
 
                                                       
 
 
  

 
 

สีขาว 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
นายกร คารวะ 

 
 
 
 
 
 
 

ศิลปนิพนธ์นีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาศิลปบัณฑิต 
สาขาวชิาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) 

ภาควชิาจิตรกรรม 
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพมิพ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ปีการศึกษา 2561 



 

สีขาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
นายกร คารวะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ศิลปนิพนธ์นีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาศิลปบัณฑิต 

สาขาวชิาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) 
ภาควชิาจิตรกรรม 

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพมิพ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ปีการศึกษา 2561



 

Blanc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

By 
Mr.Korn Karava 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree 
Bachelor of Fine Arts (B.F.A.), Program in Visual Arts 

Department of Painting 
Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts 

Silpakorn University 
Academic Year 2018



 

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวิทยาลยัศิลปากร อนุมติัใหศิ้ลปนิพนธ์ 
เร่ือง  “สีขาว”  เสนอโดย นายกร คารวะ  เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา          
ศิลปบณัฑิต สาขาวิชาทศันศิลป์ กลุ่มวิชาเอกจิตรกรรม 
 

.................................................................. 
 (ศาสตราจารยญ์าณวิทย ์กญุแจทอง) 

คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์
………...……/…………....………./………....…… 

ผูค้วบคุมศิลปนิพนธ์ 
ผูช่้วยศาสตราจารยว์ราวฒิุ โตอุรวงศ ์

 
คณะกรรมการตรวจศิลปนิพนธ์     ……………………………………….. ประธานกรรมการ 

       (ผูช่้วยศาสตราจารยธ์ณฤษภ ์ทิพยว์ารี) 
…….........../…………......../…….......... 
 
……………………………………….. กรรมการ 
 (ผูช่้วยศาสตราจารยไ์พโรจน์ วงับอน) 
…….........../…………......../…….......... 
 
……………………………………….. กรรมการ 
         (อาจารยฑี์ฆวฒิุ บุญวจิิตร) 

…….........../…………......../…….......... 
 
……………………………………….. กรรมการ 
  (ผูช่้วยศาสตราจารยว์ราวฒิุ โตอุรวงศ)์ 
…….........../…………......../…….......... 

 
……………………………………….. กรรมการและเลขานุการ 
          (อาจารยพ์รรษา พุทธรักษา) 
…….........../…………......../…….......... 



ง 
 

หวัขอ้ศิลปนิพนธ์ สีขาว 
ช่ือนกัศึกษา  นายกร  คารวะ 
สาขาวิชา  ทศันศิลป์ 
ภาควิชา   จิตรกรรม 
ปีการศึกษา  2561 
 
 

บทคัดย่อ 
 

 มนุษยอ์าจเป็นส่ิงมีชีวิตเดียวท่ีตั้งค  าถามต่อส่ิงรอบตวั มีความตอ้งการทา้ทายเอาชนะ
ธรรมชาติอยูเ่สมอ ความสงสัยในแสงสว่างไดผ้ลกัดนัใหม้นุษยศึ์กษาจนสามารถคน้พบความจริงท่ี
อยูใ่นธรรมชาติผา่นวิทยาศาสตร์ สร้างสรรคน์วตักรรมต่างๆ พฒันาการรับรู้ สร้างภาพท่ีมีความลึก
เหมือนจริงผา่นงานจิตรกรรม ภาพถ่าย เร่ือยมาจนถึงภาพเคล่ือนไหว แสงสว่างจึงมีนยัยะถึงความ
จริงแท ้ความบริสุทธ์ิ พฒันาการความกา้วหน้าของมนุษย ์การสร้างสรรคก์ารรับรู้ ท าให้เกิดภาพ 
เห็นถึงความเป็นสีสันและรายละเอียดของส่ิงรอบตวั หากแต่แสงท่ีสว่างรุนแรงมากเกินไป ไดเ้ป็น
ส่ิงท่ีท าลายการรับรู้หรือภาพของส่ิงต่างๆจนเหลือเพียงความว่างเปล่าสีขาว เม่ือแสงมีความหมาย
ต่างไปจากเดิมแลว้ เราจะยงัคงเรียกส่ิงนั้นว่าแสงเหมือนเดิมได้หรือไม่ หรือหากสีขาวในงาน
จิตรกรรมมีความหมายและกรรมวิธีการสร้างแตกต่างออกไปจากท่ีเคยรับรู้ เราจะนิยามสีขาวว่า
อะไร ผลงานชุดน้ีจึงเป็นการมุ่งหาความเป็นไปไดใ้นการเปล่ียนแปลงความหมายของสีขาวและ
แสงในงานจิตรกรรม โดยใชส้าระจากกระบวนการสร้างงานทางจิตรกรรมเพื่อกระตุน้การตีความ   

และส่ือความหมาย ให้เช่ือมโยงกบัประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงการรับรู้และการพฒันา
ทางวิทยาศาสตร์ท่ีกลบัส่งผลท าใหล้ดทอนหรือท าลายความเป็นมนุษย ์
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Abstract 
 

Human may be the sole being that questions its surroundings, and always wants to 

challenge the nature. The curiosity about light propels humans to study this issue until they 

manage to discover the truth hidden in nature by means of science, creating several inventions, 

developing perceptions, and devising images that possess realistic depth through painting, 

photography, onward to motion picture. Hence, light implies truth and purity. It also develops 

human progress, creates perceptions, and induces images which enable us to see the colourfulness 

and details of our surroundings. But if light is too bright, it will destroy the perception until what 

remains is bleached vacancy. When the meaning of ‘light’ changes, can we still call it ‘light’ per 

se? If the colour of white in painting had its meaning and creation process that were different 

from what we knew, how would we define the white color? This project aims to seek the 

possibilities of altering the meanings of ‘white’ and ‘light’ in painting by using the essence of 

creation process to stimulate alternative interpretations and relating the conveyed meanings to the 

issues of changing perception and scientific development, which, on the other hand, ironically 

degrade or destruct humanity.  
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กติติกรรมประกาศ 
 
ขา้พเจา้ขอขอบพระคุณบิดาผูล่้วงลบั มารดาผูใ้หก้ าเนิดและคอยสนบัสนุนขา้พเจา้ในทุก

ดา้นตลอดระยะเวลาการศึกษา ขอบพระคุณพี่ชายผูเ้ป็นท่ีปรึกษาและแรงบนัดาลใจอนัผลกัดนัให้
ขา้พเจา้มาโดยตลอด ขอขอบพระคุณผูช่้วยศาสตราจารยว์ราวุฒิ โตอุรวงศ ์ผูเ้ป็นอาจารยผ์ูค้วบคุม
ศิลปนิพนธ์ชุดน้ี ตลอดจนเป็นอาจารยผ์ูท่ี้สั่งสอน ให้ค  าปรึกษา คอยรับฟังขา้พเจา้มาตั้งแต่วินาที
แรกท่ีขา้พเจ้าศึกษาอยู่ในภาควิชาจิตรกรรม รวมไปถึงคณาอาจารยทุ์กท่านในคณะจิตรกรรม 
ประติมากรรมและภาพพิมพท่ี์เคยสั่งสอนขา้พเจา้ ขอขอบคุณเพื่อน รุ่นพี่ รุ่นนอ้งทุกท่านในคณะ
จิตรกรรมฯส าหรับทุกเร่ืองราวตลอดระยะเวลาในร้ัวมหาวิทยาลยั 

นอกจากน้ีขา้พเจา้อยากขอขอบพระคุณอาจารยณ์ัฐวฒัน์ โรจน์สุธี รวมถึงอาจารยแ์ละ
เพื่อนๆทุกท่านในช่วงเวลาท่ีขา้พเจา้ศึกษาอยู่ในโรงเรียนโยธินบูรณะส าหรับช่วงเวลาท่ีดีท่ีสุดใน
ชีวิตของขา้พเจา้ ขอขอบคุณพี่อะไหล่ พี่นะแห่งViridian Academy of Art ท่ีเป็นผูว้่ารากฐาน ความ
เขา้ใจ สร้างทกัษะทางศิลปะท่ีดีและคอยอบรมสั่งสอนให้ขา้พเจา้สามารถเขา้มาศึกษาในคณะ
จิตรกรรมฯไดส้ าเร็จ  

ขอขอบคุณทุกความสุขท่ีเป็นก าลงัใจในการใชชี้วิต ทุกความทุกขท่ี์ท าใหข้า้พเจา้เติบโต
ข้ึน ทุกช่วงเวลาท่ีเปล่ียนเป็นความทรงจ า และทุกความสูญเสียท่ีหลอมรวมใหเ้กิดผลงานชุดน้ี 
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ค าน า 
 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นเอกสารประกอบการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ สาขาวิชา
ทศันศิลป์ กลุ่มวิชาเอกจิตรกรรม ปีการศึกษา 2561 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์
มหาวิทยาลยัศิลปากร โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่ออธิบาย วิเคราะห์ทั้งในดา้นเน้ือหาและกายภาพของชุด
ผลงานศิลปนิพนธ์ “สีขาว” อยา่งครบถว้น ตั้งแต่การเกร่ินถึงแรงบนัดาลใจของผลงาน สรุปออกมา
เป็นแนวความคิด โดยมีการอา้งอิงเชิงขอ้มูล องคค์วามรู้ประกอบ ตลอดจนกระบวนการสร้างสรรค์
ผลงาน การวิเคราะห์ถึงผลงานแต่ละช้ินตลอดระยะเวลาการสร้างสรรคแ์ละสรุปออกมาเป็นการ
อภิปรายผลลพัธ์ของการสร้างสรรค ์เพื่อใหภ้าพของช่ือหวัขอ้ศิลปนิพนธ์ท่ีมีความเป็นนามธรรมสูง
น้ี มีความชดัเจนมากยิง่ข้ึนตามล าดบั รวมไปถึงเป็นการสรุปความเขา้ใจ บนัทึกความคิดของขา้พเจา้
ท่ีมีต่อการสร้างสรรคผ์ลงาน ซ่ึงอาจพฒันาต่อไปส าหรับการสร้างสรรคผ์ลงานในภายภาคหนา้ หาก
เอกสารฉบบัน้ีมีขอ้ผดิพลาดประการใด ขา้พเจา้ขอนอบรับความผดิและขออภยัไว ้ณ ท่ีน้ี 
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บทที ่1 

 
บทน ำ 

 
 สีและแสง เป็นส่ิงท่ีมีบทบาท อยู่คู่กบัธรรมชาติและมนุษยม์าตั้งแต่โบราณ ในอดีต
มนุษยไ์ดน้ับถือแสงสว่างท่ีช่วยท าให้สายตาของมนุษยส์ามารถรับรู้ส่ิงต่างๆไดอ้ย่างชัดเจน ใน
หลายวฒันธรรมจึงไดเ้ปรียบเทียบแสงเป็นดัง่พระเจา้ผูส้ร้างสรรคส์รรพส่ิงบนโลก เม่ือการท่ีแสงท า
ให้มนุษยส์ามารถรับรู้ส่ิงต่างๆ ไดน้ าไปสู่การเปิดเผยให้เห็นถึงสีสันท่ีมีอยู่ในธรรมชาติ พฒันามา
จนถึงการท่ีมนุษยส์ามารถเรียนรู้สกดั สังเคราะห์สีเพื่อน ามาใชป้ระโยชน์ในการประดบัตกแต่ง 
สร้างความงาม ลึกลงไปจนถึงการใชสี้เพื่อส่ือสาร ถ่ายทอดความหมายและอารมณ์ความรู้สึก 
 สีขาวเป็นสีท่ีบ่อยคร้ังถูกน ามาใชใ้นการส่ือความหมายถึงแสงสว่าง ความจริงแท ้ความ
เป็นอุดมคติความบริสุทธ์ิ สะอาด ปราศจากจุดด่างพร้อย  ความสมบูรณ์แบบ สังคมเมือง โลก
สมยัใหม่ท่ีมนุษยไ์ม่ตอ้งเปรอะเป้ือนคลุกคลีอยูก่บัดินโคลนอีกต่อไป หรืออาจกล่าวไดว้า่ สีขาวและ
แสงสวา่งไดมี้นยัยะของวิวฒันาการท่ีมนุษยไ์ดห้ลุดพน้จากขอบเขตของธรรมชาติไปเสียแลว้ 
 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 มนุษย์คืออะไร มนุษย์ต่างจากส่ิงมีชีวิตอ่ืนอย่างไร นิยามของความเป็นมนุษย์มี
อะไรบา้ง ถา้หากพฤติกรรม รูปลกัษณ์ ความคิด ความเช่ือ การรับรู้ถึงนิยามของความเป็นมนุษย์
เปล่ียนแปลงไปจากเดิม เราจะยงัคงเป็นมนุษยอ์ยูห่รือไม่ ในอดีต พฤติกรรมและความคิดของมนุษย์
จะผกูติดอยู่ภายใตธ้รรมชาติเสมอ อาจเป็นเพราะมนุษยย์งัไม่สามารถสร้างสรรคน์วตักรรมข้ึนมา
เพื่อช่วยในการด ารงชีวิตอยู่ไดม้ากนัก การพึ่งพาอาศยั ปรับตวัเขา้กบัส่ิงแวดลอ้มรอบตวัท าให้
มนุษยอ์ยู ่
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ภายใตข้อบเขตของธรรมชาติและมีความคลา้ยคลึง ไม่ต่างกบัส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ หากแต่มนุษยอ์าจเป็น
ส่ิงมีชีวิตเดียวท่ีมีความตอ้งการทา้ทาย เอาชนะธรรมชาติอยูเ่สมอ ส่ิงมีชีวิตอ่ืนอาจเคล่ือนท่ีเพื่อการ
หาอาหาร แสวงหาท่ีอยู่อาศยัให้ปลอดภยั แต่แมจ้ะครบด้วยปัจจยั4ทุกประการแลว้ มนุษยเ์ป็น
ส่ิงมีชีวิตเดียวท่ียงัคงถูกขบัเคล่ือนดว้ยความอยากรู้อยากเห็น ความสงสัยว่าอีกฟากของทะเลไกล
ออกไปนั้นเป็นอยา่งไร หากมองลงมาจากบนยอดเขาสูงจะเห็นทิวทศัน์แบบไหน หรือการท่ีมนุษย์
ในยุคโบราณนั้นตอ้งใชชี้วิตในเวลากลางวนัและนอนหลบัในเวลากลางคืน เน่ืองจากมนุษยย์งัคง
ต้องพึ่ งพาแหล่งก าเนิดแสงจากธรรมชาติเดียวจากดวงอาทิตย์เพื่อช่วยในการมองเห็น หลาย
วฒันธรรมในยคุโบราณจึงนบัถือแสงหรือดวงอาทิตยเ์ป็นดัง่พระเจา้ ท่ีใหค้วามอบอุ่น สร้างชีวิต ท า
ให้พืชผลเจริญงอกงาม และท าให้มนุษยส์ามารถเห็นส่ิงต่างๆได้อย่างชัดเจน จนกระทัง่มนุษย์
สามารถจุดไฟส าเร็จเป็นคร้ังแรก ท าให้พฤติกรรมและความเช่ือของมนุษยเ์ปล่ียนไป กลางคืนและ
ความมืดได้สุกสว่างมากข้ึน ถึงแม้ว่ามนุษย์จะยงัคงนับถือไฟเป็นส่ิงศักด์ิสิทธ์ิและอยู่ภายใต้
ธรรมชาติเป็นหลัก แต่ก็นับว่าเป็นคร้ังแรกท่ีมนุษย์ได้ท้าทายอ านาจของธรรมชาติท่ีปกคลุม
ส่ิงมีชีวิตมาโดยตลอด  
 เม่ือแสงสวา่งถูกจุดข้ึนในยามค ่าคืนโดยมือมนุษย ์ความมืดท่ีเคยลึกลบัและอนัตรายก็ได้
ถูกเปิดเผย แสงท าให้มนุษยเ์ห็นและออกไปคน้ควา้หาความจริงบนโลกมากข้ึน ดว้ยเหตุน้ีแสงจึงมี
ความหมายถึงการสร้างการรับรู้ ความจริง การเปิดเผย ความกระจ่างชดัและความดีงาม 
 หากแต่ความสงสัยของมนุษยไ์ม่ไดห้ยุดแค่นั้น ถึงแมว้่าแสงจะเป็นส่ิงท่ีท าให้มนุษย์
สามารถรับรู้ มองเห็น เปิดเผยส่ิงต่างๆ แต่แสงเองกลบัไร้รูปร่าง มองไม่เห็น ไม่มีค  าอธิบายไดอ้ยา่ง
แน่ชดัว่าแสงคืออะไร ความลึกลบัของแสงน้ีท าให้มนุษยเ์ร่ิมหานิยามของแสงโดยยึดตามหลกัของ
ความเช่ือ จิตวิญญาณหรือศาสนาเป็นหลกั ต่อมาวิทยาศาสตร์ไดท้  าให้มนุษยศึ์กษา ตั้งค  าถามต่อ
ความเช่ือเดิมและน าไปสู่การสร้างสรรคน์วตักรรมใหม่ๆ ตั้งแต่การสร้างแหล่งก าเนิดแสงท่ีไม่ไดม้า
จากธรรมชาติ การประดิษฐ์อุปกรณ์บนัทึกแสงออกมาเป็นภาพบนระนาบสองมิติอย่างกลอ้งรูเขม็ 
พฒันาจนมาเป็นกลอ้งถ่ายรูป หรือการคน้ควา้เร่ืองสีในแสงในศตวรรษท่ี17 จากเดิมท่ีแสงไดถู้ก
แทนดว้ยสีขาวมาโดยตลอด ไดถู้กเปิดเผยออกมาผา่นแท่งแกว้ปริซึมใหเ้ห็น7สี ทั้งหมดได ้
เปล่ียนแปลงการรับรู้ของมนุษยไ์ปอย่างส้ินเชิงและยงัส่งผลต่อการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะของ
กลุ่มImpressionism ในศตวรรษท่ี19 ท่ีมุ่งเน้นไปยงัการถ่ายทอดการรับรู้สีของแสงท่ีมีอยู่ใน
บรรยากาศ ซ่ึงต่อมาไดเ้ป็นแรงบนัดาลใจและตน้ก าเนิดของการพฒันาเป็นระบบแม่สีของแสงท่ีถูก
ใชบ้นจอโทรทศัน์หรือจอคอมพิวเตอร์ในยคุปัจจุบนั 
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 จากประเด็นท่ีกล่าวมาขา้งตน้ การท่ีมนุษยค์น้ควา้เร่ืองแสงและสีไดท้ าให้มนุษยเ์ปิดเผย
ความจริงต่างๆท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติ และยงัสามารถพฒันาไปสู่นวตักรรมต่างๆ สร้างสรรคก์ารรับรู้
แบบใหม่ท่ีไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อน ได้แสดงให้เห็นถึงการท าลายขีดจ ากัดท่ีมนุษยต์อ้งอยู่ภายใต้
ธรรมชาติ หรืออาจกล่าวไดว้่าการท่ีมนุษยส์ามารถสร้างแหล่งก าเนิดแสงท่ีไม่ไดม้าจากธรรมชาติ 
ควบคุมแสงสว่างไดอ้ยา่งอิสระ ไดเ้ป็นการท าลายความเช่ือเร่ืองของแสงในอดีต และท าใหม้นุษยดู์
เขา้ใกลค้วามสมบูรณ์แบบมากข้ึนทุกขณะ 

