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บทคัดย่อ 
 

ธรรมชาติออกแบบให้มนุษย์มีประสาทสัมผัส เป็นเครื่องมือที่เชื่อมตนเองเข้ากับโลก ประสาท
สัมผัสทั้ง 5 ของมนุษย์ท างานร่วมกัน เพื่อรับรู้ รูป รส กลิ่น เสียง และผิวสัมผัส การรับรู้ต่อโลกภายนอก
เหล่านี้ ช่วยให้มนุษย์ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมของตนเองได้ และยังช่วยให้มนุษย์สร้างผลผลิตต่ าง ๆ 
ทางวัฒนธรรม กล่าวได้ว ่าความรู ้ท ี ่มนุษย์ได้จากการใช้ประสาทสัมผัสในการวั ดและตรวจสอบ
ปรากฏการณ์ทางโลก เป็นฐานส าคัญท่ีมนุษย์ใช้ในการออกแบบผลผลิตทางวัฒนธรรม  
 ในศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้า ใช้ข้อมูลจากประสบการณ์แต่ละด้าน ในการสัมผัสรับรู้ปรากฏการณ์
ภายนอก และใช้ข้อมูลเหล่านั้นประกอบสร้างขึ้นใหม่ ให้เกิดพื้นที่หรือปรากฏการณ์ใหม่ที่เป็นลักษณะ 
Virtual Space 
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Abstract 
 

Nature designed humans to have senses that connect them to the world. The five 
senses work together to perceive: image, taste, smell, sound, and touch. These senses 
help humans adapt to the environment and build cultural produce. Therefore, having 
these senses to measure and verify worldly circumstances, is an important factor that 
humans use to create cultural products. In this art thesis, the artist uses her personal 
experience of sensing external sensations and uses this information to recreate a new 
phenomenon within a space, in the form of Virtual Space. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 ข้าพเจ้าขอขอบคุณครอบครัวที่ให้การสนับสนุนในการเรียนศิลปะมาโดยตลอด และเป็นก าลังใจ
เสมอมา รวมไปถึงสนับสนุนทรัพย์ตลอด 5 ปี และยังเป็นแรงผลักดันและที่ปรึกษาจนศิลปนิพนธ์นี้ส าเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี 
 ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์จักรพันธ์ วิลาสินีกุล อาจารย์ผู้ควบคุมศิลปนิพนธ์ ผู้ให้ค าปรึกษา 
ก าลังใจ ให้ความรู้ และชี้แนะแนวทางในการท าศิลปนิพนธ์ ข้าพเจ้าได้มุมมองและประสบการณ์ในการ
ท างานศิลปะ ที่สามารถน าไปใช้ในอนาคตการท างานของข้าพเจ้าได ้
 ขอขอบคุณอาจารย์ภาควิชาประติมากรรมผู้ให้ความรู้ด้านการศึกษา ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะในภาคการศึกษาสุดท้ายนี้ 
 ขอขอบคุณเพ่ือนร่วมรุ่นและเพ่ือนร่วมภาควิชาที่แบ่งปันความรู้ เป็นที่ปรึกษา และสร้างความทรง
จ าตลอด 5 ปีในการศกึษา 
 ขอบคุณผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน ที่คอยให้ก าลังใจและช่วยเหลือในการท าศิลปนิพนธ์ชุด “การรับรู้
และปฏิสัมพันธ์กับพื้นที่” จนส าเร็จลุล่วง ขอให้ทุกคนในชีวิตของข้าพเจ้า ทั้งที่กล่าวถึงและไม่ได้กล่าวถึง 
ได้รับรู้ว่า ข้าพเจ้าขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางสู่ความส าเร็จก้าวหนึ่งในชีวิต และขอให้ทุกท่าน
ประสบความสุขตลอดไป 
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ค าน า 
 
 ศิลปนิพนธ์ฉบับนี ้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปบัณฑิต สาขาวิชา 
ทัศนศิลป์ กลุ่มวิชาเอกประติมากรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ปีการศึกษา 2562 จัดท าขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลทางการศึกษาและแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตลอด
ระยะเวลาของการศึกษาในรายวิชาศิลปนิพนธ์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการเขียนเพื่อรวบรวมและอธิบาย
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ จากจุดตั้งต้นที่มาจากความสนใจ สู่ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล การแสดงออกทางด้านทัศนศิลป์ และการพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงาน ภายใต้หัวข้อ
เรื่อง “การรับรู้และปฏิสัมพันธ์กับพ้ืนที่ (Perception and the Relation to Space)” 
 ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจศึกษาศิลปะและผู้สนใจงาน
ศิลปะทั่วไป 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 มนุษย์อาศัยการรับรู้ข้อมูลรอบตัวในการด าเนินชีวิต โดยการจ าแนก ตีความและตอบสนอง ผ่าน
อวัยวะสัมผัส (sensory organs) ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น ผิวกาย ซึ่งท าหน้าที่รับสัมผัสผ่าน รูป รส กลิ่น 
เสียง และผิวสัมผัส อันเป็นผัสสะพื้นฐานของมนุษย์ (5 traditional senses) เครื่องมือเหล่านี้เป็นกลไก
ส าคัญที่ช่วยให้มนุษย์ท าความเข้าใจสภาพแวดล้อมและกายภาพของโลก นอกจากนี้ยังเป็นตัวแปรหนึ่งใน
การก าหนดทิศทางของสังคมและรากฐานวัฒนธรรม ซึ่งผลผลิตทางวัฒนธรรมอาจอยู่ในรูปแบบที่เป็น
ผลผลิตที่จับต้องได้ (tangible) หรือจับต้องไม่ได้ (intangible) การจะจ าแนกและตีความกับองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ในโลก มนุษย์จึงต้องอาศัยระบบประสาทสัมผัสในการแยกแยะ หากทว่าธรรมชาติออกแบบให้
สิ่งมีชีวิตทุกประเภทมีข้อจ ากัดและจุดเด่นจุดด้อยของตนเอง ข้าพเจ้าจึงเกิดความสงสัยที่ว่า หากเราน า
ข้อจ ากัดของมนุษย์มาเป็นเงื่อนไขในการสร้างปรากฏการณ์ เราจะได้ประสบการณ์การรับรู้แบบใด 
 จากความสนใจในข้อจ ากัดการรับรู้ของมนุษย์ผ่านผัสสะต่าง ๆ ข้าพเจ้าจึงใช้ศิลปนิพนธ์ชุดนี้ ใน
การทดลองหาวิธีการที่มนุษย์สามารถก้าวข้ามข้อจ ากัดเดิมและเปิดโอกาสส าหรับการค้นพบวิธีการรับรู้
แบบใหม่ที่ขยายผลจากความรู้เดิม อันจะน าไปสู่การสร้างผลผลิตทางวัฒนธรรมที่สะท้อนการทับซ้อนหรือ
ผนวกกันระหว่างยุคสมัย ข้าพเจ้าอาศัยการสังเกตและส ารวจ เพื่อใช้ข้อมูลจากประสบการณ์ผัสสะแต่ละ
ด้านในการประกอบสร้างขึ้นใหม่ ดังนั ้นจุดมุ ่งหมายที่ส าคัญในการศึกษาคือการวัดและตรวจสอบ
ปรากฏการณ์ทางโลก และน าข้อมูลเหล่านี้มาเปลี่ยนเป็นกระบวนการสร้างสรรค์ โดยอาศัยข้อมูลจากพ้ืนที่
ส่วนตัว พื้นที่ชุมชน พื้นที่ในจินตนาการ และน าองค์ประกอบต่าง ๆ มาผ่านกระบวนการที่ออกแบบโดย
ข้าพเจ้า ผลงานมีลักษณะแยกย่อยไปตามกรณีศึกษา อันได้แก่ การรับรู้ทางตาและข้อจ ากัดของการรับรู้
มิติ การรับรู้เสียงและแสงผ่านการซ ้าและเงาสะท้อน การรับรู้ภาพและเสียงผ่านวัตถุกับพื้นที่ ซึ่งประกอบ
ไปด้วยสื่อหลากหลายชนิด เช่น วัตถุสามมิติ ภาพเคลื่อนไหว และเสียง จนกระทั่งแปรข้อมูลออกมาเป็น
ผลงานศิลปะ 
 
วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 

- เพ่ือสร้างประสบการณ์การรับรู้แบบใหม่ ผ่านสื่อผสมและประติมากรรม 

- เพ่ือสร้างปรากฎการณ์จากข้อจ ากัดการรับรู้ของมนุษย์ 

- เพื่อวัดและตรวจสอบปรากฏการณ์ทางโลก และน าข้อมูลเหล่านี้มาเปลี่ยนเป็นกระบวนการ

สร้างสรรค์ 
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แนวความคิดในการสร้างสรรค์ 
 ข้าพเจ้าสังเกตเห็นว่าในหลายๆ ครั ้ง ตัวข้าพเจ้าเองมักมองข้ามสิ ่งที ่เป็นปกติธรรมดาใน
ชีวิตประจ าวัน แต่เมื่อเพ่งเล็งความสนใจไปที่สิ ่งสิ ่งหนึ่ง มันกลับกลายเป็นประสบการณ์ที่สร้างความ
ประทับใจและเปลี่ยนความหมายของสิ่งนั้นไปอย่างสิ้นเชิง หากแต่ว่าบางทีมนุษย์ละเลยมันด้วยเหตุผล
ที่ว่าการรับรู้ผัสสะด้านต่าง ๆ ของมนุษย์ไม่ได้ออกแบบให้รับรู้ทุกอย่างในปริมาณที่เท่ากันและพร้อมกัน 
ข้าพเจ้าจึงใช้ข้อมูลจากประสบการณ์แต่ละด้าน ในการสัมผัสรับรู้ปรากฏการณ์ภายนอก และใช้ข้อมูล
เหล่านั้นประกอบสร้างขึ้นใหม่ ให้เกิดพื้นที่หรือปรากฏการณ์ใหม่ที่เป็นลักษณะ Virtual Space ผ่านการ
จัดองค์ประกอบของแสง สี เสียง วัตถุสามมิติและสื่อไม่คงรูป แบบ Projection Mapping 
 
ขอบเขตการศึกษา 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ศึกษาการรับรู้แบบต่าง ๆ ข้อจ ากัดของการรับรู้แต่ละแบบและผลของพื้นที่ต่อประสบการณร์ับรู้ 
รวมไปถึงการทดลองในการรับรู้เสียงและภาพ การตอบสนองของมนุษย์ต่อสถานการณ์และสร้างเงื่อนไข
ในผลงานแต่ละชิ้นเพื่อผลส าเร็จในการศึกษา  
 ขอบเขตด้านรูปแบบ 
 ผลงานแต่ละชิ้น มีรูปแบบและวิธีการที่แตกต่างกันไปตามเงื ่อนไขการตั้งโจทย์ในแต่ละกรณี 
ภายใต้ขอบเขตของประเด็นศึกษา โดยในการน าเสนอผลงานแต่ละชิ้น รูปแบบการน าเสนอจะแตกต่างกัน
ออกไป อาทิเช่น การใช้ประติมากรรม การใช้ Found Object ภาพเคลื่อนไหว เสียง โดยน าเสนอด้วย
รูปแบบศิลปะจัดวาง Installation Art  
 
 ขอบเขตด้านเทคนิค 
 ข้าพเจ้าสนใจในการท างานระหว่างภาพกับเสียง โดยใช้เทคนิค Projection Mapping ลงบนผิว
รูปทรงหรือวัสดุ ซึ่งสร้างมิติอีกชั้นลงบนผลงานประติมากรรม รวมไปถึงการจัดการและออกแบบเสียง 
(Sound Design)  

 
วิธีการศึกษา 
ขั้นตอนและวิธีการศึกษา 

1. สนใจในการรับรู้ของมนุษย์และประสบการณ์ต่อพื้นที ่
2. วิเคราะห์ลักษณะการรับรู้แบบต่าง ๆ จากประสบการณ์ตรงและข้อมูลบทความ 
3. ตั้งประเด็นศึกษา 
4. สร้างสมมติฐานของการสร้างสรรค์ 
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5. ศึกษาและวิเคราะห์ผลงานศิลปิน 
5.1 อิทธิพลด้านเนื้อหาและรูปแบบ 

5.1.1 เจมส์ เทอร์เรล (James Turrell) 
5.1.2 โอลาฟัวร์ อิเลียซอง (Olafur Eliasson) 
5.1.3 คาร์ลอส ครูซดิเอซ (Carloz Cruz Diaz) 

5.2 อิทธิพลด้านรูปแบบและเทคนิค 
5.2.1 เรียวจิ อิเคดะ (Ryoji Ikeda) 
5.2.2 สตีฟ ไรช์ (Steve Reich) 
5.2.3 โอลิวิแอร์ ราทซี (Olivier Ratsi) 

6. ทดลองหาความเป็นไปได้ของรูปแบบงาน 
7. สร้างสรรค์ผลงานจริง 
8. รวบรวมข้อมูลและปัญหาที่เกิดข้ึน พร้อมพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานในผลงานชิ้นต่อไป 

 
แหล่งข้อมูล 
 แหล่งข้อมูลจากประสบการณ์ตรง 

1. จากประสบการณ์การรับรู้ของตนเอง 
2. จากการสังเกต ส ารวจ และการพิจารณาปฏิกิริยาตอบสนองของผู้คน 

 แหล่งข้อมูลการศึกษาค้นคว้า 
  เอกสารวิชาการทางหนังสอื 

1. หนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการรับรู้ของมนุษย์ ผัสสะ พื้นที่ 
2. บทความวิชาการและบทความศิลปะ ออนไลน์ 
3. ประวัติและผลงานของศิลปินต่างประเทศ 

 
 สถานที่พบแหล่งข้อมูล 
  ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการท าศิลปนิพนธ ์
 อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

1. คอมพิวเตอร์ 
2. เครื่องเขียน เช่น สมุด ปากกา 
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 อุปกรณ์ที่ใช้ร่างภาพ 
1. เครื่องเขียน เช่น สมุด ปากกา 

 อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างแบบจ าลอง 
1. โปรแกรม 3D Builder/Sketch Up 
2. ดินน ้ามัน 
3. ไม้โมเดล 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน 
1. คอมพิวเตอร์ 
2. โปรเจคเตอร์ 
3. ล าโพง 
4. Amplifier 
5. แว่น 3D 
6. สาย HDMI 
7. เครื่องแปลงสัญญาณ 
8. สาย Audio สองหัว 
9. โฟม 
10. น ้ายาเคลือบโฟม 
11. ยูริเทน 
12. สีโป๊ว 
13. สีทาภายนอก 
14. สีสเปรย์ 
15. เหล็กกล่อง 
16. สายไฟ 
17. มีดแกะโฟม 
18. น็อต 
19. สว่าน 
20. ตะกร้า 
21. เหล็กท่อ 
22. จานดาวเทียม 
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บทที่ 2 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ 
 
 ศิลปินใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือในการสื่อสารความคิด การแสดงเจตจ านงและทัศนคติต่อสังคม ใน
ศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้าได้ส ารวจการรับรู้ของมนุษย์ โดยผนวกกันระหว่างทฤษฎีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
และการแสดงออกทางศิลปะ โดยส ารวจองค์ประกอบรอบตัวในสภาพแวดล้อมปรกติธรรมดาของมนุษย์
และถ่ายทอดใหม่ออกมาตามทัศนคติของข้าพเจ้าเอง ลักษณะทางกายภาพของมนุษย์เป็นสิ่งที่ก าหนดทิศ
ทางการรับรู้และแบ่งแยกมนุษย์ออกจากสิ่งมีชีวิตประเภทอ่ืน ความน่าสนใจของกระบวนการรับรู้มนุษย์ที่
ถึงแม้จะมีข้อจ ากัด แต่ข้อจ ากัดเหล่านี้สามารถถูกท้าทายโดยสิ่งเร้าใหม่หรือประสบการณ์ที่เหนือการรบัรู้
แบบปกติ 
 ข้าพเจ้าเริ่มต้นการท างานศิลปะ จากการท าความเข้าใจกับการรับรู้ของตนเอง การหาข้อมูลมา
ตอบข้อสงสัยและน าไปสู้ขั้นตอนการสร้างสรรค์ลงาน โดยข้อมูลโดยหลักจะเกี่ยวข้องกับพ้ืนฐานทฤษฎีการ
รับรู้  สังเขปลงมาสู่การรับรู้ทางตาและหู รวมไปถึงผลของการรับรู้ต่อความรู้สึก และความเกี่ยวโยงของ
พ้ืนที่ต่อการรับรู้ 
 
ข้อมูลด้านเนื้อหา 
 การรับรู้ (Perception)  เป็นการจัดระเบียบ (Organization) ระบุ (Identification) และแปล
ผลข้อมูล (Interpretation) จากประสาทสัมผัส เพ่ือใช้เป็นแบบจ าลองในการท าความเข้าใจโลกรอบ ๆ ตัว 
ซึ่งข้อมูลที่ผ่านกระบวนการดังกล่าวจะเป็นตัวก าหนดการรับรู้ถึงความรู้สึกทางกายภาพหรือทางเคมี การ
รับรู้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การรับสัญญาณทางประสาทสัมผัสเท่านั้น แต่จะได้รับอิทธิพลจากการเรียนรู้ ความ
ทรงจ า ความคาดหวัง และประสบการณ์  

 การรบัรู้สามารถแบ่งเป็นสองส่วน คือ 

1. การแปลผลข้อมลูทางประสาทสัมผัส ซึ่งแปลข้อมูลดิบเป็นข้อมูลระดับสูงขึ้น  
- การสัมผัสหรืออาการสัมผัส (Sensing) 
- การแยกชนิดสิ่งเร้า (Organization) 

 
2. การแปลผลที่เชื่อมกับทัศนคติ ความคาดหวัง และความรู้ของบุคคล  

- การแปลความหมายจากอาการสัมผัส (Identification) 
- การใช้ความรู้เดิมหรือประสบการณ์ในการตีความ (Interpretation) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B3
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อวัยวะรับสัมผัส 
 อวัยวะสัมผัส (Sensory Organs) ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น ผิวกาย ท าหน้าที่รับสัมผัสผ่าน รูป รส 
กลิ่น เสียง สัมผัส ซึ่งเป็นผัสสะพื้นฐานของมนุษย์ (5 Traditional Senses) ส่งกระแสสัมผัสไปยังระบบ
ประสาทสัมผัส ท าให้เกิดการแปลความและรวบยอดก่อนเกิดการตอบสนอง การตีความกับข้อมูลเหล่านี้
จึงมีความส าคัญต่อการรับรู้กายภาพของโลก การศึกษาวิจัยการรับรู้ของคน พบว่า เกิดจากการเห็น ร้อย
ละ 75 การได้ยิน ร้อยละ 13 การสัมผัส ร้อยละ  6 กลิน่ ร้อยละ 3 และรส ร้อยละ 3 
 
ขั้นตอนการรับรู้ 
 ขั้นตอนการรับรู้ (Perception Process)1 ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอน ต่อไปนี้ 

1. การเลือก (Selection) เป็นการกระบวนการเปลี่ยนรับรู้สิ่งเร้าในสภาพแวดล้อมสู่ประสบการณ์ที่
มีความหมาย 

2. การจัดระบบ (Organization) แบ่งเป็นสองวิธี 
2.1.1 การจัดระบบข้อมูลสิ่งเร้าเป็นโครงสร้าง คัดเลือกสิ่งที่สนใจและให้ความส าคัญกับสิ่ง

นั้น 
2.1.2 การจัดการกับสิ่งเร้า  โดยการตัดท้อนรายละเอียดและความซับซ้อน 

3. การแปลความหมาย (Interpretation) เป็นขั้นตอนการผนวกความหมายเข้ากับสิ่งเร้า หลังจาก
ผ่านกระบวนการจัดแยก  มนุษย์ก็จะหาความเชื่อมโยงของข้อมูลในแต่ละหมวดหมู่ แต่การแปล
ความหมายจะแตกต่างไปตามตัวบุคคล ด้วยปัจจัยที่ว่า   ทัศนคติ ประสบการณ์ สังคม ค่านิยม 
ความเชื่อ จะแตกต่างกันไป 

 
การแปลความหมายการสัมผัสกับการรับรู้ 
 การรับรู้เป็นการสัมผัสที่มีความหมาย (Sensation)2 ซึ่งต้องท างานร่วมกับการรับรู้ เพื่อแยกแยะ
และใหค้วามหมายกับข้อมูลสิ่งเร้า หากไม่มีการสัมผัสการรับรู้จะไม่เกิดข้ึน และหากไม่มีการรับรู้การสัมผัส
ก็จะไร้ซึ่งความหมาย แต่ทั้งคู่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงในแง่ของวิธีการประมวลผลข้อมูล การสัมผัสคุณสมบัติ
ทางกายภาพและการกระตุ้นทางกายภาพจะถูกป้อนข้อมูลโดยอวัยวะสัมผัส ส่วนการรับรู้จะแปรผันตรง

 

 1 OU Qion, A Brief Introduction to Perception, (Canadian Academy of Oriental and 

Occidental Culture, Vol. 15, No. 4, 2017) 

 2 Sarah Mae Sincero, Sensation and Perception, accessed April 1, 2020, available from 

https://explorable.com/sensation-and-perception 



7 

 
 

กับการสัมผัสและผ่านขั้นตอนการรับรู้ ยกตัวอย่างเช่น การรับรู้แสง (การสัมผัส) แตกต่างจากการระบุสี
ของแสง (การรับรู้) เป็นต้น  
 นักจิตวิทยาเชื่อว่าการสัมผัสเกิดจากกระบวนการ bottom-up processing คือการประมวลผลที่
ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เพราะการรับรู้เริ่มต้นด้วยการกระตุ้นตนเอง ซึ่งเกิดจากอวัยวะสัมผัสโดยตรง แต่การ
รับรู้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ top-down processing คือการเข้าใจข้อมูลโดยองค์รวม ข้อมูลถูก
ตีความและส่งสัญญาณที่สอดคล้องกันไปยังอวัยวะสัมผัสเพ่ือตอบสนองต่อสิ่งเร้า 
 
ประสบการณ์เดิมกับการรับรู้ 
 ประสบการณ์เดิมกับการรับรู้ (Schema Theory) 3คือการจัดระเบียบความรู้ทั้งหมดเป็นหน่วย 
ภายในหน่วยความรู้หรือแบบแผนเหล่านี้คือข้อมูลที่เก็บไว้หรือประสบการณ์ โดยทั่วไปคือความสามารถใน
การอธิบายรูปลักษณ์หรือแนวความคิด โดยการสร้างระบบที่ท าความเข้าใจกับความรู้และตัวแทนของ
ความรู้ กล่าวได้ว่าทฤษฎีนี้คือการเข้าใจแนวความคิดของ ความสัมพันธ์ระหว่ างวัตถุ สถานการณ์ ล าดับ
เหตุการณ์ และการกระท า ยกตัวอย่างเช่น หากเราจะอธิบายสุนัขจะมีความรู้พื้นฐานว่ามันเห่า มีสี่ขา มี
หาง มีขน หรือสามารถแยกเป็นสายพันธ์ตามรูปลักษณ์เฉพาะของมัน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความรู้ที่
มีต่อสิ่งนั้น 
 
 
ทฤษฎีเกสตัลท ์(Gestalt Theory) 
 ทฤษฎีเกสตัลท์ ที่เน้น "การรับรู้เป็นส่วนรวมมากกว่าส่วนย่อย" นั้น ได้สรุปเป็นกฎการเรียนรู้ที่
เรยีกว่ากฎการจัดระเบียบเข้าด้วยกัน (The Laws of Organization) ดังนี้ 

1. กฏแห่งความแน่นอนหรือชัดเจน (Law of Figure and Ground) 
2. กฏแห่งความคล้ายคลึง (Law of Similarity) 
3. กฏแห่งความใกล้ชิด (Law of Proximity) 
4. กฎแห่งการสิ้นสุด (Law of Closure) 
5. กฎแห่งความต่อเนื่อง (Law of Continuity)  
6. กฎแห่งความสมดุล (Law of Symmetry) 
 

 

 

 3 Sacramento State University, Schema Theory, accessed April 1, 2020, available from 

https://www.csus.edu/indiv/g/gipej/teaparty.pdf 
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1. กฎแห่งความแน่นอนหรือชัดเจน (Law of Figure and Ground)  
 เมื่อรับรู้สิ่งหนึ่งต้องค านึงถึงองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 

- ภาพหรือข้อมูลหลักที่เป็นจุดสนใจ (Figure/Objects) 
- ส่วนประกอบหรือพ้ืนฐานของการรับรู้ (Background/ Surrounding Space) 

ความสมดุลระหว่างสองอย่างนี้สามาถสร้างความลึก  ความสมดุล และความเข้าใจ 

 
 

ภาพที่ 1 Shigeo Fukuda, Keio Department Store Poster,  1975  
แหล่งที่มา https://archivalprojectschool.files.wordpress.com/2018/12/shigeo-fukuda.jpg  

เข้าถึงล่าสุดเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 

 
2. กฎแห่งความคล้ายคลึง (Law of Similarity) 

 ความคล้ายคลึงจะเกิดขึ้นเมื่อวัตถุหนึ่งมีรูปร่างคล้ายกับอีกวัตถุหนึ่งอาจคล้ายกันด้วยรูปทรง เส้น 
หรือสี ซึ่งก่อให้เกิดการรับรู้เป็นสิ่งเดียวกันหรือหน่วยเดียวกัน  

 
ภาพที่ 2 Andy Rutledge, Law of Similarity,  

แหล่งที่มา https://www.andyrutledge.com/images2018/gestalt/columns.gif 
เข้าถึงล่าสุด 20 มีนาคม 2563 

 
 
 

https://archivalprojectschool.files.wordpress.com/2018/12/shigeo-fukuda.jpg
https://www.andyrutledge.com/images2018/gestalt/columns.gif
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3. กฎแห่งความใกล้ชิด (Law of Proximity)  
 ระยะห่างระหว่างองค์ประกอบหรือวัตถุสามารถให้ความรู้สึกว่าเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันหรือโดด
เดี่ยว มนุษย์มีแนวโน้มที่จะรับรู้สิ่งที่อยู่ใกล้ชิดกันเป็นพวกเดียวกันหรือหมวดหมู่เดียวกัน 

 
 

ภาพที่ 3 Guillermo Becerra, Gestalt Principles- Proximity,  
แหล่งที่มา https://cdn.dribbble.com/users/677855/screenshots/3839947/gestalt-proximity-

cover.png เข้าถึงล่าสุด 20 มีนาคม 2563 

 
4. กฎแห่งความสมบูรณ์ (Law of Closure)  
 พ้ืนที่เปิด วัตถุหรือสถานการณ์ที่ไม่สมบูรณ์ สามารถก่อให้เกิดความสมบูรณ์จากการเรียนรู้และ
ประสบการณ์เดิมต่อสิ่งนั้น 

 
ภาพที่ 4 Richiejk, Gestalt Principles- Closure,  

แหล่งที่มา http://www.queness.com/resources/uploaded/41.jpg 
เข้าถึงล่าสุด 20 มีนาคม 2563 

 
 

http://www.queness.com/resources/uploaded/41.jpg
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5. กฎแห่งความต่อเนื่อง (Law of Continuity)  
 ความต่อเนื่องจะเกิดขึ้นเมื่อสายตาเคลื่อนผ่านวัตถุหนึ่งไปยังอีกวัตถุหนึ่ง มักจะเห็นได้ง่ายในกรณี
ของเส้นตรง  เส้นโค้งและพ้ืนที่ว่าง กล่าวได้ว่าสิ่งเร้าที่มีทิศทางในแนวเดียวกัน จะรับรู้ว่าเป็นพวก
เดยีวกนั 

   
ภาพที ่5 William-Adolphe Bouguereau, The Nymphaeum, 1878 

แหล่งที่มา https://ipoxstudios.com/wp-content/uploads/2018/07/Law-of-continuity-gestalt-
psychology-William-Adolphe_Bouguereau_The_Nymphaeum-arabesques.jpg 

เข้าถึงล่าสุด 20 มีนาคม 2563 

 
6. กฎแห่งความสมดุล (Law of Symmetry) 

 เมื่อวัตถเุรียงกันอย่างสมดุลกัน จะสร้างความสมดุลต่อองค์โดยรวม ความสมดุลอาจประกอบด้วย
องค์ประกอบย่อย 

 
ภาพที ่6 Richiejk, Gestalt Principles- Symmetry, 

แหล่งที่มา http://4.bp.blogspot.com/_NDn3YlZoKjs/SNvvttj8D1I/AAAAAAAAAAo/kSoq-
Idigbc/s400/cocacola.gif เข้าถึงล่าสุด 20 มีนาคม 2563 
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รูปแบบของผัสสะ  
  รูปแบบของผัสสะ มีทั ้งหมด 5 แบบ คือ ทัศนภาพ เสียง สัมผัส กลิ ่นและการลิ ้มรส แต่ใน 
ศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้า ใช้ผัสสะที่สัมผัสปรากฎการณ์ภายนอกเพียงสองรูปแบบ คือ  ทัศนภาพและเสียง  
 

1. ทัศนภาพ (Vision) 
 การรับรู้ด้วยสายตาเป็นวิธีการรับรู้หลักของมนุษย์ แสงจะผ่านดวงตาและเรตินาในตาแต่ละข้าง
ตามทิศทางต้นก าเนิดของแสง ดวงตาประกอบไปด้วย เรตินารับแสง 2 ชนิด คือ เซลล์รูปแท่ง เซลล์รูป
กรวย คอยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความเข้มสีและต าแหน่งของแสงที่เข้ามา ก่อให้เกิดการประมวลผลของ
พ้ืนผิวและการเคลื่อนไหวเบื้องต้นภายในเซลล์ประสาทเรตินา ก่อนที่ข้อมูลจะถูกส่งไปยังสมองจะมีข้อมูล
ที่แตกต่างกันประมาณ 15 ชนิดถูกส่งต่อไปยังสมองผ่านทางเส้นประสาทตา 
 ทัศนภาพเป็นการรับรูวัตถุและเหตุการณในขอบข่ายของที่ว่างและเวลา (Space and Time) การ
รับรูพ้ืนทีว่่างรับรูจาก 3 มิติ คือ ความกว้าง ความยาว และความลึก เกิดจากการมองภาพนิ่งที่ไม่เคลื่อนที่ 
สวนภาพเคลื่อนไหว รับรูด้วยเวลา หรือที่เรียกว่ามิติที่ 4 ดังนั้นการรับรูสิ่งที่เคลื่อนไหว จึงเปนการรับรู
แบบ Time-based 
 
 

