือเป็นเครื่องในการสื่อการกับผู้คนในสังคม
ต่างๆ จ าแนกประเภทของการใช้สื่อเช่น หนังสือพิมพ์, หนังสือทางวิชาการ, ภาพยนตร์ เทปคลาสเซส 
และอ่ืนๆ ในการการน าเสนอเรื่องราวต่อกลุ่มคนที่แตกต่างกันออกไป ทั้ง รสนิยม เพศ ภาษา การใช้
ชีวิต และวัฒนธรรมเฉพาะของกลุ่มคนในสังคม มีการแยกแยะระหว่างสื่อใหม่ออกมาได้ดังนี้ 

 New textural experiences 
เกี่ยวกับการใช้สื่อรูปแบบข้อความแบบใหม่ในการสื่อสาร เพ่ือสร้างความบันเทิง 

เพลิดเพลิน และรูปแบบของการบริโภคสื่อ เช่น เกมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมจ าลอง 
ภาพยนตร์ที่ใช้เทคนิคการสร้างลักษณะพิเศษต่างๆ 

 New ways of representing the world 
เช่น การสร้างบรรยากาศจ าลอง สื่อที่ใช้กรีนสกรีน หรือบลูสกรีนเป็นฉากหลัง 

 New relationships between subject (users and consumers) and media 
technology  

การเปลี่ยนแปลงตัวกลางเพ่ือสื่อการกับคนอ่ืนในชีวิตประจ าวันโดยการใช้เทคโนโลยี
ต่างๆ 

 New experiences of the relation between embodiment, identity and 
community  

 New conception of the biological body relationship to technological media 
การท้าทายที่จะหาความแตกต่างระหว่าง มนุษย์ และปัญญาประดิษฐ์ , ธรรมชาติ

และเทคโนโลยี, ร่างกาย และอวัยวะเทียม, ความเป็นจริง และ ความเป็นจริงเสมือน 

 New patterns of organisation and production 
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การจัดการและบูรณาการวัฒนธรรมสืิิอ กับ อุตสาหกรรม , เศรษฐกิจ, การเข้าถึง, 
ความเป็นเจ้าของ, การควบคุม และ กฎข้อบังคับ 

 Computer-mediated communications 
ยกตัวอย่าง เช่น อีเมลล์ , ห้องแชท, กลุ่มเว็บไซต์ใช่ตัวตนอ่ืนเพ่ือในการสื่อสาร

ระหว่างกัน, การส่งภาพเสียง, เวิล ไวล์ เว็บ, บล้อก และโซเซียลเน็ตเวิคอ่ืนๆ  

 New ways of distributing and consuming 
ข้อความ หรือการสื่อที่มีการตอบโต้กันระหว่างผู้ใช่กับ สิ่งที่ถูกใช้  

 Virtual ‘realities’ 
สภาพแวดล้อมจ าลองท่ีเป็นภาพแทนของพ้ืนที่อ่ืนๆ 

 A whole range of transformation and dislocation of established media 
การสื่อสารด้วยสื่ออ่ืนๆ เช่น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว โทรทัศน์ วารสาร และ 

ภาพยนตร์ 
 

2. New Media and Visual Culture 

 ในบทนี้เป็นการตั้งค าถามว่าท าไมสื่อใหม่ และ เทคโนโลยีการถ่ายภาพถึงน าพาความร่วม

สมัยไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมภาพได้ ตลอดจนช่วงศตวรรษที่ 20 ที่วัฒนธรรมภาพได้ถูก

ครอบง าด้วยเทคโนโลยีจากแหล่งที่มาอ่ืนๆ ทั้ง การถ่ายภาพ , การเล่าเรื่อง, ภาพยนตร์, สื่อโทรทัศน์ 

และวิดีโอ ซึ่งแต่ละสื่อนั้นน าความคิดของผู้ชมไปในสู่การเปิดโลกเพ่ือมองเห็นสิ่งที่ต่างกันออกไป มอง

ให้กว้างไปกว่านี้คือ ธรรมชาติของการมองเห็นนั้นได้กลายเป็นตัวแปรทางประวัติศาสตร์ ดังนั้นจึงเกิด

การตั้งค าถามขึ้นมาอีกว่ากระบวนการมองเห็นนั้นจะเข้าไปสู่ยุคของสื่อใหม่ ได้อย่างไร จึงมีติดตาม

ประวัติศาสตร์ของการสร้างโลกความจริงเสมือน ติดตามสื่อที่ใช้ความจริงเสมือนเหล่านั้น และ

ภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย ไม่เพียงเท่านั้นยังมีข้อมูลส่วนหนึ่งของการอภิปรายเกี่ยวกับความเป็น

จริงเสมือนสิ่งต่างๆ กับผลกระทบที่ทางวัฒนธรรม ในจุดคาบเกี่ยวกันกับประวัติศาสตร์การสร้าง

เทคโนโลยีการจ าลองเลียนแบบที่ถูกพัฒนาขึ้นด้วยวิทยาการทางคอมพิวเตอร์ในปี 1960  

อีกท้ังยังมีข้อถกเถียงอีกๆเกี่ยวกับแนวคิดของภาพแทนสิ่งหนึ่งและการจ าลองสิ่งหนึ่ง ซึ่งเป็น

ประเด็นส าคัญส าหรับประกอบกับทฤษฎีการถ่ายภาพนิ่ง การถ่ายท าภาพยนตร์ให้ได้รับความสมจริง 

และบริบทของภาพเคลื่อนไหวที่ถูกสร้างข้ึนโดยคอมพิวเตอร์ สเปเชี่ยลเอฟเฟค และภาพยนตร์ดิจิทัล  
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 ในบทนี้นักศึกษาเลือกศึกษาในหัวข้อที่ความถึงภาพ และวัฒนธรรมภาพ หรือ Virtual 

Reality อย่างคร่าวๆ คือ เทคโนโลยีการสร้างโลกเสมือนนั้นถูกสร้างในหลากหลายจุดประสงค์ทั้งการ

จ าลองการบังคับเครื่องบิน จ าลองการเล่นเทนนิส จ าลองภาพของข้อมูลเพ่ือใช้ในการน าเสนอข่าว

ต่างๆ แต่ความเป็นจริงเสมือนนั้นผู้ใช้นั้นต้องสวมใส่อุปกรณ์ที่เปลี่ยนแปลงการรับรู้ความจริงที่เห็นให้

เห็นภาพของโลกเสมือนจริงที่ถูกสร้างขึ้นโดยคอมพิวเตอร์ โดยอุปกรณ์นั้นมีลักษณ์คล้ายแว่นครอบตา

นั้นเอง แต่ยังมีรายละเอียดอีกมากมายที่ต้องศึกษาในเชิงลึกเพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับการ

เปลี่ยนแปลงการรับรู้ทางการมองเห็นด้วยเทคโนโลยี Virtual Reality 

 

3. New Media in Everyday life 

ในบทนี้กล่าวถึงข้อเรียกร้องส าหรับผลกระทบจากการปฏิวัติของสื่อใหม่ทางเทคโนโลยี  โดย
กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดของการใช้ชีวิตประจ าวัน และในโครงสร้างกับความสัมพันธ์ที่
เป็นพ้ืนฐาน เช่น ความเป็นปัจเจกของบุคคล การบริโภค ความเป็นไปของสังคม และการเมืองในช่วง
อายุ เพศ ในครอบครัว รวมไปถึงการเชื่อมต่อกันระหว่างคนทั้งโลกไปพร้อมกับคนในท้องถิ่นในที่ต่างๆ 
ทั้งยังเกี่ยวข้องกับการศึกษาความบันเทิงและการสื่อสารที่เป็นที่นิยมในชีวิตประจ าวันในช่วงเวลา
ปัจจุบัน สร้างทฤษฎีจากการสังเกตความเป็นไปของสื่อใหม่และเครื่องข่ายอินเทอร์เน็ตกับพ้ืนที่และ
ของความสัมพันธ์ในครอบครัว 

 

 

 

   

  

ภาพที่ 26 fortnite on nintendo switch, ที่มา : Wccflech, เข้าถึงเมื่อ 18 กันยายน 2561, เข้าถึงได้
จาก  https://depor.com/depor-play/esports/fortnite-nintendo-xbox-hablan-cross-play-

battle-royale-polemica-77981, 
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ทั้งยังมีข้อมูลที่เกี่ยวกับ วิดีโอเกม โทรศัพท์มือถือ ที่เปลี่ยนกระแสความนิยมอยู่ตลอดเวลา 

เพราะ โทรศัพท์มือถือนั้นกลายเป็นประเภทหนึ่งโลกจ าลองที่ถูกผสานไปเป็นส่ วนหนึ่งของ

ชีวิตประจ าวันของคนในปัจจุบันอย่างแท้จริงแล้ว เช่นนั้นจึงมีการตั้งค าถามเกี่ยวกับค าอธิบายหรือ

ทฤษฎีที่สนับสนุนการศึกษาวัฒนธรรมในชีวิตประจ าวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในความสัมพันธ์ของสิ่ง

รอบตัวกับธรรมชาติที่ถูกปรับใช้เพ่ือผสมผสานไปกับเทคโนโลยีสื่อใหม่ แต่ ในทางกลับกันมันจะถูก

สังเคราะห์และปรับใช้กับวิธีอ่ืนๆ ที่ส าคัญกับวิถีชีวิตประจ าวัน ประสบการณ์ กิจกรรม ในรูปแบบที่

แตกต่างกันออกไปอย่างหลากหลาย และยังมีข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับด้านของสื่อใหม่ๆ เช่น 

การศึกษาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การศึกษาเกม และวัฒนธรรมในโลกออนไลน์อีกด้วย 

 

4. Cyberculture : Technology, Nature and Culture 

ในบทนี้ เป็นการท าความเข้าใจถึงรูปแบบทางกายภาพของเทคโนโลยีที่ถูกต้องใน
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  มีข้อถกเถียงบางอย่างที่เก่าแก่มากที่มีความสัมพันธ์อย่างเหนียวแน่น
ระหว่างเทคโนโลยีกับวัฒนธรรมที่ได้รับการยอมรับ เพ่ือพิจารณาให้เห็นถึงข้อถกเถียงนั้นให้ชัดเจน
ยิ่งขึ้นจึงมาการหยิบเอาช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ของเทคโนโลยี  3 ช่วง ได้แก่ เครื่องจักรกล, 

ภาพที่ 27 ภาพที่ 2 (ขวา) iPhone X, ที่มา : Apple iPhone X review: This changes 
everything, เข้าถึงเมื่อ 18 กันยายน 2561,เข้าถึงได้จาก 
https://mashable.com/2017/10/31/apple-iphone-x-review/#X6kDXqdE4aqP 
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เครื่องจักรไอนี้ และ ไซเบอร์เนติกส์ มีการอภิปรายเกี่ยวกับโครงสร้างของเทคโนโลยีเหล่านี้ที่ส่ง
อิทธิพลในเชิงลึกต่อวัฒนธรรมที่เกิดข้ึนในช่วงเวลาของประวัติศาสตร์ทางเทคโนโลยีที่กล่าวถึง  

บริบททางวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และประวัติศาสตร์ ในวัฒนธรรมของเทคโนโลยีเหล่านี้ก็ถูก

วิเคราะห์ไปด้วยเช่นกัน เพราะเม่ือพิจารณาถึงความส าคัญของความชาญฉลาดของเทคโนโลยีเหล่านั้น 

ในยุคดิจิทัลปัจจุบัน มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากเกี่ยวกับความพยายามที่จะเข้าใจ และสร้าง

เทคโนโลยีที่ท างานได้ด้วยตนเองหรือที่เรียกว่า ออโตมาตา )Automata) รวมไปถึงการน าเสนอข้อ

โต้แย้งต่างๆ ที่ส าคัญส าหรับการเข้าใจเทคโนโลยีกับวัฒนธรรม โดยมุ่งเน้นด้านแนวความคิดที่มีความ

เป็นเหตุเป็นผล 

จากหนังสือเล่มที่ 3 ที่นักศึกษาได้ศึกษามาอย่างสังเขปนั้น ท าให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้และ

เข้าในใจที่มาที่ไปของวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีมากขึ้น ตั้งแต่แนวความคิดไปจนถึงการสร้างความ

เป็นจริงเสมือนรูปแบบต่างๆ ทั้งที่เกิดขึ้นด้วยรูปแบบของอุปกรณ์ที่สามารถพกพาได้เช่น โทรศัพท์ 

เครื่องเกม เกมคอมพิวเตอร์ที่จ าลองการใช้ หรือวิถีชีวิตของมนุษย์เช่น The Sims ไปจนถึง การ

เปลี่ยนแปลงการรับรู้ทางการมองเห็นด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคที่เรียกว่าแว่น VR) Virtual Reality( 

เพ่ือแสดงให้เห็นศักยภาพของเทคโนโลยีที่ผสานกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

และเสมือนความจริงมากขึ้นในปัจจุบัน 
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ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง - ศิลปินกรณีศึกษา 

ศิลปินคนที่ 1 Erwin Redl  

 

ภาพที่ 28 Erwin Redl and his work, “Whitehot”, 2011, ที่มา : Erwin Redl and the Bill 
Gates version of John Cage, เข้าถึงเมื่อ 20 กันยายน 2561, เข้าถึงได้จาก 
http://www.paramedia.net/externalpages/conceptualfinearts.php 

Erwin Redl ศิลปินชาวออสเตรีย ที่ปัจจุบันอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา ผู้ใช้ไฟ LED เป็นหลัก

ในการสร้างผลงานศิลปะแบบจัดวางกับพ้ืนที่  ทั้งยังประกอบไปด้วย ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ 

ภาพกราฟิก ศิลปะคอมพิวเตอร์ และดนตรีอิเล็กทรอนิกส์อีกด้วย โดยเขาเรียนปริญญาตรีสาขาเพลง

อิเล็กทรอนิกส์และองค์ประกอบเพลงที่มหาวิทยาลัยดนตรีและการแสดงแห่งเวียนนา หลังจากนั้นเขา

จึงย้ายไปเรียนคอมพิวเตอร์อาร์ตในสถาบันศิลปะที่ชื่อ School of Visual Art ในอเมริกา และจบ

การศึกษาในปี ค .ศ.1995 เขาสร้างผลงานมากมายหลังจากนั้นจนถูกว่าจ้างและได้รับการสนับสนุน

จาก Washington State's Art in Public Places Program ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในพ้ืนที่

สาธารณะเรื่อยมา 

ผลงานของเขานั้นต้องการสะท้อนให้เห็นถึงการประสบการณ์ทางดิจิทัลด้วยผลงานศิลปะ 

ด้วยการใช้วิธีการและระบบโครงสร้างที่สามารถปรับเปลี่ยนไปตามเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารได้อย่าง

หลากหลายที่ใช้ในการติดตั้งทั้งการจัดการกับพ้ืนที่ วาดภาพ ซีดี อินเทอร์เน็ต และเสียง รวมไปถึงการ
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ด าเนินการควบคู่ไปกับตรรกะแบบเลขฐานสอง เพราะเขานั้นได้มีการรวบรวมเนื้อหาต่างๆ ด้วยเกณฑ์

ที่เขานั้นก าหนดขึ้นเองด้วยอัลกอรึทึ่ม(E) จังหวะที่ค่อนข้างซับซ้อน การทดลองแบบสุ่มที่สามารถ

ควบคุมได้ และวิธีการอ่ืนๆ อีกหลากหลายวิธี ซึ่งวิธีการที่เขาสร้างหรือทดลองมานั้น ได้รับแรงบัลดาล

ใจมาจากการเขียนโปรแกรม หรือการเข้ารหัสด้วยคอมพิวเตอร์ 

ตั้งแต่ปี ค ศ.1997 เขาได้ทดลองและศึกษาขั้นตอนของ “วิศวกรรมแบบย้อนกลับ” ด้วยการ

แปลความหมายของสุนทรียศาสตร์แบบนามธรรมของความเป็นจริงเสมือน และภาพ 3มิติ ที่ถูกสร้าง

ขึ้นมาด้วยคอมพิวเตอร์ ไปสู่การสร้างสภาพแวดล้อมขนาดใหญ่กับสถาปัตยกรรมด้วยเทคนิคการ

ติดตั้งไฟขนาดใหญ่ เขาได้กล่าวเกี่ยวกับผลงานเอาไว้ว่าเป็นพ้ืนที่ทางประสบการณ์เปรียบเสมือน

เปลือกที่สองของมนุษย์ หรือให้เข้าใจได้ง่ายกว่านั้นก็คือเปลือกทางสังคมที่เปลี่ยนไป ผ่านการ

แทรกแซงด้วยศิลปะของเขา นั่นเป็นเพราะธรรมชาติของมิติทางด้านสถาปัตยกรรมนั้น การมีส่วนร่วม

โดยการเป็น“ปัจจุบัน” กับผลงานจึงเป็นส่วนส าคัญในการติดตั้ง เพราะการรับรู้ภาพจะท างานร่วมกับ

การเคลื่อนไหวและการไหลผ่านไปของกาลเวลา 

รูปแบบที่เขาใช้ในการแสดงออกผ่านผลงานของเขานั้นสามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยวิธีการลด

ค าศัพท์เฉพาะทางบางค าและเลือกใช้ค าศัพท์ที่เรียบง่ายไม่ยากต่อการเข้าใจ การตีความและการท า

ความเข้าใจผลงานของเขานั้นมักจะขึ้นอยู่กับความเป็นปัจเจกบุคคล การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ชมใน

บริบทของพ้ืนที่ที่ถูกใช้ในการติดตั้งผลงาน ดั้งนั้นการเลือกพ้ืนที่และบริบทรอบข้างของการจัดวางจะ

ท าให้สามารถเห็นถึงอัตลักษณ์ของผู้ชมแต่ละคนได้อย่างรวดเร็วและยังแสดงให้เห็นถึงปรากฏการณ์

ทางสังคมอันซับซ้อนได้อีกด้วย 

แสงที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารผ่านผลงานของเขานั้นยังแสดงให้เห็นสุนทรียศาสตร์ของ

ความเป็นจริงเสมือน รวมไปถึงลักษณะของสื่อชนิดนี้ที่ไม่เป็นสิ่งถาวรนั้นสามารถสื่อถึงการเป็น

ตัวแทนในอุดมคติของโครงสร้างทางตรรกะที่เป็นพื้นฐานของผลงานของเขา ในขณะเดียวกันแสงที่เขา

ใช้ในการติดตั้งผลงานมีความสามารถที่จะเปลี่ยนโครงสร้างแบบเป็นเหตุเป็นผลให้เห็นเป็นรูปธรรม

ทางความรู้สึกที่รุนแรงของผู้ชมโดยตรง ไม่ต้องอ้อมผ่านสื่อกลางทางศิลปะแบบดั้งเดิม 
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ภาพที่ 29 Erwin Redl, “Crystal Matrix”, 2011, Kinetic Light Installation with Animated 
RGB LEDs and Sound, 1.2*2.3*2.4m, ที่มา : Erwin Redl Crystal Matrix, เข้าถึงเมื่อ 20 
กันยายน 2561, เข้าถึงได้จาก https://anti-utopias.com/art/erwin-redl-crystal-matrix/ 

ด้านผลงานที่ท าให้นักศึกษาสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับตัวของ Erwin นั้นคือผลงานชุดที่ใช้ชื่อว่า 

Crystal Matrix และ Crystal Matrix II โดยที่ผลงานชุดนี้ศิลปินใช้สื่อผสมรูปแบบการจัดวางกับพ้ืนที่

กลางห้องสารภัณฑ์ของ SWAROVSKI โดยใช้ผลึกคริสตัลที่มีรูปทรงแตกต่างกันจ านวน 15 แบบ จัด

วางบนจานหมุนให้มีลักษณะเสมือนการจัดวางสินค้าในตู้กระจกตามแผนกเครื่องประดับบน

ห้างสรรพสินค้า ชิ้นงานแต่ละชิ้นถูกแขวนลงมาจากเพดานด้วยระยะห่าง 1 เมตร และติดตั้งไฟ LED 

ให้ลอยอยู่เหนือชิ้นงานในระยะ 70 เซนติเมตร คริสตัลแต่ละชิ้นถูกติดตั้งให้มีระยะห่างระหว่างกัน 50 

เซนติเมตร โดยแบ่งเป็น 3 แถว แถวละ 5 ชิ้นงาน ล้อมรอบด้วยแผ่นใสขนาดใหญ่ทั้ง 4 ด้าน นอกจาก

