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 วิทยานิพนธชุ์ดน้ีเป็นโครงการออกแบบสร้างสรรคผ์ลงานศิลปกรรม2มิติ แบบส่ือประสม เพ่ือใชต้กแต่ง
ภายในอาคารบริษทั อิเมจิ แมก็ซ์ ตั้งอยูท่ี่ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีผลิตผลงานคอมพิวเตอร์กราฟฟิก 
อนิเมชัน่ โดยสถาปนิกเนน้การออกแบบตวัอาคารท่ีสะทอ้นถึงการรับรู้บริบทเมืองในวิถีชีวิตร่วมสมยักบัธรรมชาติ ตวั
อาคารมีรูปทรงเป็นแนวยาวขนานกบัถนน รูปทรงภายนอกท่ีเรียบเกล้ียง โดดเด่นลอยตวัเสมือนเป็นฉากหลงัใหก้บั
การอยูร่่วมกบัธรรมชาติของตน้ไทร ตวัอาคารเนน้สีเทาธรรมชาติจาคอนกรีตเปลือย ตอ่เน่ืองไปจนถึงโครงหลงัคา เสา
เหลก็โดยรอบท าหนา้ท่ีรับหลงัคาและรักษาความโปร่งเบาของอาคารสร้างดุลยภาพรูปทรงโดยรวม เพิ่มความแตกต่าง
ของวสัดุระหวา่งผนงัคอนกรีตเปลือยกบัผนืกระจก โถงบนัไดทางเดียวสูงสามชั้น เพ่ือดึงดูดความสนใจ และสร้าง
รูปลกัษณ์ท่ีดูคลา้ยกอ้นน ้าแขง็ลอยอยูใ่นอากาศยามค ่าคืนใหแ้ก่อาคาร 

    การออกแบบสร้างสรรคผ์ลงานจึงมุ่งเนน้ใหเ้กิด อารมณ์ความรู้สึกถึง ความสงบ ผอ่นคลาย โดยใช้
เน้ือหา แนวความคิดท่ีมาจาก เร่ืองราว ประสบการณ์ในอดีต โดยจดัวางองคป์ระกอบแบบนามธรรมท่ีไดแ้รงบนัดาล
ใจดา้นรูปแบบมาจากวงคล่ืนของน ้าท่ีใหค้วามรู้สึกถึงการเกิดและดบั ซ่ึงการออกแบบติดตั้งผลงานเขา้กบัพ้ืนท่ีคร้ังน้ี
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ความโดดเด่นลอยตวัจากผนงัคอนกรีต บริเวณจุดท่ี2 เป็นช่องวา่งระหวา่งทางเดินชั้นใตดิ้น มีความคบัแคบ จึงก าหนด
ผลงานใหมี้ความนูน ความลึก เพ่ือใหเ้กิดความเคล่ือนไหว สร้างแรงดึงดูดสายตาดว้ยสีแดงสด เป็นการกระตุน้ ปลุกเร้า 
สร้างความต่ืนตวัต่ออารมณ์ความรู้สึกของผูพ้บเห็น บริเวณจุดท่ี3 โถงบนัไดชั้น2 เป็นพ้ืนท่ีวา่งเช่ือมต่อกบัผนืกระจก
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เพ่ือใหเ้กิดความเคล่ือนไหว ก าหนดสีสันเป็นสีขาวเช่นเดียวกบัผนงั เพ่ือสร้างความกลมกลืน และเกิดความสวา่ง สบาย
ตาแก่ผูช้ม บริเวณจุดท่ี4 หนา้หอ้งท างานชั้น2 เป็นพ้ืนท่ีปฎิบติังานของบริษทั จึงก าหนดใหผ้ลงานเป็นสีด า สร้าง
อารมณ์ความรู้สึก ถึงความหนกัแน่น จริงจงั แต่ก็ดูเยน็ตา สร้างบรรยากาศความลึกลบัน่าคน้หา 
  เม่ือทดลองติดตั้งผลงานในแบบจ าลองสถานท่ีทั้ง 4 จุดแลว้ ผลงานสามารถสร้างอารมณ์ความรู้สึก
ใหก้บัผูช้มท่ีผา่นไปมาไดด้ว้ย รูปทรง รายละเอียด และค่าของสีในผลงานแต่ละช้ินสร้างความโดดเด่นใหก้บัพ้ืนท่ี
ติดตั้ง เพราะพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นพ้ืนผวิของคอนกรีตเปลือย ดูไม่มีชีวติชีวา และลดทอนความเป็นเหล่ียม สัน ท่ีมีอยูม่าก 
เช่น เสา บนัได กระจกขนาดใหญ่ เป็นตน้ ผลงานจึงเกิดเป็นรูปแบบศิลปะประยกุตท่ี์ผสมผสานและสร้างความเป็น
อนัหน่ึงอนัเดียวกนั ส่งเสริมสุนทรียภาพใหก้บัสถานท่ี 
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 The  thesis  is a  creative  design  project  using  four  piece  of  two-dimensional  

embellishing  the   mixed media for interior imagimax co.,  at  Narathiwatrajchanakharin  road.  This 

company produces computer graphic and is the animation pioneer in Thailand. The building is long, 

extending parallel to the road, with smooth external sides unpolished, unpainted gray concrete. It stands 

prominently as a backdrop to a single banyan tree at the front entrance to the building. The glass pares   

constitute about 40%a light airy. The wall surface, imparting feeling that contrasts with the  bare  

concrete  walls.  A stairway rises four the basement to the second (top) story. The building looks like a 

block of ice floating in the air, especially when lighted at night.  

 The creation of work emphasized to motivate the emotion of calmness and relax. The used 

content and idea were from the stories and experience from the past. The placement of abstract 

elements was inspired about the water wave which motivated the feeling of being born and being gone. 

The setting of this work in the area was chosen from 4 study cases which were the first area, in front of 

the office where the work was determined to be fit the wall; its colour was grey for making a calmness 

which emphasized the overlap of the curve lines, the surface caused by the flat and roughness; it was 

highlighted by curving out from the wall. The second area was the gaps between the pathways in the 

subway which was narrow. So the work was determined to curve out and deep for making the 

motivation and attracting the eyes by the light red which motivated, stimulated and awoke the 

spectators’ emotion. The third area was the staircase of the second floor which was the space relating to 

the large mirror. So it emphasized to make the emotion of the work causing the simpleness and the 

purity. IN this area, the work was separated into three elements for making the motivation; its colour was 

white the same as the wall for merging and lightening for spectators. The forth area was in front of the 

working room at the second floor which was the operating space of the company. It was determined to 

be black for motivating the emotion of the strength, the seriousness but the coolness for the eyes and 

making the atmosphere of the mystery.  