2. เสียง (Audition) 
 การได้ยิน คือ ความสามารถในการรับรู้เสียงโดยการตรวจจับการสั่นสะเทือน ความถี่ท่ีสามารถได้
ยินโดยมนุษย์เรียกว่าเสียง โดยทั่วไปช่วงความถี่ดังกล่าวจะอยู่ระหว่าง 20 Hz และ 20,000 Hz ความถี่ที่
สูงกว่าเสียงเรียกว่าอุลตร้าโซนิคในขณะที่ความถี ่ต ่ากว่าเสียงเรียกว่าอินฟราซาวน์ ระบบการได้ยิน
ประกอบด้วยหูชั้นนอกซึ่งรวบรวมและกรองคลื่นเสียง หูชั้นกลางส าหรับเปลี่ยนความดันเสียง และหูชั้นใน
ที่ผลิตสัญญาณประสาทเพื่อตอบสนองต่อเสียง โดยเส้นทางการได้ยินจากน้อยไปมาก เสียงที่ได้ยินน าไปสู่
เยื่อหุ้มสมองหลัก ใน Temporal lobe ซ่ึงเป็นที่ที่ข้อมูลการได้ยินมาถึงเยื่อหุ้มสมองและประมวลผลต่อไป  
 เสียงมักไม่ได้มาจากแหล่งเดียว ในสถานการณ์จริง เสียงเกิดจากหลายแหล่งและทิศทางและถู
ซ้อนเมื่อมาถึงหู การได้ยินต้องอาศัยการคัดกรองทางการรับรู้ โดยมักคาดคะเนออกมาเปนระยะทาง 
ทิศทางและระบุคุณลักษณะของเสียง 
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การรับรู้ภาพ (Visual Perception) 
ความคงที่ของการรับรู้ (Subjective Perception or Perceptual Constancies)     
 Gillam Barbara4 ให้ค านิยามไว้ว่า ความคงที่ของการรับรู้ คือ การรับรู้วัตถุโดยใช้ความคงที่ 
ระยะหรือต าแหน่งในการวัดและตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของวัตถุ ถึงแม้ว่ากายภาพของวัตถุจะคงเดิม 
การสัมผัสรับรู้กับปรากฎการณ์ภายนอก ระบบการรับรู้มีกลวิธีในการปรับเปลี่ยนการรับรู้ต่อสิ่งเร้าต่าง ๆ  
 Richard Gross และ Rob McIlveen5 ให้ค านิยามว่า คือ การรับรู้วัตถุในพื้นที่ว่าง ต้องจ าแนก
วัตถุได้โดยไม่ค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงของขนาด ต าแหน่ง ความสว่าง สี ความสามารถในการรับรู้วัตถุ
จะต้องไม่เปลี่ยนต่อให้ข้อมูลที่ตารับรู้เปลี่ยนไป 
 การรับรู้ความคงที่ของวัตถุมีดังต่อไปนี้ 

 
1. ความคงที่ของสี (Color constancy  

 มนุษย์มีความสามารถในการรับรู้สี สีจะไม่เปลี่ยนแปลงถึงแม้สภาพแวดล้อมจะเปลี่ยนไป พื้นผิว
ของวัตถุจะคงเดิมต่อให้ความสว่างเปลี่ยน โดยยการระบุคุณสมบัติของวัตถุ แต่การรับรู้สีนั้นไม่สมบูรณ์ 
หากใช้ต้นก าเนิดแสงที่ผิดปกติ เช่น ไฟสีสังเคราะห์ต่าง ๆ  ความคงที่ของสีจะถูกท าลาย 

 
2. ความคงที่ของความสว่างหรอืความคงทีข่องแสง (Lightness constancy) 

 มนุษย์มีความสามารถในการรับรู้วัตถุจากแสงที่สะท้อนออกจากวัตถุ สีของวัตถุจะเปลี่ยนไปตาม
ความสว่างของแสง แต่มนุษย์ยังคงเห็นเป็นสีเดิม กล่าวได้ว่า ความคงที่ของแสงเกิดจากการสังเกตวัตถุใน
แง่ของสัดส่วนของแสงที่สะท้อนมากกว่าความเข้มของแสง ความคงที่ของแสงท าหน้าที่คล้ายกับความคงที่
ของสี ในแง่ท่ีว่าคุณสมบัติของวัตถุยังคงเดิมภายใต้สภาพแวดล้อมที่ต่างกัน 

 
3. ความคงที่ของรูปร่างวตัถุ (Shape constancy) 

 เมื่อมองวัตถุหนึ่งจากหลาย ๆ มุม ภาพวัตถุนั้นอาจเปลี่ยนไป แต่ธรรมชาติของการรับรู้จะรู้ ว่า
รูปร่างยังคงเดิม กล่าวได้ว่ามนุษย์จะยึดรูปร่างเดิมของวัตถุเสมอ โดยไม่ค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมหรือต าแหน่งในการมองวัตถุ เช่น เมื่อมองกระดาษ A4 จากมุมบนจะเห็นเป็นเหลี่ยมผืนผ้า

 

 4 Gillam, Barbara, Perceptual Constancy, Encyclopedia of Psychology, (American 

Psychological Association and Oxford University Press, 2000), P. 89–93 

 5 Gross R. & McIlveen R, Psychology- A New Introduction, (London: Hodder and Stoughton 

Educational, 1998) 
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แต่เมื่อเดินห่างจากกระดาษแผ่นนั้นและมองจากด้านข้าง ภาพที่เห็นอาจะเป็นสีเหลี่ยมขนมเปีกปูน หรือ
สี่เหลี่ยมจัตุรัส 

4. ความคงที่ของขนาดของวัตถุ (Size constancy) 
 การรับรู้ขนาดวัตถุของมนุษย์จะไม่เปลี่ยนแปลง ถึงแม้ว่าระยะหรือขนาดของภาพที่เห็นในดวงตา
จะเปลี่ยนไปก็ตาม ฮิลการ์ดและคณะ ได้เสนอว่า สิ่งที่มนุษย์รับรู้ว่ามีขนาดคงที่ เป็นเพราะว่าการประณี
ประนอมระหว่างขนาดภาพที่ปรากฏบนเรตินา ซึ่งเป็นไปตามสัดส่วนกับระยะห่างหรือตามขนาดของวัตถุ
ที่รับรู้ (Perspective)  กับขนาดขอวัตถุจริง (Object Size) กล่าวได้ว่ามนุษย์จะเห็นวัตถุเดิม ไม่ว่าระยะ
จะห่างออกจากจุดที่มองมากเพียงใด  
 
 Perspective size คือ การรับรู้ขนาดของวัตถุจากการเทียบด้วยระยะทาง เมื่อวัตถุอยู่ใกล้จะมี
ขนาดที่ใหญ่ แต่เมื่อวัตถุอยู่ไกลจะมีขนาดเล็กกว่า สอดคล้องกับภาพที่เกิดบนเรตินา โดยอาศัยเส้นน า
สายตาในการเกิดภาพดังกล่าว  

 
 Object size คือการรับรู้ภาพวัตถุตามจริงที่สามารถวัดได้ หากความคงที่ของวัตถุสมบูรณ์ การ
ตัดสินวัตถุจะเป็นไปตามขนาดที่วัดเสมอ โดยไม่ค านึงถึงระยะการมอง 

 
5. ความคงท่ีของต าแหน่งของวัตถุ (Location constancy) 

 ความคงที่ของต าแหน่งขึ ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และวัตถุ วัตถุที่หยุดนิ่งอยู่ ณ 
ต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งจะคงอยุ่ที่เดิมต่อให้ต าแหน่งของผู้มองวัตถุเปลี่ยนไป บริบทของพื้นที่ที่วัตถุด ารง
อยู่มีผลต่อความคงที่ของต าแหน่ง  หากเหตุการณ์แวดล้อมไม่เปลี่ยนแปลง วัตถุนั้นย่อมไม่เปลี่ยนแปลงใน
การรับรู้ของมนุษย์ เช่น หากมองป้ายจราจรตอนขับรถผ่าน จะรับรู้ว่าป้ายนั้นหยุดนิ่งอยู่ในต าแหน่งเดิมใน
ขณะทีผู่้มองเคลื่อนที่ไปข้างหน้า 
  

6. การรับรู้ระยะทางหรือความลึก (Distance or Depth Perception) 
 การรับรู้ความลึก กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างระยะของพื้นที่จริงและระยะทีปรากฏในตา การ
รับรุ้ภาพ 2 มิติ คือการรับรู้ความกว้าง ความยาว แต่การรับรู้ภาพ 3 มิติ อาศัยระยะทางความลึก การรู้สึก
ถึงระยะใกลไ้กลนั้น เกิดจากความเรียนรู้ของจิตใต้ส านึกที่เรียกว่า สิ่งชักน าทางสัมผัส (Sensory Cues) ซ่ึง
มีอยู่ 2 แบบ 

  1. Monocular cues เกิดจากการเห็นของดวงตาข้างเดียว  
  2. Binocular cues เกิดจากการเห็นด้วยดวงตาทั้งสองข้าง  
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Monocular cues 
1. Relative Size ภาพที ่ เก ิดบนเรตินาท าให ้เก ิดการตัดส ินระยะของวัตถุจาก

ประสบการณ์ในอดีตและปัจจุบัน และความคุ้นเคยกับวัตถุ 
2. Interposition เกิดจาการซ้อนกันของวัตถุ วัตถุที่ถูกซ้อนทับจะรู้สึกอยู่ไกลกว่าวัตถุ

ที่อยู่ใกล้กว่า เนื่องจากไม่สามารถเห็นความสมบูรณ์ของวัตถุ 

 
ภาพที่ 7 Michael Kalloniatis and Charles Luu, Interposition,  

แหล่งที่มา http://webvision.med.utah.edu/gifswv/KallDepth2.GIF เข้าถึงล่าสุด 23 มีนาคม 2563 

 
3. Linear Perspective ระยะของวัตถุที่ปรากฏจะเล็กลงเมื่อระยะไกลขึ้น วัตถุนั้นถูก

ตีความว่าอยู่ไกลออกไป เช่น ทางรถไฟที่ปลายทางจะลีบเข้าหากัน 

 
ภาพที่ 8 Linear Perspective, 

แหล่งที่มา  https://www.seekpng.com/png/full/100-1005910_medium-image-space-
element-of-art-linear-perspective.png เข้าถึงล่าสุด 23 มีนาคม 2563 

 

4. Aerial Perspective ความสัมพันธ์ของสีบรรยากาศต่อวัตถุ ท าให้รู้ระยะของวัตถุ 

ความเข้มของสีในระยะไกลจะน้อยกว่าวัตถุในระยะใกล้ รวมไปถึงความชัดของวัตถุ

ในระยะไกลจะน้อยกว่าวัตถุในระยะใกล้ 

 
ภาพที่ 9 Claude Monet, The Thames Below Westminster, 

แหล่งที่มา  https://www.seekpng.com/png/full/100-1005910_medium-image-space-
element-of-art-linear-perspective.png เข้าถึงล่าสุด 23 มีนาคม 2563 

http://webvision.med.utah.edu/gifswv/KallDepth2.GIF%20เข้าถึงล่าสุด%2023%20มีนาคม%202563
http://webvision.med.utah.edu/gifswv/KallDepth2.GIF%20เข้าถึงล่าสุด%2023%20มีนาคม%202563
http://webvision.med.utah.edu/gifswv/KallDepth2.GIF%20เข้าถึงล่าสุด%2023%20มีนาคม%202563
http://webvision.med.utah.edu/gifswv/KallDepth2.GIF%20เข้าถึงล่าสุด%2023%20มีนาคม%202563
http://webvision.med.utah.edu/gifswv/KallDepth2.GIF%20เข้าถึงล่าสุด%2023%20มีนาคม%202563
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5.  Light and Shade แสงและเงาช่วยให้รับรู้ถึงความเป็นสามมิติของภาพ ระบบการ
รับรู้ทางตามักจะคาดเดาทิศทางของแสงว่าเกิดจากด้านบน แต่ทว่าหากต้นก าเนิด
ของแสงมาจากทิศทางตรงกันข้าม จะเกิดภาพที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง วัตถุที่สว่าง
มากจะถูกคาดคะเนว่าอยู่ใกล้ ส่วนวัตถุท่ีสว่างน้อยจะอยู่ไกล แต่บางทีความเข้าใจนี้
ก่อให้เกิดความผิดพลาดในการระบุระยะของวัตถุจริงได้ 

 
ภาพที ่10 Light and Shadow, 

แหล่งที่มา  https://webvision.med.utah.edu/imageswv/KallDepth5.jpg  
เข้าถึงล่าสุด 23 มีนาคม 2563 

 
Binocular Cues 

1. Binocular disparity คือความแตกต่างของภาพที่เกิดขึ ้นในตาแต่ละข้าง ความ
แตกต่างขึ้นอยู่กับระยะของวัตถุจากดวงตาแต่ละข้างและจุดตรึงตา ด้วยเหตุนี้การ
รับรู้ใช้ระบบบนี้ในการอนุมานความลึก 

2. Horopter คือเส้นหรือพื้นผิวโค้งในจินตนาการที่วิ่งผ่านจุดตรึงตา วัตถุที่ปรากฎบน
เส้นนี้จะถูกอนุมานว่ามีขนาดเท่ากัน 

 

 
ภาพที่ 11 Horopter, 

แหล่งที่มา https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/62/Horopter 
.png/800px-Horopter.png เข้าถึงล่าสุด 23 มีนาคม 2563 

https://webvision.med.utah.edu/imageswv/KallDepth5.jpg%20เข้าถึงล่าสุด%2023%20มีนาคม%202563
https://webvision.med.utah.edu/imageswv/KallDepth5.jpg%20เข้าถึงล่าสุด%2023%20มีนาคม%202563
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3. Stereopsis อาศยั Binocular disparity ภาพที่ต่างกันในแต่ละตาจะก่อให้เกิดภาพ 

3 มิติ ดังเช่น เทคนิค Stereoscopic หรือ Anaglyph ที่ใช้ในภาพยนตร์ 3 มิติภาพ

จะมีมุมมองเยื้องกันเล็กน้อย ส่วนตาจะท าหน้าที่รวมภาพทั้งสองเข้าด้วยกัน 

 

 
ภาพที่ 12 Astrogeology Science Center, Moon Apollo Anaglyph, 

แหล่งที่มา https://webgis.wr.usgs.gov/cache/images/484896ccea2809816795ab4e6188cba5 
_apollo_stereo.jpg เข้าถึงล่าสุด 23 มีนาคม 2563 

Anaglyph หากดูด้วยตาเปล่าจะเห็นภาพสีแดงกับสีฟ้าซ้อนเหลื่อมกันอยู่ จะต้อง
มองผ่านฟิลเตอร์ สีแดง (Red) และสีฟ้าอมเขียว (Cyan) โดยใช้หลักการมองแบบ 
Cross-Eye View และเกิดภาพที่เห็นมิติตื้นลึกได้ 

 
การรับรู้เสียง (Auditory Perception) 
การรับรู้พื้นที่ด้วยเสียง (Spatial Hearing) 
 การรับรู้พื้นที่ผ่านการมองเห็นเป็นวิธีการรับรู้ที่มีประสิทธิภาพที่สุด แต่การรับรู้สียงก็สามารถใช้
ข้อมูลเกี่ยวกับพ้ืนที่ได้ มนุษย์เรียนรู้บนพ้ืนฐานของการได้ยิน และสามารถสร้างสภาพแวดล้อมบนพ้ืนฐาน
ของประสบการณ์การได้ยิน ในชีวิตประจ าวันมนุษย์จะได้ยินเสียงจากแหล่งก าเนิดเสียงมากมาย สมองและ
หูจะท าหน้าที่แยกแยะและเลือกข้อมูลที่ส าคัญต่อการรับรู้  
  