องค์ประกอบทั้งหลายที่กล่าวไว้ข้างต้น แสงและสีของไฟ LED ที่สว่างขึ้นและดับลงประกอบกับเสียง

โน้ตของเปียโนที่ถูกเปิดขึ้นได้สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผลงานชิ้นนี้เป็นอย่างยิ่ง  เทคนิคที่ศิลปินใช้

ร่วมกันในผลงานชิ้นนี้คือ การจัดวางวัตถุ การเคลื่อนไหวของแสง และเสียงผสานกันองค์ประกอบทุก

อย่างล้วนต้องใช้ทักษะการจัดการที่ช านาญจากหลากหลายสาขาวิชา 

ผลลัพธ์ที่ออกมาจึงท าให้ทุกชิ้นส่วนมีความสัมพันธ์ต่อกันอย่างลงตัวการใช้ผลึกคริสตัลซึ่งเป็น

วัตถุแบบส าเร็จรูปเป็นหลัก การเน้นชิ้นงานด้วยแสง LED ยิ่งท าให้เห็นถึงการแสดงศักยภาพของผลึก

คริสตัลในการหักเหแสงที่ผ่านระนาบและมุมของรูปทรงเรขาคณิตในงานแต่ละชิ้น อีกทั้งผลึกเหล่านี้

ยังสะท้อนแสง สี และภาพของตัวมันเองผ่านแผ่นใสขนาดใหญ่ ก่อเกิดเป็นเทคนิคการลวงสายตาใน
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ผลงาน ท าให้สายตาของเราเห็นภาพสะท้อนเหล่านั้นไม่มีที่สิ้นสุดเสมือนผลึกคริสตัลที่ถูกจัดวางเอาไว้

เพ่ิมค่าให้กบัตัวเองจนเป็นอนันต์ 

ประเด็นที่เกี่ยวกับผลงานของนักศึกษาจากสิ่งที่ได้ศึกษาผลงานของศิลปินมานั้น  อยู่ใน

รูปแบบของการใช้วัสดุที่มีพ้ืนผิวลักษณะใส และเป็นสื่อกลางที่สามารถน าแสงสีต่างๆ ให้หักเหไปใน

อากาศจนตกกระทบกับพ้ืนที่บริเวณรอบ ท าให้นักศึกษาเรียนรู้ถึงการให้ความส าคัญในการเลือกวัตถุ 

สถานที่ รวมไปถึงบรรยากาศรอบข้างที่จะสามารถผสานเป็นหนึ่งเดียวไปกับผลงานที่นักศึกษา

สร้างสรรค์ข้ึน 

 สิ่งที่ต้องการน ามาปรับใช้กับผลงานของนักศึกษาจากการศึกษาศิลปิน และผลงานของ

ศิลปินท าให้นักศึกษาได้รู้เกี่ยวกับนัยยะของการใช้แสงและเทคนิคพิเศษท่ีศิลปินน ามาใช้ในผลงานของ

ตนเอง ทั้งการหักเหของแสงที่ผ่านผลึกคริสตัลไปสู่แผ่นใส่ที่สะท้อนกันไปมา  เสียงเพลงที่เป็น

บรรยากาศของผลงาน ลักษณะการน าเอาตรรกะทางคณิตศาสตร์มาใช้ควบคู่กับผลงาน ซึ่งเป็นข้อมูล

ที่สามารถปรับใช้กับผลงานของนักศึกษาเป็นอย่างดีในการใช้เพื่อพิจารณาในการจัดวางแสงไฟอย่างไร

ให้อยู่ในกับข้อจ ากัดของสถานที่ที่เลือกมาสร้างพ้ืนที่จ าลองของโลกเสมือน ที่ซึ่งไม่สามารถออกแบบ

ลักษณะของอาคารเองได้  ให้เกิดประสิทธิภาพต่อจินตนาการของผู้ชมระหว่างที่ได้สัมผัสถึง

ประสบการณ์จริงในระหว่างชมผลงานของข้าพเจ้า 
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ศิลปินคนที่ 2 Daniel Canogar 

 

 

ภาพที่ 30 Daniel Canogar with his work, Installing “Mirrors”, 2018, ที่มา : เข้าถึงเมื่อ 20 
กันยายน 2561, เข้าถึงได้จาก http://danielcanogar.com 

Daniel Canogar เป็นศิลปินชาวสเปน เมื่อปี ประเทศสเปน เกิดที่กรุงมาดริด อเมริกัน-

1964 ช่วงแรกในการเป็นศิลปินของเขานั้นส่วนใหญ่แล้วคือการถ่ายภาพ แต่ภายหลังเขาหันไปสนใจ

การหาความเป็นไปได้ต่างๆ ในการใช้สื่อแบบอ่ืน คือ การฉายภาพลงบนวัตถุ )Projection image) 

และ การจัดวางกับพ้ืนที่ )Installation) แต่มีส่วนประกอบหลักในผลงานคือไฟ LED เขาได้มีการจัด

แสดงผลงานศิลปะแบบถาวรในรูปแบบของศิลปะกับพ้ืนที่สาธารณะ ด้วยเทคนิคการจัดการกับพ้ืนที่ 

จากจอ LED ที่สามารถยืนหยุ่นได้ ผลงานในชุดนี้ของเขาถูกติดตั้งในหลายสถานที่เลยทีเดียว เช่น  

 “PLUSE” ถูกติดตั้งที่  Zachry Engineering Education Complex Texas A&M 

University 

 “TENDIL” ถูกติดตั้งที่ Tampa International Airport 

 “WAVES” ถูกติดตั้งที่ชั้น 2 ของ Houston Center atrium ในเมือง Houston 

 แนวความคิดในผลงานของเขาตามท่ีนักศึกษาได้ศึกษามานั้นเกี่ยวของกับ 
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“ความทรงจ าและการถูกลืม” เขาให้ค าเปรยผลงานของเขาเองเอาไว้ดังนี้  

“Memory, and its loss, are a central theme in my work. Unless we remember, 

we are condemned to an amnesiac present, textureless and flat, lacking the 

perspective of time.” 

 ตามความเข้าใจของนักศึกษา ผลงานของเขาสะท้อนถึงแรงกดดันจากสังคมบางอย่างจน

ส่งผลเกิดเป็นผลงานของเขาขึ้นมา ซึ่งผลงานล่าสุดของเขานั้นถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือแก้ปัญหาเหล่านั้นใน

รูปแบบต่างๆ เขาไปตามสถานที่ทิ้งขยะ ร้านขายของเก่า ของรีไซเคิล เพ่ือหาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

หรือที่เป็นผลของเทคโนโลยีในอดีต แต่วัสดุอุปกรณ์เหล่านั้นต้องเป็นอุปกรณ์ที่สามารถพิสูจน์ถึงวันที่

ผลิตได้และไม่ห่างจากปัจจุบันมากนัก เขาบอกว่าสิ่งต่างๆที่เราโยนทิ้งออกไปนั้นเป็นสิ่งที่สามารถบ่ง

บอกได้ถึงภาพในความทรงจ าของเราว่าเราเคยเป็นใคร สิ่งที่เขาพบนั้นมีทั้ง โฮมวิดีโอ ฮาร์ดดิสก์

คอมพิวเตอร์ ฟิล์ม 35 มม. แต่สิ่งของล้าสมัยเหล่านี้ได้ ที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพียงไม่นานก่อนปัจจุบัน 

เมื่อเราทิ้งสิ่ง ของเหล่านั้นเป็นคลังเก็บความทรงจ าของพวกในอีกรูปแบบหนึ่ง กลายเป็นผลงานเขา

เรานั้นออกไปเท่ากับว่าสิ่งได้ละทิ้งบางส่วนของความทรงจ าเราไปด้วยเช่นกัน เขาจึงใช้วิธีการฉาย

ภาพเคลื่อนไหวลงไปบนอุปกรณ์ที่ล้าสมัยเหล่านั้น เพ่ือที่จะพยายามสร้างความมีชีวิตกลับคืนสู่

อุปกรณ์เหล่านั้นอีกครั้งและเปิดเผยถึงความทรงจ าร่วมกับของเรื่องราวที่ถูกบันทึกอยู่ภายใน นอกจาก

การฉายภาพเคลื่อนไหวลงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้ว เขายังผลิตผลงานในขนาดที่ใหญ่กว่ามาก โดย

เขานั้นฉายภาพลงบนอนุเสาวรีย์และสถานที่ส าคัญต่างๆ ทั่วโลก อีกทั้งตัวเขาเองยังมีการจัดกิจกรรม

ร่วมกับชุมชนท้องถิ่นต่าง ๆ ให้ได้แสดงศักยภาพของผู้คนเหล่านั้นกับพ้ืนที่โดยรอบ และด้วยวิธีการ

สร้างผลงานร่วมกับชุมชนนั้นเอง ท าให้เขาได้รับรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของพ้ืนที่เหล่านั้นผ่านผู้อาศัย

ในท้องถิ่นมากมาย 
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ภาพที่ 31 Daniel Canogar, Asalto Conde Duque, 2016, Projection mapping, ที่มา : เข้าถึง
เมื่อ 20 กันยายน 2561, เข้าถึงได้จาก http://www.danielcanogar.com/work/asalto-conde-
duque 

วิธีการฉายภาพของบนอาคารต่างๆของเขานั้นมักจะใช้เทคโนโลยี  Green Screen เพ่ือ

บันทึกลักษณ์ท่าทางการแสดงก่อนที่จะน าไปฉายในสถานที่จริง เช่น บันทึกภาพขณะนักแสดงก าลัง

แสดงท่าทางปีนเขา แล้วน าภาพที่ได้ไปฉายทับลงบนอาคารเกิดเป็นภาพลวงตาให้มีลักษณะเหมือน

ก าลังมีคนปีนขึ้นไปบนตัวอาคารนั้นเอง โดยผลงานชิ้นนี้สื่อให้เห็นถึงการ “พิชิต” อาคารเหล่านั้น และ

ให้ผู้ชมรอบอาคารร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์นั่นเอง 
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ภาพที่ 32 Daniel Canogar, Echo, 2016, Installation, ที่มา : เข้าถึงเมื่อ 20 กันยายน 2561,
เข้าถึงได้จาก http://www.madridartprocess.com/tendencias-arte-cultura/37-
tendencia/506-daniel-canogar-expone-en-nueva-york 

เขาต้องการสร้างผลงานที่แตกต่างหลุดออกไปจากขอบเขตของการใช้หน้าจอแบนๆ ทั่วไป 

และสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นการจัดวางกับพ้ืน รูปแบบ 3 มิต ิคล้ายกับงานประติมากรรม ผลงานที่ถูก

สร้างขึ้นจากจอ LED ของเขาจึงเป็นตัวอย่างที่ดีในการมองเห็นแนวความคิดของเขาได้อย่างชัดเจน 

หลังจากการค้นคว้าวิจับอยู่หลายปีจนส าเร็จ เขาได้สร้างแผ่นกระเบื้อง LED ที่ยืดหยุ่นได้ท าให้เขา

สามารถสร้างผลงานหน้าจอที่มีความโค้ง ความซับซ้อน และดัดแปลงรูปทรงได้ ผลจากสิ่งประดิษฐ์

ของเขาจึงสร้างการตอบสนองที่เปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะเฉพาะของแต่ละสถานที่ได้อย่างดี ผลงาน

เหล่านี้เหมือนเป็นการเชิญชวนให้ผู้ชมค้นหามุมมองต่างๆ ในการค้นพบงานศิลปะที่มีอยู่มากมาย รวม

ไปถึงการที่ เหล่าผู้ชมเดินชมรอบผลงานก็เป็นองค์ประกอบที่ ส าคัญที่ เกิดขึ้นและกลายเป็น

ประสบการณ์ให้กับผู้ชม เขาต้องการให้ผลงานที่เขาสร้างขึ้นกระตุ้นผู้ชมให้มีส่วนร่วมและมีความรู้สึก

ร่วมไปกับผลงานในขณะที่ร่างกายและภาพหรือสีที่แสดงบนหน้าจอก าลังเคลื่อนไหวอีกด้วย 

นักศึกษารู้สึกสนใจในวิธีการการใช้ไฟ LED ของศิลปินท่านนี้เป็นอย่างมาก เพราะเป็น

เทคโนโลยีที่ค่อนข้างใหม่และไม่สามารถมองเห็นได้ในสถานที่ทั่วไป ลักษณะการจัดวางของผลงาน 



39 
 

 
 

และไฟที่ถูกน าเสนอต่อผู้ชมกลายเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นส าหรับนักศึกษาด้วยเช่นกัน นักศึกษาจึงมีความ

ต้องการที่จะหยิบน าองค์ประกอบในการจัดแสงของศิลปินท่านนี้มาปรับใช้ในผลงานด้วยเช่นกัน 

ประเด็นที่เกี่ยวกับผลงานของนักศึกษาจากการที่ได้ศึกษาศิลปินท่านนี้  ท าให้เห็นจุดเด่นที่

น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งคือการน าเอาแสงไฟนีออน(E) เข้ามามีส่วนร่วมในการติดตั้งผลงานที่เป็นงาน 

Installation เป็นส่วนมากดังที่เห็นในภาพประกอบที่ พ้ืนหลังสีม่วงที่เกิดขึ้นจากแสงสีน้ าเงินและ 7

แดงสามารถขับอารมณ์ของผู้ชมต่อผลงานที่เกิดขึ้นในแง่ของความน่าประหลาดใจจากตัววัตถุทาง

ศิลปะที่ศิลปินสร้างสรรค์ขึ้น อีกทั้งการที่ศิลปินเลือกใช้เทคนิคในการน าเสนอผลงานที่เป็นเทคโนโลยี 

จากการประดิษฐ์ของศิลปินเองนั้นก่อให้เกิดเอกภาพโดยรวมกับผลงานของศิลปิน 

สิ่งที่ต้องการน ามาปรับใช้กับผลงานของนักศึกษาคือศึกษาวิธีการใช้สีของแสงที่เกิดขึ้นจากกับ

ผสานกนัในอากาศ พ้ืนที ่และระนาบของวัตถุชนิดต่าง ๆ ต่อการสะท้อนแสงว่าแสงที่เป็นผลมาจากไฟ

นีออนนั้นจะสามารถที่จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ทางอารมณ์ความรู้สึก จากการสร้างสรรค์ผลงานของ

นักศึกษาได้หรือไม่ รวมไปถึงหาวิธีการใช้ข้อจ ากัดของวัสดุที่นักศึกษามีเพ่ือเกิดผลลัพธ์ได้อย่างที่

ต้องการถามวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
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บทที่ 3 
 

กระบวนการและข้ันตอนการสร้างสรรค์ผลงาน 

 

จากความต้องการในการสร้างพ้ืนที่ทับซ้อนระหว่างบรรยากาศของแสงให้ผสานไปกับสถานที่

ของความเป็นจริงที่มีอยู่ด้วยการเปลี่ยนลักษณะทางกายภาพของสถานที่ที่แตกต่างกันออกไป ให้

ตอบสนองต่อจุดมุ่งหมายของผลงานที่สุด นั่นคือการแทนที่พ้ืนที่เดิมด้วยแสงสี โดยยึดหลักคิดคือการ

สร้างพ้ืนที่ที่แสงสามารถส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงทาง ภายนอก และภายในคืออารมณ์ความรู้สึก

ของผู้ใช้สถานที่ต่างๆ โดยมีขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงานดังนี้ 

1. ขั้นตอนศึกษาและบันทึกข้อมูล 

2. ขั้นตอนการวิเคราะห์ผลงานและชุดความรู้ที่เกี่ยวข้อง 

3. ขั้นตอนด าเนินการสร้างสรรค์ผลงานกับสถานที่ 

4. ขั้นตอนการสรุป วิเคราะห์ผล และน าเสนอผลงาน 

ขั้นตอนศึกษาและบันทึกข้อมูล 
 ในขั้นตอนนี้ข้าพเจ้ามีความจ าเป็นต้องศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งที่มาต่าง ซึ่งมีความ

หลากหลายเป็นอย่างมากในการได้รับข้อมูลเหล่านั้นและน ามาหาความเป็นในได้ในการใช้แสงให้

เกิดผลกับสถานที่ และผู้คน ดังนั้นข้าพเจ้าจึงจ าแนกข้อมูลที่เก่ียวข้องออกมาได้ดังนี้ 

1. ลักษณะทางกายภาพของผลงานแบบ Vaporwave 

2. สถานที่ที่ตกแต่งร้านด้วยสไตล์ที่เกี่ยวข้องกับตัวงาน 

3. กระดานสนทนาออนไลน์ที่สนทนากันถึงความเป็น Vaporwave 

4. บทความที่เก่ียวข้องกับ Vaporwave ในประเทศไทยและต่างประเทศ 

5. พูดคุยกับบุคคลที่ชื่นชอบและหลงใหลในผลงานทัศนศิลป์ของ Vaporwave 
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ลักษณะทางกายภาพของการออกแบบผลงานแบบ Vaporwave 

1. กายภาพ 

 

 

 

ภาพที่ 33  In December 2012, the music blog /mu/essentials[3], run by members of 4 
chan's music board, posted a graphic for "Essential Vaporwave" ที่มา : เข้าถึงเมื่อ 20 
กันยายน 2561, เข้าถึงได้จาก 
https://www.reddit.com/r/Vaporwave/comments/2cwtqf/the_vaporwave_essentials_g
uide_ultra_edition/ 
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ภาพที่  34 Floral Shoppe, also known as フローラルの専門店, vaporwave album by 
the electronic artist Vektroid, 2011 , เ ข้ า ถึ ง เ มื่ อ  7  พฤษภาคม  2561 , เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก
https://knowyourmeme.com/memes/floral-shoppe-
%E3%83%95%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%AB%E3%81%AE%E5%
B0%82%E9%96%80%E5%BA%97 

 

ภาพที่ 35 Vaporwave Scene by Rafaël De Jongh, 2016, เข้าถึงเมื่อ 7 พฤษภาคม 2561, 
เข้าถึงได้จาก  https://www.artstation.com/artwork/rDw9E 

https://knowyourmeme.com/memes/floral-shoppe-%E3%83%95%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%AB%E3%81%AE%E5%B0%82%E9%96%80%E5%BA%97
https://knowyourmeme.com/memes/floral-shoppe-%E3%83%95%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%AB%E3%81%AE%E5%B0%82%E9%96%80%E5%BA%97
https://knowyourmeme.com/memes/floral-shoppe-%E3%83%95%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%AB%E3%81%AE%E5%B0%82%E9%96%80%E5%BA%97
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ภาพที่ 36 V A P O R S L A V E by Mezz Visuals, เข้าถึงเม่ือ 7 พฤษภาคม 2561, เข้าถึงได้จาก 
https://www.artstation.com/artwork/oEm2J 

 

1.1 สี 

 จะเห็นได้จากภาพที่ 8 งานภาพปกอัลบั้มเพลงของ Vaporwave ในยุคแรกเริ่มของการเข้า

มาของแนวดนตรีนี้ มีสีสันที่ค่อนข้างน้อยเน้นไปทางโทนสีมืดโดยส่วนใหญ่ แต่มี งานภาพปกอัลบั้ม 1

ที่ท าให้กระแสของ Vaporwave เข้ามาอย่างจริงจัง นั้นคือปกอัลบั้ม Floral Shoppe (ภาพที่ 34)

 ของศิลปินที่รู้จักกันในนา Vektroid อิทธิพลของสีชมพูพาสเทล และเขียวสว่างแบบดิจิทัลในภาพปก

อัลบั้มนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความเป็น Vaporwave จนกลายเป็นสีสากลของการใช้สีในการสร้าง

ผลงานของดนตรีประเภทนี้ ซึ่งสองสีนี้เองเป็นสีหลักที่ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน เห็นได้

จากภาพที่ 35 ที่สร้างสรรค์ขึ้นในปี และภาพที่ 36สร้างขึ้นในปี 2016 ทั้งสองสีนั้นก็ยังคงถูกใช้ 2018

https://www.artstation.com/artwork/oEm2J
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อยู่ในงานเช่นกันถ้าหากเราค้นหารูปด้วยค าค้นหาว่า Vaporwave ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลต่างๆ    

เราก็จะพบกับผลลัพธ์ของสีทีคล้ายคลึงกัน 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 37 Behance result form vaporwave, เข้าถึงเมื่อ 7 พฤษภาคม 2561, เข้าถึงได้จาก 
https://www.behance.net/search?content=projects&sort=appreciations&time=week&f
eatured_on_behance=true&search=Vaporwave 
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ภาพที่ 38 Pinterest result form vaporwave, เข้าถึงเมื่อ 7 พฤษภาคม 2561, เข้าถึงได้จาก 
https://www.pinterest.com/search/pins/?q=Vaporwave&rs=typed 
 