 When settling the works all in the four areas, the works could motivate the emotion to 

spectators passing by because of the shape, the details, and the value of colour of each work which made 

a highlight with the wall of which the area was the naked concrete wall which looked liveless. The works 

decreased the angles such as pillars, stairs, large mirror etc. Therefore, the works caused the adapted art 

which blended and make the unique which supported the aesthetics of the location. 
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บทที่1 
บทน ำ 

 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ              
               อารมณ์ มาจากภาษาองักฤษวา่(Emotion) มีความหมายวา่การเกิดการเคล่ือนไหว หรือมี
ภาวะท่ีต่ืนเต้น อารมณ์เป็นพลังท่ีทรงอ านาจอย่างหน่ึงของมนุษย์ อารมณ์อาจเป็นต้นเหตุของ
สงคราม อาชญากรรม ความขดัแยง้เร่ืองเช้ือชาติ และความขดัแยง้อ่ืนๆอีกหลายชนิดระหวา่งมนุษย์
ดว้ยกนั ในทางตรงกนัขา้มอารมณ์ก็เป็นน ้ าทิพยข์องชีวิตท าให้ทุกส่ิงทุกอยา่งสวยสดงดงามและน่า
อภิรมย ์ความรัก ความสนุกสนาน ความเพลิดเพลิน ความพอใจ หรือความตลกขบขนัลว้นแต่ท าให้
ชีวติมีคุณค่าในทางพุทธศาสนาเรียกช่วงการเกิดอารมณ์ต่างๆท่ีเขา้มาวา่การเกิด และเม่ืออารมณ์นั้น
ส้ินสุดลงเรียกวา่การดบั  
               จากประสบการณ์หลายๆอย่างในอดีตของขา้พเจา้โดยเฉพาะในเร่ืองของความรัก ความ
ผิดหวงัจากการแยกจาก สูญเสียคนรักในอดีตสร้างความผิดหวงั เจ็บปวด โดดเดียว  ทอ้แทไ้ร้ส้ิน
หนทาง ท่ีหลอมรวมกลายเป็นห้วงอารมณ์ของความทุกข ์ฉุดดึงขา้พเจา้ให้จมลงไปในความมืดมิด 
สร้างความเจ็บปวดทรมานอย่างแสนสาหัส ขา้พเจา้จึงเก็บเร่ืองราวความรู้สึกน้ีไวใ้นส่วนลึกของ
จิตใจ ดว้ยความกลวั หวาดระแวง ไม่ไวใ้จใครจนเวลาผ่านเลยไปเร่ือยๆหลายปีเขา้ จากความทุกข์
ในอดีตเกิดเป็นความสงบ ดว้ยการท าใจยอมรับ ปล่อยวาง ท าให้ความทุกขท่ี์มีนั้นเจือจางเบาบางลง 
หากแต่ในบางคร้ังบางเวลาเม่ือถูกกระตุน้ ปลุกเร้า อารมณ์ของความทุกขย์งักลบัมาท าร้ายขา้พเจา้
เสมอวนเวยีนเช่นน้ีเร่ือยมา 
               ความทุกขแ์ละความสุขก็อยูใ่นช่วงระหวา่งการเกิดดบัท่ีเราปรุงแต่งข้ึน อารมณ์เกิดนานก็
ทุกข์หรือสุขนาน ถา้เกิดและดบัเร็วทุกอยา่งก็จบไป แต่ส่วนใหญ่เกิดแลว้ไม่ค่อยดบัหรือดบัยาก ก็
ท  าใหเ้ราตอ้งเผชิญกบัหว้งอารมณ์นั้นต่อไป ซ่ึงในหลกัพุทธธรรมมีค าสอนท่ีอธิบายในเร่ืองของการ
เกิดและดบัทางอารมณ์คือ เบญจขนัธ์ หรือ ขนัธ์5  
                ขา้พเจา้จึงน าเอาหลกัธรรมค าสอนในเร่ืองของ  เบญจขนัธ์ หรือ ขนัธ์5 มาวิเคราะห์กบั
เร่ืองราวความสะเทือนใจต่างๆในอดีตท่ีหลอมรวมเกิดข้ึนเป็นอารมณ์ต่างและน าเสนอผลงาน
ศิลปกรรม2มิติ แบบส่ือประสมในหวัขอ้ “การปรุงแต่งนามธรรมจากการเกิดและดบัของอารมณ์”ท่ี
มีรูปแบบนามธรรม แสดงออกให้เห็นถึงภาวะของการเกิดข้ึนและดบัลงของอารมณ์ เพื่อเป็นการ
ช้ีน าในสัจธรรมแห่งชีวิตโดยหวงัให้ผลงานเป็นส่ือท่ีแสดงถึงความมีสติในการควบคุมอารมณ์
ความรู้สึกในชีวติประจ าวนั 
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วตัถุประสงค์ 
          1.  เพื่อคน้หา ทดลองเทคนิคในการสร้างพื้นผิว รูปทรง และการจดัวางองคป์ระกอบท่ี
แสดงถึงการเกิดข้ึน คงอยู ่ดบัหายกลายเป็นความสงบน่ิงของอารมณ์ความรู้สึกภายใน 
 2. เพื่อน าเสนอแนวทางการประยุกต์ผลงานศิลปกรรม2มิติ แบบส่ือประสม ส าหรับ
ติดตั้งเพื่อส่งเสริมในดา้นสุนทรียภาพภายในอาคารบริษทั อิเมจิ แมกซ์   
 3. เพื่อใหส้าธารณะชนไดรั้บรู้และเขา้ใจในคุณค่าการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปกรรม 2 มิติ 
 4. สมมติฐานของการศึกษา 
         4.1 ผลงานสร้างสรรค์สามารถสะทอ้นให้เห็นถึงภาวะอารมณ์ความรู้สึกภายในของ
การเกิดและการดบั อนัเกิดจากการผสมผสานกนัของทศันธาตุทางศิลปะ 
         4.2 ผลงานสามารถส่งเสริมในดา้นสุนทรียภาพภายในบริษทั อิเมจิ แมกซ์ 
         4.3 ผลงานสร้างสรรค์สามารถดึงดูดให้สาธารณชนได้รับรู้และเขา้ใจในคุณค่าการ
สร้างสรรคผ์ลงานศิลปกรรม 2 มิติ แบบส่ือประสม 
 

ขอบเขตกำรศึกษำ 
 1. ผลงานการสร้างสรรค ์
                    ลกัษณะของผลงานท่ีถ่ายทอดเป็นผลงานศิลปกรรม 2 มิติแบบนามธรรม โดยการใช้
เทคนิคส่ือประสม ดว้ยการให้สีสันและรูปทรงสอดคลอ้งกบัแนวความคิด ความรู้สึกภายในถึงการ
เกิดดบัของอารมณ์ตามจินตนาการ  

2. สถานท่ีในการติดตั้งผลงาน 
         ศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างสรรคข์องบริษทั อิเมจิ แมกซ์ การออกแบบตกแต่ง
ภายนอกและภายในโดยรวมของบริษทัเพื่อช่วยในการออกแบบผลงานใหส้อดคลอ้งกบัสถานท่ีเพิ่ม
ความรู้สึกนึกคิดและจินตนาการใหก้บัพนกังานและผูม้าติดต่อเยีย่มชมต่างๆ 
 

ขั้นตอนกำรศึกษำ 
 1. รวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
          1.1 จากประสบการณ์ส่วนตวั 
          1.2 ทางดา้นการก าหนดรูปแบบของงานสร้างสรรค ์
 2. การวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนท่ีน าไปสร้างสรรค ์
 3. วเิคราะห์งานจากผลงานท่ีเตรียมการสร้างสรรค์ 
          3.1 เพื่อคดัเลือกขยายน าไปปฏิบติัจริง 
 4. การสร้างสรรคผ์ลงาน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