 แต่ในแสงสว่างก็ยงัคงมีดา้นมืด ยิ่งมนุษยมี์อ านาจควบคุม และเขา้ใกลค้วามสมบูรณ์
แบบมากข้ึนเท่าใด ก็ยิ่งห่างไกลจากความเป็นธรรมชาติดั้ งเดิมมากเท่านั้น หากแสงสว่างมีความ
รุนแรงมากเกินไป แสงจะกลบักลายเป็นส่ิงท่ีท าใหร้ายละเอียด สีสันของวตัถุและการรับรู้ความเป็น
ภาพของมนุษยถู์กท าลายจนเหลือเพียงความว่างเปล่าสีขาว แสงจึงไม่ไดมี้ความหมายเพียงแค่การ
เปิดเผย สร้างการรับรู้ ความกระจ่างชดัใหเ้ห็นรายละเอียดอีกต่อไป แต่ในทางตรงกนัขา้ม กลบัเป็น
ส่ิงท่ีลดทอนอตัลกัษณ์ของส่ิงต่างๆแทน เช่นเดียวกบัสีขาวท่ีเดิมทีมีความหมายถึงแสงสว่าง ความ
บริสุทธ์ิ ความดีงาม แต่ในขณะเดียวกนัก็เป็นสีท่ีว่างเปล่า สามารถกลบ ลบ ปิดบงั ปราศจากและ
สามารถท าลายความเป็นสีสัน(Hue) นอกจากน้ีสีขาวยงัมีนยัยะของโลกยคุใหม่ การลดทอนซ่ึงเป็น
หลกัการของลทัธิจุลนิยม(Minimalism) โลกท่ีสะอาด สมบูรณ์แบบปราศจากส่ิงเจือปน สังคมเมือง
ท่ีมนุษยไ์ม่ตอ้งเปรอะเป้ือนคลุกคลีอยูก่บัดินโคลนในธรรมชาติเดิมอีกต่อไป  

 หรือหากสังเกตจากวิวฒันาการจากผลงานศิลปะ ตั้งแต่ในอดีตท่ีมนุษยไ์ดพ้ึ่งพาอาศยั
วสัดุจากธรรมชาติน ามาสกดัสี เพื่อใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจ าวนั ทั้งเพื่อความสวยงามไปจนถึง
การส่ือสารอารมณ์ความรู้สึก พฒันาจนเป็นผลงานศิลปะ สามารถใชสี้ลวงตา สร้างภาพให้มีความ
ลึก เลียนแบบธรรมชาติให้เหมือนจริงได้ตามตาเห็น จนวิทยาศาสตร์ท่ีท าให้มนุษย์สามารถ
สงัเคราะห์สีใหม่ๆข้ึนมาเองได ้หรือการเขา้มาของภาพถ่ายท่ีท าใหนิ้ยามของจิตรกรรมในนิยามของ
การเลียนแบบธรรมชาติถูกตั้งค  าถามและแตกแขนงออกไปเป็นการสร้างสรรคก์ารรับรู้รูปแบบใหม่
ท่ีตอ้งการหลุดออกจากธรรมชาติเดิม  

 หากมองยอ้นกลบัไปยงัค าถามถึงความเป็นมนุษยข์า้งตน้อีกคร้ัง ในอดีตนิยามของความ
เป็นมนุษยท่ี์เป็นส่ิงมีชีวิตอนัอยูร่อดโดยการพึ่งพาอาศยัธรรมชาติ แต่ในปัจจุบนัท่ีมนุษยพ์ฒันาจน
ห่างไกลจากธรรมชาติมากข้ึนทุกขณะ เราจะยงัคงเรียกตกเองว่าเป็นมนุษยแ์บบเดิมกบัในอดีตไดอ้ยู่
อีกหรือไม่ หรือการรับรู้นิยามของจิตรกรรม ความหมายของแสง และสีขาวไดเ้ปล่ียนไปจากเดิม
แลว้ เราจะยงัคงเรียกส่ิงต่างๆในแบบเดิมไดอ้ยู่หรือไม่ ผลงานชุดน้ีจึงเป็นการทบทวน เช่ือมโยง
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พฒันาการของแสง สีขาวและงานจิตรกรรม กบัวิวฒันาการของมนุษยท่ี์เปล่ียนแปลงไป สรรหา
ความเป็นไปไดใ้นการสร้างสรรคนิ์ยามและการรับรู้ในรูปแบบใหม่ 
 
วตัถุประสงค์ในกำรสร้ำงสรรค์ 
 1. น าเสนอ เปล่ียนแปลงการรับรู้ในเชิงความหมายของสีขาวและแสงจากเดิมท่ีหมายถึง
การสร้างการรับรู้ ความจริง การเปิดเผยให้เห็นถึงสีและรายละเอียดของวตัถุ ความดีงาม เป็นการ
ท าลายการรับรู้  การปิดบงัเคลือบแฝง การลดทอนรายละเอียดและท าลายสีสันหรืออตัลกัษณ์ เดิม
ของวตัถุ   
 2. สร้างสรรค์แสงและสีขาวในแบบรูปใหม่ มุ่งเน้นส่ือสารผ่านกระบวนการทาง
จิตรกรรมร่วมสมยั โดยให้ความส าคญัต่อขั้นตอน เทคนิค วิธีการของงานจิตรกรรมเป็นส่ิงสร้าง
ความหมาย ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกในงานศิลปะมากกวา่การเลือกใชสี้เพื่อสร้างสาระในผลงาน 

 3. เ ช่ือมโยงนัยยะของสีขาวและแสงสว่างกับการสรรหาประเด็นต่างๆ ทั้ งการ
เปล่ียนแปลง วิวฒันาการทางพฤติกรรมหรือความคิดของมนุษย์ท่ีเปล่ียนแปลงหลุดพ้นจาก
ธรรมชาติ ประเดน็ทางสงัคมและวฒันธรรมท่ีร่วมสมยั 

 
แนวควำมคดิในกำรสร้ำงสรรค์ 
 สีขาว สัญลกัษณ์แห่งความดี ความงาม ความจริง ความสะอาดบริสุทธ์ิ แสงสว่าง โลก
ในอุดมคติท่ีมนุษยไ์ดเ้ขา้ใกลค้วามสมบูรณ์แบบมากข้ึนทุกขณะ หากแต่แสงสว่างก็ยงัคงมีดา้นมืด 
เม่ือแสงท่ีเคยสาดส่องสะทอ้นให้มนุษยส์ามารถรับรู้สีสันความสวยงามของส่ิงรอบตวั มีอนุภาพ
รุนแรงเกินไปไดก้ลบักลายเป็นส่ิงท่ีท าลายการรับรู้ของมนุษยจ์นเหลือแต่เพียงความว่างเปล่า ไม่
ต่างอะไรกับการท่ียิ่งมนุษย์เข้าใกล้ความสมบูรณ์แบบมากเท่าไรก็ยิ่งห่างเหินจากความเป็น
ธรรมชาติมากเท่านั้น ความหมายท่ีแทจ้ริงของส่ิงต่างๆคืออะไรกนัแน่ ถา้หากการรับรู้ความหมาย
ของสีขาว แสงสว่างเปล่ียนไปแลว้ เราจะยงัเรียกส่ิงนั้นว่าเป็นสีขาวหรือแสงสว่างไดอ้ยูอี่กหรือไม่ 
หรือหากความเป็นมนุษยไ์ดเ้ปล่ียนแปลงไปจากนิยามเดิมกบัโลกเม่ือวานน้ีแลว้เราจะยงัคงเรียก
ตนเองวา่มนุษยไ์ดอ้ยูอี่กหรือไม่ 
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ขอบเขตของโครงกำร 
 1. เป็นผลงานจิตรกรรมบนผา้ใบท่ีใชสี้ขาว รูปทรงมนุษยเ์ป็นทศันธาตุหลกั 
 2. ผลงานจะมีลกัษณะของการใช้น ้ าหนักอ่อน แสงท่ีสว่างจัดตดักับเงาท่ีเขม้จดัใน
บางส่วน ท าลายน ้าหนกัเทากลางและความนุ่มนวลของภาพ 
 3.ขอบเขตในดา้นแนวความคิดจะเป็นการเปล่ียนแปลงความหมายเดิมของสีขาว แสง
สว่าง ความสมบูรณ์ขององคป์ระกอบศิลป์ กระบวนการทางจิตรกรรม และประเด็นต่างๆท่ีน ามา
เช่ือมโยงกบัผลงาน  
 
วธีิกำรศึกษำ 

1. รวบรวม วิเคราะห์ขอ้มูลถึงประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งจากผลงานศิลปกรรม งาน
ออกแบบ วรรณกรรม ภาพยนตร์ 

 2. สรุปแนวความคิดจากขอ้มูลท่ีรวบรวม เพื่อถ่ายทอดออกมาเป็นภาพร่างในขั้นตอน
ต่อไป 

3. สร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรม 
 

แหล่งข้อมูล 
 1. หนงัสือ (วรรณกรรม, นิตยสาร, ปรัชญา, จิตวิทยา) 
 2. ภาพยนตร์  
 3. บทความทางอินเตอร์เน็ต  
 4. ผลงานศิลปกรรม (จิตรกรรม, ภาพถ่าย) 
 
อุปกรณ์ทีใ่ช้ในกำรสร้ำงสรรค์ศิลปนิพนธ์ 

1. สีน ้ ามนั สีอะครีลิค 
2. ส่ือผสมสีน ้ามนัชนิดต่างๆ 
3. ผา้ใบ 
 4. โครงไม ้
5. พูก่นั 
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บทที่ 2 

 
ข้อมูลทีเ่กีย่วกบัการสร้างสรรค์ 

 
                 ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดน้ีมีเน้ือหาและรูปแบบท่ีเก่ียวข้องกับความเป็นข้อเท็จจริง 
วิทยาศาสตร์ ประวติัศาสตร์ หรือขอ้มูลอนัมีความเป็นภววิสัย มากกว่าการใหค้วามส าคญัถึงอตัวิสัย 
จิต หรือส่ิงท่ีอยูภ่ายใน   
 การกลบัไปทบทวนถึงจุดเร่ิมตน้ของแสงกบัประวติัศาสตร์ของมนุษยจึ์งเป็นส่ิงท่ีควร
กล่าวถึงเป็นอนัดบัแรก เพื่ออธิบายถึงวิวฒันาการท่ีมนุษยส์ามารถพฒันาจากส่ิงมีชีวิตท่ีไม่ไดมี้
ความแตกต่างกับสัตว์อ่ืนในธรรมชาติ เปล่ียนแปลงมาจนเป็นผูค้วบคุมโลกได้ในปัจจุบนัและ
พฒันาการท่ีแสดงออกมาผ่านการรับรู้แสงบนระนาบ2มิติ จากจิตรกรรมจนน าไปสู่ภาพถ่ายและ
ภาพเคล่ือนไหวไดต้ามล าดบั เช่ือมโยงมาถึงการเปล่ียนแปลงการรับรู้ของส่ิงต่างๆและการพฒันาท่ี
ส่งผลยอ้นกลบัมาท าลายความเป็นธรรมชาติเดิมในปัจจุบนั 
 
ทบทวนแสง 
 แมจ้ะมีความแตกต่างทางความเช่ือมากเพียงใด ในอดีต มนุษยห์ลายวฒันธรรมต่างก็
ล้วนนับถือแสงในฐานะพระเจ้าหรือส่ิงศักด์ิสิทธ์ เน่ืองจากแสงเป็นส่ิงท่ีช่วยให้ความอบอุ่น 
สร้างสรรค์ชีวิตแก่สรรพส่ิงในธรรมชาติ และท่ีส าคญัท่ีสุดคือแสงช่วยท าให้ดวงตาของมนุษย์
มองเห็นส่ิงต่างๆรอบตวั โดยเฉพาะในอดีตท่ีมนุษยย์งัคงตอ้งพึ่งพาแหล่งก าเนิดแสงจากธรรมชาติ
เพียงหน่ึงเดียวอย่างดวงอาทิตย ์มนุษยจึ์งถูกก าหนดให้ใชชี้วิตเพียงเวลากลางวนัเท่านั้น ในเวลา
กลางคืนอนัมืดมิดทุกส่ิงบนโลกลว้นดูลึกลบัและอนัตรายจากการมองไม่เห็นส่ิงต่างๆ อาจเป็น
กลไกทางธรรมชาติท่ีช่วยให้มนุษยป์ลอดภยัจากสัตวน์ักล่าในอดีต ดว้ยเหตุผลดงักล่าว แสงจึงมี
ความหมายเก่ียวขอ้งกบัการสร้างการรับรู้ เป็นดัง่พระเจา้ผูส้ร้างสรรคส์รรพส่ิง ความสว่างกระจ่าง
ชัด จนแมแ้ต่วิทยาศาสตร์ในปัจจุบนัถึงกับมีขอ้สันนิษฐานว่าส่ิงมีชีวิตบนโลกต่างสร้างอวยัวะ
ส าหรับการมองเห็นอยา่งดวงตาเน่ืองจากมีแสงสว่าง หากโลกไม่มีแสงสว่าง เราทุกคนอาจไม่ต่าง
จากคนตาบอด และดวงตาก็ไม่ใช่ส่ิงท่ีจ  าเป็นต่อการด ารงชีวิตจุดเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่คร้ังแรกของ
มนุษยคื์อการท่ีมนุษยเ์รียนรู้ท่ีจะควบคุมไฟไดเ้ม่ือราว300,000ปีก่อน ในทางรูปธรรม มนุษยไ์ดใ้ช ้
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ไฟเพื่อประโยชน์ต่างๆ ทั้งการใหค้วามอบอุ่น ปรุงอาหาร เป็นอาวุธต่อสู้กบัสัตวใ์หญ่1 และท่ีส าคญั
ท่ีสุดคือการใชไ้ฟเพื่อสร้างแสงสว่างในความมืด  ค  ่าคืนท่ีเคยลึกลบัท่ีเคยท าใหม้นุษยห์วาดกลวักบั
ส่ิงท่ีมองไม่เห็น ถูกจุดให้สว่างข้ึนด้วยคบไฟจากมือมนุษย ์ส่ิงน้ีอาจเป็นส่วนช่วยท าให้มนุษย์
สามารถออกเดินทาง ส ารวจโลก เปิดเผยความจริงท่ีอยู่ในธรรมชาติ ใชชี้วิตไดท้ั้งในเวลากลางวนั
และกลางคืน มองเห็นส่ิงต่างๆไดดี้ข้ึนในความมืด อนัก่อให้เกิดการเดินทางออกจากทวีปแอฟริกา
ของโฮโมเซเปียนส์ไปยงัคาบสมุทรอาหรับ แผน่ดินยเูรเซียเม่ือ70,000ปีก่อนและกระจายไปยงัส่วน
อ่ืนทัว่โลกในเวลาต่อมา2  
      ในเชิงสัญลกัษณ์ การจุดไฟของมนุษยจึ์งไดส้ร้างนยัยะของแสงท่ีมีต่อการเปิดเผยความ 
จริง และเป็นสญัลกัษณ์ของการพฒันาของมนุษยอ์นัสร้างความแตกต่างระหวา่งมนุษยก์บัสตัวอ่ื์น  
เน่ืองจากพลงัอ านาจของสตัวเ์กือบทั้งหมดข้ึนอยูก่บัร่างกาย ความแขง็แรงของกลา้มเน้ือ ขนาดของ 
ฟัน ความกวา้งของปีก แมน้กจะใชก้ระแสลมช่วยพยงุปีก แต่มนักไ็ม่สามารถควบคุมพลงัของ 
ธรรมชาติน้ีได ้เช่นนกอินทรีกไ็ม่สามารถควบคุมทิศทางของกระแสลมร้อนท่ีจะช่วยใหท้ะยานข้ึน 
จากพื้นดินได ้ต่างกบัมนุษยท่ี์สามารถเลือกไดว้า่จะจุดไฟเม่ือไร ท่ีไหนและเพื่อประโยชน์อะไร  
อ านาจของมนุษยจึ์งไม่ไดถู้กจ ากดัดว้ยรูปทรง โครงสร้าง หรือความแขง็แกร่งของร่างกาย หญิงสาว 
คนเดียวสามารถเผาท าลายป่าลงไดใ้นเวลาไม่ก่ีชัว่โมง3 ความสามารถในการควบคุมไฟจึงมีนยัยะ 
ของความสามารถในการควบคุมธรรมชาติอยูด่ว้ย และเป็นจุดเร่ิมอนัจะน ามาซ่ึงวิวฒันาการอนัไร้ 
ขีดจ ากดัของมนุษยใ์นเวลาต่อไป   
 ถึงมนุษยจ์ะสามารถควบคุมไฟได ้มนุษยใ์นอดีตกย็งัคงบูชาไฟและแสงในฐานะส่ิงศกัด์ิ
สิทธิมา เช่นในศาสนาไซโรอสัเตอร์หรือวฒันธรรมอินโด-อิหร่าน ไฟจะมีบทบาทส าคญัในพิธีทาง
ศาสนามาโดยตลอด4 หากแต่สุดทา้ยแลว้ มนุษยอ์าจเป็นส่ิงมีชีวิตเดียวท่ีเกิดการตั้งค  าถาม สงสัย 
และตอ้งการคน้หาค าตอบอยู่เสมอ เม่ือมนุษยส์ามารถพฒันาตนเองจนเป็นสัตวท่ี์มีปัญญา มีภาษา
พูดเขียนท าให้เกิดเป็นทฤษฎีต่างๆเก่ียวกับแสงและการมองเห็น หน่ึงในแนวความคิดอนัเป็น
รากฐานแก่ทศันศาสตร์ของโลกตะวนัตก เกิดข้ึนโดยเพลโต นกัปรัชญายคุกรีก เม่ือราว340ปีก่อน
คริสตกาล ทศันะของเพลโตเช่ือวา่ แสงมีอยู2่แบบคือแสงจากภายในและแสงจากภายนอก  

                                                            