ดังนั้นข้าพเจ้าจึงสรุปว่า ลักษณะเฉพาะในเรื่องสีของ Vaporwave นั้นมีสองสีหลักที่เรา

สามารถประเมินผลงานชิ้นหนึ่งได้ว่าเป็นผลงานที่ได้อิทธิพลมาจากรูปแบบการใช้สีของ Vaporwave 

นั่นเอง 

2. การออกแบบ 

การออกแบบหน้าปกของ Vaporwave ในช่วงแรกนั้นค่อนข้างมีลักษณะที่ยังไม่เป็นบ่งบอก

ถึง Vaporwave ได้อย่างแน่ชัดมากมัก แต่จะกล่าวได้รวมๆว่า  การออกแบบงานภาพของ 

Vaporwave ช่วงแรกนั้นได้รับอิทธิพลมาจากเทคโนโลยีจากยุคก่อนหรือยุคเปลี่ยนผ่านมาเป็นดิจิทัล

ในปัจจุบัน โดยอิทธิพลที่กล่าวถึงนั้นส่วนใหญ่จะได้มาจากภาพของโฆษณาทีวี  ลักษณะภาพจาก       

โฮมวิดีโอ การตูนญี่ปุ่นที่อยู่ในช่วงระหว่างยุค 80s 90 -s  จนมาถึงรูปแบบการออกแบบปกอัลบั้มของ 

Vektroid จากรูปที่ จะเห็นได้ว่าการออกแบบปกอัลบั้มนั้นค่อนข้างมีลักษณะที่เฉพาะและแตกต่าง 2

โดยมาวางไว้บนพ้ืนกระเบื้องลาย นั้นคือการน าเอาประติมากรรมคลาสสิคมาใช้ในผลงาน ออกมา

ตารางหมากยุคที่เป็นที่นิยมของกลุ่มคนในช่วงยุคสมัยหนึ่งและมีภาพทิวทัศน์ปรากฏลอยอยู่ ในภาพ

ซึ่งภาพนั้นเป็นภาพที่ถูกน ามาจากภาพโฆษณาผลิตภัณฑ์ของ Fuji ที่มีลักษณะภาพแบบโฮมวิดีโอ 

ในเรื่องของการออกแบบผลงานของ Vaporwave นั้นมักจะหยิบยืมเรื่องราวในอดีตช่วงปี 

มาใช้ในงานภาพปกอัลบั้มโดยอาจมีการดัดแปลงตามแต่ศิลปิน 2000 – 80 
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ภาพที่ 39 JUNKO YAGAMI - Communication - Video 1984 Japan Funk, เข้าถึงเมื่อ 7 
พฤษภาคม 2561, เข้าถึงได้จาก https://www.youtube.com/watch?v=rf1AyqA6PjY 

3. รูปทรง 

การใช้รูปทรงส่วนใหญ่ของงานทัศนศิลป์แบบ Vaporwave นั้นมีลักษณะที่ชัดเจนในแง่การ

หยิบยืมสิ่งที่โดดเด่นในแต่ละยุคคือ ปี 1970, 1980, 1990 และ ปี 2000 มารวมก ัน จนไปถึงการ

และสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นในยุคคลาสสิคกับ น าเอาภาพเหมือนครึ่งตัวของผลงานประติมากรรม

เรอเนซองมาใช้ในการออกแบบ 

4. การจัดวางองค์ประกอบ 

ลักษณะการจัดวางองค์ประกอบของ Vaporwave มีลักษณะที่เรียกได้ว่าเป็นศิลปะแขนง 

Retro futuristic แบบหนึ่งโดยความหมายตรงตัวก็คือมีทั้งความเก่าและความใหม่ผสมผสานอยู่ใน

ตัวเอง โดยที่ความใหม่ที่ถูกกล่าวถึงนั้นคือความใหม่ที่อ้างอิงมาจากโลกยุคเก่าหรือก่อนยุคดิจิทัลแบบ

รูปแบบ ยังคงติดลักษณะทางกายภาพที่มีความเชยของการออกแบบงานทัศนศิลป์ในช่วงดนตรี

อิเล็กทรอนิกส์ปี 80s ชอบท ากัน การวางองค์ประกอบของภาพที่ได้รับอิทธิพลมาจากเว็บดีไซน์แบบ 

Microsoft ยุค 90s ที่มักจะมีการวางเป็นระเบียบและมีความสมมาตร แต่ไม่ใช่ทั้งหมดเสมอไปที่มี

ความสมมาตรในงานภาพของ Vaporwave ให้สังเกตที่ตัววัตถุท่ีน ามาใช้ อีกประการหนึ่งที่ส าคัญก็คือ

ผลงานทัศนศิลป์ที่เกิดขึ้นมักจะให้ผลทางการมองเห็นที่คล้ายกับการ Collage นั่นเอง 

https://www.youtube.com/watch?v=rf1AyqA6PjY
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เชิงทัศนศิลป์ 

การใช้สีในผลงาน 

สีที่ถูกใช้ในลักษณะทางกายภาพของผลงานนั้นส่วนใหญ่เป็นสีของแสงที่ถูกสังเคราะห์ขึ้น

โดยคอมพิวเตอร์ไม่ใช่สีที่มาจากธรรมชาติ เช่นการใช้สีนีออนที่ให้แสงสว่างมากและแสบตาต่อ

ผู้ชม 

1. การใช้ทัศนธาตุในผลงาน 

 จุด  - มีการใช้น้อย 

 เส้น - ทัศนธาตุนี้ถูกใช้บ่อย ซึ้งอยู่ในลักษณ์ของเส้นขอบของวัตถุต่างๆ และ ท าให้วัตถุมี

รูปร่างแบบ Wireframe 

 สี - สีที่ส่วนใหญ่เป็นสีเรืองแสงหรือสีสังเคราะห์ 

 รูปร่าง -  รูปร่างที่ปรากฎขึ้นในงานของ Vaporwave  นั้นมักใช้รูปร่างเรขาคณิตที่ง่าย

ที่สุดมาประกอบเข้าด้วยครับเช่น สามเลี่ยม วงกลม สีเหลี่ยม ไม่นิยมใช้ รูปร่างที่มี

เหลี่ยมมากกว่า 4 เหลี่ยม ซึ่งจากข้อสังเกตของนักศึกษา มีความเป็นไปได้ว่าที่นัก

ออกแบบนิยมใช้ สามเหลี่ยม ในการออกแบบผลงาน มาจากรูปทรงเพลโต 4 หน้านั่นเอง 

 รูปทรง - Vaporwave   มักนิยมใช้รูปทรงของสินค้า งานประติมากรรม และวัตถุที่มี

พ้ืนผิวสีสันแบบเลื่อมพราย 

 ที่ว่าง – พ้ืนที่ว่างที่เกิดขึ้นในงานนิยมใช้คู่สีอย่างน้อย 2 สี ซึ่งคู่สีที่นิยมเลือกใช้คือ ม่วง-

ชมพู, เขียว-ชมพู เป็นต้น 

 พ้ืนผิว – นิยมใช้พื้นผิวของผิวน้ าในงาน หรือพ้ืนที่ที่สามารถสะท้อนแสงได้ 

 สัดส่วน - นิยมใช้สัดส่วนแบบ สมมาตรในงานออกแบบ หรือการวางวัตถุชิ้นเดียวไว้ตรง

กลาง 

 

เชิงสังคม วัฒนธรรม 

ในด้านเนื้อหาเชิงสังคมจากที่ข้าพเจ้าได้ศึกษาจากการติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนที่

ชื่นชมในศิลปะประเภทนี้ รวมถึงการตีความด้วยประสบการณ์ของข้าพเจ้า จากที่เห็นในกลุ่มสนทนา 
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มีการโต้เถียงกันเกี่ยวกับความหมาย สัญลักษณ ์และสัญญะ ที่ถูกหยิบน ามาใช้ในการออกแบบ เห็นได้

หลักๆ จากภาพที่ถูกปะติดปะต่อกันบนผลงานทัศนศิลป์ของ Vaporwave  

Vaporwave นั้นเกิดตั้งแต่ปี 2010 ขึ้นในสังคมออนไลน์(โลกอินเตอร์เน็ต)และจะด ารงอยู่ใน

อินเตอร์เน็ตต่อไป ความน่าสนใจจากงานออกแบบท าให้ดึงดูดความสนใจต่อผู้คนมากมายจนเกิดเป็น

กลุ่มสนทนาขนาดใหญ่ในเว็บไซต์(E) Reddit ผู้คนที่หลงใหลในผลงานเกิดการรวมตัวถกเถียงถึง

ความหมายของ Vaporwave ทั้งยังมีการน าเสนอผลงานการออกแบบของแต่ละคน หลากหลาย

ความเห็น หลากหลายข้อมูลที่รวมกันนั้นเป็นที่สังเกตได้ว่า Vaporwave แท้จริงแล้วคือการหยิบยืม

ลักษะเด่นของวัฒนธรรมในแต่ละยุคสมัยเข้ามารวมกัน เช่น ผลงานประติมากรรมกรีก-โรมัน, สีสัน

ของแสงไฟสังเคราะห์, นวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Microsoft 

Window 95,98), เครื่องดื่มน้ าอัดลมที่ดงัข้ามยุคสมัย (โค้ก, เป๊ปซี่) หยิบยืมเอาจุดเด่นจากแต่ละอย่าง

มารวมกันจนเกิดเป็นรูปแบบทัศนศิลป์แบบใหม่ให้ผู้คนในปัจจุบันให้ชื่นชม 

สังคมออนไลน์ที่เกิดขึ้นจากผลงาน Vaporwave นั้นถูกผลักดันจากกลุ่มคนเพียงไม่กี่คน จน

เกิดเป็นวงกว้าง และแพร่ขยายอย่างรวดเร็วด้วยอินเตอร์เน็ต และแทรกตัวจากกลุ่มเล็กๆ ส่งอิทธิพล

ไปสู่วงการออกแบบต่างๆ จนปัจจุบัน เราสามารถเห็นลักษณะเด่นของ Vaporwave อยู่ในทุกสื่อ ทุก

สถานที่ และด้วยอิทธิพลเดียวกันนี้ ได้ส่งต่อรูปแบบทางแนวความคิดการหยิบยืมลักษณะเด่นของสิ่ง

ต่างๆ จนแตกแขนงออกไปมากมายทั่วสังคม 

ด้านจิตวิทยา 

 แสง - ในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยานักศึกษาคาดว่าการใช้แสงแบบนีออนในการ

ออกแบบผลงานของ Vaporwave นั้นสามารถสร้างความน่าดึงดูดหรือหลงใหลในการ

จ้องมองแสงเหล่านั้นเป็นเวลาชั่วขณะหนึ่ ง เนื่องมาจาก แสงเหล่านั้นเป็นสีที่ถูก

สังเคราะห์และพัฒนามาจากเทคโนโลยี  

 สี - ลักษณะของสีที่มีความสดจัดและเห็นได้ชัดเจน ด้วยสีหลักที่เป็นสีเขียวมิ้น และ สี

ชมพูซึ่งอุณหภูมิสีนั้นมีค่าออกไปในทางสีโทนเย็นท าให้ เมื่อมองภาพเหล่านี้จะเกิด

ความรู้สึกผ่อนคลาย 
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 องค์ประกอบ - ด้านองค์ประกอบ ให้ความรู้สึกเบาบาง เนื่องมาจากการวางวัตถุลอย ไว้

ในพ้ืนที่ว่าง เมื่อชมภาพไปเรื่อย ๆ ก่อให้เกิดอาการท่ีปล่อยจิตใจหลุดลอยไปกับภาพและ

เสียง  
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ด าเนินการลงพ้ืนที่เพื่อศึกษาการตกแต่งร้านด้วยสไตล์ที่เกี่ยวข้องกับผลงาน - V8 Diner 
 

 

ภาพที่ 40 ร้าน V8 diner, ที่มา : Facebook : V8 Diner Bangkok, เข้าถึงเมื่อ 18 ธันวาคม 2561, 
เข้าถึงได้จาก 
https://www.facebook.com/v8diner/photos/p.1995983207116934/1995983207116934
/?type=1&theater 

 

วันที่ลงพื้นที่ : 8 พฤษภาคม 2561, ช่วงเวลา 20.00 น  –22.00 น. 

เหตุผลในการลงพื้นที่ : เนื่องจากร้านนี้เป็นสถานที่ที่มีการใช้ไฟและรูปแบบของการจัดองค์ประกอบ

ของวัสดุต่างๆ ภายในร้านที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบงานทัศนศิลป์ของ Vaporwave 
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ภาพที่ 41 ภายในร้าน V8 Diner 
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ภาพที่ 42 ภายในร้าน V8 Diner 

 

ประโยชน์จากการลงพ้ืนที่ร้าน V8 Diner 

1. เข้าใจลักษณะของการจัดวางไฟนีออนสี ให้เกิดผลกับพื้นท่ีในองค์ประกอบภาพรวม 

2. การตกแต่งร้านสไตล์อเมริกันยุค 80 ที่เป็นยุคที่ Vaporwave น าสีสันที่เกิดขึ้นในยุคนี้มาใช้ 

3. เข้าใจเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการสะท้อนของแสงไฟนีออนสี กับวัตถุรอบข้าง 

ซึ่งลักษณะการตกแต่งร้านค่อนข้างตรงกับที่ต้องการน ารูปแบบการจัดแสงมาใช้กับผลงาน โดยสี

หลักของสถานที่เน้นไปที่โทนชมพู ทางเดินปูกระเบื้องเป็นลายตารางหมากรุกขาวสลับด าที่ เป็นลาย

สุดคลาสสิกที่เกิดจากการเรียงแผ่นสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีด าและขาวสลับกันไป นิยมใช้ใน พระราชวัง 

รวมถึงบ้านเจ้านายชั้นสูงในรัชสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่  14 หรือ ยุคเรอเนซองส์ โทนร้านแนวอเมริกันยุค

การใช้ไฟทางร้านติดตั้งจะเน้นไปที่การใช้  80LED ติดตามขอบ แต่มันแสดงค่าความสว่างได้ไม่มากนัก

จึงเน้นไปที่จ านวนของไฟต่าง ๆ และมีไฟหลักติดอยู่ที่บนแพดาน 
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การสนทนาผ่าน Social Media กับบุคคลที่ชื่นชอบเช่นเดียวกัน 
  

 

ภาพที่ 43 บัญชีผู้ใช้ Facebook ของ บ.ก. Fungjaizine : คุณอ๊ิก มนต์ทิพา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
ภาพที่ 44 มนต์ทิพา วิโรจน์พันธุ์, The is not vaporwave : แล้วจริง ๆ มันคืออะไรกันแน่, เข้าถึง
เมื่อ 7 พฤษภาคม 2561, เข้าถึงได้จาก 
https://www.fungjaizine.com/article/guru/vaporwave 
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บทสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 

สัมภาษณ์ผ่านสื่อออนไลน์ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 13:14 น. 

ผู้สัมภาษณ์ : สวัสดีครับผมชื่อเพ้นนะครับ อยากสอบถามว่าคุณเป็นคนเขียนคอลัมนี้ใช่ไหมครับ

https://www.fungjaizine.com/article/guru/vaporwave 

คุณมนต์ทิพา : ใช่ค่ะเจอข้อผิดพลาดตรงไหนแจ้งได้นะคะ , 

ผู้สัมภาษณ์ : เปล่าครับชอบมากๆ และก าลังท าศิลปนิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับ vaporwave อยู่น่ะครับ 

คุณมนต์ทิพา : โอเคค่ะ จะเอาข้อมูลไปใช้อ้างอิงก็ได้นะคะ 

ผู้สัมภาษณ์ : สะดวกให้สัมภาษณ์เพ่ือเก็บข้อมูลไหมครับ อยากรู้รายละเอียดโครงสร้างของการ

เลือกใช้ทัศนธาตุในงานภาพน่ะครับ 

ผู้สัมภาษณ์ : เราไม่ใช่สาย visual ขนาดนั้นนะคะแต่พอจะพูดเรื่องดนตรีได้แต่ถ้าทฤษฎีศิลป์ ,

องค์ประกอบศิลป์คงไม่ชัดเจนค่ะ 

ผู้สัมภาษณ์ : อ้อ ถ้าเป็นด้านวิวัฒนาการของ Vaporwave ในการหยิบเอาเนื้อหาที่หม่นๆ มาใช้หล่ะ

ครับมีรายละเอียดปลีกย่อยนอกเหนือจากในคอลัมหรือเปล่าครับ 

คุณมนต์ทิพา : เท่าที่พอจ าได้คือมันก็เป็นอิทธิพลมาจากพวก cyber punk เด็กหน้าห้องอเมริกัน

เกรียน ๆ ที่เอานั่นนี่มาปะติดกัน ดูไม่เชื่อมโยงเท่าไหร่ ไม่ค่อยคิดว่ามันเป็นรายละเอียดหม่น ๆ นะคะ 

ดูเป็นการเล่นสนุกมากกว่า ตัวที่ดาร์กอะน่าจะเป็น cyber punk 

ผู้สัมภาษณ์ : ครับ แล้ว ,Vaporwave มีความเชื่องโยงกับ Synthwave มั้ยครับ เพราะมีความ

คล้ายกันบางอย่าง 

คุณมนต์ทิพา : ติดว่าด้วยตัวซาวด์ดนตรีที่เขาใช้นะคะ ก็คือเป็นอิเล็กทรอนิก เป็นซินธิไซเซอร์

เหมือนกัน แค่ตัวก าหนดว่ามันคือเวเปอร์มันก้ต้องมีพวกองค์ประกอบวิชวลมาด้วยแหละ กับอะไรที่

มันเป็นการใช้ลูปในเพลง การตัดแปะท่อนเพลงให้มันซ้ า ๆ กระตุก ๆ อะ เวเปอร์เวฟส าหรับเรามันดู

เป็น subculture มากกว่าแค่ดนตรี มันมีพาร์ตอื่นด้วย 

ผู้สัมภาษณ์ : เห็นด้วยครับ  
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คุณมนต์ทิพา : แต่ตอนนี้วิชวลเวเปอร์แพร่หลายแล้วนะคะ 

ผู้สัมภาษณ์ : ครับเป็นไปได้มั้ยว่าที่ศิลปินสร้างคอนเท้นต์พลงแบบนี้ขึ้นเพ่ือต่อต้านวัฒนธรรมกระแส

หลักของสังคม ? 