3 
 

 5. การน าเสนองาน 
 6. สรุปผลงานสร้างสรรคต์ามวตัถุประสงค์ 
 

ขั้นตอนของกำรศึกษำ        
 ขอ้มูลการสร้างสรรค์ผลงานของขา้พเจา้เป็นอารมณ์ความรู้สึกและประสบการณ์การ
รับรู้ส่วนตวั ในการสร้างสรรคผ์ลงานในคร้ังน้ีเพื่อให้เกิดผลและความชดัเจนมากข้ึนและน าขอ้มูล 
เพื่อสนบัสนุนแนวความคิดใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคทุ์กประการ มีวธีิการด าเนินงานดงัต่อไปน้ี 
 1.วธีิการสังเกตจากสภาพท่ีเกิดข้ึนท่ีไดรั้บจากการด าเนินชีวติในปัจจุบนั 
 1.1  ขอ้มูลท่ีคน้ควา้จากหอ้งสมุดใชใ้นการพฒันาแนวความคิด ความเขา้ใจ และเพื่อ
ใชใ้นการอา้งอิงหาเหตุผลมาสนบัสนุนการวิจยั ประเภทของขอ้มูล เช่น ทฤษฎีเพื่อการสร้างสรรค์
งานศิลปะ องคป์ระกอบของศิลปะ บทความเก่ียวกบัการสร้างสรรคง์านภายใตจิ้ตใตส้ านึก เพื่อเป็น
ขอ้มูลในการอา้งอิงสนบัสนุนและส่งเสริมแนวความคิด 
 1.2  ข้อมูลรูปภาพ เป็นข้อมูลท่ีเป็นส่วนในการตอบสนองต่อแนวความคิดเป็น
รูปทรงของส่ิงมีชีวิตท่ีไดจ้ากธรรมชาติ และรูปทรงความสัมพนัธ์ ของสังคมร่วมสมยัปัจจุบนั เพื่อ
น ามาตอบสนองแนวความคิดเบ้ืองตน้  
 2. เก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีไดศึ้กษาจากสถานท่ี บริษทั อิเมจิ แมกซ์ 
 2.1  ศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตกแต่งภายใน และภายนอกของบริษทั อิเมจิ แมกซ์ 
 2.2  ศึกษาขอ้มูลในเอกสาร รูปถ่าย และส่ือส่ิงพิมพจ์าก บริษทั อิเมจิ แมกซ์ 
 2.3  ศึกษารูปแบบความสัมพนัธ์ทั้งภายในและภายนอกของบริษทั อิเมจิ แมกซ์ 
 2.4  ศึกษาจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร และพนกังานภายในบริษทั 
 3. วิเคราะห์ ตั้งขอ้สังเกต และจดัหมวดหมู่ของขอ้มูลท่ีไดศึ้กษาให้เป็นกลุ่ม เพื่อง่ายต่อ
การสร้างสรรค ์
 4. สรุปผลวิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อก าหนดรูปแบบของการสร้างสรรค์ รวมไปถึงเทคนิค
วธีิการต่างๆ 
 5. ปฏิบติัการทดลอง คน้ควา้ โดยการท าแบบร่าง พร้อมสรุปแนวทางการสร้างสรรค ์
 6. ขยายแบบร่าง ตน้ฉบบั และแกปั้ญหา เพื่อให้ผลงานตรงตามจุดหมายและชดัเจนใน
เน้ือหาท่ีจะน าเสนอ 
 7. สร้างสรรค ์และพฒันาผลงานใหไ้ปสู่จุดมุ่งหมาย 
 8. น าเสนอผลงาน สู่กระบวนการวจิารณ์ สัมมนา เพื่อแกไ้ขปรับปรุงใหดี้ยิง่ข้ึน 
 9. สรุปผลการท างาน เพื่อพฒันาในคร้ังต่อไป 
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บทที่2 

ข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกบัการสร้างสรรค์ 
 

พืน้ฐานความคิดและอทิธิพลในการสร้างสรรค์ผลงาน 
 การสร้างสรรค์งานศิลปะคือส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนเพื่อแสดงความรู้สึก ภูมิปัญญา หรือ
ความงาม ซ่ึงประกอบดว้ยหลกัขององคป์ระกอบศิลปะ  โดยแยกองค์ประกอบออกเป็น 2 ส่วนคือ 
ส่วนท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนไดแ้ก่โครงสร้างทางวตัถุ และเน้ือหาหรือองคป์ระกอบทางนามธรรม  โดยทั้ง
สองส่วนคือ รูปทรง และเน้ือหาเป็นองคป์ระกอบท่ีเป็นโครงสร้างหลกัของศิลปะ ในการออกแบบ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสามารถส่ือออกมาในลกัษณะ หรือรูปแบบต่างๆ ซ่ึงแสดงถึงพื้นฐานทาง
ความคิด การแสดงออกประสบการณ์ อารมณ์ ความรู้สึก จินตนาการเชิงสุนทรีเฉพาะบุคคล 
 การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะมิใช่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนโดยปราศจากมูลฐานใดๆ การสร้างสรรค์
ตอ้งอาศยัปัจจยัหลากหลายประการจึงก่อตวัเป็นรูปผลงานข้ึนมาได ้เพราะศิลปะมีความเก่ียวขอ้งกบั
ความรู้สึกนึกคิด และชีวติของมนุษย ์โดยเฉพาะผูท้  างานศิลปะยอ่ยมีเหตุผลมีอิทธิพลจากแหล่งท่ีมา
เหมือนกนั หรือต่างกนัไปในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากประสบการณ์รสนิยมความเช่ือทาง
ศิลปะเฉพาะบุคคล ศาสตราจารยศิ์ลป์ พีระศรี อธิบายเอาไวว้่า “อิทธิพลคือแรงอ านาจท่ีมากระทบ
จิตใจของคนเราใหเ้ห็นเรากระท าและท าใหเ้รารู้สึกเป็นไปตามลกัษณะพิเศษของแรงอ านาจนั้น”1  
             จากประสบการณ์บางอย่างในอดีตท่ีฝังแน่นในจิตใจส่วนลึก ท าให้ข้าพเจ้ามีความ
ผกูพนัอยูก่บัจิตวสิัยของตนเอง  มากกวา่วตัถุวิสัยในสังคมภายนอก  ขา้พเจา้ไดรู้้สึกถึงพลงัผลกัดนั
จากภาวะภายในใจน้ีให้มีความตอ้งการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะท่ีมุ่งเน้นการแสดงออกซ่ึงอารมณ์
ความรู้สึก  และความปรารถนาส่วนตวัเป็นหลักส าคญั โดยอาศยัข้อมูลจากส่ิงท่ีให้ผลในการ
ก าหนดแนวคิดและรูปแบบของการออกแบบสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ จากอิทธิพลในดา้นต่างๆดงัน้ี 
 

 
 
 

 