 1 แฮรารี ยวูลั โนอาห์, เซเปียนส์ ประวตัิย่อมนุษยชาต ิSapiens, แปลจาก Sapiens A Brief History of 
Humankind, แปลโดย น าชยั ชีววิวรรธน์ (กรุงเทพฯ: ยปิซี กรุ๊ป, 2561), 39. 
 2 เร่ืองเดียวกนั, 41. 
 3 เร่ืองเดียวกนั, 40. 
 4 อาเธอร์ ซายองค,์ ไล่คว้าแสง, แปลจาก Catching the light: the entwined history of light and mind,  
แปลโดย นยันา นาควชัระ, (กรุงเทพฯ: สวนเงินมีมา, 2557), 70. 
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แสงภายในคือแสงจากดวงตาจะเปล่งแสงท่ีนุ่มนวลออกมา โดยแสงน้ีจะออกไปรวมตัวกับ
แสงอาทิตยท่ี์อยู่ภายนอก ทั้งสองส่ิงจะผสานเขา้ดว้ยกนัจนเกิดเป็นกายแสงหน่ึงเดียว กายแสงจะ
เป็นตวัเช่ือมโยงวตัถุภายนอกเขา้กบัวิญญาณและท าให้เกิดการมองเห็น เพราะฉะนั้นในความคิด
ของเพลโต ดวงตาจะมีความส าคญัมากเท่ากบัหรืออาจมากกว่าแสงจากภายนอก การรู้ก็คือการได้
เห็น ค าว่า “ทฤษฎี”(theory) นั้นมีรากศพัท์มาจากภาษากรีกค าว่า “theoria” ซ่ึงแปลว่าการมอง 
ทศันะน้ีท าใหม้นุษยมี์บทบาทของตวัเองเขา้ไปมีส่วนร่วมกบัการมองเห็น การสร้างภาพ ความหมาย
และท าความเขา้ใจโลกภายนอก หรือาจกล่าวอย่างสรุปไดว้่า การมองเห็นคือกระบวนการทางจิต
และวิญญาณท่ีผสานกบักระบวนการทางกายภาพ5 
 แนวความคิดของเพลโตมีอิทธิพลต่อการมองโลกของคนตะวนัตกตลอดยคุกลางอยูน่บั
พนัปี ในขณะเดียวกนันั้น ปรัชญากรีกไดเ้ดินทางเขา้สู่เปอร์เซียและอาหรับในเวลาต่อมา นบัตั้งแต่
ศตวรรษท่ี9อนัเป็นยุคทองของศาสนาอิสลาม กรุงแบกแดดไดก้ลายเป็นศูนยก์ลางของวิทยาการ
ความรู้ต่างๆ ในยุคน้ีมีนักปราชญน์าม อิบน์ อลั-เฮยธ์มั(Ibn al-Haytham)หรืออลัฮาเซ็นไดเ้สนอ
แนวความคิดอนัตรงกนัขา้มกบัเพลโต ทศันะของอลัฮาเซ็นเช่ือว่ากระบวนการการมองเห็นทั้งหมด
เกิดข้ึนเม่ือแสงเดินทางสะทอ้นจากวตัถุรอบตวัเขา้มาสู่ดวงตา ซ่ึงพิสูจน์ไดด้ว้ยการยกตวัอยา่งวา่ เรา
ไม่สามารถจอ้งมองดวงอาทิตยน์านไดโ้ดยไม่แสบตา หรือการท่ีกระจกสามารถสะทอ้นแสงออกมา
ได ้วตัถุอ่ืนจึงไม่ต่างกบักระจกท่ีสะทอ้นแสงเขา้มาสู่ดวงตา รวมไปถึงแนวความคิดอ่ืนๆอนัเป็น
ทศันะเก่ียวกบัแสงทางกายภาพ พิสูจน์ไดด้ว้ยวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปฏิเสธเร่ืองจิตภายใน
ของเพลโต ไปจนถึงการทดลองสร้างภาพในห้องมืดท่ีจะถูกพฒันาเป็นกลอ้งรู้เข็มในเวลาต่อไป 
ทั้งหมดไดถู้กบนัทึกลงในงานเขียน ทัศนศาสตร์(Book of Optics) ซ่ึงถูกน าไปแปลเป็นภาษาลาติน
และกลายมาเป็นพื้นฐานของทศันศาสตร์กบัวิธีการมองโลกของมนุษยใ์นอนาคต6 
 อนัท่ีจริงวิธีการมองโลกแบบวิทยาศาสตร์นั้นมีจุดเร่ิมมาตั้งแต่ในยุคกรีกแลว้ โดยนัก
คณิตศาสตร์นามยูคลิด ทศันะของยูคลิดเช่ือว่าการมองเห็นคือรัศมีทางสายตาท่ีอธิบายได้ด้วย
เรขาคณิต ผลงานเขียนของยูคลิดได้อธิบายถึงสาเหตุท่ีวตัถุท่ีอยู่ไกลออกไปจะมีขนาดเล็กลง
ตามล าดบัโดยการใชเ้ส้นตรงแทนรัศมีของสายตา ถึงแมว้่าทฤษฎีการมองโลกดว้ยตรรกะแบบนิร
นยัของยคูลิดจะถูกลดความส าคญัโดยทศันะเร่ืองแสงภายในของเพลโต แต่แนวความคิดของยคูลิด

                                                            

 5 เร่ืองเดียวกนั, 42-45. 
 6 เร่ืองเดียวกนั, 50-53. 
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ก็ไดส่้งอิทธิพลและเป็นตน้แบบของการคน้พบทศันมิติเชิงเส้น(Linear Perspective)ของบรูเนลเล
สกี สถาปนิกและวิศวกรในยคุสมยัฟ้ืนฟศิูลปวิทยา7  
 บรูเนลเลสกีตอ้งการสร้างหลงัคาหอศีลจุ่มซนัโจวนันี(Florence Baptistry) เขาไดพ้ิสูจน์
ให้เห็นถึงการสร้างภาพลวงตาโดยใชท้ศัมิติเชิงเส้น วิธีการของบรูเนลเลสกีคือหนัหนา้ออกไปทาง
โบสถ ์ถือแผน่ไมท่ี้มีรูปวาดโบสถพ์ร้อมหลงัคาหันหนา้ออกขา้งนอกตวัดว้ยมือหน่ึง แลว้เจาะรูไว้
ตรงกลางรูป มืออีกขา้งถือกระจกไวด้า้นหน้ามือท่ีถือรูป และมองผ่านรูไดเ้จาะไว ้หากปรับองศา 
ระยะใหต้รงกบัสถานท่ีเบ้ืองหนา้ ภาพรูปเขียนท่ีปรากฏบนกระจกกบัภาพท่ีเห็นดว้ยเปล่าจะออกมา
เหมือนกนัไม่กลบัดา้น ราวกบัเป็นภาพเดียวกนั อีกทั้งบรูเนลเลสกีไดใ้ชสี้เงินมนัวาวเคลือบในส่วน
ทอ้งฟ้าของภาพเขียนบนแผน่ไม ้ท าใหภ้าพท่ีปรากฏสะทอ้นทอ้งฟ้าและเมฆในช่วงเวลานั้น ยิง่ลวง
ตาใหภ้าพท่ีมองเห็นผา่นรูดูสมจริงราวกลบัหลงัคานั้นเกิดข้ึนบนโบสถต์รงหนา้แลว้ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที1่ A diagram showing Brunelleschi’s setup with a mirror and what the view of the 
Baptistery would look like, Accessed 2 April 2019, Available from 

https://lookingatcities.info/2018/07/28/perspective-a-tool-for-designing-in-three-dimensional-
space/ 

 
 
 

                                                            

 7 เร่ืองเดียวกนั, 47. 
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ภาพที2่ A diagram showing Brunelleschi’s setup with a mirror and what the view of the 
Baptistery would look like, Accessed 2 April 2019, Available from 

http://www.howtodrawjourney.com/filippo-brunelleschi.html 
 
 ส่ิงท่ีบรูเนลเลสกีสร้างสรรค์จึงไม่ใช่แค่การสร้างหลงัคาโบสถ์หรือสถาปัตยกรรม
เท่านั้ น แต่เป็นการเปล่ียนแปลงการรับรู้ วิธีการมองโลกของมนุษย์เปล่ียนไปด้วยความเป็น
วิทยาศาสตร์ การทดลองและส่ิงท่ีพิสูจน์ได ้หากยอ้นกลบัไปก่อนหนา้น้ี วิธีการมองโลกท่ีสัมพนัธ์
กบัจิตวิญญาณ หรือการน าตนเองเขา้ไปมีส่วนร่วมกบัการมองเห็น อาจปรากฏใหเ้ห็นผา่นจิตรกรรม 
ตวัอยา่งเช่นผลงานของดุชโช(Duccio di Buoninsegna) จิตรกรในช่วงศตวรรษท่ี14 หากมองดว้ย
ทศันมิติเชิงเสน้ของบรูเนลเลสกีหรือสายตาของมนุษยใ์นปัจจุบนั ผลงานของดุชโชลว้นผดิเพี้ยนทั้ง
ในดา้นมิติ สัดส่วนทั้งส้ิน แต่หากมองดว้ยทศันะของมนุษยใ์นช่วงเวลานั้น การท่ีพระแม่มารีและ
พระเยซูจะมีขนาดใหญ่กว่าวตัถุหรือองคป์ระกอบรอบขา้งลว้นสอดคลอ้งกบัวิธีการมองโลกใน
ช่วงเวลานั้น สัดส่วนต่างๆลว้นสัมพนัธ์กบัความเช่ือ ความศรัทธา จิตวิญญาณภายในของชาวคริสต์
ท่ีมีต่อศาสนา  
 
 
 

http://www.howtodrawjourney.com/filippo-brunelleschi.html


11 
 

 
 

 
 

ภาพที3่ Duccio di Buoninsegna, Maestà, 1308-1311, Accessed 2 April 2019, 
Available from 

https://en.wikipedia.org/wiki/Maest%C3%A0_(Duccio)#/media/File:Duccio_maesta1021.jpg 
 

     วิธีการมองโลกดว้ยวิทยาศาสตร์แบบบรูเนลเลสกีไดส่้งอิทธิพลต่อศิลปินและมนุษยใ์น
ยคุฟ้ืนฟศิูลปวิทยา ศิลปินตอ้งการน าเสนอโลกท่ีสอดคลอ้งกบัความจริงท่ีปรากฏกบัสายตา พยายาม
เลียนแบบ ท าความเขา้ใจกฎเกณฑค์ณิตศาสตร์ เรขาคณิตท่ีอยูใ่นธรรมชาติ ตวัอยา่งเช่นงานเขียนช่ือ 
คู่มือจิตรกร(The painter's manual) ของอลัเบร็ชท ์ดือเรอร์(Albrecht Dürer) ศิลปินในยุคฟ้ืนฟู
ศิลปวิทยา หนงัสือเล่มน้ีไม่ไดก้ล่าวถึงสีหรือภาพวาดอย่างแต่อย่างใด หากแต่อธิบายถึงเรขาคณิต
และทัศนมิติเชิงเส้นบนงานจิตรกรรม รวมไปถึงการใช้อุปกรณ์ช่วยวาดภาพทัศนมิติเชิงเส้น 
วิธีการใชคื้อ วางเคร่ืองแสดงภาพตดัน้ีไวร้ะหว่างตน้แบบกบัผูว้าด สายตาของผูว้าดจะมองผา่นวตัถุ
ผา่นกรอบท่ีขึงเส้นดา้ยสีด าตดัขวางกนัเป็นตาราง จากนั้นจึงวาดวตัถุทีละตารางลงบนกระดาษซ่ึงมี
ตารางเตรียมไวเ้ช่นเดียวกนั8 วิธีการน้ีจะท าใหภ้าพเขียนออกมามีระยะ สดัส่วนและมิติท่ีถูกตอ้งตาม
หลกัทศันมิติเชิงเส้นอย่างเหมือนจริง โดยวิธีการมองโลกแบบทศันมิติเชิงเส้นน้ีนับว่าเป็นการ
เปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างคร้ังแรกของงานจิตรกรรม อนัจะกล่าวถึงในภายภาคหนา้ 

 
                                                            

 8 อาเธอร์ ซายองค,์ ไล่คว้าแสง, แปลจาก Catching the light: the entwined history of light and mind,  
แปลโดย นยันา นาควชัระ, (กรุงเทพฯ: สวนเงินมีมา, 2557), 98-100. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Maest%C3%A0_(Duccio)#/media/File:Duccio_maesta1021.jpg
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ภาพที4่ Artist Drawing a Nude with Perspective Device, from Albrecht Dürer's The Painter’s 
Manual (1525), Accessed 2 April 2019, Available from 

http://tanseypictures.tumblr.com/post/69336374406/artist-drawing-a-nude-with-perspective-
device-from 

 อยา่งท่ีกล่าวไวว้่าการเปล่ียนแปลงการรับรู้ในทศันมิติเชิงเส้นได้เปล่ียนแปลงธรรมชาติ
การมองเห็นของมนุษยแ์ละจิตรกรรมไปอย่างส้ินเชิงแลว้ แนวความคิดน้ียงัเป็นส่วนผลกัดนัให้
พฤติกรรมและความคิดของมนุษยท่ี์ตอ้งการแสวงหาความจริงในธรรมชาติลึกลงไปอีกดว้ย ศิลปิน
ในยคุฟ้ืนฟศิูลปวิทยาเช่น เลโอนาร์โด ดา วินชี หรือมิเคลอนัเจโลต่างลว้นศึกษากายวิภาคของมนุษย์
ดว้ยการผา่ศพ อนัเป็นเร่ืองตอ้งห้ามทางศาสนา การศึกษาร่างกายมนุษยไ์ดพ้ฒันาศิลปะในยคุฟ้ืนฟู
ศิลปวิทยาไปสู่อีกระดบัหน่ึง นอกจากน้ียงัเป็นรากฐานของวิชากายวิภาค แพทยศาสตร์  
รวมถึงความรู้และนวตักรรมต่างๆในปัจจุบนัลว้นถูกคิดคน้ข้ึนในช่วงเวลาน้ี 

อีกส่ิงประดิษฐส์ าคญัท่ีเลโอนาร์โดศึกษาไวคื้อcamera obscura หรือภาพในหอ้งมืดอนั
ไดรั้บอิทธิพลมาจากอลัฮาเซ็น เลโอนาร์โดเช่ือวา่ดวงตาของมนุษยก์็คือcamera obscura อนัเป็นหอ้ง
มืดท่ีแสงกระทบวตัถุภายนอกเขา้มาสู่ดวงตาเกิดจนเกิดเป็นภาพ แนวความคิดดงักล่าวไดถู้กพิสูจน์
และยอมรับในเวลาต่อมาทั้งจากโยฮนัเนส เคปเลอร์(Johannes Kepler)หรือเรอเน เดการ์ต(René 
Descartes)นักดาราศาสตร์และนักคณิตศาสตร์ในศตวรรษท่ี179 การทดลองโดยใชเ้ลนส์จากการ
ผ่าตดั ตรวจสอบดวงตาของส่ิงมีชีวิตจริงผสานกบัการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ในยุคน้ีไดท้  าลาย
ความเช่ือเดิมของเพลโตท่ีครอบคลุมวิธีการมองโลกของมนุษยใ์นอดีตเก่ียวกบัแสงหรือจิตภายใน
อยา่งสมบูรณ์ รวมไปถึงความสัน่คลอนของศาสนาคริสตท่ี์จะเป็นผลจากการพฒันาของมนุษย ์

เม่ือวิธีการมองโลกของมนุษยถู์กเปล่ียนไปสู่การพิสูจน์ไดท้างวิทยาศาสตร์ การคน้หา
ความจริง ศึกษาธรรมชาติ อธิบายทุกอย่างไดด้ว้ยเหตุผลแลว้ ส่ิงท่ีตามมาคือความเคลือบแคลงใน
ความเช่ือเดิมอยา่งศาสนาท่ีปกคลุมมนุษยม์านบัพนัปี ถึงแมศิ้ลปินในยคุสมยัฟ้ืนฟูศิลปวิทยาจะเป็น
                                                            

 9 เร่ืองเดียวกนั, 54-56. 

http://tanseypictures.tumblr.com/post/69336374406/artist-drawing-a-nude-with-perspective-device-from
http://tanseypictures.tumblr.com/post/69336374406/artist-drawing-a-nude-with-perspective-device-from
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ผูริ้เร่ิมแนวคิดดงักล่าว แต่ผลงานส่วนมากกย็งัคงมีเน้ือหาผกูติดอยูก่บัศาสนาคริสตอ์ยู ่ดว้ยความเช่ือ
ท่ีวา่พระเจา้ยงัคงเป็นผูส้ร้างสรรคค์วามจริงและความงามไปจนถึงกฎเกณฑท์างคณิตศาสตร์ท่ีอยูใ่น
ธรรมชาติ อนัมีมนุษยเ์ป็นผูค้น้พบ อย่างไรก็ตาม ในช่วงศตวรรษท่ี16ถึง20 มนุษยก์็ไดเ้ขา้สู่ยุค
สมยัใหม่(Modern era) ความเช่ือเร่ืองโลกแบนถูกท าลายดว้ยการพฒันาการเดินเรือคน้พบทวีป
อเมริกา ไปจนถึงเอเชียจนเป็นยคุแห่งการส ารวจ(Age of Discovery) การคน้พบทางดาราศาสตร์ 
ความเช่ือท่ีว่าโลกคือศูนย์กลางของจักรวาลถูกเปล่ียน เกิดการปฏิรูปศาสนาคริสต์ออกเป็น
หลากหลายนิกายในยโุรป รวมถึงความรู้เร่ืองแสงก็ถูกพฒันาไปอีกขั้นโดยนกัวิทยาศาสตร์มากมาย 
ทั้งการเปิดเผยสีในแสงสีขาวผา่นแท่งแกว้ปริซึมของนิวตนั(Sir Isaac Newton)ในศตวรรษท่ี17 นิว
ตนัเช่ือว่าแสงอาทิตยสี์ขาวน้ีเป็นการรวมตวักนัของแสงสีต่างๆ เช่นแสงสีต่างๆเดินทางมาจากดวง
อาทิตยก์ระทบกบัวตัถุท่ีมีสีแดง วตัถุนั้นจะดูดกลืนแสงสีอ่ืนๆไวแ้ละสะทอ้นสีแดงเขา้มาสู่ดวงตา
ของเรา หากวตัถุเป็นสีขาว แสงทุกสีจะสะทอ้นเขา้มาสู่ดวงตา แต่หากวตัถุเป็นสีด า วตัถุนั้นจะ
ดูดกลืนแสงทุกสีไว ้นับตั้งแต่นั้น ทฤษฎีและความรู้ต่างๆของนิวตนัก็กลายเป็นแม่แบบหรือส่ง
อิทธิพลต่อความรู้เร่ืองสี แสงและการพฒันาของมนุษยใ์นอนาคต จนในศตวรรษท่ี19 การพฒันา
ของมนุษยไ์ดม้าถึงจุดสูงสุด นวตักรรม องคค์วามรู้และการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนอยา่งมหาศาล เช่น 
การคิดคน้กระแสไฟฟ้าของฟาราเดย(์Michael Faraday)จนสามารถสร้างแหล่งก าเนิดแสงท่ีไม่ไดมี้
ท่ีมาจากธรรมชาติอย่างหลอดไฟฟ้า(Electric light) การปฏิวติัอุตสาหกรรม เกิดเคร่ืองจกัรไอน ้ า 
การคมนาคมดว้ยรถไฟและเรือยนตท์ าใหม้นุษยเ์ดินทางไดอ้ยา่งรวดเร็ว ไปจนถึงการพฒันาอุปกรณ์
บนัทึกแสงอย่างกลอ้งถ่ายภาพไดส้ าเร็จซ่ึงจะกลายมาเป็นการปฏิวติัเชิงโครงสร้างของจิตรกรรม
และการรับรู้ของมนุษยอี์กคร้ัง  