คุณมนต์ทิพา : เป็นไปได้ค่ะ อันนี้ imo คือมันก็คงเบื่อ ๆ อะไรเลยสร้างคัลเจอร์เพ้ียน ๆ พวกนี้ข้ึนมา 

ค าว่า a e s t h e t i c ท าไมมันต้อง stylized แบบนี้ หรือท าไมมันต้องเป็นค านี้ เอามาจากไหน หรือ

จริง ๆ มันก็อาจจะไม่ได้ต่อต้าน แต่ใช้ว่าเสียดสีรึเปล่า เพราะตอนนั้นวัฒนธรรมอนิเมะมันอาจจะก าลัง

แพร่หลายมาก ๆ ในเมกา หรือจริง ๆ มันก้อาจจะเป็นค าชื่นชมก้ได้ แบบชอบมากเลยต้องเอามาย่อย,

จนเป็นฟอร์มของตัวเอง 

ผู้สัมภาษณ์ : แล้วในมุมมองคุณอ๊ิก หลังจากที่เขียนคอลัมนั้นไปแล้วจนถึงตอนนี้ กระแสของเวเปอร์

ในกลุ่มคนไทยตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ 

คุณมนต์ทิพา : ก็รู้สึกว่ามันไม่ได้บูมนะ มันบูมเมื่อตอนช่วงก่อนหน้าที่เราเขียนประมาณ 2-3 ปี ใน

กลุ่มนิชมาก ๆ จนมันมีเพลงใหม่ของ summer dress ที่คนเอาไปพูดว่าแบบ เออ เวปว่ะ หรือแม้แต่

เดอะทอยเพลงก่อนฤดูฝนที่เขาเคลมว่าเปนเวปอะ แต่มันไม่ vaporwave เพียวขนาดนั้น ซัมเมอร์เด

รสนี่ไม่ใช่เลยเราก้เลยหงุดหงิดละก้เขียนอันนี้ขึ้นมา 55 แต่ส่วนตัวก้ไม่ได้อินกะเวปขนาดนั้น น่าจะซา 

ๆ ไปแล้วช่วงนี้ 

ผู้สัมภาษณ์ : ขอบคุณมากครับที่สละเวลา ขออนุญาติน าข้อมูลในคอลัมมาอ้างอิงในเล่มศิลปนิพนธ์

นะครับ 

 จากการสัมภาษณ์คุณมนต์ทิพา จะเห็นได้ว่า Vaporwave ถูกสร้างมาจากวัฒนธรรมภาพใน

อินเตอร์ต่างๆ มาประสานรวมกันจนเกิดเป็นลักษณะเด่นของภาพ แนวเพลง วัฒนธรรมเพลงกระแส

รองนี้ขึ้นมา แพร่หลายไปสู่สังคมออนไลน์ที่ต่างๆ มากมายและมาสู่สังคมออนไลน์ของไทยช่วงปี  

จนมาถึงปัจจุบัน 2558 
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การสังเคราะห์ผลงาน 
 ในส่วนการสังเคราะห์ผลงานที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นนั้น มีวิธีการจ าแนกการสังเคราะห์ข้อมูลโดย

ใช้ 3 ลักษณะหลัก คือ ด้านกายภาพของผลงาน, ด้านแนวความคิดของผลงาน และด้านทฤษฎีที่

เกี่ยวข้องกับผลงาน เป็นรูปแบบเดียวกันในการอธิบายลักษณะด้านต่าง ๆ ที่กล่าวถึง โดยเริ่มจาก

ผลงานชุดที่ 1 ไปจนถึงผลงานชุดที่ 7 รวมไปถึงการสรุปผลลัพธ์ในการสร้างสรรค์ผลงานกับสถานที่

ต่าง ๆ  

ผลงานชุดที่ 1 – Fitness (Fit-Corner สาขาพหลโยธิน รามอินทรา) 

 

ภาพที่ 45 ภาพร่างผลงานชุดที่ 1 

 

ภาพที่ 46 ภาพร่างผลงานชุดที่ 1 
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การออกแบบผลงานชุดที่หนึ่ง และลักษณะของอาคาร 

 เนื่องจากตัวอาคารมีจ านวนชั้นทั้งหมดสามชั้น และในช่วงเวลาที่ได้ท าการถ่ายภาพเพ่ือ

น ามาใช้เป็นข้อมูลในการท าแบบร่างเพ่ือน าเสนอต่อสถานที่และอาจารย์  ได้ท าการขอถ่ายภาพใน

บริเวณห้องเวทเทรนนิ่งชั้นสามตามภาพที่ ซึ่งในขณะนั้นพิจารณาดูแล้วมีความเป็นไปได้ที่ 21 และ 20

สามารถสร้างสรรค์ผลงานคือท้ังงานติดตั้งผลงาน แต่สถานที่จริงหลังจากได้น าเสนอต่อเจ้าของฟิตเนท

แห่งนี้แล้ว ทางเจ้าของได้แนะน าให้ติดตั้งที่บริเวณชั้นหนึ่งจะสามารถเข้าถึงผู้คนที่เข้าใช้บริการได้

ดีกว่า จึงได้ท าการวัดพื้นที่และเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการน าเข้าไปติดตั้งกับพ้ืนที่ ท าให้มีตัวเลือกใน

การติดผลงานเป็น ตัวเลือกคือ 2 

1. ชั้น 3 ของอาคาร  

ซึ่งเป็นตัวเลือกแรกของการน าเสนอโครงการต่ออาจารย์ที่ปรึกษา การที่เลือกชั้น 3 ของ

อาคารในครั้งแรกนั้นเพราะว่ายังไม่ได้ท าการติดต่อด าเนินการกับสถานที่ท าให้และชั้นที่มี

ผู้ใช้บริการน้อยในแต่ละวันจึงคาดว่าจะไม่ท าให้รบกวนผู้ที่เข้าใจบริการกับสถานที่นี้มากนัก 

2. ชั้น 1 ของอาคาร 

หลังจากได้ท าการพูดคุยและยื่นเอกสารการขอท าโครงการต่อผู้บริการสถานที่ จึงมีการสรุป

ได้ว่าทางสถานที่ยินดีที่จะให้ท าการติดตั้งผลงานที่บริเวณชั้น 1 ของตัวอาคารที่สามารถท าให้

ผู้คนเข้าถึงตัวผลงานได้มากกว่าการขึ้นไปติดตั้งในบริเวณชั้น 3 ของสถานที่ 
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ภาพที่ 47 อาคารชั้น 1 ที่ตัดสินใจติดตั้งผลงานในพ้ืนที่ 

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน 

1. ติดต่อสถานที่เพ่ือเข้าไปเก็บข้อมูล และส่งเอกสารเพื่อขอด าเนินการจัดท าโครงการ 

2. เก็บภาพภายในสถานที่ 

3. สเก็ตชภ์าพผลงงานจากรูปถ่ายที่ถ่ายมา 

4. ส่งเอกสารแสดงภาพสเก็ตชข์องผลงานอีกครั้ง 

5. ด าเนินการวัดพ้ืนที่เพ่ือท าการต่อสายไฟต่างๆ 

6. ติดตั้งผลงาน 

7. เปิดแสดงผลงาน และเก็บข้อมูล 

การจ าแนกวิธีการสังเคราะห์ข้อมูลศิลปนิพนธ์ชุดที่ 1 

ด้านกายภาพของผลงานชุดที่ 1 ซึ่งเป็นผลงานชิ้นแรกในโครงการศิลปนิพนธ์การจัดการกับ

พ้ืนที่นั้นไม่มีปัญหามากนัก แต่การจัดการติดตั้งไฟเข้ากับวัตถุอุปกรณ์ภายในพ้ืนที่ค่อนข้างมีความ

ซับซ้อนและใช้เวลามากในการค านวณ การผลิต และติดตั้ง แต่สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ซ่ึงผลง

ทางกายภาพที่ออกมาสามารถสร้างพ้ืนที่ของแสงภายในสถานการณ์ท่ีก าหนดไว้เป็นอย่างดี 

ด้านแนวความคิดของผลงานกับสถานที่ของผลงานนั้นข้าพเจ้าท าการเลือกสถานที่แรกที่ซึ่ง

เป็นสถานที่ออกก าลังกายเพราะลักษณะการท ากิจกรรรมในสถานที่แห่งนี้นั่นมีความเกี่ยวข้องกับ
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ผลงานทัศนศิลป์ที่ข้าพเจ้าไปน าเสนอตัวอย่างไปในบทที่ผ่านมา  นั่นคือผลงานทัศนศิลป์ของ 

Vaporwave นั้นมักใช้รูปร่างลักษณะร่างกายในอุดมคติของเทพกรีก-โรมัน ที่มีความสมบูรณ์ของ

ร่างกายได้สัดส่วนสวยงาม นั่นจึงเป็นเหตุผลหลักในการเลือกสร้างสรรค์ผลงานกับสถานที่ออกก าลัง

กายซึ่งเกี่ยวข้องกับความต้องการมีร่างกายที่สมบูรณ์และสวยงามในอุดมคติ มาผสานกับบรรยากาศ

ของแสงในแบบ Vaporwave เพ่ือสร้างความแปลกใหม่ทางความรู้สึกในขณะก ากิจกรรมในสถานที่ 

ด้านทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับผลงานชิ้นนี้คือการจัดแสงกับพ้ืนที่ และการศึกษาการใช้รูปแบบ

ของสีเพ่ือสร้างอารมณ์ความรู้สึกกับผู้ชม ซึ่งสีชมพูที่อยู่ในสถานที่นั้นข้าพเจ้าได้น าเอาข้อมูลจาก

บทความต่างประเทศมาเป็นข้อมูลอ้างอิงในการสร้างสรรค์ผลงาน4 ซึ่งจากข้อมูลที่ได้รับมาสีชมพูนั้น

จะสามารถช่วยเพ่ิมสมาธิในการออก าลังกาย อีกทั้งสีชมพูนั้นจะส่งผลต่อความรู้สึกผ่อนคลายของ

กล้ามเนื้อ และความสว่างจากแสงไฟนีออนสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการออกก าลังกายได้อีกด้วย 

การน าข้อมูลมาใช้ 

 ข้อมูลที่น ามาใช้ในผลงานชุดแรกนี้เกิดขึ้นจากนัยยะส าคัญ ที่สามารถเห็นและรับรู้ได้จากทาง

กายภาพทั้งการออกก าลังกายกับการออกแบบภาพกราฟิกที่ปรากฏอย่างชัดเจนจากทัศนศิลป์ที่

เกิดขึ้นจากแนวทางดนตรีของเวเปอร์เวฟ โดยเลือกน าเอาบรรยากาศของแสงในงานทัศนศิลป์ที่

กล่าวถึงมาใช้เป็นแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของตนเองกับพ้ืนที่ อีกทั้งใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการ

ใช้สีกับการออกก าลังกายในการศึกษาข้อมูลและผลลัพธ์ที่ได้จากผู้ใช้ 

ชุดความรู้ที่เกี่ยวข้อง 

 ในผลงานชุดแรกนั้น นักศึกษาได้น าชุดความรู้ที่เก่ียวข้องดังนี้มาใช้ในกระบวนการสร้างสรรค์ 
1. การจัดแสงกับพ้ืนที่ 
2. การศึกษารูปแบบของการใช้แสงในงานทัศนศิลป์แบบเวเปอร์เวฟ 
3. การศึกษาประวัติความเป็นมาของแนวดนตรีที่กล่าวถึง 

4. สุนทรียภาพที่เป็นผลมาจากรูปปั้นกรีก-โรมัน ที่สื่อถึงร่างกายในอุดมคติที่แฝงอยู่ในงาน

ทัศนศิลป์เวเปอร์เวฟ 

                                                   
 4 PRATIK DHOLAKIYA, HOW COLOR AFFECTS YOUR WORKOUT ,Find out which colors 
work for and against your training for optimal results, เข้าถึงเมื่อ 15 เมษายน 2562, เข้าถึงได้จาก
https://www.muscleandfitness.com/workouts/workout-tips/how-color-affects-your-workout 

https://www.muscleandfitness.com/authors/pratik-dholakiya
https://www.muscleandfitness.com/workouts/workout-tips/how-color-affects-your-workout
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ผลตอบรับจากการส่งความคืบหน้าครั้งที่ 1 

ตัวงานที่มีลักษณะแบบผสมผสานระหว่างพ้ืนที่จริงและเสมือน ถ้าต้องการท าให้ยิมที่มี

ลักษณะแข็งกระด้างเปลี่ยนบรรยากาศด้วยแสงให้เห็นชัดเจนมากขึ้น ควรถ่ายวิดีโอใหม่ และ visual 

space ยังไม่ปรากฏให้เห็นมากนัก ถ้าเป็นไปได้อาจที่จะสามารถท าเป็น Performance น าเสนอรู้

ผู้ชมด้วยวิดีโอสารคติของผลงาน อีกทั้งในการส่งความคืบหน้าครั้งที่ ยังมีแรงดึงดูดต่อคนดูได้ไม่ดี 1

และการถ่ายท าภาพยังไ พอม่นิ่งท าเกิดภาพรวมของผลงานยังดีเท่าที่ควร 

การอธิบายจุดประสงค์ และการอธิบายขอบเขตยังไม่ชัดเจน วิธีการอธิบายเริ่มต้นยังไง สิ่งที่

ข้าพเจ้าต้องการสื่อนั้นมีจุดมุ่งหมายไปสู่อะไร ในขณะที่ข้อต่อรองคือสถานที่ที่จะเข้าไปปฏิบัติผลงาน 

ควรจัดการกับสถานที่ด้วยแสงและบันทึกเป็น Document ที่ท าให้คนดู ดูได้อย่างไม่ล าบากและยัง

ไม่ได้ใส่ใจในฟังก์ชั่น(E) ของสถานที่เท่าท่ีควรสามารถจ าแนกความเห็นได้ดังนี้ 

1. Vaporwave ที่น ามาใช้เป็นแค่ที่มา ที่น าไปสู่การใช้แสงกับสถานที่โดยมีลักษณะของสถานที่

เป็นข้อต่อรอง ที่กล่าวว่าเรามีใช้ชีวิตด้วยการน าเอาศิลปะแบบนี้มาอยู่ในชีวิตประจ าวัน ซึ่ง

เราได้ใช้รูปแบบนั้นในการแสดงออกทางศิลปะ 

2. ยังไม่มีภาพมุมกว้างที่จะสามารถมองเห็นสถานที่ให้อยากท่ัวถึง 

3. เพ่ิมอุปกรณ์แสงให้มีความเข้มของแสงมากข้ึน 

แนวทางการพัฒนาผลงาน 

 แนะน าให้เป็นสถานที่ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยที่สามารถควบคุมแสงของตัวอาคารได้ 

 สร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจจากกรรมการ ยังขาดความน่าเชื่อถือ* 

สิ่งท่ีท าหลังจากส่งความคืบหน้าครั้งที่หนึ่ง 

1. ค้นหาหลอดไฟ หรืออุปกรณ์ให้แสงสว่างอ่ืนๆเป็นทางเลือกไว้หลายๆทางในการน ามาใช้กับ

ผลงาน 

2. ค้นหาสถานที่ส าหรับการจัดแสดงผลงาน 

- กายภาพและลักษณะของสถานที่ 

3. จากสองส่วนด้านบนออกแบบ และสเกต็ช์การจัดวางกับพื้นท่ี 
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ผลงานชุดที ่2 – บ้านเก็บของเก่า 
 

 

ภาพที่ 48 ภาพสถานที่ที่ยังไม่ได้ติดตั้งแสงไฟ 

 

 

ภาพที่ 49 ภาพสถานที่ที่ยังหลังติดตั้งแสงไฟ 
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ภาพที่ 50 ภาพสถานที่ที่ยังไม่ได้ติดตั้งแสงไฟด้านข้าง 
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ภาพที่ 51 ภาพสถานที่ที่ยังหลังติดตั้งแสงไฟด้านข้าง 

ผลงานชุดที ่2 – ร้านขายของช า 
 

       

ภาพที่ 52 ภาพสถานที่ร้านขายของช าที่ติดตั้งผลงานเรียบร้อยแล้ว 
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ภาพที่ 53 ภาพสถานที่ร้านขายของช าที่ติดตั้งผลงานเรียบร้อยแล้ว 

 

จากผลงานชุดที่สอง 

 ในผลงานชุดที่สองนี้ นักศึกษาได้ท าการติดต่อและเข้าไปปฏิบัติผลงานจริงผลไม่ได้เก็ตช์

ผลงานที่แน่นอนอันเนื่องมาจากลักษณะของพ้ืนที่ที่วัตถุขยับไปมาได้ตลอดเวลาจึงสามารถท าได้เพียง

ประมาณขนาดของพ้ืนที่และจ านวนของหลอดไฟที่จะน ามาติดตั้งกับพ้ืนที่  นอกจากนี้นักศึกษาได้ท า

การสร้างสรรค์ผลงานการติดตั้งแสงไฟกับพ้ืนที่ทั้งสิ้นสองสถานที่ด้วยกัน คือ  

1. บ้านเกบ็ของเก่าจ านวนเครื่องดื่มแบรนด์ดังอย่างโค้ก และเป๊ปซี่ 

2. ร้านขายของช าติดถนน ใกล้ชุมชนผู้ใช้แรงงาน 

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน 

1. ติดต่อสถานที่เพ่ือเข้าไปเก็บข้อมูล และส่งเอกสารเพื่อขอด าเนินการจัดท าโครงการ 

2. เก็บภาพภายในสถานที่ 

3. ด าเนินการวัดพ้ืนที่เพ่ือท าการต่อสายไฟต่างๆ 

4. ติดตั้งผลงาน 

5. เปิดแสดงผลงาน และเก็บข้อมูล 
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น าเสนอผลงานในรูปแบบวิดีโอ  

มีทั้งหมด 3 วิดีโอด้วยกัน และแต่ละวิดีโอถูกตัดให้มีความแตกต่างกัน 3 รูปแบบ ความยาว
วิดีโอละประมาณ 4 นาที ดังนี้  

1. วิดีโอ Document ผสม Video art / ความยาว 4 นาที  

2. วิดีโอ Document ตัดสลับภาพ / 3.42 นาที (ใช้แสดง) 

3. วิดีโอ document แบบ Multiple Screen / 3.42 นาที  
 

วิดีโอชุดที่ 2 ช้ินที่ 1 (ภาพที่ 48 - 49) 

ประเด็นหลักของวิดีโอชิ้นนี้คือการถ่ายทอดความก้ ากึ่งระหว่างโฆษณาชวนเชื่อจนกลายเป็น

วัฒนธรรมแบรนด์ที่ยิ่งใหญ่และส่งอิทธิพลต่อทุกคน กับการถูกส่วนหนึ่งของแบรนด์ที่สร้างกระแสของ

วัฒนธรรมภาพในโลกอินเตอร์เน็ตจนแพร่หลายอย่างรวดเร็วจากภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์เข้าไป

สอดแทรกอัตลักษณ์ของแบรนใหญ่นั้น นั่นคือสีของแบรนนั้นเองโดยมีผลิตภัณฑ์หลัก เครื่องหมาย 3

Vaporwave การค้าที่ถูกใช้ในงานทัศนศิลป์ของ 

ชุดความรู้ที่เกี่ยวข้อง 

 จากสีที่ข้าพเจ้าเลือกใช้ในการติดตั้งกับพ้ืนที่ นั้นมีบทความที่กล่าวถึงเกี่ยวกับการออกแบบ
หน้าร้านส าหรับสินค้าด้วยการใช้จิตวิทยาของสี5 ซึ่งกล่าวถึงการออกแบบหน้าร้านด้วยการใช้สีกับ
อารมณ์ที่เกี่ยวข้องไว้ว่า สีน้ าเงินนั้นมีความหมายของความหน้าเชื่อถือ และสีชมพูหรือม่วงนั้น
หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการนั่นเอง นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังได้ท าการตีความ 
ความหมายของสัญลักษณ์ท่ีถูกใช้ในการออกแบบทัศน์ศิลป์ของ Vaporwave เอาไว้ดังนี้ 

1. เหตุผลที่มีเครื่องหมายการค้าของเครื่องดื่มในผลงาน 
เพราะเครื่องดื่มเป็นสินค้าบริโภคที่ทุกคนต้องบริโภค และมีแบรนด์ที่ถูกน า

ภาพลักษณ์มาใช้ในโลกอินเตอร์เน็ต ทั้งยังปรากฏอยู่ในกระแสภาพที่ เกิดขึ้นใน Vaporwave 
ด้วย ไม่เพียงเท่านั้น การตีความในเชิงสัญลักษณ์ของทั้งสองแบรนด์หลักยังเกี่ยวกับข้องกับ

                                                   
 5 Mcintyre Manufacturing Group website, THE PSYCHOLOGY OF COLOR AND HOW YOU 
CAN BENEFIT FROM IT, เข้าถึงเมื่อ 16 เมษายน 2562, เข้าถึงได้จาก 
https://mcintyredisplays.com/blog/color-psychology-for-custom-displays/ 

https://mcintyredisplays.com/blog/author/mcintyreadmin/
https://mcintyredisplays.com/blog/color-psychology-for-custom-displays/
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ระบบทุนนิยมที่ถูกสร้างและยัดเยียดแผ่ขยายออกไปทั่วโลก รวมไปถึงมีการใช้การตลาดที่
เป็นการเหยียดชนชั้น สีผิว เอาไว้เช่นกัน6 
2. นัยยะของ COKE กับผลงาน 

เพราะโค้กเป็นแบรนด์ที่มีความคลาสสิกและมีประวัติของตนเองมาอย่างยาวนาน ซึ่ง
ระยะเวลาตลอดมาที่โค้กได้ถูกจ าหน่ายทั่วโลก ทั้งยังสร้างความเป็นสากลขึ้นมาได้ด้วย
การตลาดของตนเอง  
3. นัยยะของ PEPSI กับผลงาน 

เพราะเป๊ปซี่เป็นแบรนด์คู่แข่งของโค้กมีความพิเศษคือเป๊ปซี่เคยมีเกมเป็นของตัวเอง
ในชื่อว่า Pepsi man และตัวละครหลักของเกมนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของวัฒนธรรมภาพใน 
Vaporwave รวมไปถึงมีการตีความเกี่ยวกับนัยยะนั้นเป็นภาพเหมือนของระบบทุนนิยม
สมัยใหม่เอาไว้ในกลุ่มสนทนาด้วย7 