                                                           
1
 ศิลป  พีระศรี, ศิลป์สังเคราะห์ (กรุงเทพฯ : ม.ป.ท.), 197. 
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เอกสารทีเ่กีย่วข้อง 
 หลกัธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนา 
 เบญจขนัธ์ หมายถึง กองแห่งรูปธรรมและนามธรรมหา้หมวดท่ีประชุมกนัเขา้เป็นชีวติ 
 ขนัธ์5 ประกอบดว้ย รูปขนัธ์ เวทนาขนัธ์ สัญญาขนัธ์ สังขารขนัธ์ วญิญาณขนัธ์ 
                  รูปขนัธ์ คือ กองรูป ส่วนท่ีเป็นรูป ร่างกาย พฤติกรรมและคุณสมบติัต่างๆของส่วนท่ีเป็น
ร่างกายส่วนประกอบฝ่ายรูปธรรมทั้งหมด 
                  เวทนาขนัธ์ คือ กองเวทนา ส่วนท่ีเป็นการเสวยรสอารมณ์ ความรู้สึก สุข ทุกข ์หรือเฉยๆ 
เม่ือรับรู้เกิดความพอใจ มนุษยเ์รียกว่า สุข เม่ือรับรู้เกิดความไม่พอใจ มนุษยเ์รียกว่า ทุกข์ เม่ือรับรู้
แลว้ไม่ทุกขไ์ม่สุขเรียกวา่ อุเบกขา 
                  สัญญาขนัธ์ คือ กองสัญญา ส่วนท่ีก าหนดหมายให้จ  าอารมณ์นั้นๆได ้ความก าหนดได้
หมายรู้ ในอารมณ์ 6 เช่น เสียงดงั รูปสวย กล่ินหอม รสหวาน ร้อน และดีใจ 
                  สังขารขนัธ์ คือ กองสังขาร ส่วนท่ีเป็นความปรุงแต่ง ท่ีปรุงแต่งจิตให้ดีหรือชัว่หรือเป็น
กลางๆ คุณสมบติัต่างๆของจิต มีเจตนาเป็นตวัน า ท่ีปรุงแต่งคุณภาพของจิต ให้เป็น กุศล อกุศล อพั
ยากฤต 
                  วิญญาณขนัธ์ หรือ จิต คือ กองวิญญาณ ส่วนท่ีเป็นการรู้แจ้งอารมณ์ รับรู้ส่ิงทั้งปวง 
ความรู้สึกต่างๆ ตั้งแต่ เวทนาขนัธ์ สัญญาขนัธ์ จนถึงสังขารขนัธ์ และเป็นผูรั้บรู้ส่วนท่ีเป็นรูปขนัธ์
ทั้งหลายดว้ย 
                  ท่านปัญญานนัทภิกขกุล่าววา่ รู้วา่ร้อน รู้วา่ทุกข ์แต่ตอ้งคิดต่อไปวา่ ร้อนเร่ืองอะไร ทุกข์
เร่ืองอะไร ท าไมถึงไดร้้อนใจ ท าไมถึงไดเ้ป็นทุกข์ อะไรเป็นตวัเหตุ อะไรเป็นตวัการให้เกิดภาวะ
เช่นน้ีข้ึนในใจเรา บางเร่ืองมนัเกิดมาตั้งนานแลว้เรายงัอุตสาห์คุย้เข่ียเอามานัง่เป็นทุกข ์มาตรอมใจ 
ทุกขด์ว้ยเร่ืองเก่า พอนึกถึงแลว้ก็ไม่สบายใจ เราตอ้งเขา้ใจวา่ส่ิงทั้งหลายเกิด ดบัอยูต่ลอดเวลา ตวัเรา
เองก็เกิดดบั ความคิดก็เกิด ดบั ไม่มีอะไรคงทนถาวร มนัมีการเปล่ียนแปลง แลว้มนัก็แตกดบัไป
โดยธรรมชาติ  
 
ศิลปะคือการแสดงออก (Art as Expression) 
                  นกัปรัชญาและนกัประพนัธ์หลายคนเช่น อูยนี เวรอง (Eugene Veron) จอห์น ดิวอี (John 
Dewey) เลโอ ตอลสตอย (Leo Tolstoy) โรเจอร์ ฟราย (Roger Fry) รูดอล์ฟ อาร์นไฮม์ (Rudolf 
Arnheim) ต่างเน้นความหมายของศิลปะไปท่ีการแสดงออกเป็นความเห็นท่ีดูเผินๆแล้วคา้นกับ
ทศันะท่ีวา่ศิลปะเป็นตวัแทนของธรรมชาติ ซ่ึงนกัปราชญก์ลุ่มน้ีเห็นวา่นัน่เป็นเพียงการแสดงส่วนท่ี

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



6 
 

 
 

อยู่ภายนอกของธรรมชาติเท่านั้นศิลปะจะต้องแสดงส่วนท่ีอยู่ภายในของชีวิตออกมา ส่วนท่ีอยู่
ภายในนั้น ไดแ้ก่ อารมณ์ (Emotion) ความรู้สึก (Feeling) ซ่ึงจะเป็นของตวัศิลปินเองหรือของสังคม
ก็ได ้เช่น ความรู้สึกของเช้ือชาติ ชาติ หรืออารมณ์ความรู้สึกของมนุษยชาติส่วนรวม นอกจากนั้น 
บางคนยงัใหค้วามเห็นรวมไปถึงการแสดงออกของมโนคติ (Idea) และความคิด (Thought)อีกดว้ย 
                แต่ถา้พิจารณาเปรียบเทียบกนัแลว้ ทศันะท่ีวา่ศิลปะคือการแสดงออกซ่ึงอารมณ์หรือส่วน
ท่ีอยูภ่ายในของชีวิตหรือธรรมชาติ ก็จะดูไม่แตกต่างอะไรกบัทศันะท่ีวา่ศิลปะคือตวัแทนของชีวิต 
ท่ีแสดงความจริงภายในของรูปลกัษณะท่ีปรากฏในธรรมชาติเท่าไรนกัจะมีบา้งก็ตรงท่ีฝ่ายแรกเนน้
เร่ืองอารมณ์สะเทือนใจเป็นส าคญัแต่ฝ่ายหลงัเนน้ไปท่ีรูปทรงท่ีเขา้ถึงดว้ยปัญญา 
 