แต่เม่ือการพฒันามาสู่จุดสูงสุดย่อมท าให้เกิดการท าลายส่ิงใดส่ิงหน่ึงอย่างหลีกเล่ียง
ไม่ได ้ผลจากการพฒันาทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมในศตวรรษท่ี19ถึง20ไดถู้กน าไปพฒันา
อาวุธและการใชใ้นสงคราม ความรุนแรงในสงคราม ตวัเลขของผูเ้สียชีวิตถูกพฒันาจนถึงหลกัสิบ
ลา้นภายในเวลาไม่ก่ีปีหลงัจากสงครามโลกคร้ังท่ี2 มนุษยไ์ดเ้ขา้สู่ยคุหลงัสมยัใหม่(Postmodern) ซ่ึง
เป็นการร้ือถอน ท าลาย ปฏิเสธแนวความคิดเดิมของยุคสมยัใหม่ท่ีเช่ือในโครงสร้าง กฎระเบียบ 
ความชดัเจน เหตุผล และความมีเอกภาพ เป็นศูนยก์ลาง ยุคหลงัสมยัใหม่ให้ความส าคญักบัความ
แตกต่างในวฒันธรรม ศิลปะและความเช่ือมากยิง่ข้ึน การกลบัไปทบทวนปรัชญาในอดีตท่ีเป็นเร่ือง
จิตภายในของมนุษยไ์ดก้ลบัมามีความส าคญัอีกคร้ัง รวมไปถึงการพฒันาการรับรู้ของมนุษยก์็ได้
กา้วไปอีกขั้น โดยเฉพาะส่ือท่ีเป็นภาพเคล่ือนไหว วิดีทศัน์ ภาพยนตร์ กลอ้งถ่ายภาพถูกพฒันาจน
สามารถสร้างภาพท่ีคมชดั คอมพิวเตอร์สามารถตดัต่อ ดดัแปลงภาพให้สมบูรณ์ไดอ้ยา่งแนบเนียน 
จนในปัจจุบนั แสงและการรับรู้บนศตวรรษท่ี21 จะถูกพฒันาไปอีกขั้น ฟิสิกส์ของนิวตนัหรือ
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กลศาสตร์ดั้ งเดิมไม่เพียงพอท่ีจะอธิบายหรือตอบสนองต่อนวตักรรมหรือความตอ้งการอนัไร้
ขีดจ ากดัของมนุษยอี์กต่อไป แต่จะถูกอธิบายโดยฟิสิกส์ควอนตมั(Quantum physics) หรือฟิสิกส์ท่ี
อธิบายส่ิงท่ีเลก็กว่าอะตอมลงไป อนัเป็นส่วนส าคญัท่ีก่อใหเ้กิดการปฏิวติัอิเลก็ทรอนิกส์ ซ่ึงจะเป็น
องคป์ระกอบส าคญัในการพฒันาหนา้จอโทรศพัท์ คอมพิวเตอร์ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า โทรคมนาคม ไป
จนถึงความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยกีารแพทยใ์นปัจจุบนั 

เม่ือมาถึงจุดน้ี แสงไดน้ าพามนุษยม์าไกลอย่างท่ีไม่เคยคาดคิด จากส่ิงมีชีวิตอนัไม่ต่าง
กบัสัตวอ่ื์น ท่ีตอ้งพึ่งพาอาศยัอยู่กบัแสงอาทิตย ์พฒันามาสู่การจุดไฟ จนถึงกลายเป็นส่ิงมีชีวิตท่ี
สร้างแหล่งก าเนิดแสงข้ึนมาเองได ้ในปัจจุบนัถึงแมเ้ราจะรู้แน่ชดัแลว้ว่าแสงคืออะไร เรามองเห็น
ไดอ้ยา่งไร แต่มนุษยก์็ยงัไม่หยุดคน้ควา้พฒันาเร่ืองแสง แต่อยา่งท่ีกล่าวไวว้่าการพฒันายอ่มท าให้
เกิดการท าลายหรือเปล่ียนแปลงส่ิงใดส่ิงหน่ึงอยูเ่สมอ หากมองยอ้นกลบัไปยงัช่วงเวลาตั้งแต่ท่ีทศัน
มิติเชิงเส้นไดเ้ขา้มาเปล่ียนแปลงการรับรู้แสงภายในของเพลโต การมองโลกของมนุษยโ์ดยผ่าน
ทศันะของวิทยาศาสตร์ได้ท าให้มนุษย์สามารถเขา้ใจความจริงได้ในลกัษณะเดียวเท่านั้น ดังท่ี 
Thomas Henry Huxleyนกัชีววิทยาชาวองักฤษกล่าวไวว้่า ไม่ชา้ก็เร็ว เราจะไปถึงจุดท่ีจิตส านึกเป็น
เสมือนเคร่ืองจกัร10 และเม่ือมนุษยไ์ม่ไดน้ าตนเองเขา้ไปมีส่วนร่วมกบัการมองเห็นและสร้าง
ความหมายแลว้ เราอาจเห็นแสงทุกสีท่ีแตกต่างกนัไม่ต่างกบัแสงสีขาว 

   
การพฒันาการรับรู้บนระนาบ2มิติ       

จากท่ีกล่าวไวใ้นข้างต้นว่าจิตรกรรมได้เกิดการเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างโดย2
เหตุการณ์หลกัในประวติัศาสตร์11 คร้ังแรกคือเม่ือบรูเนลเลสกีไดส้ร้างหลกัการทศันมิติเชิงเส้นซ่ึง
ไดเ้ป็นการเปล่ียนแปลงวิธีการมองโลกของมนุษยไ์ปสู่ความเป็นวิทยาศาสตร์ เรขาคณิต และสร้าง
กฎเกณฑ์อนัเป็นภววิสัยใหก้บัจิตรกรรมไปอีกนบัร้อยปี บทบาทของจิตรกรรมภายหลงัจากการถูก
ครอบง าโดยทศันมิติเชิงเส้นจึงเป็นการเลียนแบบความจริงตามตาเห็น ถ่ายทอดความงามใน
ธรรมชาติ บนัทึกเหตุการณ์ในประวติัศาสตร์  

คร้ังท่ี2คือเม่ือมนุษยส์ามารถพฒันาสร้างกลอ้งถ่ายภาพไดใ้นคริสตศ์ตวรรษท่ี19 หนา้ท่ี
ในการเลียนแบบธรรมชาติของจิตรกรรมกถู็กสัน่คลอนอีกคร้ัง เน่ืองจากภาพถ่ายสามารถจ าลองการ
                                                            

 10 อาเธอร์ ซายองค,์ ไล่คว้าแสง, แปลจาก Catching the light: the entwined history of light and 
mind, แปลโดย นยันา นาควชัระ, (กรุงเทพฯ: สวนเงินมีมา, 2557), 58. 
 11 พทัธ์ ยิง่เจริญ, “การแสวงหาความจริงผา่นการพิจารณาภาพในฐานะวตัถุทางประวติัศาสตร์” 
(วทิยานิพนธ์ปริญญาศิลปบณัฑิต สาขาวิชาทศันศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวิทยาลยั
ศิลปากร, 2559), 51.     
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รับรู้อยา่งเหมือนจริงไดภ้ายในเวลาอนัรวดเร็วและง่ายดาย จนเป็นค ากล่าวของPaul Delarocheจิตร
กรชาวฝร่ังเศสวา่ From today, painting is dead. หรือจิตรกรรมตายแลว้ 

หากแต่จิตรกรรมเองก็ไดเ้ปล่ียนแปลงบทบาทหนา้ท่ีของตนเองมาอย่างชา้ๆ นบัตั้งแต่
การปฏิเสธการใชท้ศันมิติเชิงเส้นเพื่อลวงตาสร้างภาพท่ีมีความลึก ปฏิเสธความเหมือนจริงตามตา
เห็น ลดทอนทศันธาตุจนน าไปสู่การเกิดใหม่ของลทัธิทางศิลปะต่างๆในภายหลงัคริสตศ์ตวรรษท่ี
20 ลกัษณะจิตรกรรมภายหลงัการเขา้มามีบทบาทของภาพถ่ายจึงเป็นการกลบัไปสู่ความเรียบแบน 
น าเสนอเพียงระนาบของสีและความเป็นสัจธรรมของจิตรกรรมโดยตนเองเท่านั้น12  

ในปัจจุบนั ทั้งจิตรกรรมและภาพถ่ายก็ยงัคงไม่หยุดพฒันาและคน้หาแนวทางใหม่ใน
การน าเสนอตนเองออกมา แมใ้นช่วงเวลาหน่ึง จิตรกรรมอาจตอ้งการแยกตวัออกจากการเลียนแบบ
ความจริงหรือภาพถ่ายทั้ งในด้านบทบาทและการจัดองค์ประกอบ ภาพถ่ายเองก็เคยพยายาม
เลียนแบบองค์ประกอบให้ดูมีความเป็นจิตรกรรมมากท่ีสุดเช่นกัน แต่ในระยะเวลาต่อมา ทั้ ง
จิตรกรรมและภาพถ่ายต่างก็ส่งอิทธิพลต่อกนัและกนัอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้ทั้งการใชภ้าพถ่ายเป็น
ตน้แบบหรือแรงบนัดาลใจส าหรับงานจิตรกรรม หรือแมแ้ต่การใชง้านจิตรกรรมในอดีตเป็นแรง
บนัดาลใจในภาพถ่าย อีกส่ือหน่ึงท่ีมีบทบาทต่อจิตรกรรมอยา่งยิ่งในยคุร่วมสมยัคือภาพยนตร์หรือ
ภาพเคล่ือนไหว ทั้งในดา้นการจดัแสง การวางองคป์ระกอบ สี ซ่ึงจะกล่าวถึงในภายหลงั  

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที5่  George Seeley, The Black Bowl, 1907, Published in Camera Work No 20 
(1907),  Accessed 14 April 2019, Available from

 https://en.wikipedia.org/wiki/Pictorialism#/media/File:George_Seeley-Black_Bowl.jpg 

                                                            

 12 เร่ืองเดียวกนั, 54.     

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=George_Seeley_(photographer)&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Camera_Work
https://en.wikipedia.org/wiki/Pictorialism#/media/File:George_Seeley-Black_Bowl.jpg
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ภาพที6่ Famous Paintings That Inspired Film Scenes Will Change How You See Movies, 

Accessed 14 April 2019, Available from http://www.lifebuzz.com/scenes/2/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที7่  Chuck Close, Mark, 1978-1979, Acrylic on gessoed canvas, 274.3 x 213.4 cm,

 Accessed 14 April 2019 , Available from  http://chuckclose.com/work075.html 
 

 

http://www.lifebuzz.com/scenes/2/
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=George_Seeley_(photographer)&action=edit&redlink=1
http://chuckclose.com/work075.html
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จากตวัอยา่งท่ีกล่าวมาทั้งหมด จึงเห็นไดว้่าการพฒันาของทั้งจิตรกรรม แสงและมนุษย์
ต่างก็มีความเก่ียวขอ้งกันท่ีว่า เม่ือส่ิงใดพฒันาไปยงัจุดสูงสุด ส่ิงนั้นย่อมถูกท าลายกลบัลงมาสู่
จุดเร่ิมตน้เพื่อหาหนทางใหม่อยูเ่สมอ ถึงแมห้นา้ท่ีของจิตรกรรมหรือการรับรู้บนระนาบ2มิติอ่ืนๆ
จะถูกเปล่ียนแปลงไปตามบริบททางสังคมและเหตุผลใดๆก็ตาม ตั้งแต่การถ่ายทอดทศันะภายใน 
การลอกเลียนแบบธรรมชาติ การจ าลองลวงตาสร้างความเสมือนจริง การบนัทึกช่วงเวลา กลบัมาสู่
การน าเสนอความเป็นจิตรกรรมเพื่อศิลปะโดยตนเองอีกคร้ัง วนเวียนไปอยา่งไม่รู้จบ แต่หนา้ท่ีของ
จิตรกรรมในแต่ละยุคสมยัท่ียงัคงมีเหมือนกันก็คือ การสร้างการรับรู้แบบใหม่ คือบทบาทของ
จิตรกรรม                                      

 
แสงในจิตรกรรม ภาพถ่ายและภาพยนตร์ 

หากพิจารณาจากประวติัศาสตร์ของแสงกบัมนุษยใ์นขา้งตน้แลว้ เราอาจสรุปไดว้่า แสง
มกัมีความหมายถึงการมองเห็น ความดีงาม  ความจริง สร้างสรรคก์ารรับรู้ให้แก่มนุษย ์และ
การศึกษาคน้ควา้แสงก็ไดท้  าให้มนุษยส์ามารถเปิดเผยความจริงในธรรมชาติจนน าไปสู่การพฒันา
อนัไม่มีท่ีส้ินสุดของมนุษย ์

เช่นเดียวกบัในงานจิตรกรรม ภาพถ่ายหรือภาพเคล่ือนไหว แสงเป็นองคป์ระกอบหลกัท่ี
เป็นส่วนส าคญัในการสร้างความเป็นภาพ เปิดเผยสีสัน รายละเอียด และอตัลกัษณ์ของวตัถุรอบตวั 
ทั้งยงัเป็นส่วนช่วยในการก าหนดอารมณ์ความรู้สึกของผูรั้บชมไดอี้กดว้ย  

ถึงแมว้่าสีจะเป็นองคป์ระกอบส าคญัหรืออาจเป็นลกัษณะเฉพาะอนัโดดเด่นของงาน
จิตรกรรมท่ีมีบทบาทในการก าหนดอารมณ์ความรู้สึก สร้างสรรคสุ์นทรียะและความหมายบนงาน
ศิลปะ โดยเฉพาะในภายหลงัจากท่ีวิทยาศาสตร์ของนิวตนัไดเ้ปิดเผยสีในแสงและสามารถอธิบาย
กระบวนการรับรู้สีผ่านแสงท่ีกระทบกบัวตัถุและสะทอ้นมาถึงดวงตา แต่กว่าท่ีสีจะบทบาทอย่าง
ชดัเจนและความรู้เร่ืองวงจรสีถูกพฒันามาจนเป็นรูปธรรมก็เม่ือภายหลงัศตวรรษท่ี19อนัปรากฏใน
งานศิลปะของกลุ่มImpressionism และหากพิจารณาลงไปเบ้ืองลึกกว่านั้น องค์ประกอบอนัเป็น
พื้นฐานหรือแก่นส าคญัของงานจิตรกรรมท่ีช่วยสร้างปริมาตรหรือควบคุมอารมณ์ของภาพก็คือ
วิธีการจดัแสงเงาและค่าน ้าหนกั(Value) 

การจดัแสงและค่าน ้าหนกัในงานจิตรกรรม ภาพถ่ายหรือภาพยนตร์โดยส่วนมากจะแบ่ง
ออกไดเ้ป็น3รูปแบบ คือ 1.Low key ซ่ึงเป็นการใชค่้าน ้ าหนกัเขม้ถึงเทาเป็นส่วนหลกัของภาพ มี
แสงเพียงเลก็นอ้ย 2.Mid keyเป็นการใชน้ ้ าหนกัเทาเป็นส่วนหลกัของภาพ ไม่มีส่วนใดเขม้จดัหรือ
สวา่งจดั 3.High key เป็นการใชค่้าน ้าหนกัอ่อนถึงเทาเป็นส่วนหลกัของภาพ  
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ภาพที8่  Which Value Plan to Use to Create Mood?, By CAROL MCINTYRE, Accessed 15 April 
2019, Available from https://www.celebratingcolor.com/6-plans-to-create-mood/ 

 

 
ด้วยความขาดความรู้ทางทฤษฎีสี การสังเคราะห์สีท่ีเป็นเร่ืองยากและขอ้จ ากัดทาง

วิทยาศาสตร์หรือเหตุผลใดก็ตาม จิตรกรรมในก่อนศตวรรษท่ี17จึงมีลกัษณะของการใชน้ ้ าหนัก
แบบLow keyถึงMid key หรือการไล่น ้ าหนกัแบบChiaroscuro โดยใหส่้วนเงาเขม้ปกคลุมภาพ และ
วางแสงท่ีสว่างท่ีสุดไวใ้นส่วนส าคญัท่ีสุดของภาพ เพื่อขบัเนน้อารมณ์ความรู้สึก สร้างปริมาตรอนั
สมบูรณ์ให้แก่วตัถุ จิตรกรรมท่ีสมบูรณ์ในยุคนั้ นจึงต้องมีน ้ าหนักท่ีเขม้ถึงสว่างท่ีสุดบนภาพ
เดียวกนั และใชก้ระบวนการลงสีแบบIndirect process เพื่อลวงตาสร้างมิติความลึกบนภาพใหเ้กิด
ความเป็นมวล ปริมาตรและความเหมือนจริงมากท่ีสุด 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.celebratingcolor.com/author/carolmac2/
https://www.celebratingcolor.com/6-plans-to-create-mood/
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ภาพที9่  Caravaggio, Judith Beheading Holofernes, 1598-1599, Oil on canvas, 145 x 195 cm,
 Accessed 15 April 2019, Available from 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Judith_Beheading_Holofernes_(Caravaggio)#/media/File:J
udit_y_Holofernes,_por_Caravaggio.jpg 

 

ในช่วงเวลาต่อมา ความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมไดเ้ป็นส่วนช่วยให้
จิตรกรสามารถใชสี้จากหลอดไดอ้ยา่งสะดวกมากยิง่ข้ึน การคิดคน้สังเคราะห์ธาตุทางเคมีท าใหเ้กิด
Pigmentสีใหม่ท่ีมีความสดใส และการท่ีภาพถ่ายเขา้มาสั่นคลอนค่านิยมของจิตรกรรมในอดีต 
ทั้ งหมดก่อให้เกิดเป็นลักษณะของจิตรกรรมลัทธิImpressionism โดยงานจิตรกรรมของกลุ่ม
Impressionismมีลกัษณะของการวางน ้ าหนักแบบHigh key เพื่อถ่ายทอดความเป็นสีสันของ
บรรยากาศภาพโดยรวมมากกว่าการสร้างปริมาตร ระยะหรือรายละเอียด อีกทั้งกระบวนการลงสี
แบบIndirect processในอดีตท่ีเป็นการเคลือบสีโปร่งลงไปในส่วนเงามืดทีละชั้น เป็นการลดความ
สดของสี(Saturation)ของพื้นท่ีในส่วนเงาเขม้ ศิลปินกลุ่มImpressionismจึงใชก้ระบวนการลงสีแบบ
Direct process เพื่อรักษาความสดของสีในเงาไว ้

 
 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Judith_Beheading_Holofernes_(Caravaggio)#/media/File:Judit_y_Holofernes,_por_Caravaggio.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Judith_Beheading_Holofernes_(Caravaggio)#/media/File:Judit_y_Holofernes,_por_Caravaggio.jpg
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ภาพที1่0 Claude Monet, Le Grand Canal, 1908, Oil on canvas, 92.4 x 73.7 cm, Accessed 15 April 
2019, Available from 

https://en.wikipedia.org/wiki/Le_Grand_Canal#/media/File:Claude_Monet,_Le_Grand_Canal.jpg 

 
การใชน้ ้ าหนกัแบบHigh key เป็นการลดทอนค่าน ้ าหนกัเขม้ท่ีช่วยขบัเนน้ปริมาตรของ

รูปทรงออกไป ขบัเนน้ไปยงัความเป็นบรรยากาศโดยรวมของภาพ จึงท าใหภ้าพในบางคร้ังอาจดูไม่
สมบูรณ์ ส่ือถึงการลดทอนทศันธาตุในงานจิตรกรรมซ่ึงจะส่งอิทธิพลต่อศิลปะในภายหลงัศตวรรษ
ท่ี19เป็นตน้มาท่ีจะเป็นการปฏิเสธ ท าลายขอ้จ ากดัหรือกฎเกณฑข์องศิลปะในอดีต 