คุณลักษณ์ของเสียง 
ความเข้มเสียงและความดัง (Loudness and Intensity) 
 ความเข้มของเสียงคือคุณสมบัติของเสียงที่สามารถวัดค่าได้ด้วยหน่วยวัด เดซิเบล ในขณะที่ความ
ดังเป็นจิตวิทยาทางเสียง  ซึ่งเป็นเครื่องมือใช้เพื่อวัดและตรวจสอบการรับรู้เสียง มนุษย์ใช้เพื่อบ่งบอก
ความดัง-เบา และความเข้มข้นของเสียง โดยส่วนใหญ่จะรับรู้เสียงในความถี่ระดับกลาง  ระหว่าง 500-
5000 Hz 
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ระดับเสียงและความถี่ (Pitch and Frequency) 
 ความถี่ มีลักษณะเดียวกับความเข้มเสียงที่ว่าเป็นคุณสมบัติของเสียงที่สามารถวัดได้ด้วย Hertz 
ส่วนระดับเสียงก็มีลักษณะเป็นจิตวิทยาของเสียง ในแง่ที่ว่าเป็นเครื่องมือวัด ความสุง -ต ่าของความถี่เสียง
เมื่อเสียงที่มีความถี่ต่างกันสองเสียงถูกเปิดพร้อมกันในระดับความเข้มที่สูง  อาจก่อให้เกิดการด้ยินคลื่น
ความถี่ต ่า 
 
สีสันของเสียง (Timbre) 
 คือ ความแตกต่างของเสียงซึ่งมาจากแหล่งก าเนิดเสียงที่ต่างกัน ซึ่งได้แก่เสียงของเครื่องดนตรี
ชนิดต่าง ๆ รวมไปถึงเสียงร้องของมนุษย์ด้วย การจ าแนกเสียงไม่ได้ขึ้นอยู่กับระดับเสียง (Pitch) เพียง
อย่างเดียว โดยการจ าแนก 
  
ความสั้น-ยาวของเสียง (Duration) 
 เสียงจะมีความแตกต่างกันในเรื ่องของความสั้นยาวของเสียง กล่าวคือบางครั้งเราจะได้ยิน
ลักษณะของการลากเสียงยาว หรือบางครั้งก็จะเป็นลักษณะสั้น ในทางดนตรี เป็นคุณสมบัติที่ส าคัญต่อ
การก าหนดลีลา จังหวะ เห็นได้จากโน้ตตัวกลม ตัวด าและตัวขาว 
 

 
ภาพที่ 13 ผังแสดงความสัมพันธ์ของลักษณะเสียง, 

แหล่งที่มา https://www.compadre.org/osp/EJSS/4485/T08_Pitch/qualities.jpg 
เข้าถึงล่าสุด 23 มีนาคม 2563 
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การรับรู้ทางอารมณ์ (Emotional Sense) 
 ในทางจิตวิทยา อารมณ์6 หมายถึง ความรู้สึกภายในที่เกิดขึ้นและคงอยู่ เป็นภาวะหนึ่งของจิต มี
ทั้งด้านพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ แสดงถึงความรู้สึกของบุคคลนั้นในการรับรู้โลกทั้งด้านบวกและด้านลบ 
อารมณ์ได้รับอิทธิพลจากฮอร์โมนและสารสื่อประสาท อาทิ โดพามีน นอราดรีนาลีน เซโรโทนิน ออกซิโท
ซิน และคอร์ซิทอล อารมณ์มีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับระบบประสาทรับรู้ และจะเปลี่ยนแปลงไปตาม
สิ่งเร้า ถึงแม้ว่าการแสดงออกด้วยอารมณ์อาจดูเหมือนว่าเป็นการกระท าโดยไม่ต้องใช้ความคิด แต่อารมณ์
ก็อาศัยการรับรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการตีความหมายของสิ่งที่เกิดและการระบุว่าภาวะกระตุ้นเป็น
สภาวะอารมณ์แบบใด 

 
ภาพที่ 14 The Emotion Wheel, 

แหล่งที่มา https://positivepsychology.com/wp-content/uploads/wheel-of-emotions.jpg 
เข้าถึงล่าสุด 24 มีนาคม 2563 

 
Paul Ekman ค้นพบว่าอารมณ์บางอย่างดูเหมือนจะได้รับการยอมรับในระดับสากล  ผลการวิจัย

ของเขาท าให้เขาแบ่งอารมณ์ออกเป็นหกระดับ ได้แก่ ความโกรธ ความรังเกียจ ความกลัว ความสุข ความ
เศร้า และความประหลาดใจ  ต่อมาเขาคิดทฤษฎีว่าอารมณ์สากลอ่ืน ๆ อาจมีอยู่นอกเหนือจากทั้งหกนี้ ใน
แง่นี้การศึกษาข้ามวัฒนธรรมโดย Daniel Cordaro และ Dacher Keltner ได้เพิ่มรายชื่ออารมณ์สากล 

 

 6 “อารมณ์” ตรงกับศัพท์ภาษาอังกฤษค าว่า mood พจนานุกรมศัพท์จิตวทิยา อักษร M-Z ฉบับ

ราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

https://www.seekpng.com/png/full/100-1005910_medium-image-space-element-of-art-linear-perspective.png%20เข้าถึงล่าสุด%2024%20มีนาคม%202563
https://www.seekpng.com/png/full/100-1005910_medium-image-space-element-of-art-linear-perspective.png%20เข้าถึงล่าสุด%2024%20มีนาคม%202563
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นอกเหนือจากฉบับดั้งเดิม หลักฐานเกี่ยวกับความสนุก ความหวาดกลัว ความพึงพอใจ ความปรารถนา 
ความอับอาย ความเจ็บปวด ความโล่งใจ ความเห็นอกเห็นใจและการแสดงออกทางสีหน้าและเสียง พวก
เขายังพบหลักฐานที่แสดงถึง ความเบื่อ ความสับสน ความสนใจ ความหยิ่งทะนง Robert Plutchik เห็น
ด้วยกับมุมมองทางชีวภาพที่ขับเคลื่อนโดย Ekman แต่พัฒนา "วงล้อแห่งอารมณ์" โดยบอกว่าอารมณ์
ความรู้สึกหลักแปดประการจัดกลุ่มบนพื้นฐานที่เป็นบวกหรือลบ: ความสุขเมื่อเทียบกับความเศร้า ; ความ
โกรธและความกลัว ความไว้วางใจเมื่อเทียบกับความรังเกียจและความแปลกใจกับความคาดหวัง อารมณ์
ความรู้สึกพื้นฐานบางอย่างสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อสร้างอารมณ์ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น อารมณ์ที่ซับซ้อนอาจ
เกิดขึ้นได้จากการปรับสภาพทางวัฒนธรรมหรือความสัมพันธ์กับอารมณ์พื้นฐาน คล้ายกับวิ ธีที ่สีหลัก
ผสมผสานกันความรู้สึกหลักสามารถผสมผสานกันเพื่อสร้างประสบการณ์ทางอารมณ์ของมนุษย์อย่างเต็ม
รูปแบบ 
 
ผลกระทบของอารมณ์ต่อการรับรู้  
 เหตุผลและอารมณ์ถือว่าคู่ตรงข้ามกันมาโดยตลอด แต่จากการวิจัยทางจิตวิทยาและประสาท
วิทยาศาสตร์ พบว่าอารมณ์และกระบวนการรู้คิดมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด กระบวนการรู้คิดเป็นสิ่งที่
ส าคัญในการกระตุ้นการตอบสนองทางอารมณ์ ในขณะเดียวกันการตอบสนองทางอารมณ์จะถูกปรับและ
แปรเปลี่ยนกระบวนการรู้คิดให้ตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้ อารมณ์จะก าหนดวิธีการรับรู้กายภาพของโลก จัด
ระเบียบความทรงจ า และท าการตัดสินใจที่ส าคัญ 
 ในชีวิตประจ าวันมนุษย์ต้องพบเจอกับสิ่งเร้ามากมายในสภาพแวดล้อม อารมณ์มีส่วนส าคัญใน
การจ าล าดับความส าคัญของข้อมูลสิ่งเร้า การถูกกระตุ้นทางอารมณ์สามารถดึงความสนใจต่อสิ่ง ๆ หนึ่งได้
เร็วและนานกว่าสิ่งเร้าทั่ว ๆ ไป การประมวลผลทางอารมณ์ไม่เพียงแต่เสริมประสบการณ์ แค่สามารถ
ก าหนดเนื้อหาของการรับรู้โดยตรง อารมณ์ไม่ได้ส่งผลต่อการรับรู้ทางตาเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงการรับรู้
เสียงอีกด้วย 
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อิทธิพลศิลปินด้านเนื้อหา 
 
 เจมส์ เทอร์เรล (James Turrell)  

ผลงาน Skyspace (ค.ศ.2000) ใช้แสงสว่างที่ประดิษฐ์ขึ ้นในพื้นที ่ที่สร้างขึ ้นมาใหม่ ท้าทาย
ประสบการณ์รับรู้การมองเห็นแบบ Ganzfelds การทดสอบถึงการรับรู้ที่เหนือการรับรู้ทางประสาทสัมผัส 
เผยให้เห็นถึงสนามของสีที่เปลี่ยนไปด้วยเวลา โดยตั้งค าถามกับผู้ชมว่าสื่งที่ก าลังประสบนั้นเกิดจากผลของ
การรับรู้ทางตาหรือเกิดจากกายภาพของพ้ืนที่จรงิ เมื่อเวลาผ่านไปสีในห้องจะเปลี่ยนตามแสงจากภายนอก 
พ้ืนที่ที่สร้างขึ้นมาใหม่ก าหนดให้ผู้ชมเห็นแสงเป็นหลัก โดยปกติมนุษยจ์ะไมส่ังเกตเห็นแสงโดยตรง แต่เห็น
การสะท้อนของแสงบนวัตถุ เมื่อแสงส่องในห้องตามเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปผู้ชมจะมีสมาธิกับการพิจารณา
แสงบนท้องฟ้า เกิดการสร้างสัมพันธ์ร่วมกัน ศิลปินเน้นย ้าเรื่องความว่างเปล่า ความไม่จีรังและความเป็น
หนึ่งเดียว ซึ่งเป็นคุณสมบัติของทุกสิ่ง ประสบการ์ณ์ทางการรับรู้อาจขัดแย้งหรือเป็นไปในทิศทางเดียวกับ
การรับรู้ทางสายตาในรูปแบบของแสงและสี  

 

  
 

ภาพที่ 15 James Turrell, Skyspace , แหล่งที่มา
https://images.adsttc.com/media/images/5449/f371/e58e/ceb5/6700/0296/medium_jpg/

17_Skyspace_Florian_Holzherr.jpg?1414132553, เข้าถึงล่าสุด 24 มีนาคม 2563 
ภาพที่ 16 James Turrell, Skyspace,  แหล่งที่มา https://www.vorarlberg.travel/wp-

content/uploads/2017/03/James-Turell-Skyspace-Lech-am-Arlberg-c-Maria-Muxel-
965x690.jpg  เข้าถึงล่าสุด 24 มีนาคม 2563 

https://images.adsttc.com/media/images/5449/f371/e58e/ceb5/6700/0296/medium_jpg/17_Skyspace_Florian_Holzherr.jpg?1414132553
https://images.adsttc.com/media/images/5449/f371/e58e/ceb5/6700/0296/medium_jpg/17_Skyspace_Florian_Holzherr.jpg?1414132553
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 คารล์อส ครูซดิเอซ (Carlos Cruz Diaz) 

ผลงานชิ ้น Chromosaturation (ค.ศ.2013) ทดสอบการรับรู ้ทางสายตาที ่ต ้องปรับไปกับ
สถานการณ์ที่ไม่คุ้นชิน ความรู้สึกแรกที่ผู้ชมได้รับคือการเปลี่ยนแปลงของแสงเกิดจากปัจจัยภายนอก แต่
แท้จริงแล้วกเกิดจากผู้ชมปรับสายตาเพื่อการมองเห็นที่สบายต่อตนเองมากขึ้น ท าให้ผู้ชมตระหนักถึง
กระบวนการ การรับรู้แสง ถ้าการรับรู้สามารถปรับเปลี่ยนตามสิ่งที่สัมผัสโดยตรง การรับรู้ ทางตามีความ
แน่นอนมากเพียงใด ศิลปินก าหนดพ้ืนที่ขึ้นมาเพ่ือให้ค่ากับการรับรู้สี สิ่งที่สัมผัสเกิดจากการเคลื่อนตัวผ่าน
ห้องต่าง ๆ ร่างกายจะปรับไปตามระดับของแสงที่ท าหน้าที่เป็นบรรยากาศ ซึ่งก่อให้เกิดการโต้ตอบ
ระหว่างปฏิกิริยาตอบสนองของตนเองทั ้งทางจิตและการแสดงออกทางกายภาพ การรับรู ้เกิดจาก
ปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องของอารมณแ์ละความรู้สึก 

 

  
ภาพที่ 17 Carlos Cruz Diaz, Chromosaturation , แหลง่ที่มา 

https://www.alephdesign.com/blog/wp-content/gallery/chromosaturation-by-carlos-cruz-
diez/chromosaturation-by-carlos-cruz-diez-4.jpg  

ภาพที่ 18 Carlos Cruz Diaz, Chromosaturation, แหลง่ที่มา 
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/W6W3caQJZGHS1Bpix3t0JAViwni4P5BnqoQvjTl

dnS23ZSYn0dOjR8T15Jj_V0CRSWN-
jP13v7M9djyB0jn2Kb1H_YNCMCufVn5vNKw_6zvXmoctC_P0TXOFoZJHMitCjIFbbw  

 เข้าถึงล่าสุด 24 มีนาคม 2563 

 
 
 

https://www.alephdesign.com/blog/wp-content/gallery/chromosaturation-by-carlos-cruz-diez/chromosaturation-by-carlos-cruz-diez-4.jpg
https://www.alephdesign.com/blog/wp-content/gallery/chromosaturation-by-carlos-cruz-diez/chromosaturation-by-carlos-cruz-diez-4.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/W6W3caQJZGHS1Bpix3t0JAViwni4P5BnqoQvjTldnS23ZSYn0dOjR8T15Jj_V0CRSWN-jP13v7M9djyB0jn2Kb1H_YNCMCufVn5vNKw_6zvXmoctC_P0TXOFoZJHMitCjIFbbw
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/W6W3caQJZGHS1Bpix3t0JAViwni4P5BnqoQvjTldnS23ZSYn0dOjR8T15Jj_V0CRSWN-jP13v7M9djyB0jn2Kb1H_YNCMCufVn5vNKw_6zvXmoctC_P0TXOFoZJHMitCjIFbbw
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/W6W3caQJZGHS1Bpix3t0JAViwni4P5BnqoQvjTldnS23ZSYn0dOjR8T15Jj_V0CRSWN-jP13v7M9djyB0jn2Kb1H_YNCMCufVn5vNKw_6zvXmoctC_P0TXOFoZJHMitCjIFbbw
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โอลาฟวัร์ อิเลียซอง (Olafur Eliasson) 