ศิลปะนามธรรม (Abstract Art) 
           หมายถึง แบบอย่างของทศันศิลป์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัจิตใจแสดงความรู้สึกของมนุษยต่์อ
ธรรมชาติแวดล้อมถ่ายทอดเป็นรูปภาพ จะมีลักษณะเป็นสองมิติ หรือ สามมิติ ส่วนใหญ่จะไม่
พรรณนาเร่ืองราวตามความเป็นจริง ศิลปินอาจละท้ิงรูปทรงต่างๆดว้ยการตดัทอนรูปทรงจนหมด
ส้ิน อาจสร้างรูปทรงข้ึนใหม่ตามความรู้สึกของตนเอง ดว้ยการวางโครงสีใหม่ และเร่ืองราวลว้น
เป็นนามธรรม ผูริ้เร่ิมคือ วาสสิล่ี แคนดินสก้ี ชาวรัสเซีย โดยเน้นหลกั 2 ประการคือ ความรู้สึก
ภายนอกและความรู้สึกภายใน ความรู้สึกภายนอกคือ วสัดุรูปทรง และเม่ือรู้สึกต่อการเห็นรูปทรง
แลว้ก็จะเกิดความรู้สึกภายในส าหรับคุณค่ารูปทรงนั้น เป็นการสร้างความกลมกลืนดว้ยสีสัน การ
เคล่ือนไหว ลีลา จงัหวะ ลกัษณะผวิ สัดส่วน และความเด่นชดั 
               คุณค่าของความรู้สึกถือเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดของศิลปะนามธรรม ศิลปินกลุ่มน้ีไม่ตอ้งการ
สร้างรูปทรงท่ีปรากฏให้ผูดู้หลงติดเท่านั้น แต่ตอ้งการสร้างรูปทรงใหม่โดยค านึงถึงการจดัภาพ 
ลีลา จงัหวะความสมดุล และความรู้สึก เพื่อให้เกิดอารมณ์และความรู้สึกเองเม่ือไดส้ัมผสัส่ิงท่ีไม่
อาจช้ีเฉพาะไปไดว้า่เป็นอะไร 
          ศิลปะนามธรรมเปรียบเทียบกับศัพท์ทางพุทธศาสนาท่ีแยกระหว่าง “รูป” หรือ 
“รูปธรรม” กบั “นาม” หรือ “นามธรรม” นัน่คือ “รูป” คือร่างกายอนัเป็นส่วนท่ีมองเห็นได ้และ 
“นาม” คือส่วนของจิตใจ และสภาวะอารมณ์ท่ีความรู้สึกท่ีมองไม่เห็น ในทางศิลปะแบบ 
“รูปธรรม” ก็คือศิลปะท่ีอาศยั “รูป” ของวตัถุท่ีเหมือนจริง บอกเล่าเร่ืองราวและความหมายส่วน
ศิลปนามธรรมก็คือศิลปะท่ีอาศยัทศันธาตุในการส่ือถึงสภาวะจิตใจและอารมณ์ความรู้สึกโดยตรง 
ศิลปินท่ีท างานในแนวทางน้ีมีจุดมุ่งหมายท่ีจะคน้หาความจริงท่ีลุ่มลึก “เหนือวตัถุ” ท่ีมองเห็นได้
ดว้ยตาและ “เหนือเร่ืองราว” ท่ีบอกเล่าเร่ืองของโลกทางกายภาพ แต่มุ่งเขา้หาความเป็นจริงแห่งโลก
ภายในของจิตวญิญาณดว้ยภาษาสากลแห่งทศันศิลป์ ดงันั้นส าหรับศิลปินน้ีแลว้พวกเขามีความเช่ือ
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วา่ศิลปะนามธรรมเป็นศิลปะ “ขั้นสูง” และศิลปะแบบเหมือนจริงเป็นศิลปะ “ขั้นต ่า” ดว้ยเหตุผล
ดงัท่ีกล่าวไปแล้วว่า ศิลปะแบบเหมือนจริงนั้นศิลปินเลียนแบบรูปลกัษณ์ของธรรมชาติเพียงผิว
ภายนอก แต่ศิลปินนามธรรมนั้นมุ่งมัน่สร้างสรรคผ์ลงานท่ีเขา้ถึงคุณลกัษณะภายใน หรือ “แก่นแท”้ 
แห่งธรรมชาติท่ีเป็นสากลและคงอยูไ่ดช้ัว่นิรันดร์ ศิลปะนามธรรมผา่นความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดเป็น
ผลสัมฤทธ์ิแห่งยคุโมเดิร์นนิสมแ์ละเส่ือมถอยลง แต่ยงัไม่เคยตายไปจากโลกศิลปะ 
 
การจัดองค์ประกอบทางศิลปะ 
     การจดัองค์ประกอบทางศิลปะถือเป็นหลกัส าคญัส าหรับผูส้ร้างสรรคแ์ละผูศึ้กษางาน
ศิลปะ เน่ืองจากผลงานศิลปะใดๆก็ตามลว้นมีคุณค่าอยู่ 2 ประการคือคุณค่าทางดา้นรูปทรง และ
คุณค่าทางดา้นเน้ือหา 
              รูปทรงคือ ส่ิงท่ีมองเห็นไดใ้นทศันศิลป์ เป็นส่วนท่ีศิลปินสร้างข้ึนดว้ยการประสานกนั
อยา่งมีเอกภาพของทศันธาตุ (Visual Elements) ซ่ึงไดแ้ก่ เส้น น ้ าหนกัอ่อนแก่ของขาว-ด า ท่ีวา่ง สี 
และลกัษณะพื้นผวิ รูปทรงใหค้วามรู้สึกพอใจต่อความรู้สึกสัมผสั เป็นความสุขทางตา พร้อมกนันั้น
ก็สร้างเน้ือหาให้กบัตวัรูปทรงเอง และเป็นสัญลกัษณ์ให้แก่อารมณ์ ความรู้สึก หรือปัญญาความคิด
ท่ีเกิดข้ึนในจิตดว้ย ถา้จะเปรียบกบัชีวติ รูปทรงคือส่วนท่ีเป็นกาย เน้ือหาคือส่วนท่ีเป็นใจ รูปทรงกบั
เน้ือหาจึงไม่อาจแยกจากกนัได้ ในงานศิลปะท่ีดีทั้งสองส่วนน้ีจะรวมเป็นส่ิงเดียวกนั ถ้าแยกกนั
ความเป็นเอกภาพก็จะถูกท าลายชีวติของศิลปะก็ไม่อาจอุบติัข้ึนได ้
            รูปทรงมีองค์ประกอบส าคญั 2 ส่วนคือ ส่วนท่ีเป็นโครงสร้างทางรูป และส่วนท่ีเป็น
โครงสร้างทางวตัถุ ส่วนท่ีเป็นโครงสร้างทางรูปไดแ้ก่ ทศันธาตุท่ีรวมตวักนัอยา่งมีเอกภาพ ส่วนท่ี
เป็นโครงสร้างทางวตัถุไดแ้ก่ วสัดุท่ีใชใ้นการสร้างรูป เช่น สี ดินเหนียว หิน ไม ้กระดาษ ผา้ โลหะ 
เป็นตน้ และเทคนิคท่ีใชก้บัวสัดุเหล่านั้น เช่น การระบาย การป้ัน การสลกั การแกะ การตดัปะ การ
ทอ การเช่ือมต่อ ฯลฯ เป็นส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัความคงทนถาวรของผลงาน และความแนบเนียนของ
ฝีมือ องค์ประกอบท่ีเป็นโครงสร้างของรูปทรง ซ่ึงไดแ้ก่ การประสานกนัอยา่งมีเอกภาพของทศัน
ธาตุน้ีเป็นส่วนส าคญัท่ีสุด เพราะเท่ากบัเป็นกายของงานศิลปะ ถา้ศิลปินสร้างรูปทรงให้มีเอกภาพ
ไม่ไดห้รือไม่สมบูรณ์ รูปทรงนั้นก็ขาดชีวติ ขาดเน้ือหา ไม่สามารถจะแปลหรือส่ือความใดๆได ้
           เน้ือหาคือ องค์ประกอบท่ีเป็นนามธรรม หรือโครงสร้างทางจิต ตรงกนัขา้มกบัส่วนท่ี
เป็นรูปทรง หมายถึง ผลท่ีไดรั้บจากงานศิลปะ ส่วนท่ีเป็นนามธรรมน้ีนอกจากเน้ือหาแลว้ยงัมีเร่ือง 
(Subject) และแนวเร่ือง (Theme) รวมอยูด่ว้ย ทั้งสามส่วนน้ีต่างก็มีความเช่ือมโยงและทบัซ้อนกนั
อยู่ เร่ืองกบัเน้ือหาในงานบางประเภทเกือบแยกจากกนัไม่ออก แต่ในงานบางประเภทเกือบไม่
เก่ียวขอ้งกนัเลย แนวเร่ืองคือ แนวทางของเร่ือง และเป็นตน้ทางท่ีจะน าไปสู่เน้ือหาซ่ึงเป็นผลขั้น
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สุดทา้ย เร่ืองกบัแนวเร่ืองบางแห่งมีความหมายแตกต่างกนัไม่มากนกัโดยทัว่ไปอาจใชแ้ทนกนัได ้
ซ่ึงแยกไดด้งัน้ี 
          เร่ือง หมายถึง ส่ิงท่ีศิลปินสรรหามาเป็นจุดเร่ิมตน้ของการสร้างงานศิลปะแบบรูปธรรม
เช่น คน สัตว ์ทิวทศัน์ ส่ิงของ ศาสนา สงคราม ฯลฯ งานจิตรกรรม ประติมากรรม แบบรูปธรรม
ตามปกติจะมีเร่ือง เราดูรู้ว่างานช้ินนั้น เป็นมา้ เป็นคน เป็นทิวทศัน์ ซ่ึงเรายงัแบ่งประเภทของงาน
ออกตามเร่ืองดว้ยเช่น จิตรกรรมทิวทศัน์ จิตรกรรมหุ่นน่ิง ประติมากรรมรูปคนเหมือน ฯลฯ แต่ก็มี
จิตรกรรม ประติมากรรมจ านวนมากท่ีไม่มีเร่ือง ซ่ึงส่วนมากจะเป็นงานแบบนามธรรม ท่ีศิลปิน
แสดงออกโดยใชก้ารประสานกนัของรูปทรงท่ีมิไดอ้า้งอิงความจริงในธรรมชาติเป็นส าคญั 
          แนวเร่ือง เ ป็นส่วนหน่ึงขององค์ประกอบทางนามธรรมของงานศิลปะท่ีเน้น
แนวความคิด (Concept) ของศิลปินท่ีมีต่อเร่ืองหรือรูปทรง เป็นสาระหรือแนวทางของการ
สร้างสรรคม์ากกว่าเร่ือง แนวเร่ืองเป็นองคป์ระกอบทางดา้นนามธรรมท่ีส าคญัท่ีสุดของงานศิลปะ
เม่ือมองจากดา้นการสร้างสรรคห์รือผูส้ร้างสรรค์ เพราะเป็นแนวความคิดท่ีเป็นโครงสร้างเบ้ืองตน้
ของงานถ้าแนวความคิดหรือโครงสร้างของความคิดไม่ดีเสียแล้ว จะพฒันาอย่างไร จะเพิ่มเติม
ตกแต่งอยา่งไรก็ไม่มีทางท่ีจะไดผ้ลหรือเน้ือหาท่ีดีได ้
 เน้ือหา คือ ความหมายของงานศิลปะท่ีแสดงออกผา่นรูปทรงทางศิลปะ (Artistic Form) 
เน้ือหาของงานศิลปะแบบรูปธรรมเกิดจากการประสานกนัอย่างมีเอกภาพของเร่ือง แนวเร่ือง และ
รูปทรง เน้ือหาของงานแบบนามธรรม เกิดจากการประสานกนัอย่างมีเอกภาพของรูปทรง เน้ือหา
เป็นคุณลกัษณะฝ่ายนามธรรมของงานศิลปะท่ีมองจากดา้นการช่ืนชมจากผู ้ดู รูปทรงท่ีแสดงเน้ือหา
หรือความหมายของงานศิลปะไดจ้ะตอ้งเป็นรูปทรงท่ีเป็นศิลปะเท่านั้น หมายถึง รูปทรงท่ีศิลปิน
สร้างข้ึนจากทศันธาตุต่างๆอย่างมีเอกภาพ รูปทรงท่ีมีคุณลกัษณะน้ีจะให้เน้ือหาท่ีประกอบด้วย
อารมณ์ความรู้สึกทางสุนทรียภาพ และอารมณ์อ่ืนๆตามเร่ืองท่ีศิลปินไดรั้บแรงบนัดาลใจมา 
 