 นอกจากจิตรกรรมแลว้ ภาพถ่ายและภาพยนตร์เองก็ให้ความส าคญัในเร่ืองของการจดั
แสงไม่แพก้นัหรืออาจมากกว่าเสียดว้ยซ ้ า เน่ืองจากพื้นฐานของการถ่ายภาพคือการบนัทึกแสง 
ความรู้ในการจดัแสงเพื่อส่ือสารอารมณ์ความรู้สึกจึงเป็นหลกัส าคญัในการถ่ายภาพ อีกทั้งสีใน
ภาพถ่ายยงัจ าเป็นจะตอ้งอยู่ภายใตอิ้ทธิพลของแสงท่ีมีอยู่จริง ต่างจากจิตรกรรมท่ีศิลปินสามารถ
สร้างสรรคสี์ในส่วนใดของภาพซ่ึงไม่จ าเป็นตอ้งอา้งอิงจากขอ้เทจ็จริงไดอ้ยา่งอิสระ 

 การใชแ้สงแบบHigh keyถูกน ามาใชบ้นภาพถ่ายหรือภาพยนตร์เพื่อส่ือความรู้สึกท่ีโล่ง 
ขบัเน้นไปยงัพื้นท่ีว่าง ความสะอาด โฆษณาเคร่ืองส าอางหรือการน าเสนอถึงความงาม เน่ืองจาก
การจดัแสงในลกัษณะน้ีจะเป็นการใชแ้หล่งก าเนิดแสงไฟท่ีมากกว่า2จุดจากหลายต าแหน่ง เพื่อ
สร้างความสวา่งและท าลายเงาบนวตัถุ ใหภ้าพรู้สึกอ่อนโยน ส่ือถึงความเป็นอุดมคติดุจดัง่สวรรค ์

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Le_Grand_Canal#/media/File:Claude_Monet,_Le_Grand_Canal.jpg
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ภาพที่11 Harry Potter and the deathly hallows part 2, 2011, Accessed 15 April 2019, Available 
from http://tolkienmedievalandmodern.blogspot.com/2014/05/i-thought-heaven-was-white.html 
 

อยา่งไรก็ตาม การใชแ้สงแบบHigh keyบนภาพถ่ายหรือภาพยนตร์ยอ่มท าให้เกิดการ
รับรู้แสงในบางจุดท่ีมากเกินไป(Overexposure) จนเป็นการท าลายการรับรู้เหลือเพียงความว่างเปล่า
สีขาว สภาวะOverexposureน้ีถูกน ามาใช้อย่างมากในภาพยนตร์ร่วมสมยัเพื่อส่ือถึงสภาวะท่ีตึง
เครียด นามธรรม ความผิดปกติ ความไม่จริง การรับรู้ท่ีอยู่เหนือธรรมชาติ13 แสงจึงไม่ได้มี
ความหมายของการสร้างการรับรู้หรือท าให้มองเห็นอีกต่อไป ในทางตรงกนัขา้มกลบัเป็นส่ิงท่ี
ท าลายการมองเห็น ความเป็นภาพ สีสันหรืออตัลกัษณ์ของวตัถุ 

 
 
 
 

                                                            

 13 Monica Michlin. Open Your Eyes Wider: Overexposure in Contemporary American Film 
and TV Series. Accessed April 15, 2019. Available from https://journals.openedition.org/sillagescritiques/3718 

http://tolkienmedievalandmodern.blogspot.com/2014/05/i-thought-heaven-was-white.html
https://journals.openedition.org/sillagescritiques/3718
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ภาพที1่2 The Island, 2005, Accessed 15 April 2019, Available from 
https://journals.openedition.org/sillagescritiques/3718 

 
แสงและสีขาวในศิลปะร่วมสมยัดงักล่าวจึงมีนยัยะของความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์ท่ี

ท าให้มนุษยห์ลุดพน้ไปจากขอบเขตของธรรมชาติ ความสามารถในการจดัการ สร้างแหล่งก าเนิด
แสงไดอ้ยา่งอิสระจนท าให้เกิดการพฒันาท่ีส่งผลกลบัมาท าลายส่ิงต่างๆ ซ่ึงแตกต่างกบัแสงและสี
ขาวบนงานจิตรกรรมในอดีต เม่ือการรับรู้ความหมายของส่ิงต่างๆถูกเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมยั 
การใชก้ระบวนการทางศิลปะ(Process in art)เขา้มามีส่วนร่วมในการสร้างความหมายจึงเป็นส่ิง
ส าคญั โดยเฉพาะบนงานจิตรกรรมท่ีมีอิสระในการใชก้รรมวิธีสร้างสรรคผ์ลงานมากกว่าส่ืออ่ืน 
เช่นในผลงานของกลุ่มAbstract Expressionismในคริสตศ์ตวรรษท่ี20 ท่ีน าเสนอสาระของจิตรกรรม
ผา่นกระบวนการลงสี ไม่ใช่การเลือกใชสี้หรือภาพท่ีปรากฏ 

จากขอ้มูลทั้งหมดท่ีกล่าวมา ไดเ้ป็นแรงบนัดาลใจให้ขา้พเจา้น าประเด็นเร่ืองของการ
พฒันาการการรับรู้ในงานศิลปะอนัมีท่ีมาจากการศึกษาแสงของมนุษย ์สร้างสรรค์ลงบนงาน
จิตรกรรมท่ีเปล่ียนแปลงการรับรู้ของผูช้มทั้งในเชิงความหมายและกายภาพของทศันธาตุท่ีปรากฏ
อยูบ่นภาพ เช่ือมโยงกบัประเด็นการพฒันาของมนุษยท่ี์ส่งผลยอ้นกลบัมาท าลายส่ิงต่างๆ อนัแสดง
ออกมาอยูใ่นรูปของสีขาว 

 
 
 
 
 
 

https://journals.openedition.org/sillagescritiques/3718
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อทิธิพลจากผลงานศิลปกรรม 
1. ผลงานศิลปะของ Robert Ryman 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที1่3 Robert Ryman, Rule, 1991, Oil on paper mounted on fibreglass panel with wood edge, 
41 7/8 x 41 3/4 inches, Accessed 16 April 2019, Available from 

https://www.wikiart.org/en/robert-ryman/rule-1991 

 
Robert Ryman เป็นศิลปินชาวอเมริกัน เอกลักษณ์ของRymanคือการสร้างภาพ

จิตรกรรมท่ีมีสีขาวลว้นบนพื้นส่ีเหล่ียมจตุัรัส แสดงออกถึงลกัษณะศิลปะแบบMinimalismหรือ
Abstract Expressionism แต่ศิลปินกลบัเช่ือว่าผลงานของเขาคือการแสดงออกแบบสัจนิยม Ryman
ตอ้งการน าเสนอจิตรกรรมในฐานะวตัถุท่ีเช่ือมโยงกบัแสงและพื้นท่ีว่างอนัมีอยู่จริงมากกว่าการ
สร้างภาพลวงตาบนงานจิตรกรรม14 สาเหตุท่ีRymanเลือกใชสี้ขาวเป็นองคป์ระกอบหลกัในผลงาน 
เน่ืองจากRymanตอ้งการน าเสนอกระบวนการในการสร้างจิตรกรรมมากกวา่การใหผู้ช้มพิจารณาถึง
ความหมายของภาพ สีขาวซ่ึงมกัถูกตีความบนงานจิตรกรรมในฐานะพื้นท่ีวา่งจึงเป็นองคป์ระกอบท่ี
จะท าใหผู้ช้มตดัทอนเน้ือหา เร่ืองราวของภาพท่ีปรากฏไดเ้ป็นอยา่งดี เม่ือผูช้มไดเ้ห็นภาพนามธรรม
ของศิลปินแลว้ จึงเห็นแค่เพียงการประกอบสร้าง กระบวนการสร้างสีขาวบนผลงานเท่านั้น อีกทั้ง
การใชสี้ขาวยงัท าใหผู้ช้มสังเกตไปยงัความละเอียดอ่อนของน ้ าหนกัท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีแสงกระทบ

                                                            

 14 Wikipedia contributors. (2019, March 31). Robert Ryman. In Wikipedia, The Free 
Encyclopedia. Retrieved 11:32, April 25, 2019, from 
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Robert_Ryman&oldid=890325268 

https://www.wikiart.org/en/robert-ryman/rule-1991
https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Ryman
https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Ryman
https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Ryman
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กับพื้นผิวของสี ซ่ึงในบางคร้ังความละเอียดอ่อนของภาพท่ีปรากฏจะเปล่ียนแปลงไปตาม
แสงอาทิตยใ์นแต่ละช่วงเวลาของวนั15 กบัการท่ีมีสีพื้นหรือความเป็นวตัถุท่ีเล็ดรอดผ่านชั้นสีขาว
ออกมา ท าใหเ้กิดค่าน ้าหนกัหรือสีท่ีซ่อนอยูใ่นความเป็นสีขาว 

สีขาวในผลงานของRymanจึงมีความหมายของการลดทอนความหมายหรือการเลือกใช้
สี แต่ให้ความส าคญัแก่กระบวนทางจิตรกรรมกบัการสร้างสีขาวข้ึนมาในหลากหลายวิธีดัง่ท่ีกล่าว
ไวว้า่ “There is never any question of what to paint only how to paint”16 

 
 2. ผลงานศิลปะของ Joseph Haxan 

   
 
 
 
 
 

 

 

 

ภาพที1่4 Joseph Haxan, White Pines (Body Horror series), Photography, Accessed 16 April 2019, 
Available from https://www.josephhaxan.com/bodyhorror?lightbox=dataItem-jghyvp04 

 

Joseph Haxanเป็นช่างภาพและศิลปินDigital artร่วมสมยั ผลงานของHaxanมีลกัษณะ
ของการถ่ายภาพแบบOverexposureโดยใชF้lashหรือแหล่งก าเนิดแสงอ่ืนท่ีมีสว่างสูงไปยงัร่างกาย

                                                            

 15 The New York Times. When a White Square Is More Than a White Square.  
Accessed April 15, 2019. Available from 
 https://www.nytimes.com/interactive/2016/02/04/arts/design/robert-ryman-dia-chelsea.html 
 16 Wikipedia contributors. (2019, March 31). Robert Ryman. In Wikipedia, The Free 
Encyclopedia. Retrieved 11:32, April 25, 2019, from 
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Robert_Ryman&oldid=890325268 

https://www.josephhaxan.com/bodyhorror?lightbox=dataItem-jghyvp04
https://www.nytimes.com/interactive/2016/02/04/arts/design/robert-ryman-dia-chelsea.html
https://www.nytimes.com/interactive/2016/02/04/arts/design/robert-ryman-dia-chelsea.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Ryman
https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Ryman
https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Ryman
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มนุษยท่ี์เปลือยเปล่า เพื่อท าลายการรับรู้ถึงความเป็นภาพรวมถึงการปิดบงัซ่อนเร้นใบหน้าของ
มนุษยทุ์กคนในภาพ ท าให้ถึงแมจ้ะมีมนุษยอ์ยู่ในภาพถ่ายเป็นจ านวนมาก แต่ผูช้มจะไม่สามารถ
รับรู้ถึงอตัลกัษณ์หรือความเป็นมนุษยใ์นแต่ละบุคคลได ้แสงในผลงานของHaxanจึงเป็นการท าลาย
การรับรู้ อตัลกัษณ์ของวตัถุ ความเป็นมนุษย ์สร้างความผดิปกติและความรู้สึกท่ีไม่ธรรมชาติ 

 
3. ภาพยนตร์ร่วมสมยั 
ในส่ือภาพยนตร์ร่วมสมยั แสงแบบHigh keyหรือOverexposureและสีขาว จะถูก

น าไปใชใ้นโครงเร่ืองท่ีเก่ียวกบัโลกในอนาคตหรือภาพยนตร์บนัเทิงคดีแนววิทยาศาสตร์(Science 
Fiction) สภาวะความเป็นอุดมคติ ความสะอาด สังคมเมืองท่ีมนุษยอ์ยูห่่างไกลจากธรรมชาติ ความ
เท่าเทียมและการพฒันาไปสู่ความสมบูรณ์แบบของมนุษย ์

สาเหตุในท่ีการจดัแสงแบบHigh keyหรือOverexposureถูกน ามาใชส่ื้อนยัยะดงักล่าว 
เน่ืองจากว่าการจดัแสงในลกัษณะน้ีจ าเป็นจะตอ้งใชแ้หล่งก าเนิดแสงท่ีมากกว่า2แหล่งข้ึนไป เพื่อ
ก าจดัเงาตกกระทบของวตัถุ การพึ่งพาเพียงแหล่งก าเนิดแสงเดียวจากธรรมชาติอยา่งดวงอาทิตยจึ์ง
ไม่สามารถสร้างการจดัแสงในลกัษณะน้ีได ้การก าจดัเงาตกกระทบและความสวา่งจึงเป็นการส่ือนยั
ยะของการพฒันาการทางวิทยาศาสตร์ของมนุษย ์

ในขณะเดียวกนัลกัษณะของแสงและสีขาวน้ีไดเ้ป็นการขจดัอารมณ์ความรู้สึกของภาพ
ไปภายในตวั เน่ืองจากการจดัแสงท่ีท าลายเงาตกกระทบไดเ้ป็นการลดค่าน ้ าหนักเขม้หรือความ
แตกต่างระหว่างค่าน ้ าหนกัของแสงและเงา(Contrast) ท าให้ภาพดูเรียบ น่ิง สีขาวจึงถูกน ามาใชใ้น
การส่ือถึงสภาวะท่ีมนุษยป์ราศจากอารมณ์ ความรู้สึก  
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ภาพที1่5,16 The Matrix Reloaded - The Architect Scene, 2003, Accessed 16 April 2019, 
Available from https://vimeo.com/265504231 

 
 
 
 

 

 

 

ภาพที1่7 Equals, 2015, Accessed 16 April 2019, Available from 
https://outnow.ch/Movies/2015/Equals/Bilder/003 

 

https://vimeo.com/265504231
https://outnow.ch/Movies/2015/Equals/Bilder/003
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บทที่ 3 
 

ขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน 
 
 ขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรคศิ์ลปนิพนธ์ชุดน้ี ขา้พเจา้ไดท้  าการแบ่งขั้นตอน
ออกเป็น2ส่วนหลกัคือ ขั้นตอนการสรุปแนวความคิดและขั้นตอนการสร้างสรรคผ์ลงาน โดยจะ
กล่าวถึงตามล าดบั 
 
ขั้นตอนการสรุปแนวความคดิ 
 จากขอ้มูลทั้งหมดท่ีกล่าวมาในบทท่ี2 ขา้พเจา้ไดส้รุปแนวความคิดออกมาเพื่อเป็นการ
คน้หาภาพตน้แบบและการสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรมดงัน้ี 
 1. มุ่งหาประเด็นอนัเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงและพฒันาการการรับรู้แสงท่ีส่งผลต่อ
มนุษยใ์นประวติัศาสตร์  
 2. เป็นการใช้แสงและสีขาว เปล่ียนแปลงการรับรู้ บิดเบือน ท าลายกายภาพและ
ความหมายเดิมของประเดน็ดงักล่าวอีกคร้ัง 
 3. สร้างสรรคก์ารรับรู้และความหมายใหม่ของภาพโดยผา่นกระบวนการทางจิตรกรรม  
 
ขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
 1. เม่ือสรุปกรอบความคิดในการสร้างสรรคผ์ลงานแลว้ จึงเป็นการคน้หาภาพตน้แบบท่ี
มีความเก่ียวขอ้งกบัประเดน็ท่ีกล่าวถึง โดยอาจเป็นภาพถ่ายจากเหตุการณ์ในประวติัศาสตร์  
ภาพจิตรกรรม หรืออาจท าการถ่ายภาพดว้ยตนเอง 
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ภาพที1่8 Bergen-Belsen concentration camp, 1943-1945 Accessed 17 April 2019, Available from 
https://www.britannica.com/place/Bergen-Belsen 

 
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 

ภาพที1่9 ภาพSketchส าหรับการสร้างสรรคผ์ลงาน 
 
 2. หลังจากได้ภาพต้นแบบ จึงเป็นการเปล่ียนแปลงการรับรู้ของภาพ โดยการใช้
โปรแกรมPhotoshopบนคอมพิวเตอร์ ปรับค่าแสงให้Overexposure และวางค่าน ้ าหนกัโดยรวมของ
ภาพแบบHigh key รวมไปถึงการจดัวางองคป์ระกอบของภาพใหม่ตามจุดประสงคท่ี์ตอ้งการ 
  

https://www.britannica.com/place/Bergen-Belsen
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 3. เม่ือไดท้ าการปรับภาพSketchตามท่ีตอ้งการแลว้ ขั้นตอนต่อไปจึงเป็นการสร้างสรรค์
ผลงานจิตรกรรม โดยขา้พเจา้เลือกใชก้ระบวนการลงสีแบบIndirect processซ่ึงเป็นกระบวนการลง
สีในงานจิตรกรรมโบราณท่ีมีรายละเอียดในขั้นตอนและกฎเกณฑอ์ยูเ่ป็นจ านวนมาก ขา้พเจา้จึงน า
กระบวนทางจิตรกรรมน้ีมาดดัแปลงใหม่ในบางส่วนตามความเหมาะสม เพื่อเป็นนัยยะของการ
ท าลาย เปล่ียนแปลงขนบธรรมเนียมวิธีการสร้างงานจิตรกรรมในอดีต และเพื่อท าให้กายภาพของ
ผลงานมีความสอดคลอ้งไปกบัแนวความคิด โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
 3.1 โดยทัว่ไปแลว้ หลงัจากการเตรียมพื้นผวิผา้ใบ ขั้นตอนแรกของการลงสีน ้ ามนัแบบ
Indirect processคือการลงสีพื้นดว้ยน ้ าหนกัเทาเพื่อก าจดัสีขาวทั้งภาพ(Imprimatura) แลว้จึงท าการ
ร่างภาพดว้ยดินสอหรือแท่งถ่านอย่างละเอียดลงไป แต่เน่ืองจากขา้พเจา้ตอ้งการควบคุมเอกภาพ
โดยรวมของผลงานดว้ยสีขาวหรือพื้นท่ีว่าง ไปจนถึงการรักษาความสะอาดและค่าน ้ าหนกัท่ีสว่าง
ท่ีสุดของพื้นสีขาวเดิมไว ้ขา้พเจา้จึงท าการร่างภาพดว้ยดินสอท่ีมีน ้ าหนักเบาเช่น ดินสอ3Hถึง5H 
ขา้มขั้นตอนการImprimaturaดว้ยน ้าหนกัเทาออกไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที2่0-21 ขั้นตอนท่ี3.1 
  