ผลงานนชุด Timeless Garden (ค.ศ.2011) ศิลปินตั้งค าถามต่อการรับรู้ของมนุษย์และการ
แทรกแซงการรับรู้ในระดับจิตใต้ส านึก มีการปรับเปลี่ยนการรับรู้จากขนบเดิมและสร้างประสบการณ์ที่
ท าลายความหมายระหว่างความคาดหวังกับประสบการณ์รับรู้ก่อนหน้านี้ ศิลปินมุ่งเสนอขอบเขตระหว่าง
ความจริงและภาพมายาท่ีเลื่อนลางกว่าที่คาดหวังไว้ และแสดงให้เห็นข้อจ ากัดของการมองเห็น นอกจากนี้
โอลาฟัวร์ยังน าเสนอมุมมองการมองโลกที่ต่างออกไป รวมถึงเปิดน ้าในพื้นที่ที่จ ากัดแสงไว้เป็นจังหวะ เมื่อ
ผู้ชมเข้าไปในพื้นที่นั้นจะเห็นภาพหน้าเป็นหยดที่ไหลไม่ต่อเนื่อง ราวกับว่าภาพที่อยู่ต่อหน้าเป็น Stop 
Motion ในขณะเดียวกันเสียงที่ดังก้องขัดแย้งกับภาพที่เห็นต่อหน้า เนื่องจากมีเสียงน ้าไหลตลอดเวลา 

 

 
ภาพที่ 19 Olafur Eliasson, Timeless Garden, แหล่งทีม่า https://s3-eu-west-

1.amazonaws.com/olafureliasson.net/objektimages_final/IMG_MDA104210_1600px.jpg 
เข้าถึงล่าสุด 24 มีนาคม 2563 

 

 
 ภาพที่ 20 Olafur Eliasson, Timeless Garden, 

https://lightislove.files.wordpress.com/2013/03/timelessgarden.jpg  
เข้าถึงล่าสุด 24 มีนาคม 2563 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/olafureliasson.net/objektimages_final/IMG_MDA104210_1600px.jpg%20เข้าถึงล่าสุด%2024%20มีนาคม%202563
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/olafureliasson.net/objektimages_final/IMG_MDA104210_1600px.jpg%20เข้าถึงล่าสุด%2024%20มีนาคม%202563
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/olafureliasson.net/objektimages_final/IMG_MDA104210_1600px.jpg%20เข้าถึงล่าสุด%2024%20มีนาคม%202563
https://lightislove.files.wordpress.com/2013/03/timelessgarden.jpg
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ติโน เซหก์าล (Tino Sehgal) 

ผลงาน This Variation (ค.ศ.2013) จัดแสดงในพื้นที่ร้างของสถานีรถไฟ Piccadillly ศิลปิน
ต้องการให้ผู้ชมประสบกับความมืดในทันทีที่ก้าวสู่พื้นที่ ร่างกายปรับตัวกับการเคลื่อนที่ในความมืด ท าให้
รับรู้ถึงพื้นที่ผ่านกลิ่น สัมผัสและเสียง การรับรู้ของผู้ชมในความมืดถูกตัดการรับรู้ทางสายตาออกไป การ
รับรู้วิธีอ่ืน ๆ จึงกลายมาเป็นผัสสะหลัก การรับรู้ระดับจิตใต้ส านึกของผู้ชมจะเกิดการตระหนักรู้มากยิ่งขึ้น 
เวลาเป็นปัจจัยส าคัญในการปรับตัวของผู้ชม ผลงานของศิลปินจะตั้งค าถามระหว่างขอบเขตของพื้นที่
ส่วนตัวหรือพื ้นที่สาธารณะ การน าเสนอเป็นสารคดีหรือสมมุติฐาน การอ้างอิงประวัติศาสตร์ และ
องค์ประกอบของงานศิลปะที่มีความเป็นวัตถุและอวัตถุประสบการณ์โดยตรงหรือประสบการณ์ปรุงแต่ง 
ศิลปินต้องการสร้างประสบกาณ์ทางสังคมหรือรูปแบบประสบการณ์ทางสังคมแบบใหม่ 

 

 
ภาพที่ 21 Tino Sehgal, This Variation, แหล่งที่มา https://www.theartblog.org/wp-

content/uploaded/Tino-Sehgal-This-Variation-photo-courtesy-Australian-Centre-for-
Contemporary-Art1.jpg เข้าถึงล่าสุด 24 มีนาคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.theartblog.org/wp-content/uploaded/Tino-Sehgal-This-Variation-photo-courtesy-Australian-Centre-for-Contemporary-Art1.jpg%20เข้าถึงล่าสุด%2024%20มีนาคม%202563
https://www.theartblog.org/wp-content/uploaded/Tino-Sehgal-This-Variation-photo-courtesy-Australian-Centre-for-Contemporary-Art1.jpg%20เข้าถึงล่าสุด%2024%20มีนาคม%202563
https://www.theartblog.org/wp-content/uploaded/Tino-Sehgal-This-Variation-photo-courtesy-Australian-Centre-for-Contemporary-Art1.jpg%20เข้าถึงล่าสุด%2024%20มีนาคม%202563
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อิทธิพลศิลปินด้านรูปแบบและเทคนิค 
 
เรียวจิ อิเคดะ (Ryoji Ikeda) 

ศิลปินใช้ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์เพ่ือแปลงข้อมูล เช่น ข้อความ เสียง ภาพถ่าย 
ภาพเคลื ่อนไหว ให้เป็นข้อมูลแบบเลขฐานสอง (Binary) ที่เหลือค่าเพียง 0 และ 1 ซึ ่งแทนถึงสอง
สถานการณ์ ผลงาน Test Patterns (ค.ศ.2013) มีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
ประสิทธิภาพการประมวลผลของอุปกรณ์และเกณฑ์การรับรู้ของมนุษย์ ศิลปินจึงน าเสนอพื้นที่ที่มืดและ
สว่าง และการเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงที่ส่งผลต่อระบบการรับรู้ นอกจากภาพที่ถูกแสดงในขนาดที่ใหญ่แล้ว
ยังมีเสียงที่สอดคล้องกับตัวภาพด้วย 

 

 
ภาพที ่22 Ryoji Ikeda, Test Patterns, แหล่งที่มา  

https://cdm.link/app/uploads/2013/10/testpattern-testpattern_100m-1_1-640x360.jpg 
เข้าถึงล่าสุด 24 มีนาคม 2563 

 โอลิวิแอร์ ราทซี (Olivier Ratsi) 
  ศิลปินฝรั่งเศสที่สนใจการรับรู้พื้นที่และประสบการณ์ ศิลปินได้พัฒนากระบวนการสร้างสรรค์บน
พ้ืนฐานของการรื้อสร้างพ้ืนที่และเวลา การรื้อสร้างหรือแยกส่วนท าหน้าที่กระตุ้นอารมณ์ โดยไม่ได้มุ่งเน้น
ที่ความเป็นไปได้ของสรรพสิ่ง แต่ตั ้งค าถามถึงที่มาของสิ่ง  ๆ นั้น ผลงานชุด Echolyse (ค.ศ.2017 ) 
กล่าวถึง กายภาพของวัตถุเวลา พ้ืนที่ และการรับรู้ที่จับต้องไม่ได้ (Intangible) ศิลปินสร้างงานศิลปะการ
จัดวาง (Installation) และเทคนิค Projection Mapping หรือการฉายภาพลงไปบนพื้นผิววัตถุ 
 

https://www.theartblog.org/wp-content/uploaded/Tino-Sehgal-This-Variation-photo-courtesy-Australian-Centre-for-Contemporary-Art1.jpg%20เข้าถึงล่าสุด%2024%20มีนาคม%202563
https://www.theartblog.org/wp-content/uploaded/Tino-Sehgal-This-Variation-photo-courtesy-Australian-Centre-for-Contemporary-Art1.jpg%20เข้าถึงล่าสุด%2024%20มีนาคม%202563
https://www.theartblog.org/wp-content/uploaded/Tino-Sehgal-This-Variation-photo-courtesy-Australian-Centre-for-Contemporary-Art1.jpg%20เข้าถึงล่าสุด%2024%20มีนาคม%202563
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ภาพที่ 23 Olivier Ratsi, Ecolyse, แหล่งที่มา  

https://i.pinimg.com/474x/bb/c4/87/bbc4870391225d44fa884119f76064b0--stage-design-
olivier.jpg เข้าถึงล่าสุด 24 มีนาคม 2563 

 
สตีฟ ไรช์ (Steve Reich) 
  ศิลปินชาวอเมริกันที่เป็นนักแต่งเพลงแบบ Minimalism ดนตรีแนวนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีความ
เยือกเย็น ไร้อารมณ์ Minimalism คือการซ ้า (Repetition) แต่ภายใต้ความเรียบง่ายนี้มีความซับซ้อนซ่อน
อยู่ ผลงานชิ้น Music for 18 Musicians (ค.ศ.1976) เป็นเพลงที่มีทั้งหมด 11 คอร์ด มีการขยายตัวของ
ฮาร์มอนิกส์และการเกิดวัฏจักรของเสียง โดยจะมีเสียงของเครื่องดนตรีที่เพิ่มมาตามจังหวะ ดนตรีชวนให้
ผู้ชมรู้สึกหลงใหลเมื่อรูปแบบของเสียงเปลี่ยนจากแบบหนึ่งไปสู่อีกแบบหนึ่ง  
 

 
ภาพที่ 24 Steve Reich, Music for 18 Musicians sheet music, แหล่งที่มา  

https://brucebryantscott.files.wordpress.com/2015/05/musical_quote.jpg เข้าถึงล่าสุด 24 
มีนาคม 2563

https://www.theartblog.org/wp-content/uploaded/Tino-Sehgal-This-Variation-photo-courtesy-Australian-Centre-for-Contemporary-Art1.jpg%20เข้าถึงล่าสุด%2024%20มีนาคม%202563
https://www.theartblog.org/wp-content/uploaded/Tino-Sehgal-This-Variation-photo-courtesy-Australian-Centre-for-Contemporary-Art1.jpg%20เข้าถึงล่าสุด%2024%20มีนาคม%202563
https://www.theartblog.org/wp-content/uploaded/Tino-Sehgal-This-Variation-photo-courtesy-Australian-Centre-for-Contemporary-Art1.jpg%20เข้าถึงล่าสุด%2024%20มีนาคม%202563
https://www.theartblog.org/wp-content/uploaded/Tino-Sehgal-This-Variation-photo-courtesy-Australian-Centre-for-Contemporary-Art1.jpg%20เข้าถึงล่าสุด%2024%20มีนาคม%202563
https://www.theartblog.org/wp-content/uploaded/Tino-Sehgal-This-Variation-photo-courtesy-Australian-Centre-for-Contemporary-Art1.jpg%20เข้าถึงล่าสุด%2024%20มีนาคม%202563
https://www.theartblog.org/wp-content/uploaded/Tino-Sehgal-This-Variation-photo-courtesy-Australian-Centre-for-Contemporary-Art1.jpg%20เข้าถึงล่าสุด%2024%20มีนาคม%202563
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บทที่ 3 

กระบวนการสรา้งสรรค์ 
 

ขั้นตอนการจัดระเบียบข้อมูล 
 ข้าพเจ้ารวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการรับรู้ของมนุษย์และแจงข้อมูลเป็นแผนผัง (ภาพที่ 26) 
โดยแยกข้อมูลเป็นเนื้อหาและทฤษฎี รูปแบบการท างานและวิธีการน าเสนอ ในส่วนของเนื้อหาและทฤษฎี
เกี่ยวข้องกับ การรับรู้ (Perception) และพ้ืนที่ (Space) ข้อมูล (Information) รูปแบบการรับรู ้ทาง
ประสาทสัมผัสต่าง ๆ ซึ่งจะน าไปสู่การสังเคราะห์กับข้อมูลด้านวิธีการทางศิลปะ เพ่ือสร้างผลงานแต่ละชิ้น
โดยแยกเป็นการรับรู้ทางตาหรือเสียงและผสานการรับรู้ทั้งสองเข้าด้วยกัน ด้านรูปแบบการท างาน ข้าพเจ้า
ค้นหาวิธีการที่สามารถสื่อสารแนวความคิดซึ่งช่วยก าหนดรูปลักษณ์ของผลงาน แนวทางการขยายผลงาน 
และวิธีการน าเสนอเป็นส่วนสุดท้ายของผังการจัดระเบียบข้อมูล 

 

 
ภาพที่ 25 แผนผังการรวบรวมข้อมูล 
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ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลกรณีศึกษา 
 จากข้อมูลอิทธิพลด้านเนื้อหา รูปแบบและเทคนิคของศิลปิน ข้าพเจ้าได้ศึกษาและวิเคราะห์การ
ท างานของแสง เสียงบนพ้ืนที่ในแบบต่าง ๆ และแนวคิดของศิลปิน รวมไปถึงรูปแบบการติดตั้งที่ส่งเสริม
งานและประเด็นของศิลปิน โดยข้าพเจ้าได้รวบรวมภาพจากอินเทอร์เน็ตและได้สร้างโมเดลจ าลองขึ้นมา 
เพ่ือวิเคราะห์และน ามาพัฒนาใช้ในงานของข้าพเจ้าเอง 

 

 
ภาพที่ 26 การวิเคราะห์ทิศทางของแสงในงาน Skyspace ของ James Turrell 
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ภาพที่ 27 การวิเคราะห์เสียงและจังหวะของแสงของ Timeless Garden – Olafur Eliasson 
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ภาพที่ 28 การวิเคราะห์ขนาดของภาพต่อมุมมองการรับรู้ในงาน Ryoji Ikeda 

 
ขั้นตอนการประมวลความคิด 

 ผลงานแต่ละชิ้นข้าพเจ้าสร้างประเด็นขึ้นจากข้อจ ากัดและเงื่อนไขในการรับรู้ของมนุษย์ด้าน 
ต่าง ๆ โดยชิ้นแรก ได้แก่ การรับรู้ทางตาและข้อจ ากัดของการรับรู้มิติ ชิ้นที่สอง การรับรู้เสียงและแสงผ่าน
การซ ้าและเงาสะท้อน และชิ้นที่สาม การรับรู้ภาพและเสียงผ่านวัตถุกับพื้นท่ี การสร้างสรรค์โจทย์ในแต่ละ
ชิ้นต่างกัน ข้าพเจ้าจึงใช้กระบวนการสร้างและเทคนิควิธีการที่แตกต่างกัน ในขั้นตอนแรกข้าพเจ้าทดลอง
กับแสง เพ่ือหาความเป็นไปได้ในการใช้แสงในผลงานแต่ละชิ ้น การทดลองเน้นไปที่สีของแสงที ่ถูก
สังเคราะห์ขึ้นบนประติมากรรม และสีของเงาที่เกิดขึ้น เมื่อใช้ต้นก าเนิดแสงแหล่งอื่น นอกเหนือไปจาก
แสงธรรมชาติ ผลลัพธ์คือสีของเงาจะเป็นคู่สีตรงข้าม เช่น เมื่อต้นก าเนิดแสงเป็นสีน ้าเงิน เ งาจะเป็นสี
เหลือง เป็นต้น นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้สังเกตแสงตามธรรมชาติและผลของแสงในแต่ละช่วงเวลาของวันต่อ
พ้ืนที ่
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ภาพที่ 29 การทดลองกับแสงสังเคราะห์ 

 

 
ภาพที่ 30 การทอลองสังเกตแสงธรรมชาติและผลของแสงต่อพ้ืนที่ 
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ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1 
 

ขั้นตอนการวางแผนโครงการ 
 การศึกษาผลงานในช่วงก่อนศิลปะนิพนธ์ของข้าพเจ้า ส่วนมากจะเป็นการใช้เทคนิค Projection 
Mapping ลงบนวัตถุ ในผลงานชิ้นแรกของโครงการนี้ข้าพเจ้าจึงเอาเทคนิคดังกล่าวมาต่อยอด โจทย์
ส าหรับชิ้นแรกคือ การรับรู้ทางตาและข้อจ ากัดของการรับรู้มิติ โดยอาศัยหลักการ Anaglyph มาอธิบาย
ข้อจ ากัดทางการมองเห็นและน าหลักการดังกล่าวมาเพ่ิมมิติด้วยภาพที่ถูกฉายลงไปบนประติมากรรม  
 การคิดรูปแบบของผลงาน ข้าพเจา้จะต้องค านึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้ 