ความสมดุล 
       ความสมดุล หรือ ดุลยภาพ หมายถึง น ้ าหนกัท่ีเท่ากนัขององคป์ระกอบ ไม่เอนเอียงไป
ขา้งใดขา้งหน่ึง ในทางศิลปะยงัรวมถึงการประสานกลมกลืน ความพอเหมาะพอดีของส่วนต่างๆใน
รูปทรงหน่ึง หรืองานศิลปะช้ินหน่ึง การจดัวางองค์ประกอบต่างๆลงในงานศิลปกรรมนั้นจะตอ้ง
ค านึงถึงจุดศูนยถ่์วง ในธรรมชาตินั้นทุกส่ิงท่ีทรงตวัอยูไ่ดโ้ดยไม่ลม้เพราะมีน ้ าหนกัเฉล่ียเท่ากนัทุก
ดา้นฉะนั้นในงานศิลปะถา้มองดูแลว้รู้สึกว่าบางส่วนหนกัไป แน่นไป หรือเบาบางไป ก็จะท าให้
ภาพนั้นดูเอนเอียง เกิดความรู้สึกไม่สมดุล เป็นการบกพร่องทางความงาม ดุลยภาพในงานศิลปะมี 2 
ลกัษณะคือ 
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 1. ดุลยภาพแบบสมมาตร (Symmetry Balance)  หรือ ความสมดุลแบบซ้ายขวา
เหมือนกนั คือ การวางรูปทั้งสองขา้งของแกนสมดุล เป็นการสมดุลแบบธรรมชาติลกัษณะแบบน้ี
ในทางศิลปะมีใชน้อ้ย ส่วนมากจะใชใ้นลวดลายตกแต่งในงานสถาปัตยกรรมบางแบบ หรือในงาน
ท่ีตอ้งการดุลยภาพท่ีน่ิงมัน่คงจริงๆ 
 2. ดุลยภาพแบบอสมมาตร (Asymmetry Balance) หรือความสมดุลแบบซ้ายขวาไม่
เท่ากัน มกัเป็นการสมดุลท่ีเกิดจากการจดัใหม่ของมนุษย ์ซ่ึงมีลักษณะท่ีทางซ้ายและขวาจะไม่
เหมือนกนั ใชอ้งคป์ระกอบท่ีไม่เหมือนกนัแต่มีความสมดุลกนั อาจเป็นความสมดุลดว้ยน ้ าหนกัของ
องคป์ระกอบ หรือสมดุลดว้ยความรู้สึกก็ได ้การจดัองคป์ระกอบให้เกิดความสมดุลแบบอสมมาตร
อาจท าไดโ้ดยเล่ือนแกนสมดุลไปทางดา้นท่ีมีน ้ าหนกัมากกวา่ หรือเล่ือนรูปท่ีมีน ้ าหนกัมากกวา่เขา้
หาแกน จะท าใหเ้กิดความสมดุลข้ึน หรือใชห้น่วยท่ีมีขนาดเล็กแต่มีรูปลกัษณะท่ีน่าสนใจถ่วงดุลกบั
รูปลกัษณะท่ีมีขนาดใหญ่แต่มีรูปแบบธรรมดา 
 