 3.2 เม่ือท าการร่างภาพเสร็จโดยรวมแลว้ ขา้พเจา้จึงเลือกท่ีจะใชย้างลบท าลายเส้นรอบ
นอกในส่วนแสงออกและร่างย  ้าเสน้ในส่วนเงาใหล้ะเอียดยิง่ข้ึน เพื่อเป็นการสร้างรูปทรงอยา่งคร่าว
โดยการใชเ้สน้เพียงอยา่งเดียวในระดบัหน่ึง โดยขั้นตอนน้ีจะตอ้งระวงัการร่างเส้นในส่วนเงาไม่ให้
ชดัเจนจนเกินไปในบางส่วน เพื่อรักษาความเป็นพื้นท่ีวา่งจากการมองเห็นระยะไกลไว ้
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ภาพที2่2 ขั้นตอนท่ี3.2 

 
 3.3 หลงัจากร่างภาพอย่างละเอียดและถูกตอ้งสมบูรณ์แลว้ ขา้พเจา้เลือกท าการรองพื้น
ดว้ยGessoอีกชั้น เพื่อเป็นการสร้างความแตกต่างในค่าน ้ าหนกัท่ีมีความอ่อนกว่าเส้นดินสอในอีก
ระดบั ภาพท่ีปรากฏจึงเป็นเพียงรูปร่างท่ีเลือนรางระหว่างความเป็นพื้นท่ีว่างสีขาวในระยะไกลกบั
เส้นรอบนอกของวตัถุในระยะใกล ้อีกทั้งยงัเป็นการเคลือบชั้นผวิรักษาเสน้ท่ีร่างลงไปในชั้นแรกอีก
ดว้ย ในขั้นตอนน้ีอาจสามารถสร้างความละเอียดระหว่างสีขาวกบัเส้นท่ีถูกร่างลงไปไดม้ากกว่า
หน่ึงระดับ โดยจะต้องค านึงถึงความเป็นพื้นท่ีว่างจากการมองเห็นระยะไกลให้ดี แต่ใน
ขณะเดียวกนักต็อ้งรักษาเสน้ร่างของวตัถุในชั้นแรกจากการมองระยะใกลด้ว้ย  
 
 3.4 เม่ือไดท้  าการสร้างระยะหรือความแตกต่างของน ้ าหนักในความเป็นสีขาวอย่าง
ละเอียดแลว้ จึงเป็นการขบัเน้นความเป็นรูปทรงข้ึนมาในบางส่วน ซ่ึงในขั้นตอนการลงสีน ้ ามนั
แบบIndirect processนั้น หลงัจากการร่างภาพบนพื้นน ้ าหนกัเทาอ่อนจะเป็นการท าUnder painting
หรือการวางค่าน ้ าหนกัชั้นแรกในส่วนของเงา โดยทัว่ไปแลว้ลกัษณะภาพจิตรกรรมโบราณจะนิยม
การใชสี้น ้ าตาลอยา่งBurnt umber, Burnt sienna ทั้งในกระบวนการImprimaturaและการวางค่า
น ้ าหนักในชั้นแรก เพื่อเป็นการควบคุมบรรยากาศของภาพโดยรวมอีกทั้งสีน ้ าตาลดังกล่าวยงั
สามารถแทนค่าน ้ าหนกัในส่วนเงาบนพื้นผิวมนุษยท่ี์มีแหล่งก าเนิดแสงจากธรรมชาติไดอ้ยา่งดีอีก
ดว้ย แต่เน่ืองจากจุดประสงคข์องขา้พเจา้ท่ีตอ้งการสร้างความรู้สึกต่อแสงในฐานะของความรุนแรง 
การหลุดออกจากธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงธรรมเนียมของงานจิตรกรรมโบราณ ขา้พเจา้จึง
เลือกใชสี้โทนเยน็อยา่งสีฟ้าหรือเขียวอมเทา อนัเป็นสีท่ีไม่ไดป้รากฏบนผวิของมนุษยห์รือส่ิงมีชีวิต
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ซ่ึงมีเลือดเน้ือและร่างกายท่ีอบอุ่น สร้างความรู้สึกเยน็ชา ปราศจากชีวิต แต่อย่างไรก็ตามขา้พเจา้
ยงัคงรักษากฎFat over Leanของจิตรกรรมสีน ้ ามนั ซ่ึงมีอยูว่่าชั้นสีท่ีอยูเ่หนือกว่าจะตอ้งมีปริมาณ
น ้ ามนัมากกว่าชั้นล่างเสมอ หรืออาจอธิบายอยา่งสรุปไดว้่า สีชั้นแรกจะตอ้งแห้งเร็วท่ีสุดและชา้ลง
ตามจ านวนชั้นสีท่ีมากข้ึน การUnder paintingหรือImprimaturaจึงควรใชเ้ป็นสีอะคริลิคหรือสีน ้ามนั
ท่ีผสมกบัTurpentineหรือSolvent ปราศจากMediumท่ีเป็นน ้ามนั  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที2่3-24 ขั้นตอนท่ี3.4 
 
 3.5 ภาพท่ีไดจ้ากการUnder paintingจึงเป็นภาพร่างกบัน ้ าหนกัโดยรวมอยา่งหยาบของ
ผลงาน ขั้นตอนต่อไปจึงเป็นการเพิ่มค่าน ้ าหนกัหรือความละเอียดในส่วนของแสงและเงา เพื่อสร้าง
ปริมาตร ความนุ่มนวลแก่วตัถุให้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน ซ่ึงหากยึดตามหลกัของจิตรกรรมท่ีสมบูรณ์
โดยทัว่ไปแลว้ ยิ่งศิลปินสามารถสร้างความละเอียดในค่าน ้ าหนักหรือความหลากหลายของสีใน
ส่วนน้ีมากเท่าไร ภาพจิตรกรรมก็จะมีความงามมากเท่านั้น แต่เน่ืองจากขา้พเจา้ยงัคงตอ้งการรักษา
น ้ าหนักโดยรวมของภาพให้อยู่ในระดบัHigh key และสร้างนัยยะของแสงหรือสีขาวในหลาย
ความหมาย ทั้งการสร้างการรับรู้และท าลายการมองเห็น ขจดัความเป็นธรรมชาติ ความนุ่มนวล 
ลดทอนความสมบูรณ์ของภาพจิตรกรรมไปในเวลาเดียวกนั ขา้พเจา้จึงเลือกตดัทอนค่าน ้ าหนกักลาง
(Mid tone)ดงักล่าวออก แต่ให้ความส าคญักบัรายละเอียดในกระบวนการเกิดของสีขาวและ 
รายละเอียดในค่าน ้ าหนักอ่อนจนถึงพื้นท่ีว่างให้มากท่ีสุด ขา้พเจา้จึงเลือกใช้สีอะคริลิคขาวหรือ
Gessoในการสะกิดสร้างแสงข้ึนในบางส่วนของภาพ โดยเฉพาะส่วนท่ีเป็นเพียงเส้นรอบนอกของ
วตัถุ ปราศจากน ้าหนกัเงาจากขั้นตอนUnder painting เพื่อเป็นการซอ้นสีขาวบนพื้นสีขาว สร้างแสง



32 
 

 
 

ใหเ้กิดการรับรู้รูปทรงอยา่งละเอียดในระยะใกล ้ซ่ึงจะตอ้งระวงัไม่ให้สีขาวท่ีซอ้นลงไปนั้นมีความ
ชดัเจนมากจนท าลายการมองเห็นเป็นพื้นท่ีวา่งจากระยะไกล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที2่5 ขั้นตอนท่ี3.5 
 
 3.6 อย่างท่ีกล่าวไปว่ากระบวนการของผลงานน้ีคือการท าลายค่าน ้ าหนักกลางออก 
ขา้พเจา้จึงตอ้งแสวงหาความเป็นไปไดจ้ากทุกกระบวนการอ่ืนในการสร้างปริมาตรให้แก่วตัถุใน
ระดบัหน่ึง ซ่ึงก็เป็นหน่ึงในเหตุผลท่ีขา้พเจา้เลือกการลงสีแบบIndirect process เน่ืองจากว่า 
เอกลกัษณ์ของกระบวนการลงสีแบบน้ีคือการผสมกนัของชั้นสีโปร่งแสงจ านวนมากท่ีทบัซอ้นกนั
อยูบ่นผืนผา้ใบ เม่ือแสงไดก้ระทบจากชั้นสีดงักล่าวเขา้มาสู่ดวงตาท าให้เกิดมิติการรับรู้สีท่ีมีความ
นุ่มลึก ซับซ้อนกว่ากระบวนการลงสีแบบDirect processซ่ึงเป็นการใชสี้ท่ีทึบแสงเพียงชั้นเดียว 
ขา้พเจา้จึงใชว้ิธีGlazingหรือการเคลือบชั้นสีโปร่งแสงลงไปบนพื้นผิวในการสร้างค่าน ้ าหนกัท่ีเขม้
ข้ึน ในขั้นตอนน้ีจะตอ้งวางแผนถึงล าดบัการใชสี้ใหดี้ โดยขา้พเจา้ไดจ้ดัล าดบัการใชสี้ท่ีมีความทึบ
ไวใ้นชั้นแรกและโปร่งข้ึนในชั้นต่อไปเร่ือยๆตามล าดบั รวมไปถึงการเพิ่มปริมาณอตัราส่วนของ
น ้ ามนัต่อSolventตามจ านวนชั้นสีท่ีมากข้ึนดว้ย น ้ ามนัท่ีเลือกใชเ้ป็นส่วนผสมคือStand oilเน่ืองจาก
จะท าใหภ้าพเหลืองนอ้ยกวา่น ้ ามนัLinseedแบบธรรมดา 
  



33 
 

 
 

 ในส่วนของการเลือกใชสี้ ขา้พเจา้ไดจ้ดักดัจ านวนสีหลกัไว4้สี คือ สีขาว สีแดง สีเขียว 
และสีน ้ าเงิน โดยในแต่ละสีนั้ นจะพิจารณาถึงแหล่งก าเนิดของPigmentซ่ึงจะเลือกใช้สีท่ีมี
แหล่งก าเนิดจากธาตุทางเคมีอยา่ง Cadmium, Cobalt หรือManganese blue ปฎิเสธการใชสี้ท่ีมี
Pigmentจากธรรมชาติอยา่งYellow OchreหรือBurnt sienna เพื่อใหว้ตัถุหรือรูปทรงในภาพทั้งหมด
ถูกปกคลุมดว้ยอิทธิพลจากแม่สีของแสง(RGB) และเป็นการเปล่ียนแปลงพื้นผิวของมนุษยใ์ห้ดูผิด
ไปจากธรรมชาติ  
 
 3.7 เม่ือไดล้งสีทบัซอ้นกนัมาเป็นจ านวนหน่ึงแลว้ จึงเป็นการสร้างรายละเอียดในแสง
และสีขาวอีกระดบัหน่ึง โดยการใชเ้น้ือสีขาวผสมกบักระดาษท่ีเป่ือยสลายในการสร้างพื้นผิวเกลา
ไปตามปริมาตรของวตัถุ หรืออาจเป็นการปิดทบัในบริเวณบางส่วนบิดเบือนรูปทรงตามท่ีตอ้งการ
เพื่อสร้างการรับรู้แสงหรือสีขาวท่ีแตกต่างกนัออกไป โดยในแต่ละชั้นของสีขาวนั้น ขา้พเจา้เลือกใช้
Titanium whiteในชั้นล่าง และผสมอตัราส่วนของZinc whiteท่ีมากข้ึนในชั้นบน เน่ืองจากTitanium 
whiteมีความทึบแสงมากกวา่Zinc white ซ่ึงขั้นตอนในระยะหลงัน้ี อาจท าไปพร้อมกบัการGlazingสี
โปร่งแสงในส่วนของเงาควบคู่กนัไปเพื่อรักษาเอกภาพโดยรวมและจบผลงานไดโ้ดยเร็วท่ีสุด 
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ภาพที2่6-31 ขั้นตอนท่ี3.6ถึง3.7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที3่2 สีและส่ือผสมท่ีใชใ้นการสร้างสรรคเ์ป็นหลกั 
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บทที่ 4 

การด าเนินงานสร้างสรรค์และพฒันาผลงาน 

การสร้างสรรคผ์ลงานศิลปนิพนธ์ชุดน้ี มีจุดเร่ิมตน้มาจากการทดลอง คน้ควา้เทคนิคใน

งานจิตรกรรมตั้งแต่ช่วงท่ีขา้พเจา้ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นปีท่ี3ภาคการเรียนท่ี2 พฒันาเร่ือยมาทั้งในทาง

ความคิดและกายภาพจนถึงปัจจุบนั โดยสามารถแบ่งช่วงระยะการพฒันาผลงานไดด้งัน้ี 

การสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะที่1 

จุดเร่ิมตน้ของผลงานศิลปนิพนธ์ชุดน้ี ไดเ้กิดข้ึนในช่วงท่ีขา้พเจา้ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นปี

ท่ี3ภาคการเรียนท่ี2 ซ่ึงเป็นการสร้างสรรคง์านจิตรกรรมภายใตห้วัขอ้การทดลองเทคนิค และผลงาน

สรุปประจ าวิชา ในช่วงเวลาดงักล่าว ขา้พเจา้ไดส้นใจในการเปล่ียนแปลงความหมายของสีขาว 

ผูห้ญิง หรือดอกไม ้จากความนุ่มนวล บอบบาง ความสวยงามเป็นการท าลาย ความเส่ือมสลาย โดย

การทดลองสร้างพื้นผิวท่ีมีความแปลกใหม่ในงานจิตรกรรม โดยการใชก้ระดาษช าระมาปิดทบั 

ประสานกบัภาพจิตรกรรมดว้ยส่ือผสมสีน ้ ามนัอยา่งLiquin เพื่อสร้างสีขาวท่ีมีความโปร่งแสง และ

ความเป่ือยสลายของพื้นผิวไดม้ากกว่าการใชพ้ื้นผิวจากสีน ้ ามนัเพียงอย่างเดียว รวมไปถึงความ

สนใจในกระบวนการลงสีน ้ามนัแบบIndirect processกมี็จุดเร่ิมตน้ในช่วงระยะเวลาน้ี 

ผลงานในระยะน้ีจึงปราศจากเน้ือหา เป็นเพียงการทดลองเทคนิค พฒันาทางกายภาพ

ของผลงานเท่านั้น แต่ก็เป็นจุดเร่ิมตน้ของแรงบนัดาลใจในการใช้สีขาวเป็นประเด็นหลกัของ

ผลงานศิลปนิพนธ์ในภายหลงั 

ปัญหาท่ีพบในผลงานระยะน้ีคือ การท่ียงัคงไม่สามารถน าเสนอความเป็นสีขาวออกมา

ไดอ้ย่างชดัเจน จากปริมาณของสีขาวบนภาพท่ียงัมีนอ้ยหรือการให้ความส าคญักบัความสวยงาม 

สมบูรณ์ของรูปทรงอยู ่รวมไปถึงการเปล่ียนสภาพของสีขาวเป็นสีเหลืองจากการประสานกระดาษ

ช าระกบัส่ือผสมสีน ้ามนัในระยะเวลาต่อมา ท าใหเ้ทคนิคยงัคงไม่สมบูรณ์ตามท่ีตอ้งการ 
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ภาพที3่3 ผลงานในช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะท่ี1 ช้ินท่ี1 

    ช่ือ  Blanc no.1 

    ขนาด  60 x 90 เซนติเมตร 

    เทคนิค     สีน ้ ามนับนผา้ใบ 

    ปีท่ีสร้าง 2560 
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ภาพที3่4 ผลงานในช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะท่ี1 ช้ินท่ี2 

    ช่ือ  Blanc no.2 

    ขนาด  110 x 160 เซนติเมตร 

    เทคนิค     สีน ้ ามนับนผา้ใบ 

    ปีท่ีสร้าง 2560 
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ภาพที3่5 ผลงานในช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะท่ี1 ช้ินท่ี3 

    ช่ือ  Blanc no.3 

    ขนาด  110 x 160 เซนติเมตร 

    เทคนิค     สีน ้ ามนับนผา้ใบ 

    ปีท่ีสร้าง 2560 
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การสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะที่2 

การสร้างสรรคผ์ลงานในระยะท่ี2 จึงเป็นการแกไ้ขปัญหาในทางเทคนิคให้สมบูรณ์ข้ึน

จากระยะแรก โดยการลดปริมาณการใชเ้ทคนิค สร้างพื้นผิวในเพียงบางส่วนของภาพเท่านั้น รวม

ไปถึงลดการใชป้ริมาณส่ือผสมสีน ้ ามนัในการประสานพื้นผิวดงักล่าวกบังานจิตรกรรม เพื่อลด

ความเหลืองท่ีจะตามมาในภายหลงั จนถึงการมุ่งหาประเด็นหรือเน้ือหาท่ีจะเช่ือมโยงกบัสีขาวใน

ผลงาน เพื่อน าเสนอหัวขอ้ท่ีจะพฒันาในผลงานช่วงการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ต่อไป โดยขา้พเจา้

น าเสนอสีขาวในฐานะความห่างเหินจากธรรมชาติและการพฒันาของมนุษยท่ี์ส่งผลยอ้นกลบัมา

ท าลายความเป็นเพศและอารมณ์ความรู้สึก ผลงานในช่วงน้ีจึงเป็นการใชสี้ขาวเพื่อบิดเบือนรูปทรง

มนุษย ์ลดทอนความเป็นธรรมชาติ สร้างความประสานกนัของรูปทรงมนุษยใ์นภาพแต่กลบัให้

ความรู้สึกท่ีโดดเด่ียวจากการใชอ้ตัราส่วนพื้นท่ีวา่งท่ีมีจ านวนมากกวา่รูปทรง  

ในเชิงกายภาพและกระบวนการ ผลงานในระยะน้ีไดเ้ป็นจุดเร่ิมตน้ของการใชสี้โทน

เยน็เป็นหลกัส าหรับการสร้างพื้นผิวมนุษย ์เน่ืองจากสีโทนเยน็โดยเฉพาะสีฟ้านั้นเป็นส่ิงท่ีไม่ได้

ปรากฏอยูใ่นสีผวิของมนุษยห์รือส่ิงมีชีวิตท่ีมีร่างกายอบอุ่น มีเลือดเน้ือ จึงเป็นการน าธรรมเนียมใน

กระบวนการทางจิตรกรรมโบราณมาเปล่ียนแปลงใหม่ดว้ยเช่นกนั จากท่ีโดยทัว่ไปแลว้ การสร้าง

พื้นผิวมนุษยท่ี์สวยงามควรจะท าการUnder painting รองพื้นชั้นสีดว้ยสีน ้ าตาลหรืออาจอมสีโทน

เยน็เพียงเลก็นอ้ย เป็นการรองพื้นดว้ยสีฟ้าท่ีมีอุณหภูมิเยน็อยา่งCerulean blue ท าใหภ้าพถูกปกคลุม

ดว้ยความเยน็ชา จืดชืด ปราศจากอารมณ์ความรู้สึก 

ถึงแมว้่าจะมีการพฒันาทางเน้ือหา เช่ือมโยงประเด็นเน้ือหาเก่ียวกบัสีขาวท่ีชดัเจนมาก

ยิ่งข้ึน แต่ก็ยงัคงมีขอ้จ ากัดในการจัดภาพตน้แบบให้สมบูรณ์ตามแนวความคิดท่ีตอ้งการ เช่น 