 
ดังนั้นสถานที่กับวิดีโอโฆษณาของเครื่องดื่มสัมพันธ์  กับทั้งจิตวิทยาของสีที่มักใช้ในการ

ออกแบบการจัดวางสินค้าต่างๆ ให้เกิดผลทางความรู้สึกต่อผู้พบเห็น รวมถึงสถานที่ที่มีความรักต่อแบ
รนด์ และแบรนด์นั้นน าเสนอภาพของความเป็นสากลให้กับผู้บริโภคท้ังโลก 

 

วิดีโอชุดที่ 2 ช้ินที่ 2 (ภาพที่ 52-53) 

เนื้อหาของวิดีโอนี้ยังคงเดิมแต่เปลี่ยนจากการใช้ความเป็นวิดีโออาร์ตมาเป็นการตัดต่อแบบ
ธรรมดา โดยใช้การตัดสลับไปสลับมาภาพละ 3 วินาทีเพ่ือสื่อถึงแบรนเครื่องดื่มทั้ง 3 แบรนด์ และใน
วิดีโอชิ้นนี้แสดงภาพของร้านค้าขายของช าริมถนน ที่สร้างบรรยากาศของแสงในพ้ืนที่แห่งนี้ มุมมอง
ของภาพที่แบ่งเป็น 2 ข้างซ้ายขวาที่แสดงภาพก่อนและหลังการติดตั้งผลงาน 

                                                   
 6 Posted by BrazilianHuevolution on Reddit Discussion board r/Vaporwave, Relation 

between Pepsi and Vaporwave, เข้าถึงเมื่อ 16 เมษายน 2562, เข้าถึงได้จาก 

https://www.reddit.com/r/Vaporwave/comments/awwe6d/relation_between_pepsi_and_vaporwa

ve/ 

 7 Posted by BrazilianHuevolution on Reddit Discussion board r/Vaporwave, Relation 
between Pepsi and Vaporwave,  เข้าถึงเมื่อ 16 เมษายน 2562, เข้าถึงได้จาก 
https://www.reddit.com/r/Vaporwave/comments/awwe6d/relation_between_pepsi_and_vaporwa
ve/ 

https://www.reddit.com/user/BrazilianHuevolution
https://www.reddit.com/r/Vaporwave/comments/awwe6d/relation_between_pepsi_and_vaporwave/
https://www.reddit.com/r/Vaporwave/comments/awwe6d/relation_between_pepsi_and_vaporwave/
https://www.reddit.com/user/BrazilianHuevolution
https://www.reddit.com/r/Vaporwave/comments/awwe6d/relation_between_pepsi_and_vaporwave/
https://www.reddit.com/r/Vaporwave/comments/awwe6d/relation_between_pepsi_and_vaporwave/
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ชุดความรู้ที่เกี่ยวข้อง 

 ในผลงานชุดที่สองนั้น นักศึกษาได้น าชุดความรู้ที่ เกี่ยวข้องดังนี้มาใช้ในกระบวนการ

สร้างสรรค์คือ 

1. การศึกษารูปแบบของการใช้แสงในงานทัศนศิลป์แบบเวเปอร์เวฟ 

2. การศึกษาประวัติความเป็นมาของแนวดนตรีที่กล่าวถึง 

3. การศึกษาวัฒนธรรมภาพของเวเปอร์เวฟที่หยิบน าเอารูปลักษณ์ของแบรนด์มาใช้ 

4. สุนทรียภาพที่เป็นผลมาจากรูปปั้นกรีก-โรมัน ที่สื่อถึงร่างกายในอุดมคติที่แฝงอยู่ในงาน

ทัศนศิลป์เวเปอร์เวฟ 

 

การจ าแนกวิธีการสังเคราะห์ข้อมูลศิลปนิพนธ์ชุดที่ 2 

ด้านกายภาพกับพ้ืนที่ของผลงานชุดที่ 2 ทั้งสองสถานที่มีลักษณะทางกายภาพของสถานที่

แบบเปิดโล่งในขนาดเล็ก(บ้านเก็บของเก่า) และขนานกลาง(ร้านขายของช า) ท าให้การสร้างสรรค์

ผลงานกับพ้ืนที่ต้องปรับเปลี่ยนการใช้แสง และการจัดการกับพ้ืนที่ของบ้านเก็บของเก่าที่เป็นพ้ืนที่เปิด

โล่งขนาดเล็กสามารถควบคุมแสงให้เกิดผลได้ไม่ยากนัก แต่ในขณะเดียวกันการควบคุมแสงท าได้

ค่อนข้างยากในพ้ืนที่ของร้านขายของช าเนื่องจากมีขนาดกว้างและเพดานที่สูงรวมไปถึงแสงไฟจาก

ภายนอกท าให้แสงที่น าไปจัดนั้นส่งผลไม่ได้ตามที่ต้องการ ซึ่งท าให้เกิดความแตกต่างกันอย่างชัดเจน

ทางลักษณะกายภาพของพ้ืนที่ขณะเปิดแสงในภาพรวมที่การจัดไฟในบ้านเก็บของเก่านั้นเด่นชัด

มากกว่า 

ด้านแนวความคิดของผลงานกับสถานที่นั้นถูกเลือกมาใช้เป็นแนวทางหลักในการด าเนินการ

สร้างสรรค์ผลงานในชุดนี้คือสัญลักษณ์เครื่องหมายการค้าของเครื่องดื่มยี่ห้อ  Coke และ Pepsi ซึ่ง

สัญลักษณ์ของเครื่องดื่มทั้งสองนั้นถูกใช้ในผลงานการออกแบบผลงานทางทัศนศิลป์ของศิลปะแบบ 

Vaporwave ด้วยเช่นกัน 

ด้านทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับผลงานนั้นยังคงเป็นในแง่เป็นการศึกษาจิตวิทยาของแสงที่ส่งผลต่อ

ความรู้สึกของผู้ชมและสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ในรูปแบบต่างๆ หากแต่ว่าลักษณะของ

พ้ืนที่แรก(บ้านเก็บของเก่า)เป็นพ้ืนที่ปิด ท าให้แสงแสดงลักษณะทางกายภาพออกเท่านั้น ไม่สามารถ

ศึกษาลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างแน่ชัด และในอีกสถานที่(ร้านขายของ
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ช า) ผู้ชมหรือผู้ใช้บริการสถานที่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางอารมณ์เพียงเล็กน้อยสาเหตุเพราะ

ลักษณะของพ้ืนที่ท าให้แสงที่ถูกติดตั้งกลืนไปกับบรรยากาศรวมไปถึงความสว่างของไฟส่องทางท าให้

ความเข้มข้นของแสงนั้นลดลง จึงท าให้สถานที่ในการสร้างสรรค์ผลงานชุดที่สองไม่เป็นไปตามความ

ต้องการ 
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ผลงานชุดที ่3 -  U-Café 
 

 

ภาพที่ 54 ภาพสถานที่ชุดที่ 3 ก่อนติดตั้งผลงาน ด้านข้าง 

 

 

ภาพที่ 55 ภาพสถานที่ชุดที่ 3 ก่อนติดตั้งผลงาน ด้านหน้า 
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ภาพที่ 56 ภาพสถานที่ชุดที่ 3 หลังติดตั้งผลงาน ด้านข้าง 

 

 

ภาพที่ 57 ภาพสถานที่ชุดที่ 3 หลังติดตั้งผลงาน ด้านหน้า  
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จากผลงานชุดที่สาม 

 ดังนั้นข้าพเจ้า 2561 ปีการศึกษา 1 นี้เป็นผลงานชิ้นสุดท้ายของภาคเรียนที่ 3 ในผลงานชุดที่

ได้ด าเนินการเข้าไปจัดการกับสถานที่ร้านกาแฟ U-Café ภายในพ้ืนที่บริเวณข้างคณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เนื่องจากลักษณะของพ้ืนที่มีความน่าสนใจใน

การเข้าไปสร้างสรรค์ผลงานพ้ืนที่ของแสงให้ทับซ้อนกับความเป็นจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะ

ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่มีลักษณะเป็นห้องสี่เหลี่ยมพ้ืนผ้าที่มีกระจกใสรอบด้าน ท าให้ ด้าน 3

การสร้างสรรค์ผลงานที่ต้องการเปลี่ยนลักษณะทางกายภาพส่งผลต่อผู้คนที่อยู่ในบริเวณนั้นให้เ ข้า

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับผลงานที่ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค ์ขึ้นเป็นอย่างด ี

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน 

1. ติดต่อสถานที่ และน าเสนอผลงาน 

2. วัดขนาดสถานที่และพ้ืนที่ภายใน 

3. โปรโมทกิจกรรม 

4. สเก็ตช์การจัดวาง ติดตั้ง และสีของแสงในจุดต่างๆของพ้ืนที่ 

5. จัดเตรียมอุปกรณ์ 

6. ติดตั้งไฟกับพ้ืนที่ 

7. เก็บข้อมูลบันทึกภาพ และตัดต่อวิดีโอ 

8. น าเสนอผลงาน 

ชุดความรู้ที่เกี่ยวข้อง 

 ในผลงานชุดที่สองนั้น นักศึกษาได้น าชุดความรู้ที่ เกี่ยวข้องดังนี้มาใช้ในกระบวนการ

สร้างสรรค์คือ 

1. แสงสีชมพูกับอารมณ์ความรู้สึก8 

                                                   
 8 Kendra Cherry, The Color Psychology of Pink, เข้าถึงเมื่อ 15 เมษายน 2562, เข้าถึงได้จาก 
https://www.verywellmind.com/the-color-psychology-of-pink-2795819 

file:///C:/Users/USER/Creative%20Cloud%20Files/University%20Project/เอกสารธีสิส/ใหม่/Kendra%20Cherry
https://www.verywellmind.com/the-color-psychology-of-pink-2795819
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2. แสงสีเขียวกับอารมณ์ความรู้สึก9 

3. แสงสีน้ าเงินกับอารมณ์ความรู้สึก10 

การจ าแนกวิธีการสังเคราะห์ข้อมูลศิลปนิพนธ์ชุดที่ 3 

ด้านกายภาพจากการสร้างสรรค์ผลงานชุดที่ 3 ข้าพเจ้าเลือกสถานทีแ่ห่งนี้เพราะลักษณะทาง

กายภาพของสถานที่ ที่ท าให้การจัดแสงเพ่ือเปลี่ยนแปลงบรรยากาศและกายภาพของสถานที่สามารถ

บรรลุสู่เป้าหมายของข้าพเจ้าได้เป็นอย่างดี ทั้งโครงสร้างของอาคารวัสดุภายในอาคารที่เอ้ืออ านวยกับ

การสร้างสรรค์ผลงาน อีกทั้งยังมีกระจกใสที่สามารถเสริมสร้างความสว่างของแสงและเป็นที่ดึงดูด

ความสนใจต่อบุคคลภายนอกในเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ สถานการณ์จ าลองให้เกิด

กระบวนการศึกษาเพ่ือพัฒนาผลงานของข้าพเจ้าในขั้นต่อๆ ไป 

ด้านแนวความคิดของผลงานชิ้นนี้เชื่อมโยงกับจุดมุ่งของข้าพเจ้าคือต้องการสร้างสถานการณ์

จ าลองพ้ืนที่ของแสงที่ทับซ้อนกับความจริง เพ่ือให้ผู้ชมได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์ในบรรยากาศของ

แสงที่ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ข้ึน ซึ่งผลตอบรับที่ได้รับนั่นเป็นไปตามจุดมุ่งหมายได้เป็นอย่างดี 

ด้านทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับผลงานนั้นสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการท าโครงการศิลปนิพนธ์

ที่ข้าพเจ้าได้กล่าวถึงในด้านของการศึกษาจิตวิทยาของแสงในการเปลี่ยนอารมณ์กายภาพของสถานที่

ต่างๆ ในส่งผลไปสู่เปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ของผู้ชมผลงานข้าพเจ้า 

  

                                                   
 9Kendra Cherry, The Color Psychology of Green ,เข้าถึงเมื่อ 15 เมษายน 2562, เข้าถึงได้จาก 
https://www.verywellmind.com/color-psychology-green-2795817 
 10Kendra Cherry, The Color Psychology of Green ,เข้าถึงเมื่อ 15 เมษายน 2562, เข้าถึงได้จาก 
https://www.verywellmind.com/the-color-psychology-of-blue-2795815 

https://www.verywellmind.com/kendra-cherry-2794702
https://www.verywellmind.com/color-psychology-green-2795817
https://www.verywellmind.com/kendra-cherry-2794702
https://www.verywellmind.com/the-color-psychology-of-blue-2795815
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ผลงานชุดที ่ 4 – Draft Beer Addict 
 

 

ภาพที่ 58 ภาพสถานที่ชุดที่ 4 ก่อนติดตั้งผลงาน ด้านหน้า 

 

 

ภาพที่ 59 ภาพสถานที่ชุดที่ 4 ก่อนติดตั้งผลงาน ด้านข้าง 
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ภาพที่ 60 ภาพสถานที่ชุดที่ 4 หลังติดตั้งผลงาน ด้านหน้า 

 

 

ภาพที่ 61 ภาพสถานที่ชุดที่ 4 ก่อนติดตั้งผลงาน ด้านข้าง 
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จากผลงานชุดที่ 4 

 ในผลงานชุดที่สี่นี้เป็นผลงานชิ้นสองของภาคการศึกษาที่   2561 ประจ าปีการศึกษา 2

ข้าพเจ้าได้เลือกสถานที่ที่แตกต่างออกไปนั่นคือร้านคราฟเบียร์ซึ่งมีผู้ใช่บริการเป็นผู้ที่มีอายุอยู่ในช่วง

วัยกลางคนเพ่ือศึกษาถึงผลลัพธ์ของแสงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพ้ืนที่ด้วยแสง 

ต่อผู้ใช้สถานที่ 

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน 

1. ติดต่อสถานที่ และน าเสนอผลงาน 

2. วัดขนาดสถานที่และพ้ืนที่ภายใน 

3. สเก็ตช์การจัดวาง ติดตั้ง และสีของแสงในจุดต่างๆของพ้ืนที่ 

4. จัดเตรียมอุปกรณ์ 

5. ติดตั้งไฟกับพ้ืนที่ 

6. เก็บข้อมูลบันทึกภาพ และตัดต่อวิดีโอ 

7. น าเสนอผลงาน 

ชุดความรู้ที่เกี่ยวข้อง 

 ในผลงานชุดที่สี่นั้น นักศึกษาได้น าชุดความรู้ที่เกี่ยวข้องดังนี้มาใช้ในกระบวนการสร้างสรรค์

คือ 

1. แสงกับอารมณ์ความรู้สึก11 

2. แสงกับความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของสถานที่ และผู้คน 

 

การจ าแนกวิธีการสังเคราะห์ข้อมูลศิลปนิพนธ์ชุดที่ 4 

ด้านกายภาพของสถานที่นี้ได้รับอิทธิพลในการเลือกใช้สถานที่จากผลงานชุดที่  3 ซึ่งเลือกใช้

สถานที่ที่มีกระจกรอบด้านเพื่อเสริมความสว่างและความน่าสนใจของแสงที่ถูกติดตั้ง 

                                                   
 11 Kendra Cherry, Color Psychology: Does It Affect How You Feel?, เข้าถึงเมื่อ 15 เมษายน 
2562, เข้าถึงได้จาก https://www.verywellmind.com/color-psychology-2795824 

https://www.verywellmind.com/color-psychology-2795824
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ด้านแนวความคิดของผลงานคือการสร้างพ้ืนที่ของแสงภายในอาคารสถานที่ ซึ่งกลุ่มคนที่อยู่

ในสถานที่นี้นั้นส่วนใหญ่อยู่ในวัยท างานท าให้สามารถเก็บข้อมูลผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ

เปลี่ยนแปลงของแสงได้ 

ด้านทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับผลงานคือการศึกษาผลกระทบในด้านทางกายภาพและด้านอารมณ์

ของผู้ชมในช่วงวัยท างาน 
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ผลงานชุดที ่5 - THE HUB สายเด็ก 
 

 

ภาพที่ 62 ภาพสถานที่ชุดที่ 5 ก่อนติดตั้งผลงาน บริเวณข้ัน 1 ที่ท ากิจกรรม  

 

 

ภาพที่ 63 ภาพสถานที่ชุดที่ 5 ก่อนติดตั้งผลงาน ภาพรวมอาคาร 
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ภาพที่ 64 ภาพสถานที่ชุดที่ 5 หลังติดตั้งผลงาน ด้านข้าง 

 

 

ภาพที่ 65 ภาพสถานที่ชุดที่ 5 หลังติดตั้งผลงาน บริเวณชั้น 1 
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จากผลงานชุดที่ห้า 

 อันเนื่องมาจากการเข้าไปขอความอนุเคราะห์ ผลงานชุดที่ห้ามีความแตกต่างจากผลงานอื่นๆ
โครงการศิลปนิพนธ์จะต้องให้เด็กในสถานที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ การใช้สถานที่แห่งนี้นั้น
จึงเกิดจากวางแผนก ผลงานที่เกิดขึ้น ับเจ้าหน้าที่ ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการใช้สถานที่จากเดิม
ที่เป็นการ ขอเข้าไปใช้สถานที่โดยไม่เกี่ยวข้องกับบุคคล ให้กลายเป็นการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ทาง
ศิลปะท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับแสง พ้ืนที ่และวัสดุอุปกรณ์ที่ก าหนด ร่วมมือกันสร้างวัตถุทางศิลปะขึ้น ใน
ท้ายที่สุดของการร่วมกันท ากิจกรรมทางศิลปะเกิดเป็นนิทรรศการศิลปะขนาดเล็กๆ ณ สถานที่แห่งนี้ 
แต่ยังคงแนวความคิดเดิมคือการเปลี่ยนกายภาพของพ้ืนที่ด้วยแสงที่ส่งผลจากกายภาพไปสู่ความ
อารมณ์ความรู้สึกของผู้คนทั้งในพ้ืนที่ และท่ีสัญจรผ่านไปมา 
 

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน 

1. ติดต่อสถานที่ และน าเสนอผลงาน 

2. พูดคุยกับน้องในความดูแลของ The hub เกี่ยวกับการสร้างงานนิทรรศการศิลปะขนาด

เล็กๆ และร่วมกับสเก็ตช์การจัดวาง ติดตั้ง และสีของแสงในจุดต่างๆของพ้ืนที่ 

3. จัดเตรียมอุปกรณ์ 

4. ด าเนินการกิจกรรมกับสถานที่และน้องๆ 

5. ติดตั้งไฟ และจัดวางผลงาน 

6. เก็บข้อมูลบันทึกภาพ และตัดต่อวิดีโอ 

7. น าเสนอผลงาน 

ชุดความรู้ที่เกี่ยวข้อง 

 ในผลงานชุดที่ห้านั้น นักศึกษาได้น าชุดความรู้ที่เก่ียวข้องดังนี้มาใช้ในกระบวนการสร้างสรรค์

คือ 

1. แสงกับอารมณ์ความรู้สึก 

2. แสงกับความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของสถานที่ และผู้คน 

การจ าแนกวิธีการสังเคราะห์ข้อมูลศิลปนิพนธ์ชุดที่ 5 

ด้านกายภาพในการเลือกพ้ืนที่ส าหรับผลงานชุดที่ 5 นั้นมีลักษณะทางกายภาพที่ค่อนข้าง

แตกต่างทั้ง 4 สถานที่ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานมาในข้างต้นเพราะ สถานที่นี้มีลักษณะเป็นอาคารพาณิชย์ 
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ตั้งอยู่บริเวณถนน 5 แยก บริเวณชั้น 1 ของอาคารมีลักษณะเป็นพ้ืนที่ว่างเปิดโล่ง และมีกระจกติดตั้ง

ข้างๆ เล็กน้อย 

ด้านแนวความคิดของผลงานชุดที่ 5 เป็นการสร้างนิทรรศการขนาดเล็กซึ่งเกี่ยวข้องกับการ

สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ใช้แสงไฟเป็นส่วนประกอบเพ่ือสร้างเสริมทักษะและศึกษาแนวทางการ

สร้างสรรค์ผลงานของเยาวชนในสถานที่ 

ด้านทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับผลงานชิ้นนี้เป็นการศึกษาการท างานศิลปะกับเยาวชนในศูนย์พักพิง