1. รูปทรงสามมิติที่รับภาพ จากเครื่องโปรเจคเตอร์หนึ่งตัว และข้อจ ากัดของผิวหน้าที่รับภาพซึ่งมี

ความส าคัญต่อผลงาน การออกแบบรูปทรงที่มีความซับซ้อนเกินไปจะท าให้เกิดเงา และจะไม่

สามารถเกิดภาพขึ้นตรงบริเวณเงา 

2. สีของประติมากรรม จะต้องเป็นสีอ่อนหรือหากต้องการให้ภาพมีประสิทธิภาพดีที่สุด ควรจะเป็นสี

ขาวล้วน 

3. การจัดแสดงผลงาน รูปทรงสามมิติ – แหล่งก าเนิดแสงและภาพ (โปรเจคเตอร์) – ต าแหน่งผู้ชม 

ทั้งสามอย่างนี้จะต้องท างานสอดคล้องกัน ต าแหน่งการวางโปรเจคเตอร์ให้ครอบคลุมตัวผลงาน

และระยะท่ีผู้ชมยืนจะต้องไม่ส่งผลให้เกิดเงาที่ตัวงาน  

4. ผลงานต้องอาศัยการมองผ่านแว่น 3D เนื่องจากเลือกหลักการ Anaglyph มาท างาน การเห็นผล

ของเทคนิคจะต้องอาศัยแว่นเฉพาะ 

 
ภาพที ่31 ภาพร่าง 2 มิติในโปรแกรม Photoshop 
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ภาพที่ 32 โมเดล 3 มิติ ในโปรแกรม 3d Builder 

 

 
ภาพที่ 33 โมเดลจ าลองการติดตั้งผลงาน 

 

 
ภาพที่ 34 แว่นสามมิติ 
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กระบวนการสร้างงาน 
 การสร้างผลงานชิ้นนี้จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การสร้างรูปทรงสามมิติส าหรั บรับภาพ และการ
สร้างภาพเคลื่อนไหวที่จะฉายลงไป โดยต้องสร้างตามล าดับเพื่อสร้างภาพเคลื่อนไหวที่อยู่ในต าแหน่งที่
ถูกต้อง ก่อนจะสร้างภาพเคลื่อนไหวจะต้องฉายภาพลงบนวัตถุจริง และต้องติดตั้งเครื่องโปรเจคเตอร์ใน
ต าแหน่งเดียวกันทุกครั้ง มิเช่นนั้นภาพจะเคลื่อน 

วัสดุ อุปกรณ์ 
- โฟม 2 นิ้ว 11 แผ่น 

- ยูริเทน 

- มีดแกะโฟม 

- กระดาษทราย 

- สีโป๊ว 

- สีรองพ้ืน 

- สีขาวด้าน 

- โปรเจคเตอร์ 

 
ขั้นตอนการสร้างรูปทรง 3 มิติ 
 

 
ภาพที่ 35 การประกบแผ่นโฟมเข้าด้วยกัน 
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ภาพที่ 36 ฉายภาพรูปทรงของงาน 

 
 

 
ภาพที่ 37 ตัดโฟมตามรูปทรงที่ร่างไว้ 
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ภาพที่ 38 ขัดโป๊วและท าสีรองพ้ืน 

 

 
ภาพที่ 39 ท าสีชั้นสุดท้าย 
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ขั้นตอนการท าภาพเคลื่อนไหว 

 
ภาพที่ 40 ติดตั้งงานตามต าแหน่งจริง เพื่อท าไฟล์ภาพ 

 

 

 
ภาพที่ 41 การทดลอง Projection Mapping ลงบนประติมากรรม 
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ภาพที่ 42 ท าภาพเคลื่อนไหวในโปรแกรม After Effect 

 

 
ภาพที่ 43 ล าดับภาพที่ฉายทั้งหมด 



38 

 
 

 
ภาพที่ 44 น าภาพเข้าโปรแกรม Vegas Pro เพ่ือท าภาพ anaglyph 

 

 
ภาพที่ 45 ฉายภาพลงไปบนรูปทรงสามมิติ 
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ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2 
ขั้นตอนการวางแผนโครงการ 
 ในผลงานชิ้นนี้ข้าพเจ้าได้เลือกโจทย์ การรับรู้เสียง แสงผ่านการซ ้า และเงาสะท้อน ผลงานชิ้นนี้
เน้นไปที่เสียง องค์ประกอบของเสียงทั้งหมดบันทึกมาจากพ้ืนที่จริง จากนัน้น าเสียงมาย่อยเพื่อสร้างเสียงที่
เป็นลักษณะ Repetitive Sound จนเกิดท านอง สุดท้ายท าการฉายภาพลงไปบนวัตถุสามมิติที ่เป็น 
Found Object  
 กระบวนการคิดงานชิ้นนี้ เป็นไปตามข้ันตอนต่อไปนี้ 

1. ต้ังโจทย์บันทึกและเลือกพ้ืนที่เก็บตัวอย่างเสียง 

2. ส ารวจพื้นที่ เสียงและภาพ 

3. น าเสียงที่ได้มาย่อยเป็นเสียงโน้ตเดียว หรือจังหวะสั้นๆ 

4. น าเสียงที่ปรุงแต่งแล้วมาจัดการ และออกแบบชิ้นงานจากเสียง 

 

 

 
ภาพที่ 46-47 โมเดล 3 มิติ ในโปรแกรม 3d Builder 
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กระบวนการสร้างงาน 
 กระบวนการสร้างงานชิ้นนี้แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ การส ารวจและบันทึกตัวอย่างเสียง การจัดการกับ
เสียง และการออกแบบภาพและการจัดวาง เนื่องจากเสียงเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดในชิ ้นงาน 
ข้าพเจ้าจึงมุ่งเน้นไปที่การจัดการกับเสียง ส่วนภาพเป็นองค์ประกอบรองเพ่ือส่งเสริมเสียง 

วัสดุ อุปกรณ์ 
- ตะกร้า 32 ใบ 

- เหล็กกล่อง 

- ล าโพง 8 ตัว 

- เครื่องขยายเสียง 

- สายไฟ 20 เมตร 

- โปรเจคเตอร์ 

 
การส ารวจและเก็บตัวอย่างเสียง 

 
ภาพที่ 48 การส ารวจพ้ืนที่เยาวราช 
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ภาพที่ 49 เครื่องมือเก็บบันทึกเสียง 

 
 

 
ภาพที่ 50 ไฟล์เสียง คัดกรองและตัดไฟล์แยกเป็นเสียงย่อยในโปรแกรม Adobe Auditory 

 
 
 



42 

 
 

การจัดการกับเสียง 
 

 
ภาพที่ 51 จัดเรียงเสียงในโปรแกรม Audio Tool 

 
การออกแบบภาพและการจัดวาง 
 รูปทรงสามมิติที ่ข้าพเจ้าเลือกส าหรับการฉายภาพคือ ตะกร้าผลไม้ เป็น Found Object ที่มี
ความสอดคล้องกับสถานที่ที่เก็บตัวอย่างเสียง เมื่อน ามาทดลองกับแสงจะเกิดลักษณะเงาที่น่าสนใจและ
ผลของเงาเปลี่ยนไปตามสถานที่ท่ีน างานไปติดตั้ง 

 
ภาพที่ 52 ตะกร้าผลไม้ที่น ามาเป็นฉากรบัภาพ 
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ภาพที่ 53 การจัดวาง 

 
 

 
ภาพที่ 54 ทดลองฉายแสงลงไปบนวัตถุ 
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ภาพที่ 55 สร้างภาพ Projection Mapping ในโปรแกรม Heavy M 

 

 
ภาพที่ 56 ภาพผลงานขณะทดลองฉายภาพ 

 
 



45 

 
 

ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3 
 

ขั้นตอนการวางแผนโครงการ 
 ผลงานชิ้นสุดท้ายของศิลปนิพนธ์ ข้าพเจ้าได้ประมวลวิธีการจากสองชิ้นแรกเข้าด้วยกัน เน้นไปที่
การรับรู้ภาพและเสียงผ่านวัตถุกับพื้นที่ ความส าคัญของภาพและเสียงอยู่ในระดับที่เท่ากัน พ้ืนที่ในผลงาน
ชิ้นนี้สื่อถึงพื้นที่ส่วนตัว โดยการจัดองค์ประกอบเสียงจากเสียงที่อยู่รอบตัวในห้อง และสร้างภาพที่ล้อไป
กับความรู้สึก จังหวะ และความเข้มของเสียงและความรู้สึก  โดยวิเคราะห์ลักษณะการน าเสนอภาพและ
เสียงในสองชิ้นแรก เพ่ือน ามาสร้างผลงานชิ้นสุดท้าย มีข้ันตอนประมวลผลการสร้างสรรค์ ดังต่อไปนี ้

1. ร ู ปท ร งขอ ง ว ั ต ถ ุ  3  ม ิ ติ  –  ใ นผล ง านช ิ ้ น แ ร ก  ร ู ปท ร งท  า หน ้ า ท ี ่ ส ่ ง เ ส ร ิ มภาพ                                               

จึงเลือกรูปทรงลักษณะโค้งที่นูนออกจากตัวผนัง ส าหรับรูปทรงของผลงานชิ้นนี้ค านึงถึงการรับ

ภาพและการสะท้อนเสียง โดยใช้โครงสร้างมีที่มามาจาก Acoustic Mirror  

2. ภาพ - ผลงานสองช ิ ้นแรกใช ้เทคน ิค Projection Mapping ในผลงานช ิ ้นแรกเป็นภาพ 

Animation ที ่สร้างขึ ้นใหม่ ส่วนชิ ้นที ่สองเป็นฟุตเทจที่ถ่ายจากพื้นที ่จริง ชิ ้นที ่สามมีการ

ผสมผสานภาพทั้งสองแบบ แต่มีลักษณะเป็นภาพนามธรรม  

3. เสียง – ใช้วิธีการบันทึกเสียงและจัดการแบบเดียวกับผลงานชิ้นที่สอง แต่ปรุงแต่งเสียงโดยลด

ความเป็นท านองที่ฟังคล้ายเพลง  และเน้นจังหวะหนักเบาแทน 

4. การติดตั้งและการท างานระหว่างวัตถุ ภาพและเสียง – สิ่งที่ส าคัญที่สุดของผลงานชิ้นนี้คือภาพ

และเสียงต้องท างานร่วมกัน ทั้งความรู้สึกของเสียงที่สอดคล้องกับภาพ จังหวะของเสียงและภาพ 

รวมถึงต าแหน่งการรับชมภาพ  

 
ภาพที่ 57 แบบร่างผลงาน สร้างในโปรแกรม Sketch Up 
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กระบวนการสร้างงาน 
 ผลงานชิ้นนี้แบ่งขั้นตอนการท างานเป็น 3 ส่วน คือ การสร้างรูปทรงที่รับภาพและสะท้อนเสียง 
การจัดการและออกแบบเสียง  และการออกแบบภาพ 

วัสดุ อุปกรณ์ 
- โครงสร้างท าจากเหล็ก 4 หุน ดัดให้โค้ง  

- จานดาวเทียม 13 แผ่น ลอกสีและท าสีใหม่ 

- ดอกล าโพง 4 นิ้ว จ านวน 10 ดอก 

- สายไฟ 60 เมตร 

- เครื่องขยายเสียง 

- สายล าโพง 20 เมตร 

- โปรเจคเตอร์ 

   
กระบวนการสร้างรูปทรงที่รับภาพและสะท้อนเสียง 
 ส่วนประกอบหลักของการสร้างคือ โครงสร้าง แผ่นรับภาพและสะท้อนเสียงที่ใช้จานดาวเทียมเก่า
มาท าใหม่ และการติดตั้งระบบเสียงกับแผ่น 
 

 
ภาพที่ 58 แบบร่างโครงสร้าง สร้างในโปรแกรม Sketch Up 
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ภาพที่ 59 โครงสร้าง 

 
 

 
ภาพที ่60 จานเดียวเทียมที่ถูกแยกส่วน 
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ภาพที่ 61 ขณะขัดและท าสีรองพ้ืน 

 
 

 
ภาพที่ 62 จานดาวเทียมที่ท าสีเสร็จและติดตั้งลงบนโครง 
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ภาพที่ 63 ล าโพง 4 นิ้ว 

 
 

 
ภาพที่ 64 การติดตั้งล าโพงเข้ากับจานเดียวเทียมและฝาครอบล าโพง 
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การจัดการและออกแบบเสียง 
ในขั้นตอนการจัดการเสียง เริ่มต้นจากการบันทึกเสียงของเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะใช้งานและสิ่งของ

ในห้อง เช่น เสียงเครื่องปรับอากาศ พัดลม เสียงเปิด-ปิดประตู เสียงนาฬิกาปลุก และเสียงคลื่นความถี่
ของเครื่องใช้ไฟฟ้า  หลังจากนั้นจะน าเข้าโปรแกรมเพื่อปรับแต่งเสียง จังหวะ ความดัง-เบา ทิศทางเสียง
ล าโพงซ้าย-ขวา  

 

 
ภาพที่ 65 การบันทึกเสียงเครื่องใช้ต่าง ๆ 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 66 จัดการเสียงในโปรแกรม BandLab 
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การออกแบบภาพ 
 การออกแบบภาพเริ่มต้นจากการทดลองฉายภาพลงบนโครงสร้างที่เสร็จและติดตั้งเรียบร้อย การ

จัดการภาพให้สอดคล้องกับเสียง ต้องสร้างภาพเคลื่อนไหวควบคู่ไปกับเสียงที่ผ่านการจัดการแล้ว หลังจาก
ได้ร ูปทรงคร่าว ๆ จึงสร้างภาพเคลื ่อนไหวในโปรแกรม After Effect และขั ้นตอนสุดท้ายคือการ 
Projection Mapping ให้ภาพตรงกับรูปทรงมากที่สุด โดยใช้โปรแกรม Heavy M และสร้างไฟล์ภาพ
สุดท้ายออกมา 

 

 
ภาพที่ 67 รูปทรงที่ได้หลังจากการทดลองฉายและก าหนดจุด 

 

 
ภาพที่ 68 สร้างภาพเคลื่อนไหวในโปรแกรม After Effect 
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ภาพที่ 69 การจัดภาพเคลื่อนไหวให้ตรงกับรูปทรง Projection Mapping ในโปรแกรม Heavy M 

 

 
ภาพที่ 70 ล าดับภาพทั้งหมด 
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การติดตั้งผลงาน 
 ผลงานชิ้นนี้ต้องค านึงถึงพื้นที่การติดตั้ง เนื่องจากต้องอาศัยระยะถอยส าหรับฉายและต้องเป็น
พื้นที่ที ่มีความมืดสนิท อุปกรณ์ส าหรับการติดตั้งในขั้นตอนสุดท้ายคือ เครื่องขยายเสียงที่ต่อเข้ากับ
โปรเจคเตอร์ 
 

 
ภาพที่ 71 ภาพจ าลองการติดตั้ง 

 

 
ภาพที่ 72 แผนผังการเชื่อมต่ออุปกรณ์
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บทที่ 4 

การวิเคราะห์ผลงาน 
 
 