ผลงานจะสามารถส่ือนยัยะถึงเร่ืองเพศไดม้ากข้ึนหากตน้แบบอยูใ่นสภาพท่ีเปลือย รวมไปถึงผลงาน

ยงัคงยึดติดอยูก่บัความสมบูรณ์ของรูปทรงหรือความเป็นวตัถุอยู ่ไม่สามารถถ่ายทอดการใชสี้ขาว

เพื่อท าลายทศันธาตุไดต้ามท่ีตอ้งการ ท าให้แมก้ารวางค่าน ้ าหนกัโดยรวมของภาพถึงแมจ้ะอยู่ใน

ระดบัHigh key แต่กย็งัไม่สามารถสร้างการรับรู้สีขาวในความหมายท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งสมบูรณ์  
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ภาพที3่6 ผลงานในช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะท่ี2 ช้ินท่ี1 

    ช่ือ  Blanc no.4 

    ขนาด  100 x 150 เซนติเมตร 

    เทคนิค     สีน ้ ามนับนผา้ลินิน 

    ปีท่ีสร้าง 2561 
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การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ ระยะที่1 

ผลงานในช่วงการสร้างสรรคศิ์ลปนิพนธ์ระยะท่ี1จึงเป็นการน าประเด็นการใชสี้ขาวเพื่อ

ลดทอนความเป็นธรรมชาติ ขจดัอารมณ์ความรู้สึกทางเพศอยูเ่ช่นเดิม แต่พฒันา ให้ความส าคญัใน

ขั้นตอนการสร้างภาพตน้แบบมากข้ึน โดยการเพิ่มจ านวนตน้แบบท่ีมากกว่า2คน ใชก้ารจดัแสงจาก

แหล่งก าเนิดแสงมากกว่า2ดวง เลือกจดัวางแสงเพื่อท าลายน ้ าหนกัเทากลางไปจนถึงเงาตกกระทบ

ให้เหลือน้อยท่ีสุด อีกทั้งการเลือกหามนุษยเ์พื่อเป็นภาพตน้แบบท่ีตดัผมทรงSkinheadทั้งเพศชาย

และหญิง เลือกมุมมองท่ีภาพจะไม่เห็นอวยัวะเพศหรือใบหน้า กบัการจดัท่าทางการประสานกนั

ของมนุษยใ์นภาพใหมี้ความกลมกลืน แต่ในขณะเดียวกนักรู้็สึกถึงความไม่เป็นธรรมชาติจากท่าทาง

ของมนุษย ์การปฏิสัมพนัธ์กนัของทั้งสองเพศ ทั้งหมดเพื่อเป็นการลดทอนรายละเอียด อตัลกัษณ์ 

ความเป็นเพศของมนุษยใ์นแต่ละบุคคล สร้างความซ ้าจนท าใหม้นุษยทุ์กคนในภาพถูกควบคุมอยูใ่น

เอกภาพเดียวกนัทั้งหมด 

ประเด็นเร่ืองของแสงเป็นอีกหน่ึงส่ิงท่ีขา้พเจา้ไดค้น้พบและน ามาใชใ้นผลงานระยะน้ี

ซ่ึงจะส่งอิทธิพลต่อผลงานในระยะต่อไปทั้งหมด โดยเป็นการใชแ้สงในลกัษณะOverexposureเพื่อ

เปล่ียนแปลงความหมายของแสงจากการสร้างการรับรู้เป็นการท าลายจนเหลือเพียงความว่างเปล่าสี

ขาว ซ่ึงแนวความคิดการเปล่ียนแปลงการรับรู้ของแสงจะกลายมาเป็นประเด็นหลักในการ

สร้างสรรคศิ์ลปนิพนธ์ชุดน้ี 

ในทางกายภาพของผลงาน ขา้พเจา้ไดพ้ฒันา ลดทอนความสมบูรณ์ของจิตรกรรมให้

มากข้ึน โดยเฉพาะการตดัทอนน ้ าหนักเทากลางให้มากท่ีสุด เพิ่มความเขม้ของน ้ าหนักในเงา

บางส่วนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และให้ความส าคญักบัการสร้างสีขาวในผลงานให้เกิดรายละเอียด 

ความแตกต่างของค่าน ้ าหนกัในความเป็นสีขาวให้มากท่ีสุด โดยจะท าการเวน้พื้นท่ีว่างให้เห็นเน้ือ

ผา้ใบไวใ้นส่วนท่ีเป็นHighlightท่ีสุดของวตัถุแทนการระบายสีขาวลงไป เน่ืองจากถึงแมจ้ะเป็นสี

ขาว แต่ดว้ยความเป็นสีน ้ ามนัซ่ึงจะยงัคงมีปริมาณน ้ ามนัอยู่ท  าให้สีมีความเหลือง ไม่สามารถสว่าง

ไดเ้ท่ากบัเน้ือของผา้ท่ีถูกรองพื้นดว้ยGesso และใชสี้ขาวเช้ือน ้ ามนัอย่างTitanium whiteกบัZinc 

whiteในส่วนของน ้ าหนกัท่ีเขม้กว่าHighlightจนถึงน ้ าหนกัเทากลาง แทนการรองพื้นดว้ยสีอย่างท่ี

เคยปฏิบติั 
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 ภาพท่ีปรากฏจึงมีความสว่างจากการตดักนัอย่างชดัเจนของแสงและเงาในภาพ สามารถรับรู้ถึง

สาระของแสงและสีขาวไดม้ากกวา่ผลงานในระยะก่อนศิลปนิพนธ์  

เม่ือน ้ าหนกัของภาพสามารถอยูใ่นระดบัHigh keyและน าเสนอความสว่างของแสงหรือ

สาระของสีขาวไดม้ากข้ึน ส่ิงท่ีเป็นผลตามมาคือความสมบูรณ์ของผลงานท่ีลดลง โดยเฉพาะความ

เป็นปริมาตร ระยะ มิติความลึกของรูปทรงในภาพ ขา้พเจา้จึงให้ความส าคญักบักระบวนการทาง

จิตรกรรมแบบIndirect processซ่ึงเป็นการลงสีน ้ ามนัแบบโปร่งแสงทบัซอ้นกนัไปในท่ีจ านวนมาก

ข้ึนกว่าเดิม เพื่อท าให้ภาพยงัคงเกิดความลึก สร้างปริมาตรให้แก่รูปทรงไดใ้นระดบัหน่ึงภายใต้

พื้นท่ีค่าน ้ าหนกัเขม้ซ่ึงมีปริมาณนอ้ย 
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ภาพที3่7 ผลงานศิลปนิพนธ์ ระยะท่ี1 ช้ินท่ี1 

    ช่ือ  Amalgamated 

    ขนาด  180 x 140 เซนติเมตร 

    เทคนิค     สีน ้ ามนับนผา้ลินิน 

    ปีท่ีสร้าง 2561 
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ภาพที3่8 ผลงานศิลปนิพนธ์ ระยะท่ี1 ช้ินท่ี2 

    ช่ือ  / 

    ขนาด  190 x 80 เซนติเมตร 

    เทคนิค     สีน ้ ามนับนผา้ลินิน 

    ปีท่ีสร้าง 2561 
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ภาพที3่9 ผลงานศิลปนิพนธ์ ระยะท่ี1 ช้ินท่ี3 

    ช่ือ  1 

    ขนาด  60 x 195 เซนติเมตร 

    เทคนิค     สีน ้ ามนับนผา้ลินิน 

    ปีท่ีสร้าง 2561 
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การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ ระยะที่2 

หลงัจากท่ีผลงานไดพู้ดถึงเน้ือหาทางเพศเพียงอย่างเดียวมาในระยะหน่ึงแลว้ ผลงาน

ศิลปนิพนธ์ในระยะหลงัจากน้ีจะเป็นการคน้หาความเป็นไปไดอ่ื้นๆในการเช่ือมโยงประเด็นของ

การเปล่ียนแปลงการรับรู้ของแสงกบัมนุษย ์โดยในผลงานศิลปนิพนธ์ระยะท่ี2น้ี ขา้พเจา้ไดห้ยบิยก

ประเด็นการรับรู้แสงคร้ังแรกของมนุษย ์ซ่ึงเป็นหน่ึงในสาเหตุท่ีท าใหเ้ด็กแรกเกิดร้องไห ้เน่ืองจาก

ดวงตาไม่สามารถทนต่อการรับรู้แสงหรือปรับตวัต่อสภาพแวดลอ้มทีเปล่ียนไปได ้  

ภาพตน้แบบจึงเป็นการใชภ้าพถ่ายของเด็กแรกเกิดท่ีแสดงถึงความเจบ็ปวดจากการรับรู้

แสง โดยวางองคป์ระกอบของรูปทรงเดก็ทารกไวด้า้นล่างบริเวณก่ึงกลางของภาพในอตัราส่วนของ

รูปทรงท่ีมีปริมาณนอ้ยกว่าพื้นท่ีว่างและใชพ้ื้นท่ีว่างสีขาวกบัท่าทางของเด็กทารกตน้แบบในการ

สร้างความรู้สึกถึงความรุนแรงของแสงท่ีกดทบั ท าลายรูปทรงดงักล่าว อีกทั้งการลดทอนทศันธาตุ 

ความสมบูรณ์ของภาพลงโดยการใชแ้สง สีขาว หรือพื้นท่ีว่าง ยงัเป็นการส่ือถึงนยัยะปรากฏการณ์

การรับรู้ของเด็กทารกในช่วงแรกเกิดท่ียงัไม่สามารถสร้างความเป็นภาพท่ีสมบูรณ์ในสมองข้ึนมา

ได ้แมว้า่ดวงตาจะไดรั้บแสงเขา้ไปแลว้กต็าม 

ในกระบวนการทางจิตรกรรม ผลงานในระยะน้ีไดมี้การใชสี้แดงเขา้มาเป็นอีกสีหน่ึงท่ีมี

บทบาทส าคญัแทนการใชสี้โทนเยน็เพียงอยา่งเดียวจากผลงานระยะก่อนหนา้น้ี โดยจะท าการUnder 

paintingวางค่าน ้ าหนักในส่วนของเงาเพียงเล็กน้อยด้วยสีแดงเป็นหลักก่อน จากนั้ นจึงใช้

กระบวนการGlazingสีแดง สีเขียวและสีน ้ าเงินลงไป สร้างชั้นสีท่ีทับซ้อนกันเพื่อส่ือนัยยะถึง

อิทธิพลของความเป็นสีในแสงท่ีท าลาย เปล่ียนแปลงสีดั้งเดิมของพื้นผิวมนุษย ์และเน่ืองจากสีแดง

ยงัเป็นสีแรกท่ีเดก็ทารกจะสามารถรับรู้ไดอี้กดว้ย 

รวมไปถึงปัญหาจากผลงานในระยะแรกท่ีเป็นการลดทอนความสมบูรณ์ของภาพลงจาก

ผลงานในระยะก่อนศิลปนิพนธ์ ถึงแมว้่าจะเป็นการท าให้แนวความคิดหรือสาระส าคญัสามารถ

ส่ือสารออกมาได้อย่างชัดเจนมากข้ึน แต่ก็เป็นการท าให้ภาพถูกลดความน่าสนใจไปในเวลา

เดียวกนั ขา้พเจา้จึงน าเทคนิคการใชก้ระดาษสร้างพื้นผวิกลบัมาใชใ้นผลงานระยะน้ี เน่ืองจากในแง่

ของกายภาพนั้น การสร้างพื้นผวิจะท าใหผ้ลงานมีความน่าสนใจมากยิง่ข้ึน ไม่ดูเรียบแบนจนเกินไป
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และยงัคงรักษาสาระส าคญัของสีขาวไวไ้ดใ้นเวลาเดียวกนั ส่วนในแง่ของแนวความคิดจึงเป็นการ

ใชพ้ื้นผวิสีขาวในการท าลายภาพบริเวณช่วงใบหนา้หรือดวงตาซ่ึงเก่ียวกบัขอ้งกบัการรับรู้ความเป็น

ภาพ 

 

ภาพที4่0 ผลงานศิลปนิพนธ์ ระยะท่ี2 ช้ินท่ี1 

    ช่ือ  Disorientation no.1 

    ขนาด  110 x 60 เซนติเมตร 

    เทคนิค     สีน ้ ามนับนผา้ลินิน 

    ปีท่ีสร้าง 2561 
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ภาพที4่1 ผลงานศิลปนิพนธ์ ระยะท่ี2 ช้ินท่ี2 

    ช่ือ  Disorientation no.2 

    ขนาด  170 x 95 เซนติเมตร 

    เทคนิค     สีน ้ ามนับนผา้ลินิน 

    ปีท่ีสร้าง 2561 
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ภาพที4่2 ผลงานศิลปนิพนธ์ ระยะท่ี2 ช้ินท่ี3 

    ช่ือ  Disorientation no.3 

    ขนาด  240 x 135 เซนติเมตร 

    เทคนิค     สีน ้ ามนับนผา้ลินิน 

    ปีท่ีสร้าง 2561 

 

 

 

 



50 
 

 
 

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ ระยะที่3 

ผลงานในระยะหลงัจากน้ี เกิดข้ึนจากการทบทวนความสัมพนัธ์ของแสงกบัมนุษยใ์น

ประวติัศาสตร์ เม่ือท าการคน้ควา้จึงไดท้ราบว่า การศึกษาแสงไดเ้ป็นสาเหตุท่ีท าให้มนุษยส์ามารถ

พฒันา สร้างสรรคน์วตักรรมต่างๆดงัท่ีกล่าวไวใ้นบทท่ี2 การพฒันาในเชิงการสร้างการรับรู้บน

ระนาบ2มิติ ทั้ งในจิตรกรรม ภาพถ่าย ไปจนถึงภาพเคล่ือนไหว เป็นส่ิงหน่ึงจากอิทธิพลของ

การศึกษาคน้ควา้แสงของมนุษย์ ซ่ึงขา้พเจ้าได้น ามาใช้กับผลงานในระยะน้ี โดยหยิบยกภาพ

จิตรกรรม “Olympia” ของÉdouard Manet จิตรกรชาวฝร่ังเศสในคริสตศ์ตวรรษท่ี19  

ภาพOlympiaของManetนั้ น นับว่าเป็นการเปล่ียนแปลงขนบธรรมเนียมของงาน

จิตรกรรมคร้ังใหญ่คร้ังหน่ึงในประวติัศาสตร์ศิลปะ โดยManetไดอ้า้งอิง หยิบยกองคป์ระกอบมา

จากภาพ “Venus of Urbino”ของTitian จิตรกรชาวอิตาลีในยคุRenaissance ในทางทศันะนั้น ผลงาน

ของTitianไดว้างค่าน ้ าหนัก แสงเงาของภาพอย่างนุ่มนวล สร้างปริมาตรและผิวของวีนัสไดอ้ย่าง

สวยงาม แต่ภาพOlympiaของManetนั้น ถึงแมจ้ะมีการวางองคป์ระกอบ ท่าทางของหญิงสาวท่ีนอน

เปลือยกายอยูบ่นหมอนอย่างคลา้ยคลึงกนั แต่Manetไดใ้ชก้ารจดัแสงจากStudioภาพถ่ายรวมไปถึง

อาจใช้กลอ้งถ่ายภาพในการบนัทึกภาพตน้แบบส าหรับการสร้างสรรค์ผลงาน แสงในภาพของ

Manetจึงมีท่ีมาจากFlashมีความรุนแรง หยาบกระดา้ง ท าลายน ้ าหนกัเทากลาง ความสมบูรณ์ของ

ปริมาตรและความนุ่มนวลของพื้นผวิ อนัเป็นธรรมเนียมท่ีปฏิบติัต่อกนัมาอยา่งยาวนานบนการวาด

ภาพเปลือยของผูห้ญิงในงานจิตรกรรม1 อีกทั้งในเชิงเน้ือหาของภาพ Manetไดเ้ปล่ียน  จากวีนสัซ่ึง

เป็นเทพีแห่งความงามและความรักในอุดมคติ แทนท่ีด้วยการใช้โสเภณีเป็นต้นแบบ การใช้

กระบวนการป้ายสีอยา่งหยาบและรวดเร็วแทนกระบวนการทางจิตรกรรมแบบศิลปะตามหลกัวิชา

(Academic art) รวมไปถึงองคป์ระกอบอ่ืนๆของภาพท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงการปฏิเสธความงามอนัเป็น

อุดมคติในอดีต 

  

                                                            

 1 Wikipedia contributors. (2019, April 20). Olympia (Manet). In Wikipedia,  
The Free Encyclopedia. Retrieved 12:07, April 25, 2019, 
from https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Olympia_(Manet)&oldid=893385324 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Olympia_(Manet)&oldid=893385324
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ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ในระยะท่ี3น้ีจึงเป็นการหยิบยกภาพOlympiaของManetมา

เปล่ียนแปลงการรับรู้อีกคร้ัง โดยใชก้ารจดัแสงจากแหล่งก าเนิดแสงมากกว่า2จุดท่ีมีความรุนแรง

มากข้ึน ลดทอนน ้ าหนักเทากลางให้น้อยลงกว่าเดิมเพื่อให้ภาพท่ีปรากฏเหลือเพียงเคา้โครงของ

ความเป็นภาพเดิมจากท่าทาง องค์ประกอบของภาพตน้แบบเท่านั้น และใชก้ลุ่มบุคคลท่ีมีความ

หลากหลายทางเพศ(LGBT) มาเป็นตน้แบบสลบัต าแหน่งกนัระหว่างบุคคลทั้ง2ในภาพ  ผสานกบั

การใชแ้สงและสีขาวในการท าลายอตัลกัษณ์ทางเพศหรือลบเลือนใบหน้าของแต่ละบุคคล ท าให้

ความเป็นเพศบนมนุษยใ์นภาพถูกบิดเบือน คลุมเครือไม่ชดัเจน ไม่แสดงออกว่าเป็นเพศใดอยา่งแน่

ชดั 

ในทางเทคนิค ผลงานช้ินน้ีไดเ้ปล่ียนแปลงกระบวนการทางจิตรกรรมจากทั้งภาพของ

ManetและTitian โดยภาพรวมนั้นจะยงัคงเป็นการลงสีแบบIndirect processอยู ่แต่จะมีการลงสีแบบ

Alla primaผสมในบางส่วน ร่วมไปกบัการสร้างพื้นผวิโดยการใชก้ระดาษปิดบงัในส่วนใบหนา้ ไป

จนถึงการเลือกใช้สีเพียงสีแดง สีเขียว และสีน ้ าเงิน ทั้ งหมดเพื่อเป็นการ ร้ือฟ้ืน ทบทวน และ

เปล่ียนแปลงกระบวนการทางจิตรกรรมข้ึนมาใหม่ให้มีความสอดคลอ้งไปกบัแนวความคิดของ

ผลงาน 

อีกส่ิงท่ีเป็นประเด็นในผลงานระยะน้ีคือการท่ีภาพทั้งสองใชพ้ื้นผิวผา้ใบต่างชนิดกนั 

ถึงแมจ้ะมีสีขาวรองพื้นอยู่เหมือนกนั แต่ผลทางกายภาพท่ีปรากฏกลบัให้ความรู้สึกท่ีแตกต่างกนั