เยาวชน และศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ก่อน-หลัง สร้างผลงาน 
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ผลงานชุดที ่6 –  บ่อตกกุ้ง เฮง เฮง เฮง 
 

 

ภาพที่ 66  ภาพสถานที่ชุดที่ 6 ก่อนติดตั้งผลงาน ด้านหน้า 

 

ภาพที่ 67 ภาพสถานที่ชุดที่ 6 หลังติดตั้งผลงาน ด้านหน้า 
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จากผลงานชุดที่หก 

 สถานที่ที่ 6 เป็นการหาความเป็นไปได้ในการสร้างสรรค์พ้ืนที่ของแสงกับสถานที่ที่มีขนาด

ใหญ่และเปิดโล่ง เพ่ือดูผลที่เกิดขึ้น อีกทั้งกิจกรรมของสถานที่เป็นกิจกรรมที่ค่อนข้องใช้สายตาแหละ

สมาธิเป็นอย่างมาก การเข้าไปสร้างพ้ืนที่ของแสงกับพ้ืนที่จึงสามารถเก็บข้อมูลได้เป็นอย่างดี 

 

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน 

1. ติดต่อสถานที่ และน าเสนอผลงาน 

2. จัดเตรียมอุปกรณ์ 

3. ติดตั้งไฟ และจัดวางผลงงาน 

4. เก็บข้อมูลบันทึกภาพ และตัดต่อวิดีโอ 

5. น าเสนอผลงาน 

ชุดความรู้ที่เกี่ยวข้อง 

 ในผลงานชุดที่หกนั้น นักศึกษาได้น าชุดความรู้ที่เก่ียวข้องดังนี้มาใช้ในกระบวนการสร้างสรรค์

คือ 

1. แสงกับอารมณ์ความรู้สึก 

2. แสงกับความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของสถานที่ และผู้คน 

การจ าแนกวิธีการสังเคราะห์ข้อมูลศิลปนิพนธ์ชุดที่ 6 

ด้านกายภาพของผลงานชุดที่ 6 นั้นเป็นการทดลองการจัดแสงกับพ้ืนที่ที่มีขนาดใหญ่และเปิด

โล่ง โดยมีบ่อน้ าอยู่กลางห้องไว้ส าหรับท ากิจกรรมส าหรับผู้ใช้บริการสถานที่แห่งนี้ส าหรับการตกกุ้ง 

ด้านแนวความคิดของผลงาน คือการทดลองรูปแบบการจัดแสงที่มีวัตถุหรือสื่อกลางให้แสง

ตกกระทบรูปแบบพ้ืน นั่นคือผิวน้ าเพ่ือศึกษาลักษณะของแสงที่ตกกระทบบนผิวน้ าและผลลัพธ์ที่ได้

หลังจากการเปิดแสงกับการท ากิจกรรมในสถานที่ของผู้ใช้สถานที่ 

ด้านทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับผลงาน การตกกระทบของแสง ศึกษาความเปลี่ยนแปลงระหว่าง

แสงไปสู่ผู้คนที่อยู่สถานการณ์ที่ข้าพเจ้าสร้างขึ้น 
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ผลงานชุดที ่7 - ร้านนม Klennom 
 

 

ภาพที่ 68 ภาพสถานที่ชุดที่ 67 ก่อนติดตั้งผลงาน ด้านข้าง 

 
 

ภาพที่ 69 ภาพสถานที่ชุดที่ 67 หลังติดตั้งผลงาน ด้านข้าง 
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จากผลงานชุดที่เจ็ด 

 ผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานชิ้นสุดท้ายของโครงการศิลปนิพนธ์ชิ้นสุดท้ายเลือกใช้การน าเสนอ

แบบเรียบง่าย นั่นคือการเข้าไปด าเนินการจัดการกับพ้ืนที่และตั้งค าถามเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลง

ทางกายภาพและอารมณ์ความรู้สึกของผู้ที่อยู่ในสถานที่  และสถานการณ์จ าลองของแสงที่ข้าพเจ้าได้

ด าเนินการ 

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน 

1. ติดต่อสถานที่ และน าเสนอผลงาน 

2. จัดเตรียมอุปกรณ์ 

3. ติดตั้งไฟ และจัดวางผลงาน 

4. เก็บข้อมูลบันทึกภาพ และตัดต่อวิดีโอ 

5. น าเสนอผลงาน 

ชุดความรู้ที่เกี่ยวข้อง 

 ในผลงานชุดที่สองนั้น นักศึกษาได้น าชุดความรู้ที่ เกี่ยวข้องดังนี้มาใช้ในกระบวนการ

สร้างสรรค์คือ 

1. แสงกับอารมณ์ความรู้สึกในการทานอาหาร 

2. แสงกับความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของสถานที่ และผู้คน 

การจ าแนกวิธีการสังเคราะห์ข้อมูลศิลปนิพนธ์ชุดที่ 7 

ด้านกายภาพของผลงานชุดที่ 7 นั้นเป็นร้านเบเกอรี่ขนาดใหญ่ ซึ่งข้าพเจ้าเลือกใช้เพียงส่วน

หนึ่งของสถานที่เพ่ือการควบคุมแสงไฟให้อยู่ในความต้องการของข้าพเจ้า บริเวณที่เลือกด าเนินการมี

ลักษณะภาพนอกเป็นกระจกและภายในเป็นพื้นปูนขัดมันสามารถให้แสงตกกระทบได้ดี 

ด้านแนวความคิดของผลงาน การเปลี่ยนแปลงกายภาพของสถานที่ และศึกษาผลกระทบ ความ

เปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ความรู้สึกก่อน - หลังติดตั้งไฟ 

ด้านทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับผลงาน จิตวิทยาสีที่ควรและไม่ควรใช้ในการทานอาหาร 
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บทที่ 4 
 

การสร้างสรรค์และพัฒนาผลงาน 

 

 ผลงานศิลปนิพนธ์ชุด “สุนทรียะของแสง กับพ้ืนที่ : Aesthetic of light with place” คือ

ผลงานที่ต้องการหาความเป็นไปได้ในการน าเอาองค์ประกอบของแสงจากสุนทรียะของงานทัศนศิลป์

รูปแบบ Vaporwave ในโลกอินเตอร์เน็ต มาสร้างบรรยากาศปกคลุมพ้ืนที่ในโลกความเป็นจริง ใน

สถานที่ที่เชื่อมโยง หรือเกี่ยวข้องกันในด้านเนื้อหา และการมีปฏิสัมพันธ์ของผู้กับกับพ้ืนที่ที่ได้ท าการ

เลือกมาปฎิบัติผลงานเพ่ือน าเสนอถึงความงามและความน่าสนใจของทัศนธาตุที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร ์ 

 ในบทนี้ ข้าพเจ้าได้ท าการวิเคราะห์ผลงานในแต่ละชุดโดยละเอียดในการด าเนินการ  ก่อน-

หลัง สร้างสรรค์พ้ืนที่ของแสงให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายและการพัฒนาผลงานของโครงการศิลปนิพนธ์

 

  

ภาพที่ 70 ภาพสถานที่ชุดที่ 1 ก่อนการติดตั้งแสงไฟ
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การวิเคราะห์ผลงานศิลปนิพนธ์ก่อนติดตั้ง – หลังติดตั้ง 
 

ผลงานชิ้นที่ 1  - ฟิตเนส 

กายภาพเบื้องต้น 

มีลักษณะเป็นพ้ืนที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า ความกว้าง เมตร 5.6, ความยาว เมตร 9.7, ความสูง

ประมาณ และมีกระจกเงาติดตั้งในทิศตรงกันข้าม ด้านหน้าเป็นกระจกใสเปิดโล่ง เมตร 4 รวมถึงมี

อุปกรณ์เครื่องเล่นส าหรับออกก าลังกายส่วนใหญ่เป็นแบบ weight machine หรือ เครื่องออกก าลัง

กายแบบใช้กล้ามเนื้อไม่ใช่ส าหรับการคาดิโอ)E (สามารถจุผู้ใช้บริการได้มากสุดประมาณ  15 – 10

ในช่วงเวลาเดียวกัน คน 

 

การจัดการกับกายภาพ 

ข้าพเจ้าด าเนินการติดตั้งไฟเพ่ือเปลี่ยนแปลงกายภาพของสถานที่ด้วยวิธีการใช้จุดเด่นของ

สถานที่ในด้านของวัตถุภายในพื้นที่ที่เป็นเครื่องออกก าลังกาย และวางหลอดไฟไว้รอบบริเวณมุมห้อง

ทั้ง 4 ด้าน 

ภาพที่ 71 ภาพขณะการติดตั้งผลงานในผลงานชุดที่ 1 
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ลักษณะการใช้สีกับสถานที่ 

ผลงานชุดนี้ข้าพเจ้าเลือกใช้สีชมพู และน าเงินของหลอดนีออน ในการจัดวางรอบพ้ืนที่ทั้ง 4 

ด้านของห้อง ส่วนเครื่องออกก าลังกายข้าพเจ้าใช้ไฟเส้น LED แบบดัดงอได้ในการติดตั้งไปตามโครง

รูปของวัตถุ 

 

ผลลัพธ์ที่ได้หลังการติดตั้ง 

หลังจากการติดตั้งผลงานและเปิดแสดงต่อผู้ชม เกิดเป็นกระแสตอบรับที่ดี และไม่ดีจากผู้ชม 

ข้าพเจ้าตึงขอแบ่งเป็น 2 หัวข้อในการอธิบายถึงผลลัพธ์ที่ได้ 

ด้านบวก 

ผลกระทบในด้านบวกจากการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้านั้นเกิดในกลุ่มคนในช่วงวัยรุ่น
จนถึงช่วงวัยผู้ใหญ่ตอนต้น นั่นคือกลุ่มผู้ชมที่ข้าพเจ้าได้ด าเนินการเก็บข้อมูลนั่นคือผู้ชมที่มีส่วนร่วมใน
ระหว่างการด าเนินการเปิดแสงไฟส่วนมาก จะอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 18-35 ปีโดยประมาณ ซึ่ง
บรรยากาศของแสงจะมีผลต่ออารมณ์ความรู้สึก กระตุ้นความตื่นเต้น และสนุกสนานมากขึ้นในขณะ
ท ากิจกรรมออกก าลังกาย ซึ่งส่งผลมากที่สุดคือช่วง 15-25 ปี 

 ด้านลบ 

จากที่กล่าวเกี่ยวกับช่วงวัยและผลกระทบที่เกิดขึ้นในด้านบวกไปแล้ว  บรรยากาศของแสง
เดียวกันนี้เองก็ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอารมณ์ในด้านลบเช่นเดียวกัน  ซึ่งกลุ่มช่วงอายุที่แสง
เหล่านี้สร้างความรู้สึกในด้านลบนั่นคือ ช่วงวัยกลางคนขึ้นไป หรือ 40 ปีขึ้นไป ความสว่างและสีที่
เปล่งออกมาท าให้กลุ่มคนเหล่านี้  ไม่สามารถมีสมาธิในการท ากิจกรรมออกก าลังกายได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ เพราะแสงที่ส่องออกมารบกวนสายตาของพวกเขาโดยตรง อีกทั้งแสงเหล่านี้ไม่ท าให้
เกิดความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ความรู้สึกมากนัก 

อย่างไรก็ดี ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดที่ 1 นั่นเป็นตัวอย่างที่ดีในการท าให้

ข้าพเจ้ารู้จักการใช้แสงให้เกิดผล และการเลือกสถานที่ในการติดตั้งผลงานอื่นๆ เพ่ือพัฒนาทางทักษะ

และแนวความคิดของข้าพเจ้าให้ส าเร็จตามจุดมุ่งหมายไปได้ 

การติดตั้งผลงาน 

1. วัดพ้ืนที่ เพ่ือหาความยาวของสายไฟและจ านวนไฟที่ต้องใช้ 

2. ตัดสายไฟ เชื่อมไฟ LED และบัดกรีสายไฟให้ได้ความยาวตามท่ีต้องการ 
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3. น าไฟเส้น LED มาติดตั้งกับอุปกรณ์และเครื่องออกก าลังกาย 

4. เดินสายไฟไปต่อเข้ากับเครื่องจ่ายไฟให้เรียบร้อย 

5. เปิดทดลองใช้ผลงาน 

 

 

ภาพที่ 72 เส้น LED แบบหักงอได้ที่ใช้ในการติดตั้งผลงาน 

อุปกรณ์ที่ใช้ 

1. หลอดไฟ LED ความยาวหลอดละ 120 ซม. จ านวน 14 หลอด 

2. ไฟ LED เส้นแบบหักงอและตัดได้ความยาวรวม 20 เมตร 

3. สายไฟส าหรับการต่อไฟ LED เส้น รวม 480 เมตร 

4. เครื่องควบคุมการเปลี่ยนสีไฟ LED เส้น 1 เครื่อง 

5. เครื่องจ่ายไฟส าหรับไฟ LED 1 เครื่อง 

6. เครื่องบัดกรี 

7. เทปพันสายไฟต่างๆ 

ระยะเวลาที่ใช้ 

1. ระยะเวลาในการวัดสถานที่ 1 วัน 

2. ระยะเวลาในการเตรียมไฟส าหรับการติดตั้งกับพ้ืนที่ 3 วัน 

3. ระยะเวลาในการติดตั้งกับพ้ืนที่ 2 วัน 
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4. ระยะเวลาในการเปิดผลงาน 3 วัน 

รวมทั้งสิ้น 9 วัน 

 

ความยากในการติดตั้งผลงาน 

การติดตั้งผลงานเป็นแบบติดตั้งไม่ถาวรท าให้การติดตั้งค่อนข้างยาก อีกทั้งการท างานคน

เดียวท าให้ยากต่อการบันทึกขั้นตอนและวิธีการติดตั้ง รวมไปถึงความจ าเป็นที่จะต้องรอเวลาหลัง

สถานที่ปิดให้บริการจึงจะสามารถเข้าไปติดตั้งผลงานได้ แต่ทางผู้บริหารและผู้ดูแลสถานที่ได้ให้การ

ช่วยเหลือเป็นอย่างดี 

 

 

 

 

 

  

ภาพที่ 73 ภาพของสถานที่ผลงานชุดที่ 1 หลังการท าเดินการติดตั้งแสงไฟเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
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ภาพที่ 74 ภาพสถานที่ฟิตเนสหลังจากติดตั้งผลงานและเปิดให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมในผลงาน 
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ผลงานชิ้นที่ 2 – บ้านเก็บของเก่าและร้านขายของช า 
 

     

ภาพที่ 75 บ้านเก็บของเก่าก่อนติดตั้งผลงาน 

กายภาพเบื้องต้น 

บ้านเก็บของเก่าและร้านขายของช าที่อยู่ในโครงการศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2 นั้นมีความคล้ายกันที่

เป็นอาคารแบบเปิดโล่ง แสงไฟจากถนนสามารถแทรกเข้าไปสู่อาคารได้ แต่สถานที่บ้านเก็บของเก่า

นั้นขนาดของพ้ืนที่นั้นเล็กกว่าร้านขายของช ามาก ท าให้การควบคุมอุปกรณ์และแสงที่ต้องการ

สามารถท าได้ง่ายกว่าร้านขายของช า ซึ่งมีขนาดที่ใหญ่กว่ามาก รวมไปถึงเพดานที่สูงราวๆ 7 เมตร

และชั้นวางของที่ตั้งอยู่เต็มพ้ืนที่ ท าให้การด าเนินการวางแผนติดตั้งงานเป็นไปได้ยากกว่าบ้านเก็บของ

เก่าอย่างยิ่ง 

การจัดการกับกายภาพ 

บ้านเก็บของเก่ามีลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ที่เล็กท าให้ข้าพเจ้าสามารถจัดการติดตั้ง

หลอดไฟให้เข้ากับพ้ืนที่ได้โดยการใช้หลอดไฟในจ านวนที่น้อยแต่ยังสามารถสร้างพ้ืนของแสงให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพได้ ซึ่งหลอดไฟที่ถูกติดตั้งในสถานที่นี้นั้น ข้าพเจ้าได้น าไปติดตั้งตาม

ขอบมุมของวัตถุทางๆ และขอบมุมของห้องเช่นเดียวกับสถานที่ในผลงานชุดที่ 1  
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ร้านขายของช านั้นเป็นพ้ืนที่ขนาดใหญ่มาก การจัดการกับพ้ืนที่นี้จึงสร้างความยากในการใช้

แสงให้เกิดผลทางกายภาพได้เต็มที่  ดังนั้นข้าพเจ้าจึงด าเนินการติดตั้งแสงข้างใต้ชั้นวางของ เพ่ือ

เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงของแสง ซึ่งการติดตั้งแสงในจุดที่เลือกนั้นสามารถสร้างพ้ืนที่ของแสงได้เพียง

เล็กน้อย และไม่ส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์มากนักกับผู้ชมในสถานที่ 

ลักษณะการใช้สีกับสถานที่ 

การเลือกใช้แสงกับสถานที่นั้นข้าพเจ้าท าการเลือกใช้แสงสีน้ าเงิน และสีชมพูเช่นเดิม การ

เลือกใช้แสงทั้งสองสีนี้นั้น ด้วยค่าความสว่างของแสงที่หลอดไฟกระจายออกมาจะผสานกันในอากาศ

ท าให้เกิดเป็นสีม่วงอีด้วย รวมไปถึงข้าพเจ้ามีการใช้เส้นของไฟ LED มาช่วยติดตั้งในสถานที่บ้านเก็บ

ของเก่า แต่ในสถานที่ร้านขายของช านั้นพื้นผิวส าหรับติดตั้งไฟเส้นนั้นมีน้อยจึงไม่สามารถติดตั้งได้ 

ผลลัพธ์ที่ได้หลังการติดตั้ง 

หลังจากการติดตั้งผลงานทั้งสองที่ แสงไฟที่เกิดจากการติดตั้งผลงานสามารถดึงสายตาผู้คนที่

เดินผ่านไปมาได้ เนื่องความแปลกตาของแสงที่ถูกเปิดขึ้นในเวลากลางคืนส่งผลต่อสภาพแวดล้อมรอบ

ข้างที่มีลักษณะปกติใช้แสงไฟสีอุณภูมิปกติไม่แตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตามด้วยลักษณะที่ตั้งของ

สถานที่นั้น มีการสัญจรของรถยนต์เป็นส่วนใหญ่จึงท าให้มีปริมาณผู้ชมที่อยู่ในสถานนี้นั้นไม่มากเท่านี้

คาดการณ์ 

การติดตั้งผลงาน 

1. วัดพ้ืนที่ เพ่ือหาความยาวของสายไฟและจ านวนไฟที่ต้องใช้ 

2. ตัดสายไฟ เชื่อมไฟ LED และบัดกรีสายไฟให้ได้ความยาวตามท่ีต้องการ 

3. ต่อสายไฟเข้ากับหลอด LED และเดินสายไฟให้เป็นเส้นเดียวกัน 

4. เดินสายไฟไปต่อเข้ากับเครื่องจ่ายไฟให้เรียบร้อย 

5. เปิดทดลองใช้ผลงาน 

อุปกรณ์ที่ใช้ 

1. หลอดไฟ LED ความยาวหลอดละ 120 ซม. จ านวน 14 หลอด 

2. ไฟ LED เส้นแบบหักงอและตัดได้ความยาวรวม 20 เมตร 

3. สายไฟส าหรับการต่อไฟ LED เส้น รวม 480 เมตร 

4. เครื่องควบคุมการเปลี่ยนสีไฟ LED เส้น 1 เครื่อง 

5. เครื่องจ่ายไฟส าหรับไฟ LED 1 เครื่อง 
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6. เครื่องบัดกรี 

7. เทปพันสายไฟต่างๆ 

ระยะเวลาที่ใช้ 

1. ระยะเวลาในการวัดสถานที่สถานที่ละ 1 วัน = 2 วัน 

2. ระยะเวลาในการเตรียมไฟส าหรับการติดตั้งกับพ้ืนที่รวม 5 วัน 

3. ระยะเวลาในการติดตั้งกับพ้ืนที่ 2 วัน 

4. ระยะเวลาในการเปิดผลงาน 6 วัน 

รวมทั้งสิ้น 15 วัน 

 

 

 

ภาพที่ 76 บ้านเก็บของเก่าหลังติดตั้งผลงานในวิดีโอน าเสนอผลงานศิลปนิพนธ์ชุดที่ 2 
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ผลงานชิ้นที่ 3 – ร้านกาแฟ (U-Café, Silpakorn University) 
 