 ข้าพเจ้าแบ่งการวิเคราะห์ผลงานออกเป็นสองช่วง คือ การสร้างสรรค์ผลงานช่วงก่อนศิลปนิพนธ์
และการสร้างสรรค์ผลงานในช่วงศิลปนิพนธ์ 

 
การสร้างสรรค์ผลงานในช่วงก่อนศลิปนิพนธ์  
 ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานภายใต้หัวข้อ “การรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5” ข้าพเจ้าสนใจการ
ท างานของระบบประสาทสัมผัสและน ามาใช้สร้างแนวคิดในการสร้างสรรค์งานศิลปะ ในช่วงผลงานก่อน
ศิลปนิพนธ์ ข้าพเจ้าทดลองกับการรับรู้ ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 โดยได้ส ารวจการรับรู้ทางตา เสียง สัมผัส 
และกลิ่น การสร้างสรรค์ภายใต้หัวข้อดังกล่าว ข้าพเจ้าต้องการให้ผลงานทุกชิ้นมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม เพ่ือ
สร้างการโต้ตอบระหว่างผลงานและผู้ชม 
 ข้าพเจ้าเริ่มวิเคราะห์ระบบการรับรู้ของคน พืชและสัตว์ ซึ่งมีการท างานที่คล้ายคลึงกันในการ
ตอบสนองต่อสิ่งเร้าในสภาพแวดล้อม โดยผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1 (ภาพที่ 73-75) ข้าพเจ้าน าเสนอ
รูปแบบปฏิสัมพันธ์ร่วมระหว่างผู้ชมกับงานผ่านการสัมผัสและรับรู้เสียง ผลงานแสดงถึงการตอบสนองต่อ
สิ่งเร้าของพืชและมนุษย์ เมื่อมนุษย์สัมผัสพืช พืชจะตอบสนองเป็นเสียงที่ไม่อาจจับความหมายด้วยภาษา
เพราะสิ่งมีชีวิตมีวิธีการสื่อสารของตนเอง ผู้ชมสามารถสัมผัสได้ถึงอารมณ์ของเสียงที่ได้ยินแตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับประเภทของใบที่เข้าไปสัมผัส 
 ในผลงานชิ้นที่ 2 (ภาพที่ 76) ข้าพเจ้าทดลองเกี่ยวกับแสง โดยสังเกตปฏิกิริยาของพืชต่อแสง 
เนื่องจากมนุษย์รับรู้วัตถุต่าง ๆ ในพื้นที่ว่างผ่านการสะท้อนแสง ในลักษณะเดียวกันพืชก็ต้องอาศัยแสงใน
การรับรู้การมองเห็นและด ารงอยู่ในสภาพแวดล้อม ข้าพเจ้าน าเสนอผลงานชิ้นนี้ในรูปแบบประติมากรรม
เคลื่อนไหว เมื่อผู้ชมเข้าใกล้ผลงานประติมากรรมจะเคลื่อนไหวเข้าหาแสง เป็นการสื่อความหมายถึงการ
เติบโต ซึ่งข้าพเจ้าได้ความคิดจากภาพ Time-laps ที่บันทึกความเคลื่อนไหวของพืช ผลงานชิ้นนี้แสดงถึง
การรับรู้ทางสายตาและการรับรู้เวลา ซ่ึงสื่อด้วยปฏิกิริยาต่อแสง น าเสนอการเคลื่อนไหวที่ของพืช มีการใช้
กลไกช่วยพับเก็บรูปทรงและสร้างความสมดุล  
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 ในผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3 (ภาพที่ 77) เป็นการทดลองการสร้างมวลในพื้นที่ด้วยสื่อไม่คง
รูป นั้นคือ กลิ่นและเสียง โดยข้าพเจ้าสร้างผลงาน Installation ที่อาศัยการท างานของพื้นที่และเชื้อเชิญ
ผู้ชมให้มีส่วนร่วมในการสร้างกลิ่นจากการเคลื่อนไหว ในผลงานมีสารระเหยเป็นกลิ่นของดอก ไม้ชนิด 
ต่าง ๆ บรรจุอยู่ เมื่อผู้ชมเหยียบลงไปบนตัวผลงาน กลิ่นจะเติมเต็มพื้นที่ว่างในห้องและมีเสียงของลม
ประกอบ ซึ่งท าหน้าที่ส่งเสริมกลิ่นในการสร้างพ้ืนที่เสมือนขึ้น 
 ในผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 4 (ภาพที่ 78-79) ข้าพเจ้าสนใจภาพที่เกิดจากรูปทรงง่าย ๆ และ
ผนวก Optical Illusion ลงไปในผลงาน ซึ ่งเป็นการทดสอบการรับรู ้ทางตา โดยข้าพเจ้าสร้างตัว
ประติมากรรมจากการอิงมุมมองภาพแบบสองมิติ และสร้างความเป็นสามมิติแบบประติมากรรมนูนสูง 
ผลงานนี้เป็นชิ้นแรกที่ทดลองเทคนิค Projection Mapping เพ่ือเพ่ิมมิติการรับรู้ให้ผู้ชม  
 ในผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 5 (ภาพที่ 80-81) ข้าพเจ้ายังคงทดลองการรับรู้ทางสายตาเป็น
ประเด็นหลักในการท างาน ผลงานชิ้นนี้อาศัยพื้นที่ มุมมอง และปฏิสัมพันธ์ของผู้ชม ข้าพเจ้าใช้เทคนิค 
Projection Mapping ถูก แต่ไม่ได้น าภาพมาฉายลงบนงานประติมากรรม หากฉายลงบนพื้นที่แทน และ
ยังใช้เซนเซอร์จับความเคลื่อนไหวของผู้ชม ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนของแสงบนพื้นที่ 

 
การวิเคราะห์ผลงาน  
 

ด้านเนื้อหา  
 การสร้างสรรค์ผลงานข้าพเจ้าสนใจเริ่มจากการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 โดยส ารวจความ
คล้ายคลึงกันของมนุษย์และธรรมชาติในการตอบสนองต่อสิ่งเร้า เมื่อพัฒนาผลงานมาถึงชิ้นที่ 4 จึงตัด
ประเด็นของธรรมชาติออก เนื่องจากต้องการมุ่งการส ารวจไปที่ประเด็นของการรับรู้ของมนุษย์และการ
ท างานกับพื้นที่ การตอบสนองของพืชไม่สามารถให้ค าตอบต่อปฏิกิริยาและความรู้สึกแบบมนุษย์ได้จึง
เปลี่ยนมาส ารวจพื้นฐานของการรับรู้ของมนุษย์ 

 
ด้านรูปแบบและเทคนิค 

 ผลงานทุกชิ้นจะถูกสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมงาน และมีการผสมผสานสื่อใหม่เข้ากับตัวงาน เทคนิค
ของผลงานแต่ละชิ้นจะขึ้นอยู่กับประเด็นที่สื่อความหมายในงาน ยกตัวอย่างเช่น ผลงานชิ้นที่หนึ่ง ใช้
เทคนิคเซนเซอร์รับการสัมผัสและประมวลผลออกมาเป็นเสียง ส่วนผลงานชิ้นที่สองเป็นเซนเซอร์จับการ
เคลื ่อนไหวที ่ก่อให้เกิดแสงและการเคลื ่อนไหวของรูปทรง ส่วนผลงานสองชิ ้นสุดท้ายน าเทคนิค 
Projection Mapping มาใช้ ในช่วงท้ายของการสร้างผลงานให้ความสนใจกับรูปแบบงาน Installation 
เนื่องจากเป้าหมายของการสร้างสรรค์ที่ต้องอาศัยพ้ืนที่ในการสร้างส่วนหนึ่งของงาน 
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ด้านการติดตั้ง  
 ผลงานแต่ละชิ้นต้องอาศัยพลังงานไฟฟ้าส าหรับขับเคลื่อนกลไก มีการติดตั้งกลไกกับผนังและ
เพดาน ผลงานชิ้นที่ 1 ติดตั้งระดับสายตาเพื่อให้ผู้ชมเห็นได้ชัดและเข้าไปสัมผัสตัวชิ้นงาน ในส่วนของ
ผลงานชิ้นที่ 2 ติดตั้งในบริเวณที่มพ้ืีนที่ว่างรอบด้าน เพ่ือให้ผู้ชมสามารถเดินชมงานโดยรอบได้ ส่วนผลงาน
ชิ้นที่ 4 ต้องมีระยะถอยส าหรับการฉายภาพลงไปบนประติมากรรม และต้องค านึงถึงจุดที่ผู้ชมรับชม
ผลงาน 

 
การตอบรับจากผู้ชม 

 ผลงานทุกชิ้นเน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างงานกับผู้ชม ผู้ชมชื่นชอบการเข้า ไปมีส่วนร่วมกับ
งานแต่ยังไม่ได้เข้าใจประเด็นระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ  

 
ปัญหาที่พบ 

 ผลงานทุกชิ้นใช้กลไกอิเล็กทรอนิกส์หรือวัตถุที่ผู้ชมสัมผัสจับต้องได้ เมื่อจัดแสดงผลงานและผู้ชม
เข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับงานเพิ่มขึ้น กลไกเหล่านี้มักช ารุดและไม่สามารถท างานได้ นอกจากนี้ ผลงานหลาย
ชิ้นต้องค านึงถึงความปลอดภัย เช่น ในผลงานชิ้นแรกมีกลไกที่ต้องสัมผัสแผ่นทองแดง ซึ่งเป็นวัสดุที่น า
ไฟฟ้า ข้าพเจ้าจึงเปลี่ยนเทคนิคในการท างานมาเป็นโปรเจคเตอร์ที่มีความปลอดภัยและเสถียรมากยิ่งขึ้น 
แต่การติดตั้งจะต้องมีการวัดระยะและการวางเครื่องโปรเจคเตอร์ที่แม่นย า มิเช่นนั้นภาพจะเลื่อนและอาจ
ต้องสร้างไฟล์ภาพใหม่เมื่อน าผลงานไปติดตั้งที่อ่ืน 

 
 

‘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



57 

 
 

 
 
 

 
 

ภาพที่ 73 ผลงานชิ้นที่ 1 
ชื่อผลงาน “The Talking Tree” 
เทคนิค สื่อผสม 
ขนาด 50 x 50 x 20 ซม. 
ปีที่สร้าง 2561 
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ภาพที่ 74 รายละเอียดผลงาน ชิ้นที่ 1 
 
 

 
ภาพที่ 75 การมีส่วนร่วมระหว่างผู้ชมและผลงาน 
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ภาพที่ 76 ผลงานชิ้นที่ 2 
ชื่อผลงาน “Sense of a tree” 

    ขนาด  220 x 90 x 90 ซม. 
    เทคนิค   สื่อผสม 
    ปีที่สร้าง  2561 
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ภาพที่ 77 ผลงานชิ้นที่ 3 
ชื่อผลงาน “Olfaction Floor” 

    ขนาด  แปรผันตามพ้ืนที่ 
    เทคนิค   สื่อผสม 
    ปีที่สร้าง  2561 
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ภาพที่ 78-79 ผลงานชิ้นที่ 4 
ชื่อผลงาน “Virtual Perception” 
ขนาด  200 x 150x 60 ซม. 
เทคนิค   สื่อผสม 
ปีที่สร้าง  2562 
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ภาพที่ 80-81 ผลงานชิ้นที่ 5 
ชื่อผลงาน “In/under” 

    ขนาด  แปรผันตามพ้ืนที่ 
    เทคนิค   สื่อผสม 
    ปีที่สร้าง  2562 
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การสร้างสรรค์ผลงานในช่วงศิลปนิพนธ์  
 ข้าพเจ้าสร้างผลงานศิลปนิพนธ์โดยมีความสนใจเรื่อง การรับรู้และปฏิสัมพันธ์กับพ้ืนที่ ซึ่งต่อยอด
มาจากผลงานช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ แต่ได้พัฒนาผลงานให้มีประเด็นที่ชัดเจนขึ้น ก าหนดโจทย์และเทคนิคที่
ส่งเสริมผลงานแต่ละชิ้น 
 
ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1 
 ในผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1 ข้าพเจ้าสนใจการรับรู้ทางตาและข้อจ ากัดของการรับรู้มิติ ข้าพเจ้า
สร้างงานโดยอาศัยหลักการ Anaglyph มาใช้อธิบายข้อจ ากัดทางตาและน าหลักการดังกล่าวมาสร้าง
ผลงานที่เพิ่มมิติด้วยภาพที่ถูกฉายลงไปบนประติมากรรม ข้าพเจ้าสร้างรูปทรงที่สัมพันธ์การรับภาพและ
ออกแบบภาพเคลื่อนไหวให้สอดคล้องกับโจทย์   

 
วิเคราะห์ผลงาน 
 
 ด้านเนื้อหา 
 จากการศึกษาและส ารวจการรับรู ้ทางตา ข้าพเจ้าค้นพบการรับรู ้ความลึกและระยะที่ใช้ 
Binocular Disparity หรือการเห็นภาพที ่แตกต่างกันในตาแต่ละข้าง เพื ่ออนุมานความลึก ระบบ 
Stereopsis ในสมองของมนุษย์ที่สร้างภาพ 3 มิติ ซึ่งท าหน้าที่หลักในการรับรู้ผลงานชิ้ นนี้ ข้าพเจ้าน า
ข้อมูลชุดนี้มาเป็นโจทย์หลักในการสร้างสรรค์ชิ้นนี้ โดยอาศัยข้อจ ากัดของการรับรู้มาสร้างผลงานเพ่ือเสนอ
ประสบการณ์การรับรู้ใหม่ ข้อจ ากัดดังกล่าวกลายเป็นสิ่งที่ส่งเสริมประสบการณ์  
 
 ด้านรูปแบบ 
 ข้าพเจ้าใช ้ผลงานประติมากรรมที ่เป ็นรูปทรงนูนโค้งส ูงจากผนังเป็นลักษณะแนวกว้าง 
Panoramic view และท าพื้นผิวเป็นภาพทิวทัศน์ (ภูเขาประติมากรรมดังกล่าวเป็นเงื่อนไขในการสร้าง
ภาพที่ฉายลงบนพื้นผิว เนื่องจากต้องสร้างภาพให้สอดคล้องกับรูปนั้น นอกจากนี้รูปทรงที่คาดว่าจะเพ่ิม
ประสบการณ์การรับรู้ที่แปลกใหม่ด้วยความนูน ไม่ได้มีผลมากเมื่อภาพถูกฉายลงไปบนวัตถุ 
 
 ด้านเทคนิค 
 ในช่วงแรกของการสร้างผลงาน เทคนิค Projection Mapping ท าให้เกิดภาพเหลื่อมจนท าลาย
ความส าเร็จของตัวงาน แต่เมื่อแก้ไขและพัฒนาเทคนิคภาพ Anaglyph ท าหน้าที่ในการส่งเสริมผลของ
การรับรู้ภาพได้ดีและสร้างความสอดคล้องกับเนื้อหาที่ได้ดี 



64 

 
 

 ด้านการติดตั้ง 
 ผลงานชิ้นนี้ต้องติดตั้งในพ้ืนที่ที่มีขนาดอย่างน้อย 5 เมตร เนื่องจากต้องอาศัยระยะฉายของเครื่อง
โปรเจคเตอร์และห้องควรจะมืดสนิท ที่ส าคัญต้องค านึงถึงความสูงของเครื่องโปรเจคเตอร์จากพื้นด้วย มิ
เช่นนั้นและภาพท่ีฉายจะติดเงาของผู้ชม 
 