มากพอสมควรโดยเฉพาะการมองผลงานในระยะใกล ้ความแต่งต่างในรายละเอียดของพื้นผิวเพียง

เลก็นอ้ยจึงเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจและควรน าไปพฒันาต่อในอนาคต โดยอาจมีการเปล่ียนแปลงพื้นผิว

ส าหรับงานจิตรกรรมท่ีไม่ไดถู้กจ ากดัอยูบ่นผา้ใบหรือแผ่นไมต้ามท่ีเคยปฏิบติัมาในอดีตอีกต่อไป 

และอาจน าไปสู่การสร้างผลทางกายภาพท่ีแปลกใหม่ไปจากเดิม 
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ภาพที4่3-44 ผลงานศิลปนิพนธ์ ระยะท่ี3 ช้ินท่ี1-2 

    ช่ือ  2019 Olympia 

    ขนาด  180 x 100 เซนติเมตร 

    เทคนิค     สีน ้ ามนับนผา้ลินิน และ สีน ้ ามนับนผา้ใบ 

    ปีท่ีสร้าง 2562 
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การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ ระยะที่4 

เม่ือมาถึงการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปนิพนธ์ในระยะสุดทา้ย ขา้พเจา้ไดก้ลบัไปทบทวน

ผลงานท่ีเคยสร้างสรรคม์าในอดีตทั้งหมดจึงไดพ้บว่า ไม่ว่าประเด็นท่ีหยิบยกมาใชส้ร้างผลงานจะ

เป็นเร่ืองใดก็ตาม หลกัการท่ีแทจ้ริงซ่ึงซ่อนอยูใ่นผลงานทุกช้ินของขา้พเจา้คือการเปล่ียนแปลงการ

รับรู้ของส่ิงต่างๆท่ีเคยมีมาในอดีต แสง สีขาว จิตรกรรมหรือประเด็นทางเพศต่างๆ ลว้นแต่เป็น

เพียงส่ือกลางท่ีถูกหยิบยกข้ึนมาอธิบายประกอบแนวความคิดในการเปล่ียนแปลงการรับรู้ทั้งส้ิน 

อย่างไรก็ตาม เม่ือผลงานของขา้พเจา้ตอ้งการเปล่ียนแปลงการรับรู้ของบางส่ิงในอดีต จึงจ าเป็น

จะตอ้งใชภ้าพจ าในอดีตหรือบางส่ิงท่ีจะสามารถเช่ือมโยงและเปล่ียนแปลงสร้างความหมายใหม่

ให้แก่ผูช้มได้ และเน่ืองจากปัญหาท่ีเกิดข้ึนในผลงานศิลปนิพนธ์ระยะท่ี3คือ การหยิบยกภาพ

จิตรกรรมในอดีตยงัคงมีขอ้จ ากดัต่อภาพจ าของผูช้มสูง โดยเฉพาะบุคคลทัว่ไปท่ีไม่ไดส้นใจ รู้จกั

ศิลปะหรือบุคคลท่ีไม่เคยเห็นภาพนั้นมาก่อน หรือในอีกแง่หน่ึง การน าภาพจิตรกรรมในอดีตมาใช ้

ซ่ึงเป็นภาพท่ีมีเน้ือหาสาระ ประเด็น หรือสัญลกัษณ์ท่ีศิลปินตอ้งการส่ือสารอยา่งชดัเจนอยูแ่ลว้ ท า

ให้ผูช้มท่ีรู้จกัภาพนั้นไม่สามารถหลีกเล่ียงการตีความหนีไปจากภาพตน้แบบไดม้ากนกั ซ่ึงอาจไม่

ตรงกบัแนวความคิดของขา้พเจา้มากนักท่ีตอ้งการให้ผูช้มมีส่วนร่วมในการเปล่ียนแปลง สร้าง

ความหมายใหม่ไดอ้ย่างเปิดกวา้งเม่ือรับชมผลงาน ภาพถ่ายจากเหตุการณ์ในประวติัศาสตร์จึงเป็น

ส่ิงท่ีถูกน ามาใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปนิพนธ์ในระยะท่ี4 เน่ืองจากว่าภาพถ่ายมีความเป็น

สากลสูงกว่าจิตรกรรม สามารถสร้างภาพจ าต่อผูช้มไดใ้นระดบัหน่ึงโดยเช่ือมโยงกบัประสบการณ์ 

ความรู้ทางประวติัศาสตร์ทัว่ไปท่ีไม่ไดเ้จาะจงเฉพาะกลุ่มมากนกั หรืออาจตีความจากกายภาพเพียง

อยา่งเดียวกไ็ด ้หากภาพนั้นมีความชดัเจนในทางกายภาพมากเพียงพอ ส่วนปัญหาในการปิดกั้นการ

ตีความสร้างความหมายใหม่ของผูช้มก็ถูกแกไ้ขโดยการใชก้ระบวนการเปล่ียนแปลงจากภาพถ่าย

ไปสู่งานจิตรกรรม ผา่นการจดัแสงเงา องคป์ระกอบใหม่และกระบวนการทางจิตรกรรม ท่ีจะท าให้

ผูช้มสามารถสร้างความหมายใหม่โดยหลุดออกจากภาพตน้แบบไดม้ากข้ึน 
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ภาพถ่ายท่ีน ามาใช้เป็นภาพเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพนัธ์ุชาวยิวในสงครามโลกคร้ังท่ี

2(Holocaust) ความรุนแรงของสงคราม ความไร้ซ่ึงมนุษยธ์รรมทั้งหมดได้เกิดข้ึนควบคู่ไปกับ

พฒันาการทางวิทยาศาสตร์อนัไม่มีท่ีส้ินสุด โดยเม่ือสงครามโลกคร้ังท่ี2ยติุ เหตุการณ์ดงักล่าวไดท้ า

ให้มนุษยก์ลบัมาทบทวนถึงความยอ้นแยง้ท่ีเกิดข้ึนระหว่างการพฒันาทางวตัถุของมนุษยก์บัความ

ถดถอยของมนุษยธ์รรม ขา้พเจา้จึงใชภ้าพท่ีเป็นศพของมนุษยจ์  านวนมากท่ีกองอยูอ่ยา่งเกล่ือนกลาด 

มาจดัวางใหม่ให้เกิดเอกภาพของรูปทรงโดยรวม ลดทอนความเป็นมนุษยล์งดว้ยแสง สีขาว การ

ประสานเป็นหน่ึงเดียวกนั หรือบิดเบือนรูปทรงและความเป็นภาพตน้แบบใหมี้ความเป็นนามธรรม

มากข้ึน เพื่อกระตุน้ให้เกิดการตีความภาพใหม่ การจดัองคป์ระกอบของภาพข้ึนใหม่โดยประสาน

รูปทรงให้อยูใ่นรูปสามเหล่ียมคว ่า เน่ืองจากเป็นสัญลกัษณ์ท่ีตรงขา้มกบัความดีงาม ความอนัตราย 

รวมถึงการจดัวางให้แสงสว่างอยู่ดา้นล่างและเงาท่ีเขม้อยู่ดา้นบนของภาพท าให้เกิดความรู้สึกถึง

แสงท่ีไม่เป็นจริงตามธรรมชาติ ความกดดนั และการพุ่งลงไปสู่เบ้ืองล่าง หรือการวางภาพดว้ย

องคป์ระกอบแบบเลข “0” ถึงแมภ้าพจะมีรูปทรงของมนุษยจ์  านวนมาก แต่กลบัให้ความรู้สึกถึง

ความว่างเปล่า ปราศจากชีวิต อีกทั้งภาพท่ีเป็นสีขาว สว่าง มีการตดักนัของค่าน ้ าหนกัอยา่งชดัเจน

แต่กลบัให้ความรู้สึกถึงการลดทอน สลายรูปทรง คลุมเครือไม่มีรูปทรงใดในภาพท่ีปรากฏออกมา

อย่างเด่นชัด หรือในบางคร้ังอาจมองเห็นภาพสามเหล่ียมคว ่าเป็นอวยัวะเพศหญิง ซ่ึงส่ือถึง

จุดเร่ิมตน้และการเกิดของมนุษยแ์ต่ขดัแยง้กบัภาพศพกส็ามารถตีความไดห้ลายแบบ 

ในเชิงกระบวนการทางจิตรกรรม โดยรวมจะยงัคงเป็นการใชแ้สง สีขาว ผสานกบัการ

สร้างพื้นผิวในการปิดบังใบหน้า ท าลายอัตลักษณ์ ความเป็นมนุษย์ของแต่ละบุคคล  กับ

กระบวนการลงสีแบบIndirect processท่ีจ  ากดัการใชสี้เพียง3สีเช่นเดิม แต่ในผลงานศิลปนิพนธ์

ระยะท่ี4ช้ินท่ี3ไดมี้การพฒันาสร้างมิติ ความลึกและปริมาตรใหภ้าพในอีกระดบั โดยใชก้ารวาดเส้น

สร้างรูปร่างของมนุษยข้ึ์นมาอยา่งเบามือในบริเวณท่ีเคยเป็นพื้นท่ีว่างของผลงานในระยะก่อนหนา้ 

ใชสี้ขาวบนพื้นท่ีว่างและสร้างแสงท่ีมีความละเอียดในบริเวณดงักล่าว ท าให้เกิดความเป็นรูปทรง

มนุษยอ์ยา่งเลือนรางโดยจะปรากฏเม่ือชมผลงานในระยะใกล ้และจะกลืนหายไปกบัพื้นท่ีว่างสีขาว

หากมองผลงานในระยะไกล จึงท าใหภ้าพดูเหมือนจะมีการใชพ้ื้นท่ีว่างสูงไม่ต่างกบัผลงานในระยะ

ก่อนหนา้น้ี แต่ในความเป็นจริงมีรายละเอียดซ่อนอยูเ่ป็นจ านวนมาก แสงและสีขาวในผลงานช้ินน้ี

จึงมีความหมายทั้งการสร้างและท าลายการรับรู้ไปในเวลาเดียวกนั รวมไปถึงใหค้วามส าคญักบัการ
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สร้างภาพโดยปราศจากจุดเด่นจุดรองจุดดอ้ยมากกว่าผลงานทุกช้ินในระยะท่ีผ่านมา เพื่อเป็นการ

ปฏิเสธนิยามความสมบูรณ์ของศิลปะตามหลกัองค์ประกอบศิลป์ ลดทอนรูปทรงทั้งหมดให้อยู่

ภายใต ้   เอกภาพรวมเท่านั้น ผลงานจึงดูคลา้ยกบัภาพจิตรกรรมนามธรรมหากมองในระยะไกล 

และเปล่ียนเป็นภาพจิตรกรรมแนวFigurative artในระยะใกล ้ 

อีกหน่ึงนัยยะท่ีถูกซ่อนไวใ้นผลงานช้ินน้ีคือการใช้อตัราส่วนภาพแบบ16:9 ซ่ึงเป็น

อัตราส่วนท่ีนิยมใช้ในส่ือภาพยนตร์หรือวีดีทัศน์ในปัจจุบัน โดยส่ือถึงอิทธิพลท่ีได้รับจาก

ภาพยนตร์ในเร่ืองของแสงและสีขาว ไปจนถึงความพยายามในการสร้างการรับรู้ท่ีสามารถ

เปล่ียนแปลงไดแ้บบภาพเคล่ือนไหวบนงานจิตรกรรมจากการเปล่ียนระยะการมองผลงาน กบัการ

ผสมผสานส่ือระหวา่งภาพถ่าย จิตรกรรม และภาพยนตร์ 
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ภาพที4่5 ผลงานศิลปนิพนธ์ ระยะท่ี4 ช้ินท่ี1 

    ช่ือ  Invert 

    ขนาด  100 x 190 เซนติเมตร 

    เทคนิค     สีน ้ ามนับนผา้ลินิน 

    ปีท่ีสร้าง 2562 
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ภาพที4่6 ผลงานศิลปนิพนธ์ ระยะท่ี4 ช้ินท่ี2 

    ช่ือ  0 

    ขนาด  240 x 135 เซนติเมตร 

    เทคนิค     สีน ้ ามนับนผา้ลินิน 

    ปีท่ีสร้าง 2562 
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บทที่ 5 
 

บทสรุป 
 
 จากแนวความคิด แรงบนัดาลใจ ขอ้มูล และผลงานท่ีกล่าวมาทั้งในตลอดระยะเวลาการ
สร้างสรรคศิ์ลปนิพนธ์ชุดน้ี จะสังเกตไดว้่าส่ิงท่ีขา้พเจา้ให้ความส าคญั ยึดถือเป็นแก่นหลกัของการ
สร้างสรรคม์าโดยตลอดคือ การเปล่ียนแปลง สร้างการรับรู้ใหม่ ไม่ว่าจะเป็นในเชิงแนวความคิด 
ประเดน็เน้ือหาปลีกยอ่ยในผลงานแต่ละช้ิน ในเชิงกายภาพ ทั้งการลดทอนทศันธาตุ ท าลายคติความ
สมบูรณ์ของจิตรกรรม ดัดแปลงกระบวนการทางจิตรกรรมในอดีต ผสมผสานกบัอิทธิพลจาก
ภาพถ่ายหรือภาพเคล่ือนไหว ทั้งหมดเพื่อเป็นการสร้างสรรคต์ามความเช่ือท่ีวา่ หนา้ท่ีของจิตรกรรม
คือการสร้างการรับรู้ใหม่ รวมไปถึงการชวนให้ผูช้มไดก้ลบัไปทบทวน ตั้งค  าถามต่อความหมาย
ของสรรพส่ิงท่ีเคยมีมาในอดีต  
 การท่ีขา้พเจา้ตั้งช่ือหัวขอ้ศิลปนิพนธ์ว่าสีขาวนั้น เป็นเพียงหน่ึงในประเด็นท่ีขา้พเจา้
น ามาเป็นตวัอยา่งของการเปล่ียนแปลงความหมายหรือกระตุน้ใหผู้ช้มเขา้ไปมีส่วนร่วมกบัการสร้าง
ความหมายเท่านั้น เน่ืองจากสีขาวในจิตรกรรมมกัมีความหมายถึงพื้นท่ีว่าง นามธรรม แต่การท่ี
ปราศจากความหมายในตนเองน้ี จึงเป็นเสมือนกระดาษเปล่าท่ีเปิดโอกาสให้ทั้งขา้พเจา้และผูช้ม
สามารถขีดเขียน เติมเตม็พื้นท่ีว่าง เปล่ียนแปลง สร้างความหมายใหม่ไดอ้ยา่งอิสระ หรือการตั้งช่ือ
หัวขอ้ศิลปนิพนธ์ท่ีดูสั้น กระชบั ไม่สามารถรับรู้แนวความคิดไดอ้ยา่งชดัเจน ท าให้ผูอ่้านสามารถ
จินตนาการถึงเน้ือหาไดอ้ยา่งนบัไม่ถว้น จึงเป็นการส่ือถึงทศันะท่ีขา้พเจา้เช่ือมาตลอดว่า ศิลปะท่ีดี
ไม่ควรมีการส่ือสารท่ีชดัเจนหรือสมบูรณ์แบบในตนเองมากเกินไปจนปิดกั้นการสร้างความหมาย
ตามประสบการณ์ของผูรั้บชม 
 เม่ือผูช้มไดดู้ผลงานของขา้พเจา้แล้ว จึงมีความเห็นไปในทางเดียวกนัว่าไม่ใช่ผลงานท่ี
จะสามารถเขา้ถึงความงามหรือเขา้ใจสาระท่ีตอ้งการส่ือไดอ้ยา่งรวดเร็ว หากแต่ตอ้งใชร้ะยะเวลาใน
การเสพ ตีความ รวมไปถึงเปล่ียนแปลงระยะการมองผลงานดว้ย ซ่ึงกเ็ป็นหน่ึงในแรงบนัดาลใจของ
การสร้างสรรคท่ี์เลง็เห็นปัญหาของจิตรกรรมท่ีมีความน่ิง สมบูรณ์ในตนเองมากจนเกินไป ท าให้
ผูช้มไม่จ าเป็นจะตอ้งใชเ้วลาร่วมไปกบัการมองภาพอยา่งยาวนานมากพอ จนละเลยรายละเอียดเพียง
เลก็นอ้ยของผลงาน 
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 สุดทา้ยน้ีขา้พเจา้เช่ือว่าผลงานศิลปนิพนธ์ชุดน้ีตอ้งเดินทางต่อไป มีปัญหาท่ียงัคงตอ้ง
แกไ้ขในหลายประเด็น โดยเฉพาะในทางกายภาพ กระบวนการทางจิตรกรรม พฒันาเทคนิคเพื่อ
สร้างรายละเอียดในระยะมิติความลึกภายใตค้วามเป็นสีขาวให้สมบูรณ์มากยิ่งข้ึน การทดลอง
เปล่ียนแปลงพื้นผิวรองรับส าหรับผลงานเพื่อสร้างความรู้สึกใหม่ของสีขาวบนงานจิตรกรรม ซ่ึง
อาจไม่จ าเป็นจะตอ้งเป็นเพียงผา้ใบเท่านั้น ตลอดจนถึงการสร้างความงามและความหมายของ
จิตรกรรมตามทศันะของขา้พเจา้ซ่ึงยงัคงพฒันาต่อไปไดอี้กมาก อนัท่ีจริงแลว้ตลอดระยะเวลาท่ี
ขา้พเจา้ศึกษาและสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ ขา้พเจา้ยงัไม่เคยรู้สึกพอใจหรือมีความคิดท่ีเช่ือว่าผลงาน
ของตนช้ินใดสมบูรณ์แบบ จะยงัคงมีส่ิงท่ีตอ้งแกไ้ขและเป็นจุดเร่ิมตน้อนัน าไปสู่การสร้างผลงาน
ช้ินต่อไปอยู่เสมอ อาจไม่ต่างกบัมนุษยท่ี์เม่ือนับแสนปีก่อนท่ีสามารถจุดไฟไดส้ าเร็จ แต่ก็ไม่เคย
พอใจในความเป็นตนเอง ยงัคงตั้งค  าถามต่อแสงและธรรมชาติ จนเป็นเหตุให้สามารถพฒันามาถึง
ในปัจจุบนัท่ีมนุษยดู์เหมือนเขา้ใกลค้วามสมบูรณ์แบบ อยูเ่หนือธรรมชาติมากข้ึนทุกขณะ แต่เราก็
ยงัคงไม่หยุดศึกษา สร้างสรรคน์วตักรรมใหม่ข้ึนมาอยู่เสมอ ถึงแมม้นุษยจ์ะสามารถตอบค าถาม
หรือแกปั้ญหาในอดีตมาไดต้ลอดระยะเวลาในประวติัศาสตร์ แต่ก็ไม่เคยตอบตนเองไดเ้ลยว่าจะ
พฒันาไปถึงเม่ือไรหรือน าไปสู่อะไร เช่นเดียวกบัศิลปนิพนธ์ชุดน้ีท่ีความสมบูรณ์แบบ อาจไม่ใช่
ค าตอบท่ีขา้พเจา้ตอ้งการเสมอไป เน่ืองจากหากทุกสรรพส่ิงสมบูรณ์แบบ โลกน้ีอาจปราศจาก
ความหมาย วา่งเปล่าไม่ต่างกบัสีขาว 
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