 

ภาพที่ 77 ภาพของร้านกาแฟ U-Café ก่อนติดตั้งผลงานในวิดีโอน าเสนอผลงานศิลปนิพนธ์ชุดที่ 3 

กายภาพเบื้องต้น 

มีลักษณะเป็นห้องสี่เหลี่ยมขนาด ความกว้าง 4 เมตร, ความยาว 5.6 เมตร, ความสูง 3.8 

เมตร กระจกรอบ 3 ด้านทางด้านหน้า ซ้าย และขวาของสถานที่ ในสถานที่นี้ประกอบไปด้วยโต๊ะ 

เก้าอ้ี บาร์ และอุปกรณ์ในการท ากาแฟ ในแบบที่ร้านกาแฟปกติมี สามารถรองรับผู้ใช้พร้อมกันได้

ประมาณ 15 คนในเวลาเดียวกัน 

การจัดการกับกายภาพ 

ข้าพเจ้าใช้วิธีการติดตั้งไฟกับสถานที่แห่งนี้ด้วยการติดตั้งไฟเข้ากับเสาขั้นกลางระหว่าง

กระจกแต่ละบานเป็นแนวตั้ง และใช้ไฟเส้น LED มาเสริมแสงไฟให้มีจังหวะการเคลื่อนไหวมากขึ้น 

การติดตั้งหลอดไฟระหว่างกระจก จะท าให้แสงที่ส่องออกมาสะท้อนกับกระจกและสร้างความสว่าง

เพ่ิมมากข้ึน 

ลักษณะการใช้สีกับสถานที่ 

ในสถานที่นี้ข้าพเจ้าใช้หลอดไฟทั้งหมด 3 สีคือ สีน้ าเงิน, สีชมพู สีเขียว และ ไฟเส้น LED ที่

สามารถปรับเปลี่ยนสีได้ โดยการใช้หลอดไฟสีน้ าเงินกับสีชมพูติดหลังในพ้ืนที่ที่อยู่ภายนอกเคาทเตอร์

(E) ของสถานที่และใช้หลอดไฟสีเขียวหลังเคาทเตอร์เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของสีที่อยู่ใน
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บรรยากาศมากขึ้น ส่วนของการใช้ไฟเส้น LED นั้นข้าพเจ้าใช้ในการติดตั้งไปตามลักษณะขอบมุมของ

วัตถุต่างๆ ในพ้ืนที่เพ่ือเพ่ิมจังหวะของแสงที่เปลี่ยนไปนั่นเอง 

ผลลัพธ์ที่ได้หลังการติดตั้ง 

ภายหลังการติดตั้งผลงานได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจ สถานที่ที่ได้เข้าไปติดตั้งผลงานกับพ้ืนที่

สามารถสร้างบรรยากาศของโลกจ าลองได้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้  อีกทั้งยังสามารถสร้าง

บรรยากาศจ าลองของโลกเสมือนและเผยแพร่ความรู้  และความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติ การมีอยู่ของ

รูปแบบทางทัศนศิลป์ทั้งการสร้างผลงานศิลปะสถานที่  การจัดวางแสงกับพ้ืนที่ Light Installation 

อีกทั้งที่กล่าวมายังสามารถสร้างความสนุกสนานเปลี่ยนจากร้านกาแฟธรรมดาให้กลายเป็นโลกใน

จินตนาการตามที่ต้องการได ้

 

ภาพที่ 78 ภาพของร้านกาแฟ U-Café หลังติดตั้งผลงานในวิดีโอน าเสนอผลงานศิลปนิพนธ์ชุดที่ 3 

การติดตั้งผลงาน 

1. วัดพ้ืนที่ เพ่ือหาความยาวของสายไฟและจ านวนไฟที่ต้องใช้ 

2. ตัดสายไฟ เชื่อมไฟ LED และบัดกรีสายไฟให้ได้ความยาวตามท่ีต้องการ 

3. ต่อสายไฟเข้ากับหลอด LED และเดินสายไฟให้เป็นเส้นเดียวกัน 

4.  เดินสายไฟไปต่อเข้ากับเครื่องจ่ายไฟให้เรียบร้อย 

5. เปิดทดลองใช้ผลงาน 
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อุปกรณ์ที่ใช้ 

1. หลอดไฟ LED ความยาวหลอดละ 120 ซม. จ านวน 30 หลอด 

2. ไฟ LED เส้นแบบหักงอและตัดได้ความยาวรวม 20 เมตร 

3. สายไฟส าหรับการต่อไฟ LED เส้น รวม 480 เมตร 

4. เครื่องควบคุมการเปลี่ยนสีไฟ LED เส้น 1 เครื่อง 

5. เครื่องจ่ายไฟส าหรับไฟ LED 1 เครื่อง 

6. เครื่องบัดกรี 

7. เทปพันสายไฟต่างๆ 

ระยะเวลาที่ใช้ 

1. ระยะเวลาในการวัดสถานที่ 1 วัน 

2.  ระยะเวลาในการเตรียมไฟส าหรับการติดตั้งกับพ้ืนที่รวม 5 วัน 

3. ระยะเวลาในการติดตั้งกับพื้นท่ี 2 วัน 

4. ระยะเวลาในการเปิดผลงาน 1 วัน 

รวมทั้งสิ้น 9 วัน 
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ผลงานชิ้นที่ 4 - ร้านคราฟเบียร์ (CRAFT BEER ADDICT) 
 

 

ภาพที่ 79 ภาพ Craft Beer Addict ก่อนติดตั้งผลงานในวิดีโอน าเสนอผลงานศิลปนิพนธ์ชุดที่ 3 

กายภาพเบื้องต้น 

ความกว้างด้านหน้า 8 เมตร, ด้านข้าง 7 เมตร, ความสูงประมาณ 2.7 เมตร ด้านหน้าเป็น

กระจกใสเปิดโล่ง ใช้แสงเดิมเป็นสีโทนร้อนคือสีเหลือง สามารถจุคนในสถานที่ในช่วงเวลาเดียวกันได้

ประมาณ 30 – 40 คน ส่วนการใช้สีตกแต่งร้านใช้สีเทาเข้มไปจนถึงด า และใช้ไม้เป็นส่วนใหญ่ในการ

จัดสถานที ่บริเวณสถานที่ตั้งของสถานที่อยู่ติดริมถนนมีผู้คนสัญจรผ่านไปมาสามารถเห็นได้ชัด 

การจัดการกับกายภาพ 

ข้าพเจ้าใช้การติดตั้งหลอดไฟกับสถานที่แบบติดตั้งกับเสาระหว่างกระจกจากที่เคยติดตั้ง

มาแล้วในผลงานชุดที่ 3 เพราะสามารถท าให้ความสว่างของแสงสามารถส่องออกมาได้อย่างทั่วถึง  

ลักษณะการใช้สีกับสถานที่ 

ข้าพเจ้าเลือกให้หลอดไฟเพียงสองสี คือน้ าเงิน และสีชมพูเป็นหลัก ส่วนการใช้ไฟเส้น LED 

นั้นข้าพเจ้าไม่ได้น ามาใช้กับสถานที่แห่งนี้เพราะความกว้างของสถานที่นั้นไม่ท าให้ผู้ชมสังเกตุเห็นไฟ 

LED มากนัก 
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ผลลัพธ์ที่ได้หลังการติดตั้ง 

ลักษณะโดยรวมผู้ใช้จะอยู่ในช่วงอายุวัยกลางคนการเข้ามาใช้บริการเพ่ือการผ่อนคลายจาก

การท างานแสงที่ถูกใช้ในสถานที่จึงมือแสงที่ค่อนไปในทางโทนอุ่นเพ่ือให้ความเพลิดเพลินและผ่อน

คลายทางอารมณ์ต่อผู้ที่มาใช้สถานที่ 

หลังจากการติดตั้งงานเสร็จเรียบร้อยแล้วและได้เปิดแสงที่เตรียมไว้ขึ้นมาศึกษาลักษณะทาง

อารมณ์ความรู้สึกของผู้ที่อยู่ในสถานการณ์ชั่วคราวดังกล่าว ในขณะเฝ้าสังเกตการณ์ข้าพเจ้าได้เล็งเห็น

ว่าแสงดังกล่าวที่เกิดขึ้นสร้างความรู้สึกตื่นเต้นในการใช้สถานที่อยู่เพียงระยะเวลาสั้นๆ เนื่องมาจาก

ช่วงวัยที่กล่าวไปข้างต้น ท าให้แสงเหล่านี้มีผลต่อสายตาของผู้ใช้ อีกทั้งระยะห่างของแสงและโต๊ะผู้ใช้

นั่นใกล้กันเป็นอย่างมาก 

การติดตั้งผลงาน 

1. วัดพ้ืนที่ เพ่ือหาความยาวของสายไฟและจ านวนไฟที่ต้องใช้ 

2. ตัดสายไฟ เชื่อมไฟ LED และบัดกรีสายไฟให้ได้ความยาวตามที่ต้องการ 

3. ต่อสายไฟเข้ากับหลอด LED และเดินสายไฟให้เป็นเส้นเดียวกัน 

4. เดินสายไฟไปต่อเข้ากับเครื่องจ่ายไฟให้เรียบร้อย 

5. เปิดทดลองใช้ผลงาน 

อุปกรณ์ที่ใช้ 

1. หลอดไฟ LED ความยาวหลอดละ 120 ซม. จ านวน 30 หลอด 

2. ไฟ LED เส้นแบบหักงอและตัดได้ความยาวรวม 10 เมตร 

3. สายไฟส าหรับการต่อไฟ LED เส้น รวม 480 เมตร 

4. เครื่องควบคุมการเปลี่ยนสีไฟ LED เส้น 1 เครื่อง 

5. เครื่องจ่ายไฟส าหรับไฟ LED 1 เครื่อง 

6. เครื่องบัดกรี 

7. เทปพันสายไฟต่างๆ 
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ระยะเวลาที่ใช้ 

1. ระยะเวลาในการติดต่อสถานที่ 1 วัน 

2. ระยะเวลาในการวัดสถานที่ 1 วัน 

3. ระยะเวลาในการเตรียมไฟส าหรับการติดตั้งกับพ้ืนที่ 3 วัน 

4. ระยะเวลาในการติดตั้งกับพ้ืนที่ 2 วัน 

5. ระยะเวลาในการเปิดผลงาน 3 วัน 

รวมทั้งสิ้น 10 วันท าการ  

 

 

 

ภาพที่ 80 ภาพ Craft Beer Addict หลังติดตั้งผลงานในวิดีโอน าเสนอผลงานศิลปนิพนธ์ชุดที่ 3 
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ผลงานชิ้นที ่5 – THE HUB สายเด็ก 

 

ภาพที่ 81 ภาพสถานที่ก่อนติดตั้งผลงาน 

กายภาพเบื้องต้น 

ไม่ทราบขนาดที่แน่ชัดของสถานที่ แต่มีลักษณะเป็นห้องแถว 2 ชั้น หัวมุม 5 แยกที่มีรถ

สัญจรผ่านไปมาตลอดเวลา พ้ืนที่ชั้น 1 เป็นพ้ืนที่เปิดโล่ง ชั้นสองเป็นพ้ืนที่ส าหรับท ากิจกรรมทาง

วิชาการต่างๆ บริเวณพ้ืนของชั้น 1 เป็นพื้นขัดมันสีด า สามารถจุผู้ใช้บริการได้มากสุดประมาณ 15 คน 

ในช่วงเวลาเดียวกัน 

การจัดการกับกายภาพ 

เนื่องจากการด าเนินการสร้างสรรค์ผลงานกับสถานที่นี้ ข้าพเจ้าได้ท าการปรึกษากับพนักงาน

เกี่ยวกับการติดตั้งผลงานและได้ข้อสรุปว่าการขอความอนุเคราะห์ในการใช้สถานที่แห่งนี้นั้นต้องมี

กิจกรรมที่ให้เยาวชนที่อยู่ในความดูแลของสถานนี้นั้นมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการด้วย  ดังนั้น

ข้าพเจ้าจึงปรับเปลี่ยนการด าเนินโครงการจากการเปลี่ยนแปลงแสงทางกายภาพของสถานที่โดยตรง 

เป็นการสร้างกิจกรรมประดิษฐ์ผลงานศิลปะกับเยาวชนในสถานที่ด้วยข้อก าหนดของการใช้วัสดุและ

แสงที่ข้าพเจ้าตั้งไว้เป็นโจทย์ให้เยาวชนได้ทดลองแล้วร่วมมือกันในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ แล้วจึง

จัดเป็นนิทรรศการศิลปะขนาดเล็กพร้อมด้วยแสงไฟสีต่างๆ ติดตั้งเป็นบรรยากาศล้อมรอบสถานที่ 
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ลักษณะการใช้สีกับสถานที่ 

จากที่ข้าพเจ้าได้อธิบายเกี่ยวกับการจัดการกับกายภาพในข้างต้นนั้น การใช้สีกับสถานที่จึง

ต้องถูกปรับเปลี่ยนไปด้วย ด้วยสร้างสรรค์ผลงานในชุดนี้ข้าพเจ้าต้องสร้างบรรยากาศของความ

สนุกสนานเพ่ือให้เยาวชนมีความสนใจที่จะอยากเข้ามาร่วมท ากิจกรรมที่ข้าพเจ้าจัดขึ้น ข้าพเจ้าจึงได้

เพ่ิมเติมลักษณะของสีสันของแสงไป โดยสีที่ข้าพเจ้าน ามาใช้กับสถานที่นั้นคือ สีชมพู, สีน้ าเงิน, สี

เหลือง, สีเขียว และสีเหลืองอุ่น รวมไปถึงวัสดุที่เป็นใช้เป็นตัวกลางในการสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถ

หักเหแสงให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น นั่นคือผ้าพลาสติกสีเหลือบพราย 

 

ภาพที่ 82 ภาพสถานที่หลังติดตั้งผลงาน 

ผลลัพธ์ที่ได้หลังการติดตั้ง 

เนื่องมากจากการติดตั้งผลงานในสถานที่แห่งนี้แตกต่างจากการติดตั้งในสถานที่อ่ืนๆ อย่างที่

กล่าวไปในบทที่ 3 ท าให้การจัดกิจกรรมที่ และสร้างนิทรรศการขนาดเล็กนั้นเปลี่ยนแปลงกายภาพ

ของพ้ืนที่เดิมให้เปลี่ยนไปด้วยบรรยากาศของแสง รวมไปถึงวัตถุทางศิลปะที่ถูกสร้างขึ้นก็มีส่วนช่วยใน

เกิดความน่าสนใจของพ้ืนที่ และท าให้ผู้คนที่ผ่านไปมารู้สึกอยากเข้ามาอยู่ในสถานการณ์ได้ดี  

อีกท้ังการสร้างกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะยังช่วยท าให้ใช้เวลาว่างเกิดประโยชน์ มีสมาธิ

มากขึ้น แสดงออกทางจินตนาการ ความร่วมมือของเยาวชนเหล่านี้ได้สร้างนิทรรศการขนาดเล็กแต่

อบอุ่นได้เป็นอย่างยิ่ง 
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การด าเนินงาน 

1. วัดพ้ืนที่ เพ่ือหาความยาวของสายไฟและจ านวนไฟที่ต้องใช้ 

2. ติดไฟเข้ากับอาคาร 

3. จัดวางวัตถุต่างๆ พร้อมต่อไฟ 

4. เปิดผลงาน 

อุปกรณ์ที่ใช้ 

1. หลอดไฟ LED ความยาวหลอดละ 120 ซม. จ านวน 50 หลอด 

2. ไฟ LED เส้นแบบหักงอและตัดได้ความยาวรวม 10 เมตร 

3. เครื่องบัดกรี 

4. เทปพันสายไฟต่างๆ 

5. ขวดน้ า 

6. ผ้าพลาสติกสีเหลือบพลาย 

7. เส้นพลาสติกส าหรับรัดของ 

8. อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ 

ระยะเวลาที่ใช้ 

1. ระยะเวลาในการติดต่อสถานที่ 13 วัน 

2. ระยะเวลาในการเตรียมอุปกรณ์ 7 วัน 

3. ระยะเวลาในการท ากิจกรรมและเปิดนิทรรศการ 3 วัน 

รวมทั้งสิ้น วันท าการ 23 

ความยากในการติดตั้งผลงาน 

ในการติดตั้งผลงานกับสถานที่แห่งนี้ ไม่มีปัญหาในการติดตั้งผลงานมากนักเนื่องจากพ้ืนที่ใน

อาคารเป็นพื้นท่ีโล่งที่สามารถจัดการกับพ้ืนที่ได้เป็นอย่างดี 
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ผลงานชิ้นที่ 6 – บ่อตกกุ้ง เฮง เฮง เฮง 
 

 

ภาพที่ 83 ภาพสถานที่ก่อนติดตั้งผลงาน 

 

กายภาพเบื้องต้น 

อัตราส่วนพ้ืนที่ไม่แน่นอน พ้ืนที่มีลักษณะเป็นห้องแถวชั้นเดียวเปิดโล่งมีบ่อน้ าขนานใหญ่

กลางพ้ืนที ่สามารถจุผู้ใช้บริการได้มากสุดประมาณ 30 คน ในช่วงเวลาเดียวกัน 

การจัดการกับกายภาพ 

ข้าพเจ้าด าเนินการติดตั้งหลอดไฟกับสถานที่ที่ด้านข้างของสถานที่ทางฝั่งซ้ายและขวา โดย

ติดตั้งสูงจากพ้ืนประมาณ 4 เมตร เพ่ือให้แสงสว่างส่องออกมาได้ทั่วสถานที่ 

ลักษณะการใช้สีกับสถานที่ 

  ข้าพเจ้าเลือกใช้เพียง 2 สีเท่านั้นในสถานที่คือสีชมพู และสีน้ าเงิน 
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ภาพที่ 84 ภาพสถานที่หลังติดตั้งผลงาน 

 

ผลลัพธ์ที่ได้หลังการติดตั้ง 

ภายหลังการติดตั้งผลงานในสถานที่แห่งนี้  กายภาพของแสงที่เปลี่ยนไปส่งผลอย่างแรงต่อ

กิจกรรมในสถานที ่แต่ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปในทางกายภาพของบุคคลมากกว่าอารมณ์และความรู้สึก นั่น

คือแสงที่ข้าพเจ้าเข้าไปด าเนินการนั้นเกิดการสะท้อนของแสงลงบนผิวน้ าท าให้แสงเหล่านั้นสะท้อน

เข้าสู่สายตาของผู้ใช้สถานทีอย่างทันที เพราะในขณะที่ผู้ใช้ด าเนินการกิจกรรมตกกุ้งนั่นต้องใช้สายตา 

สมาธิ และประสาทสัมผัสเป็นอย่างมากในการท ากิจกรรม ดังนั้นแสงนั้นรบกวนกิจกรรมของพวกเข้า

เป็นอย่างมากท้ังทางประสาทสัมผัสการรับรู้ และกายภาพ 

การติดตั้งผลงาน 

1. กะระยะสายไฟและจ านวนไฟที่ต้องใช้ 

2. ตัดสายไฟ เชื่อมไฟ และบัดกรีสายไฟให้ได้ความยาวตามท่ีต้องการ 

3. น าหลอดไฟไปติดเข้ากับผนังทั้งสอนข้าง 

4. เปิดทดลองใช้ผลงาน 

อุปกรณ์ที่ใช้ 

1. หลอดไฟ LED ความยาวหลอดละ 120 ซม. จ านวน 18 หลอด 

2. สายไฟส าหรับการต่อไฟ รวม 480 เมตร 
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3. เครื่องบัดกรี 

4. เทปพันสายไฟต่างๆ 

ระยะเวลาที่ใช้ 

1. ระยะเวลาในการติดต่อสถานที่ 1 วัน 

2. ระยะเวลาในการติดตั้งกับพ้ืนที่ 1 วัน 

3. ระยะเวลาในการเปิดผลงาน 1 วัน 

รวมทั้งสิ้น 3 วันท าการ 

ความยากในการติดตั้งผลงาน 

เนื่องจากปัญหาทางด้านเวลาท าให้การหาสถานที่และการด าเนินการขอให้สถานที่ค่อนข้าง

ฉุกละหุกท าให้การปฏิบัติชิ้นงานต้องแข่งกับเวลา แต่การติดตั้งเป็นไปได้อย่างราบรื่น 
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ผลงานชิ้นที่ 7 – ร้านนม Klennom 
 

 

ภาพที่ 85 ภาพสถานที่ก่อนติดตั้งผลงาน 

 