ประยุกตศิลป์ (Applied Art) 
                ประยุกตศิลป์หมายถึง ผลงานศิลปะท่ีสร้างสรรค์ข้ึนเพื่อมุ่งประโยชน์ใชส้อยเป็นส าคญั
นอกเหนือจากความช่ืนชมในคุณค่าของศิลปะโดยตรง โดยการใช้หลกัการทางสุนทรียภาพเช่น 
ภาพหรือลวดลายท่ีใช้ตกแต่งอาคาร หรือเคร่ืองเรือน สีสันของผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมท่ีออกแบบ
ให้เป็นท่ีพอใจของผูบ้ริโภค หรือเคร่ืองใชไ้มส้อยท่ีท าข้ึนดว้ยฝีมือประณีต ศิลปะท่ีประยุกตเ์ขา้ไป
ในส่ิงท่ีใช้ประโยชน์เหล่าน้ีจะให้ความพอใจอนัเกิดจากความประณีตสวยงาม ความกลมกลืน แก่
ประสาทสัมผสัควบคู่ไปกบัประโยชน์ใช้สอย  ซ่ึงประกอบด้วย มณัฑนศิลป์ (Decorative art) 
อุตสาหกรรมศิลป์ (Industrial Art) หตัถศิลป์ (Crafts) และการออกแบบต่างๆ (Design) เป็นตน้ งาน
ศิลปะประยกุตส์ามารถพบไดท้ัว่ไปในชีวิตประจ าวนั ทั้งน้ีผูอ้อกแบบจะตอ้งค านึงถึงความสวยงาม 
ความเหมาะสมและความปลอดภยัในการใชง้านเป็นหลกัส าคญั 
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บทที่3 
การพฒันาผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ 

 
             การสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะแต่ละช้ิน  ศิลปินจะตอ้งผา่นประสบการณ์  การเรียนรู้  การ
พฒันาทั้งทางดา้นเทคนิค  วธีิการและแนวความคิดมาอยา่งต่อเน่ือง  เพื่อส่งผลและเช่ือมโยงต่อการ
สร้างสรรคผ์ลงานในปัจจุบนั  การศึกษาผลงานในแต่ละช่วงระยะเวลาจึงมีความส าคญั  ในการท่ีจะ
น าความเขา้ใจในผลงานและความตอ้งการแสดงออกของผูส้ร้างงานศิลปะ  โดยขา้พเจา้ได้แบ่ง
ช่วงเวลาการสร้างสรรคผ์ลงานเป็นช่วงเวลาท่ีส าคญัดงัน้ี 
 
1. ผลงานการสร้างสรรค์ขณะศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตระหว่างปี 2553 - 2554 
                   การสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม2มิติแบบ ส่ือประสมของขา้พเจา้  ขา้พเจา้ได้น าเอา
ความคิด  อารมณ์  ความรู้สึก ของความทุกข์และความเจ็บปวด จากประสบการณ์ส่วนตวั  อีกทั้ง
การเรียนรู้จากเร่ืองราวประสบการณ์ในอดีต น ามาถ่ายทอดผา่นจินตนาการ  และความรู้สึกภายใต้
จิตส านึก  โดยอาศยัทศันธาตุ (Visual element) ทางศิลปะประกอบรวมกนัเพื่อแสดงแนวเร่ือง  โดย
ผ่านกระบวนการเทคนิคเฉพาะตวัโดยใช้ท่าทางของมนุษยเ์ป็นตวัส่ือแสดงออกดว้ยกิริยาท่าทางท่ี
เป็นทุกข ์เศร้าหมอง ในหว้งของบรรยากาศท่ีมืดด า ดูส้ินไร้หนทาง 
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ภาพท่ี 1   ผลงานการสร้างสรรคข์ณะศึกษาในระดบัปริญญามหาบณัฑิตระหวา่งปี 2553 - 2554 

 
ช่ือผลงาน   จิตท่ียดึติด หมายเลข 1 

 เทคนิค       ส่ือประสม 
 ขนาด         206 x 230 เซนติเมตร 
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ภาพท่ี 2   ผลงานการสร้างสรรคข์ณะศึกษาในระดบัปริญญามหาบณัฑิตระหวา่งปี 2553 - 2554 
 

 ช่ือผลงาน   จิตท่ียดึติด หมายเลข 2 
เทคนิค       ส่ือประสม 
ขนาด         180 x 130 เซนติเมตร 
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ภาพท่ี  3  ผลงานการสร้างสรรคข์ณะศึกษาในระดบัปริญญามหาบณัฑิตระหวา่งปี 2553 - 2554 
 
 ช่ือผลงาน    จิตท่ียดึติด หมายเลข 3 

  เทคนิค          ส่ือประสม 
 ขนาด            130 x 150 เซนติเมตร 
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ภาพท่ี 4   ผลงานการสร้างสรรคข์ณะศึกษาในระดบัปริญญามหาบณัฑิตระหวา่งปี 2553 - 2554 
 

 ช่ือผลงาน     จิตท่ียดึติด หมายเลข 4 
 เทคนิค         ส่ือประสม 
 ขนาด           130 x 150 เซนติเมตร 
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ภาพท่ี 5   ผลงานการสร้างสรรคข์ณะศึกษาในระดบัปริญญามหาบณัฑิตระหวา่งปี 2553 - 2554 
 
 ช่ือผลงาน    จิตท่ียดึติด หมายเลข 5 
          เทคนิค         ส่ือประสม 
              ขนาด           150 x 170 เซนติเมตร 
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ภาพท่ี 6   ผลงานการสร้างสรรคข์ณะศึกษาในระดบัปริญญามหาบณัฑิตระหวา่งปี 2553 - 2554 
 

ช่ือผลงาน    จิตท่ียดึติด หมายเลข 6 
เทคนิค         ส่ือประสม 
ขนาด           120 x 150 เซนติเมตร 
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ภาพท่ี 7   ผลงานการสร้างสรรคข์ณะศึกษาในระดบัปริญญามหาบณัฑิตระหวา่งปี 2553 - 2554 
 

 ช่ือผลงาน      ทุกขแ์ละสุขท่ีอยูร่่วมกนั หมายเลข 1 
เทคนิค          ส่ือประสม 

 ขนาด            185 x 305 เซนติเมตร 
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ภาพท่ี 8  ผลงานการสร้างสรรคข์ณะศึกษาในระดบัปริญญามหาบณัฑิตระหวา่งปี 2553 - 2554 
 

 ช่ือผลงาน     ทุกขแ์ละสุขท่ีอยูร่่วมกนั หมายเลข 2 
เทคนิค         ส่ือประสม 
ขนาด           185 x 305 เซนติเมตร 
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2. ผลงานการสร้างสรรค์ขณะศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตระหว่างปี 2554 - 2555 
                 ผลงานในช่วงท่ีสร้างข้ึนระหว่างท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับมหาบัณฑิต ก่อนช่วง
วิทยานิพนธ์นั้นไดมี้แนวความคิดถึง อารมณ์ของความสงบ ความเคล่ือนไหวท่ีเช่ืองช้าอ่อนโยนท่ี
ขา้พเจา้สัมผสัไดจ้ากความสงบน่ิงในธรรมชาติท่ีค่อยๆเปล่ียนแปลงไปชา้ๆ รูปแบบของผลงานเป็น
วงกลมทบัซ้อนท่ีมีท่ีมาจากรูปทรงธรรมชาติภายในความรู้สึกนึกคิด  รูปทรงของธรรมชาติภายใน
ความรู้สึกท่ีแสดงออกใหเ้ห็นถึงการสร้างสรรครู์ปทรงใหม่ท่ีตอบสนองต่ออารมณ์ความรู้สึก  