 การตอบรับจากผู้ชม 
 ผู้ชมเห็นภาพตามที่คาดหวังไว้ แต่เนื่องจากต้องมองผ่านแว่นสามมิติจึงสามารถชมงานได้ครั้งละ 
1-2 คน ผู้ชมรับรู้ภาพและความรู้สึกของภาพ แต่ยังไม่เข้าใจประเด็นงานชัดเจน 

 
 
 

 
 

ภาพที่ 82 ผลงานชิ้นที่ 1 
ชื่อผลงาน “Virtual Panorama” 

    ขนาด  250 x 60 x 60 ซม. 
    เทคนิค   Mixed Media Installation 
    ปีที่สร้าง  2562 
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ภาพที่ 83 ล าดับภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1, Virtual Panorama, Mixed Media Installation, 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



66 

 
 

ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2 
 ในผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2 ข้าพเจ้าสนใจ การรับรู้เสียงและแสงน าเสนอผ่านการซ ้าและเงา
สะท้อน ข้าพเจ้าบันทึกเสียงจากพื้นที่ชุมชนเยาวราช ซึ่งเป็นแหล่งค้าขาย คมนาคม และเป็นพื้นที่ที ่มี
เอกลักษณ์ โดยข้าพเจ้าได้น าเสียงมาย่อยและเรียบเรียงจังหวะใหม่ ยกตัวอย่างเช่น เสียงแม่ค้าท่ีก าลังเรียก
ลูกค้า 8 พยางค์ เป็นดนตรีจังหวะ 4/4 สองห้อง และได้ใช้ภาพบรรยากาศฉายลงไปบนวัตถุที่มีลวดลาย 
ก่อให้เกิดภาพเงาบนพื้นที่ท่ีติดตั้งผลงาน 
 
วิเคราะห์ผลงาน 
 
 ด้านเนื้อหา 
 งานชิ้นนี้โจทย์หลัก คือ เสียง ข้าพเจ้าน าแนวคิดมาจากหลักการเรื่อง Spatial Hearing โดยสร้าง
สภาพแวดล้อมจากประสบการณ์การได้ยิน ซึ่งเป็นการสร้างมวลในพื้นที ่ด้วยเสียงและการแยกแยะ
แหล่งก าเนิดเสียง เพ่ือสร้างปรากฏการณร์ับรู้ที่อิงจากประสบการณ์เดิม ข้าพเจ้าใช้ภาพ สี และบรรยากาศ
ของภาพส่งเสริมเสียง องค์ประกอบของภาพและเสียงถูกเก็บมาจากพ้ืนที ่จริงและใช้กระบวนการ
สร้างสรรค์ปรุงแต่งเพ่ือสร้างพ้ืนที่เสมือนใหม่ 
 
 ด้านรูปแบบ 
 ข้าพเจ้าได้ปรับใช้รูปแบบของเสียงจากการศึกษาผลงานของ Steve Reich ในการประพันธ์ดนตรี
แบบ Minimalism นั้นคือ การซ ้า (Repetitive Sounds) โดยการตัดเสียงและน ามาเรียบเรียงซ ้า ๆ จน
เป็นท านอง ปรับความยาว - สั้นของเสียง และ Timbre สิ่งที่ต้องแก้ไข คือ ความยาวโดยรวมของเสียง
และความหลากหลายของเสียงที่มากยิ่งขึ้น เมื่อใช้เสียงเดิมซ ้านานจนเกินไปจะท าให้เกิดความน่าเบื่อและ
ซ ้าซาก หากหาเสียงใหม่แทรกเข้ามาเป็นช่วง ๆ จะเพิ ่มความน่าสนใจต่ออารมณ์โดยรวมของงาน 
นอกจากนี้ข้าพเจ้าใช้ฟุตเทจภาพเคลื่อนไหวที่ถ่ายมาจากพื้นที่จริง ข้าพเจ้าออกแบบให้รูปทรงงานและ
ล าโพงมีความเรียบง่ายแบบศิลปะมินิมอล (Minimal Art) เนื่องจากเสียงและภาพมีความวุ่นวาย 

 
 ด้านเทคนิค 
 ผลงานชิ้นนี้ยังคงอาศัยเทคนิค Projection Mapping แต่ใช้เทคนิคดังกล่าวในการส่งเสริมเสียงที่
เป็นหลักของงาน ภาพเคลื่อนไหวที่ฉายเป็นฟุตเทจจากพื้นที่จริง เมื่อฉายลงไปบนวัตถุ (ตะกร้า) จะเห็น
ภาพค่อนข้างชัดเจน ส่วนภาพที่ทะลุลวดลายตะกร้าไปยังผนังด้านหลัง จะเป็นมวลของสีและไม่เห็นความ
ชัดเจนของภาพ เป็นผลลัพธ์ที่ไม่ได้อยู่ในกระบวนการคิดงาน แต่สร้างมิติที่น่าสนใจขึ้น   
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 ด้านการติดตั้ง 
 ผลงานชิ้นนี้ติดตั้งง่ายกว่าผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1 เพราะติดตั้งบนพื้นแล้วฉายขึ้นไป ระยะห่าง
จากวัตถุประมาณ 3 เมตร สามารถมองจากหลากหลายมุมและไม่เกิดเงาของผู้ชมงาน ตะกร้าจะต้องติดตั้ง
ที่มุมห้อง เพ่ือให้เงาของตะกร้าที่บนผนังทิ้งเค้าโครงของรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
  
 การตอบรับจากผู้ชม 
 เมื่อติดตั้งงานครั้งแรกข้าพเจ้าวางตะกร้าใกล้ผนังมากจนเกินไป ท าให้ไม่สามารถมองภาพเงาที่
เกิดขึ้นบนผนังได้ จึงปรับเปลี่ยนการติดตั้งให้ผู้ชมสามารถชมงานโดยรอบมากยิ่งขึ้น ในแง่ของความรู้สึก
ต่องาน ผู้ชมบางท่านจะรู้สึกอึกอัดเมื่อรับชมเป็นเวลานาน ด้วยองค์ประกอบของแสงที่เข้มจัดและเสียงที่
วุ่นวาย อย่างไรก็ดีผลลัพธ์ดังกล่าวสอดคล้องกับโจทย์ที่ตั้งไว้ให้กับงาน 

 
 

 
ภาพที่ 84 รายละเอียดผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2, Variations, Mixed Media Installation, 

2019 
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ภาพที่ 85 ผลงานชิ้นที่ 2 
ชื่อผลงาน “Variations” 

    ขนาด  แปรผันตามพ้ืนที่ 
    เทคนิค   Mixed Media Installation 
    ปีที่สร้าง  2562 
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ภาพที่ 86 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2, Variations, Mixed Media Installation, 2019 

 
 

 
ภาพที่ 87 รายละเอียดผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2, Variations, Mixed Media Installation, 2019 
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ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3 
 ในผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3 ข้าพเจ้าสนใจการรับรู้ภาพและเสียงผ่านวัตถุกับพื้นที่ เป็นการรวบ
ผลงานศิลปนิพนธ์สองชิ้นแรกเข้าด้วยกัน ข้าพเจ้าใช้เสียงจากพ้ืนที่ส่วนตัว ซึ่งเป็นเสียงที่ถูกบันทึกจากการ
ท างานของเครื่องใช้ เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ในห้อง และน าองค์ประกอบเสียงเหล่านี้มาจัดเรียง
ใหม่ ภาพและเสียงท างานสัมพันธ์กับจังหวะและความรู้สึก 

 
วิเคราะห์ผลงาน 
 
 ด้านเนื้อหา 
 งานชิ้นนี้อ้างอิงข้อมูลที่ศึกษามาทั้งหมด ข้าพเจ้าน าหลักการออกแบบสร้างการรับรู้แบบเกสตัลท์
มาใช้ในการออกแบบภาพ การจัดเรียงองค์ประกอบของเสียงและภาพค านึงถึงผลของอารมณ์ และใช้สีใน
การก าหนดอารมณ์ของงาน ผลงานชิ้นนี้ส ารวจกระบวนการรับรู้และขั้นตอนการจัดระบบต่อสิ่งเร้า เสียง
และภาพถูกตัดทอนรายละเอียดและความซับซ้อนลง ท าให้ผู้ชมสามารถมุ่งความสนใจกับความหมายของ
ผลงานตรงหน้า การแปลความหมายล้วนแต่ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในการแยกแยะข้อมูลของผู้ชม 
 
 ด้านรูปแบบ 
 ข้าพเจ้าน าเสนอเป็น Installation มีโครงสร้างโค้งเว้าที่ท าหน้าที่รับและส่งเสริมภาพ ขนาด
โครงสร้างที่ใหญ่ก าลังโอบล้อมผู้ชมให้อยู่ท่ามกลางแสงและมวลเสียง วัสดุของแผ่นภาพท าจากเหล็กบางที่
มีคุณสมบัติสะท้อนเสียงได้ดี ท าให้เกิดชั้นเสียงที่ผ่านวัสดุเพิ่มมาอีกหนึ่งองค์ประกอบ เสียงที่ใช้ยังคงใช้
วิธีการจัดการเสียงแบบ Minimalism แต่ลดความซ ้าและเพิ่มความหลากหลายของเสียง มีจังหวะดัง-เบา 
ความเข้มข้นของเสียง สั้น-ยาว และก าหนดทิศทางของเสียงแต่ละชนิด ภาพเคลื่อนไหวเน้นการใช้สีและ
เปลี่ยนไปตามจังหวะของเสียง 
 
 ด้านเทคนิค 
 ผลงานชิ้นนี้ข้าพเจ้ายังใช้เทคนิค Projection Mapping  ภาพและเสียงมีความส าคัญในระดับที่
เท่ากัน โดยต้องอาศัยความแม่นย าในการ Mapping เนื่องจากมีจ านวนวัตถุที่ต้องฉายหลายชิ้นและ
คลาดเคลื่อนได้ง่าย กระบวนการสร้างภาพชิ้นนี้ค่อนข้างยากเพราะต้องค านึงถึงการท างานของภาพบน
รูปทรงด้วย ในส่วนของเสียงนั้น มีทิศทางของเสียงจึงต้องวางต าแหน่งให้สอดคล้องกับเสียงที่ออกแบบไว้ 
ระหว่างท างานข้าพเจ้าพบปัญหาหลายประการ เช่น ภาพกับเสียงท างานไม่ตรงกัน ภาพเคลื่อนทุกครั้งที่
เปิด-ปิด แต่ก็สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคได้ 
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 ด้านการติดตั้ง 
 ผลงานชิ้นนี้ต้องอาศัยพื้นที่จ านวนมาก เนื่องจากผลงานมีขนาดถึง 3 เมตร ท าให้ระยะถอยของ
เครื่องโปรเจคเตอร์ต้องไกลถึง 8 เมตร ห้องต้องมีความมืดสนิทและห้องที่ส่งเสริมงานได้ดีที่สุดคือห้องแนว
ยาว เพื่อที่จุดที่ผู้ชมยืนนั้นจะมองเห็นภาพโดยรวมได้ นอกจากนี้เสียงจะมีผลต่อผู้ชมอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับ
ขนาดห้องด้วย 
 
 การตอบรับจากผู้ชม 
 หนึ่งในจุดประสงค์ของศิลปะนิพนธ์นี้ ประการหนึ่งคือการสร้างปรากฎการณ์การรับรู้ แบบใหม่ 
ผู้ชมหลายท่านได้รับประสบการณ์นั้น แต่ในขณะเดียวกันผู้ชมบางท่านยังไม่สามารถตีความหมายจาก
ประสบการณ์ใหม ่
 
 

 
ภาพที่ 88 รายละเอียดผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3 , Sound Mirror, Mixed Media Installation, 2020 

 
 
 
 

 
 
 



72 

 
 

 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 89 ผลงานชิ้นที่ 3 

ชื่อผลงาน “Sound Mirror” 
    ขนาด  300 x 210 x 60 cm 
    เทคนิค   Mixed Media Installation 
    ปีที่สร้าง  2563 
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ภาพที่ 90 ล าดับภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3 , Sound Mirror, Mixed Media Installation, 2020
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บทที่ 5 
บทสรุป 

 
 จากการสร้างผลงานและศึกษาค้นคว้าเพื่อศิลปนิพนธ์ชุดนี้ ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ทฤษฎีจิตวิทยาการ
รับรู้และพื้นฐานการเรียนรู้ของมนุษย์ ซึ่งได้สร้างความกระจ่างต่อหลายค าถามอันเกี่ยวข้องกับการเข้าใจ
กายภาพของโลกผ่านประสาทสัมผัส ข้าพเจ้าใช้งานศิลปะในการตรวจสอบความคิด หาต้นสายปลายเหตุ 
ผสมผสานกับการใช้ทัศนคติของข้าพเจ้าในการสร้างสรรค์ผลงาน ความสนใจต่อกระบวนการรับรู้ของ
มนุษย์ ท าให้ข้าพเจ้าทดลองหาวิธีการและความเป็นไปได้ในการสัมผัสรับรู้ที่นอกเหนือไปจากการรับรู้
แบบเดิม 
 ข้าพเจ้าเริ ่มต้นกระบวนการศึกษาจากข้อมูลที่เป็นทฤษฎี เมื ่อกลั ่นกรองความคิดเพื ่อเข้าสู่
กระบวนการสร้างสรรค์ ท าให้เกิดรูปแบบงานแตกต่างกันไป การค้นคว้าเนื้อหาในศิลปะนิพนธ์นี้เป็นการ
พัฒนาทักษะในการท างานเป็นขั้นตอน การศึกษาระบบการรับรู้ ที่ต้องสัมผัส รับรู้ แยกแยะ และตีความ 
เพ่ือสร้างปฏิกิรยิาตอบสนองในผลงานศลิปะก็เป็นการพัฒนาทักษะการท างานเช่นกัน 
 ข้าพเจ้ากล้าที่จะทดลองกับเทคนิค วิธีการแปลกใหม่ และก้าวออกไปจากพื้นที่ความคิดแบบเดิม 
โดยการได้ออกไปเก็บข้อมูลจากพื้นที่ชุมชน การได้ฝึกฝนฟังมิติของเสียงในพื้นที่ต่าง  ๆ และใส่ใจกับ
ปรากฏการณ์ธรรมดาในชีวิตประจ าวันที่มักถกูละเลย ข้าพเจ้าตั้งโจทย์ในงานแต่ละชิ้นโดยไม่ทราบผลลัพธ์
ของงาน หากตั้งอยู่บนสมมติฐานของทฤษฎีและความเป็นไปได้ ท าให้ข้าพเจ้าได้งานเชิงทดลองที่ประสบ
ความส าเร็จในระดับความพึงพอใจของตัวข้าพเจ้าเอง และยังเปิดหนทางส าหรับการต่ อยอดและพัฒนา
ต่อไป 
 ข้าพเจ้าคาดหวังที่จะสร้างปรากฏการณ์แปลกใหม่ส าหรับผู้ชม โดยใช้ศิลปะเป็นภาษาในการ
สื่อสาร ในผลงานทุกชิ้นจะเห็นทัศนคติของข้าพเจ้า โดยที่ข้าพเจ้าไม่ได้คาดหวังให้ผู้ชมทุกท่านเข้าใจสารที่
จะสื่อโดยถ่องแท้ แต่ต้องการให้ข้อมูลตั้งต้นที่ข้าพเจ้าได้สร้างขึ้น ถูกตีความในแบบที่บุคคลนั้น ๆ สัมผัส
รับรู้ เพราะสุดท้ายแล้วการรับรู้สามารถถูกนิยามขึ้นใหม่ได้เสมอขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ความรู้ และ
ทัศนคต ิ
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