กายภาพเบื้องต้น 

ขนาดพ้ืนที่ไม่แน่นอน แบ่งเป็น 2 ฝั่งมีเคาท์เตอร์ขั้นระหว่างกลาง มีโต้ะอลูมิเนียม, โต้ะไม้, 

พ้ืนปูนขัดมัน และกระจกในพ้ืนที่ ตั้งอยู่ในบริเวณซอยขนาดใหญ่ที่เป็นเขตชุมชนคับคั่ง มีผู้คนมาใช้

บริการตลอดทั้งวัน และการใช้แสงปกติของทางร้านให้บรรยากาศที่อบอุ่น 

การจัดการกับกายภาพ 

ข้าพเจ้าเลือกใช้พ้ืนที่ฝั่งซ้ายของขวาของสถานที่ เพราะสามารถควบคุมการติดตั้งและแสงไฟ

ได้ตามความต้อง ติดตั้งไฟให้อยู่สูงเหนือศีรษะของผู้ชมที่อยู่ในสถานที่เพ่ือให้แสงสว่างจากหลอดไฟ

กระจายได้เป็นวงกว้าง 

ลักษณะการใช้สีกับสถานที่ 

  ข้าพเจ้าเลือกใช้สีชมพูและน้ าเงินในการติดตั้งกับสถานที่นี้ 
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ภาพที่ 86  ภาพสถานที่ภายใน หลังติดตั้งผลงาน 

 

ผลลัพธ์ที่ได้หลังการติดตั้ง 

หลังจากการติดตั้งผลงานและเปิดแสดงต่อผู้ชม เกิดเป็นกระแสตอบรับที่ดีจากผู้มาใช้บริการ 

เนื่องจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นในสถานที่เน้นไปทางด้านการผ่อนคลาย แสงที่เกิดขึ้นจึงช่วยขับเน้น

บรรยากาศในการรับประทานของหวานของผู้ใช้สถานที่เพ่ิมขึ้น  ซึ่งมากน้อยเท่าใดนั่นขึ้นอยู่กับ

ความรู้สึกส่วนบุคคลอีกทอดหนึ่ง 

การติดตั้งผลงาน 

1. วัดพ้ืนที่ เพ่ือหาความยาวของสายไฟและจ านวนไฟที่ต้องใช้ 

2. ตัดสายไฟ เชื่อมไฟ LED และบัดกรีสายไฟให้ได้ความยาวตามท่ีต้องการ 

3. น าไฟเส้น LED มาติดตั้งกับอุปกรณ์และเครื่องออกก าลังกาย 

4. เดินสายไฟไปต่อเข้ากับเครื่องจ่ายไฟให้เรียบร้อย 

5. เปิดทดลองใช้ผลงาน 
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อุปกรณ์ที่ใช้ 

1. หลอดไฟ LED ความยาวหลอดละ 120 ซม. จ านวน 20 หลอด 

2. สายไฟส าหรับการต่อไฟ LED เส้น รวม 480 เมตร 

3. เครื่องจ่ายไฟส าหรับไฟ LED 1 เครื่อง 

4. เครื่องบัดกรี 

5. เทปพันสายไฟต่างๆ 

ระยะเวลาที่ใช้ 

ระยะเวลาในการด าเนินการขอสถานที่ วัดสถานที่ ติดตั้ง และเปิดแสดง 2 วัน 

ความยากในการติดตั้งผลงาน 

การติดตั้งผลงานเป็นแบบติดตั้งไม่ถาวรท าให้การติดตั้งไม่ยาก รวมถึงพ้ืนที่ที่จัดการได้ไม่ยาก

อีกท้ังเจ้าของสถานที่ รวมถึงผู้ใช้สถานที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
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วิเคราะห์ผลงานด้านกายภาพโดยรวม 
1.1 ประเภทของผลงาน 

ผลงานของข้าพเจ้ามีจุดเริ่มต้นมาจากความต้องการที่จะสร้างสรรค์บรรยากาศของแสงขึ้น 

ด้วยการน ารูปแบบของศิลปะแบบการจัดวางกับพ้ืนที่ โดยใช้หลอดไฟ LED และเส้น LED เป็นวัสดุ

หลักเป็นข้อต่อรองกับลักษณะของพ้ืนที่ต่าง ๆ ที่จะเลือกมาเพ่ือเข้าไปท าการติดตั้งผลงานให้เกิดผล

โดยรวมกับสถานที่ ไม่ใช่การน าเอาวัตถุก าเนิดแสงมาเป็นวัตถุทางศิลปะ อีกทั้งสถานที่ที่เลือกต้องมี

ลักษณะที่ผู้คนทั่วไปสามารถเห็น หรือเข้ามามีส่วนร่วมกับผลงานได้ 

การเลือกน าเสนอผลงานในรูปแบบ Light installation เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของข้าพเจ้าที่จะเปลี่ยนบรรยากาศของสถานที่ไปสู่พ้ืนที่ทางสุนทรียะ ซึ่งหลังจากที่ข้าพเจ้าได้ท างาน

สร้ า งส ร รค์ ผล ง านชุ ดที่ หนึ่ ง  ท า ให้ เ ข้ า ใ จลั กษณะกา รท า ง าน ในกา ร ใช้ แส งกั บ พ้ื นที่  

การจัดวาง การตกกระทบของแสง ไปกับพ้ืนที่ และวัตถุรอบข้าง ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นให้ผลเป็นที่น่าพอใจ

ในด้านของการท าให้สถานที่นั้นเปลี่ยนความรู้สึกไปจากเดิม 

 

ซึ่งข้าพเจ้าได้มีการสร้างสรรค์ผลงานในสถานที่ที่แตกต่างกันออกไปทั้งหมด 4 สถานที่ในปี

การศึกษาที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 นั่นคือ 

1.1.1. ฟิตเนส 

1.1.2. บ้านเก็บของเก่า 

1.1.3. ร้านขายของช า 

1.1.4. ร้านกาแฟ 

 

1.2 ทัศนธาตุ 

ทัศนธาตุหลักท่ีใช้ในผลงานนั้นคือ เส้น และ สีของแสง ด้วยลักษณะที่ตายตัวของแหล่งก าเนิด

แสงก็คือหลอดไฟ LED เป็นเส้นตรง และสาย LED ที่สามารถหักงอไปตามรูปทรงของวัตถุและพ้ืนที่ได้ 

ผลของแสงที่กระจายออกมากระทบกับวัตถุรอบข้าง จากการน าหลอดไฟ และสาย LED ไปติดตั้งที่

บริเวณขอบมุมของตัวอาคาร รวมไปถึงการน าไปติดตั้งกับส่วนต่างๆ ของอุปกรณ์เป็นจ านวนมากท า

ให้เกิดเป็นลักษณะของการสะท้อนแสงเข้าหาพ้ืนผิวของผนัง อุปกรณ์ ผู้ใช้สถานที่ อีกทั้งลักษณะของ

พ้ืนผิวต่างๆ ทั้งที่เป็นวัตถุเงามันวาว สีทึบ กระจก และอ่ืนๆ จึงท าให้ผลของแสงที่ปรากฏขึ้นใน

สถานที่สามารถส่งผลการทบของผู้คนในขณะก าลังท ากิจกรรมได้ค่อนข้างมาก 
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1.3 การจัดองค์ประกอบของภาพ 

องค์ประกอบของผลงานเน้นไปที่การจัดวางแสงให้เกิดการตกกระทบไปกับพ้ืนผิวทั่วทั้งพ้ืนที่ 

ระนาบ และ วัตถุต่างๆ ที่อยู่ในบริเวณรอบข้างแหล่งก าเนิดแสงที่น ามาใช้ ไม่ได้ขับเน้นเฉพาะเจาะจง

วัตถุแต่ละอย่าง ภาพรวมที่ออกมาจึงเกิดเป็นพ้ืนที่ของแสงขนาดใหญ่กับตัวอาคาร  หากแต่จะมีการ

จัดองค์ประกอบเพื่อบันทึกภาพในการน าเสนอเป็นภาพเคลื่อนไหวด้วยเช่นกัน 

 

1.3.1. มุมมองภาพระยะไกลส าหรับการบันทึกภาพ 
มุมมองระยะนี้ เพ่ือถ่ายท าเพ่ือให้เห็นถึงภาพรวมของสถานที่ขณะท าการปฏิบัติผลงาน 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 87 ภาพมุมมองระยะไกลจากวิดีโอน าเสนอผลงานศิลปนิพนธ์ชุดที่ 3 
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1.3.2. มุมมองภาพระยะกลางส าหรับการบันทึกภาพ  

มุมมองระยะกลางเพื่อให้เห็นภาพรวมได้ชัดเจนมากข้ึน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3. มุมมองภาพระยะใกล้ส าหรับการบันทึกภาพ มุมมองระยะกลางเพ่ือให้เห็น

รายละเอียดของพ้ืนผิววัตถุต่างๆ ที่อยู่ในผลงาน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 88 ภาพมุมมองระยะกลางจากวิดีโอน าเสนอผลงานศิลปนิพนธ์ชุดที่ 2 

ภาพที่ 89 ภาพมุมมองระยะใกล้จากวิดีโอน าเสนอผลงานศิลปนิพนธ์ชุดที่ 2 
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1.3.4. มุมมองภาพคนครึ่งตัวส าหรับการบันทึกภาพ 

มุมมองระยะกลางเพ่ือให้เห็นอารมณ์ และลักษณะของผู้คนในขณะมีส่วนร่วมกับพ้ืนที่ที่ถูก

สร้างสรรค์ข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 90 ภาพมุมมองคนครึ่งตัวจากวิดีโอน าเสนอผลงานชุดที่ 3 
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1.4 วัสดุที่ใช้ 

1.4.1. หลอดไฟ LED สีน้ าเงิน ชมพู เขียว  

เพราะทั้งสามสีนั้นเป็นส่วนประกอบหลักของงานทัศนศิลป์ที่เกี่ยวกับเนื้อหาของผลงานที่

ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ขึ้น แสงที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยหลอดไฟนั้นยังผสมสีด้วยกันเองท าให้เกิดสีใหม่ขึ้น

       1.4.2. ไฟ LED เส้นเปลี่ยนสีได้ 

วัสดุไฟ LED เส้นนั่นมีความยืนหยุ่นสูงสามารถติดตั้งเข้าไปในส่วนที่เป็นมุมโค้งหรือตามแนว

ของวัตถุต่างๆ ได้เป็นอย่างดี และ 

 

1.5 พื้นที่ที่เลือกใช้ 

เลือกใช้พ้ืนที่ที่มีการเข้าถึงผู้คนได้ง่ายและบริบทของสถานที่มีความเกี่ยวข้องกันกับเนื้อหา

ของผลงานที่ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ข้ึน ซึ่งพ้ืนที่ที่เลือกมีลักษณะแตกต่างกัน 4 สถานที่ โดยแต่ละสถานที่

นั้นมีความเชื่อมกันในด้านบริบทในการใช้พ้ืนที่และ ความหมายของสัญญะต่างๆ ๆ สุนทรียะของ 

Vaporwave ที่สอดคล้องกัน 

 

วิเคราะห์ผลงานด้านเนื้อหาของผลงานชุดที่ 1-3 (ช่วงต้น) 
 ช่วงต้นของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์นั่นคือผลงานชิ้นที่  1-3 นั่นอ้างอิงเนื้อหาและ

ประเด็นหลักจากเนื้อหาของ Vaporwave มาใช้เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการออกแบบแสงกับ

สถานที่เป็นหลักจึงมุ่งเน้นไปท่ีความเชื่อมโยงในด้านต่างๆของสถานที่ กับ Vaporwave 

1. เนื้อหาของสถานที่ และสุนทรียะภาพของร่างกายมนุษย์ - ฟิตเนส  

บริบทของสถานที่ที่เป็นสถานที่เพ่ือออกก าลังกายเสริมสร้างความงามให้กับร่างกาย และ

ความหมายที่เกี่ยวข้องกันกับเนื้อที่น ามาใช้นั้นคือ สุนทรียะภาพของร่างกายมนุษย์ กับการใช้หุ่น

ประติมากรรมในการออกแบบงานทัศนศิลป์ของ Vaporwave  

2. เนื้อหาของสถานที่ และสัญลักษณ์ที่อยู่ในงานทัศนศิลป์ของ Vaporwave 

บ้านเก็บของเก่า ของสถานที่ที่เก็บสะสมวัตถุต่างๆ เช่น โค้ก และ เป๊ปซี่ ที่สอดคล้องกับ

ลักษณะการใช้รูปลักษณ์ของสิ่งเดียวกันในผลงานการออกแบบของ Vaporwave เช่นเดียวกัน ร้าน

ขายของช า ในการเลือกสถานที่ที่ต้องการน าเสนอเช่นเดียวกันกับความหมาย ของรูปลักษณ์ของ

เครื่องดื่มท่ีถูกน ามาใช้ในงานทัศนศิลป์ 
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3. เนื้อหาของสถานที่ และความสอดคล้องกับสถานที่ 

ร้านกาแฟที่เลือกมานี้ มีความน่าสนใจอย่างยิ่งในการสร้างสรรค์ผลงานด้วยลักษณะทางกาย

ภายของสถานที่ที่มีกระจกทั้งสามด้านและสามารถสะท้อนแสงกลับไปมาได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด  ให้

ความรู้สึกเหมือนอยู่ในโลกเสมือนที่เป็นลักษณะหลักที่ต้องการน าเสนอออกมาสู่ความรู้สึกของคน

ทั่วไป 

4. วิเคราะห์ผลงานกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

การสร้างสรรค์ผลงานทั้ง 3 ชุดที่ผ่านมาในการศึกษาภาคต้นของปี  2561 ให้ผลตอบลัพธ์

จากค่อนข้างเห็นผลและตรงวัตถุประสงค์ที่ได้น าเสนอในด้านของการน าเอาสุนทรียะของโลกเสมือน

มาสร้างในพ้ืนที่จริงให้ผู้คนสามารถเข้ามาเปลี่ยนแปลงบรรยากาศรอบข้างในพ้ืนที่ที่ใช้จริงใน

ชีวิตประจ าวัน ซึ่งการเลือกสถานที่นั่นอยู่บนพ้ืนฐานของเนื้อหาที่นักศึกษาได้ค้นคว้ามา ซึ่งสร้าง

ความรู้ความเข้าใจให้กับข้าพเจ้าและผู้ใช้สถานที่ต่างที่ข้าพเจ้าได้เข้าใจปฏิบัตผิลงานเพ่ิมขึ้น 

 

วิเคราะห์ผลงานด้านเนื้อหาของผลงานชุดที่ 4-7 (ข่วงปลาย) 
ช่วงปลายของการท าโครงการศิลปนิพนธ์คือผลงานชิ้นที่ ซึ่งเนื้อหาโดยรวมที่ข้าพเจ้า 7-4

ต้องการศึกษาในช่วงปลายนั้นคือวิทยาของแสงกับสถานที่  และผลที่เกิดขึ้นจากแสงในทางกายภาพ 

รวมไปถึงด้านอารมณ์ความรู้สึกของผู้ใช้สถานที่ ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า

ในที่ต่างๆ ยกเว้นสถานที่ท่ี 5 ซึ่งจะกล่าวถึงเป็นสถานที่สุดท้าย 

ในการสร้างสรรค์ผลงานกับสถานที่ที่  4, 6 และ 7 นั้น ยึดการศึกษาและสร้างความรู้สึก

บางอย่างให้เกิดข้ึนกับสถานที่ด้วยบรรยากาศของแสงที่เปลี่ยนไป รวบรวมผลที่ได้จากการศึกษาความ

เป็นไปได้ในการใช้แสงสีต่างๆ ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ความรู้สึกของผู้ที่ใช้สถานที่  

จากนั้นดังสรุปผลการด าเนินการต่างๆ 

ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 5 คือสถานที่ The Hub สายเด็ก ซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์พักพิงเด็ก

ไร้ที่พ่ึงจากพ้ืนที่ต่าง ๆ และพบเจอได้ที่ละแวกพ้ืนที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ โดยลักษณะ

การเข้าไปสร้างสรรค์ผลงานกับพ้ืนที่แห่งนี้นั้นมีความแตกต่างจากทุกสถานที่ที่ผ่านมา อันเนื่องมาจาก

สถานที่มีกฎข้อบังคับที่ชัดเจนกับผู้ที่สนใจจะเข้าไปร่วมท ากิจกรรมต่างๆ กับสถานที่ นั่นคือไม่ว่า
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กิจกรรมนั่นจะมีลักษณะอย่างไรก็ตามจะต้องมีการปฏิสัมพันธ์กับเด็กที่อยู่ภายในความดูแลของ The 

Hub เพ่ือให้เด็กมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองและศักยภาพทางด้านอ่ืนๆ 

ทั้งนี้ จากข้อก าหนดในการใช้สถานที่ของ The Hub นั้นท าให้ข้าพเจ้าของปรับเปลี่ยน

โครงการให้เข้ากับข้อก าหนดเหล่านั้น โดยการเพ่ิมกิจกรรมการสร้างผลงานศิลปะ จากวัสดุที่ข้าพเจ้า

ก าหนด ให้เด็กในความแลของสถานที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ และน าผลงานของน้องๆ 

เหล่านี้มาจัดแสดงเป็นนิทรรศการศิลปะขนาดเล็กๆ ในวันสุดท้ายของการด าเนินโครงการศิลปนิพนธ์

จึงเป็นอันเสร็จสิ้นการด าเนินการกับสถานที่แห่งนี้ 

อย่างไรก็ตามภาพกายของสถานที่ต่างๆที่ข้าพเจ้าได้เข้าไปเปลี่ยนแปลง สามารถสร้างความ

แปลกใหม่ทางอารมณ์อย่างฉับพลันในกับผู้ที่อยู่ในสถานที่ได้ 
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บทที่ 5 
 

บทสรุป 

 

 จากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุด “สุนทรียะของแสงกับพ้ืนที่” (Aesthetic of light 

with place) ตั้งแต่เริ่มโครงการ จากแรงบันดาลใจจนถึงการด าเนินการ ไปสู่การสร้างสรรค์ผลงาน

ศิลปะในโครงการนี้ โดยตลอดปีการศึกษาที่ค้นคว้าข้อมูล ทดลอง ผลิต เก็บข้อมูลการจากสร้างสรรค์

ผลงานของข้าพเจ้าในสถานที่ต่างๆ เพ่ือให้ตรงกับจุดมุ่งหมายของการสร้างสรรค์ผลงาน โดย

สร้างสรรค์ผลงานจากแสงไปสู่การเปลี่ยนแปลงกายภาพของพ้ืนที่ต่างๆ ที่ถูกใช้กันอย่างปกติใน

ชีวิตประจ าวันของผู้คนทั่วไป ศึกษาการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งทางร่างกายและจิตใจของผู้ที่อยู่ใน

สถานการณ์ชั่วคราวดังกล่าว 

 การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะโดยใช้แสงหาความเป็นไปได้กับสถานที่ที่มีลักษณะทางกายภาพ 

และเนื้อหาภายในแตกต่างกันออกไป การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ของแสงอย่างฉับพลันก่อให้เกิดการ

ตอบสนองอย่างทันที โดยการตอบสนองอย่างฉับพลันนั้นมีทั้งที่ก่อให้เกิดความเพลิดเพลินในการท า

กิจกรรมต่างๆ และก่อให้เกิดความขัดแย้งกับอารมณ์ของแต่ละบุคคล ดังนั้นข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่ง

ว่ากระบวนการด าเนินการสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ ที่ข้าเจ้าสร้างสรรค์ขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นสู่การพัฒนา

ผลงานจนเสร็จสมบูรณ์จะสามารถเป็นแนวทางและส่งผ่านคุณค่าทางศิลปะไปสู่ผู้ชมได้ 

ผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้นนั้นมีทั้งด้านบวก และด้านลบ โดยขึ้นอยู่กับ บุคคล เพศ อายุ และ

ประสบการณ์ของแต่ละคน ซึ่งมักจะได้ผลในด้านบวกกับกลุ่มคนในช่วงอายุวัยรุ่นประมาณ 15 – 28 

ปี และ ในด้านลบที่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 35ปีขึ้นไป ถึงอย่างไรก็ตามผลงานศิลปะที่ถูกสร้างสรรค์ก็

สามารถสร้างพ้ืนที่ทางสุนทรียะของแสงให้เข้าถึงผู้ชมที่มีส่วนร่วมได้เป็นอย่างดี 
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