 

 
 

ภาพท่ี 9  ผลงานการสร้างสรรคข์ณะศึกษาในระดบัปริญญามหาบณัฑิตระหวา่งปี 2554 - 2555 
 

ช่ือผลงาน     ทบัซอ้น 
เทคนิค         ส่ือประสม 

 ขนาด 90 x 140 เซนติเมตร 
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ภาพท่ี 10  ผลงานการสร้างสรรคข์ณะศึกษาในระดบัปริญญามหาบณัฑิตระหวา่งปี 2554 - 2555 
  

 ช่ือผลงาน     การเคล่ือนไหวอยา่งสงบ 
เทคนิค         ส่ือประสม 
ขนาด           340 x 340 เซนติเมตร 
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บทที ่4 

ศึกษาวเิคราะห์โครงสร้างภายในและภายนอก และการตกแต่งของสถานที่ 
บริษัท “ อเิมจิ แมกซ์ ” 

 
 บริษทั  อิเมจิ  แมกซ์  ( IMAGIMAX )  ถ.นราธิวาสราชนครินทร์  จากถนนสาทรเล้ียว
เขา้ถนนนราธิวาสราชนครินทร์  ปริมาณและขนาดของตึกสูงสองขา้งทางค่อนขา้งแตกต่างกนัอยา่ง
เห็นไดช้ดั สถาปนิกไดน้ าเสนออาคารท่ีสะทอ้นถึงการรับรู้บริบทเมืองในวิถีชีวิตร่วมสมยักบัลาน
ต้นไทร ท่ีเผยให้ผูค้นท่ีสัญจรบนถนนเห็นความเคล่ือนไหวของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน  สถาปนิก
ออกแบบให้อาคารถอยร่นจากแนวถนนและมีรูปทรงทอดตวัเป็นแนวยาวขนานแนวถนน  รูปทรง
ภายนอกท่ีเรียบเกล้ียง  และความยืดหยุ่นในการใช้งานภายในอาคาร  ดงันั้นรูปทรงอาคารจึงมี
ลกัษณะเรียบเกล้ียงโดดเด่นและลอยตวั  เป็นเสมือนฉากหลงัให้กบัการอยู่ร่วมกบัธรรมชาติของ
ลานต้นไทร  เม่ือเดินทางเข้ามาถึงลานใต้ต้นไทรอันต่อเน่ืองเป็นผืนเดียวกับพื้นท่ีได้รับการ
ออกแบบใหมี้ระดบัลดหลัน่ เพื่อแยกกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในเวลาเดียวกนั 
 ความแตกต่างของพื้นผิววสัดุ  และแถบกระจกของแสง  ของทางหนีไฟ ส่งผลให้กอ้น
คอนกรีตเปลือยมีลกัษณะลอยตวัอยูด่า้นในพื้นคอนกรีตหุม้แผน่อลูมีเนียมสีขาว  ยาวต่อเน่ืองข้ึนไป
จนถึงโครงหลงัคาหลกั  เสาเหล็กโดยรอบท าหนา้ท่ีรับหลงัคา  และรักษาความโปร่งเบาของอาคาร
เอาไว ้ การสร้างดุลยภาพรูปทรงโดยรวม อาศยัการยกลอยของรูปทรงดา้นทิศใต ้เหนือสระน ้ าและ
สร้างความแตกต่างระหวา่งผนงัคอนกรีต  เปลือยกบัผนืกระจก  ของโถงบนัได ทางเดียว สูงสามชั้น 
เพื่อดึงดูดความสนใจ และสร้างรูปลกัษณ์ท่ีดูคลา้ยกอ้นน ้ าแข็ง ลอยอยู่ในอากาศ ยามค ่าคืนให้แก่
อาคาร 

โครงสร้างของบริษทั มีเน้ือท่ี 3.9 ไร่  จากพื้นท่ีใชส้อยทั้งหมด  11,170  ตรม. เฟสแรกมี
เน้ือท่ีประมาณ  1,220 ตรม. ซ่ึงประกอบดว้ย  โรงอาหาร  ห้องน ้ าชัว่คราว  ลานกลางแจง้  และลาน
จอดรถ ส่วนชั้น 1  เป็นออฟฟิศงาน 2 มิติ ชั้น 2 เป็นออฟฟิศงาน 3 มิติ  และส่วนบริหารใตถุ้น
อาคารปรับเป็นหอ้งประชุม  ทั้งหมดน้ีเช่ือมโยงกนัดว้ยโถงบนัไดทางเดียวท่ีเป็นมุมมองออกสู่ลาน
ตน้ไทรทิศเหนือ 
 ถึงแมว้า่รูปทรงอาคารจะทึบตนั  แต่การใชง้านเป็นออฟฟิศในลกัษณะน้ี กลบัส่งผลดีต่อ
การท างาน ท่ีไม่ตอ้งการใหแ้สงสวา่งรบกวนต่อการท างาน  โถงบนัไดท่ีเปิดออกสู่ทิศตะวนัตกและ
เหนือกลายเป็นส่วนท่ีพกัคอยและพกัผอ่นของบริษทั  เม่ือสังเกตโถงบนัได  จะเห็นวา่ผูอ้อกแบบใช้
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ความดิบของผิวคอนกรีตเปลือยกบัผิวเรียบเกล้ียงสีขาว ช่วยเน้นให้การจดัวางขององค์ประกอบ 
ทางสถาปัตยกรรม  เกิดความชดัเจนไดเ้ป็นอย่างดี  สถาปนิกเร่ิมตน้ท างานจากรูปทรงเรียบเกล้ียง  
และปรับให้มีความสอดคลอ้งกบัการรับรู้บริบทสังคมเมือง  และวฒันธรรมร่วมสมยัจนเกิดเป็น
รูปทรง ท่ีมีการผสานกบัธรรมชาติท่ีมีอยู ่เพื่อตอบสนองการออกแบบไดอ้ยา่งชดัเจน 
 

 
 
 
 

 
 

 
ภาพท่ี 11   แบบแปลนโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของบริษทั  อิเมจิ แมกซ์ 
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ภาพท่ี  12   รูปทรงอาคารบริษทั  อิเมจิ แมกซ์ 
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ภาพท่ี  13  ลกัษณะของรูปทรงอาคารดา้นทิศใตข้องสระน ้า 
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ภาพท่ี 14 บริเวณลานตน้ไทรทิศเหนือ 
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ภาพท่ี 15   บริเวณหนา้ทางเขา้บริษทั อิเมจิ แมกซ์ 
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ภาพท่ี 16  บริเวณหนา้ออฟฟิศชั้น 1 บริษทั อิเมจิ แมกซ์ 
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ภาพท่ี  17  บริเวณหนา้ออฟฟิศชั้น 1 บริษทั อิเมจิ แมกซ์ 
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ภาพท่ี  18  บริเวณโถงบนัไดท่ีเช่ือมต่อเป็นทางเดียวกนัระหวา่งบริษทัทั้ง 3 ชั้น 
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บทที่ 5 
การสร้างสรรค์และออกแบบผลงานเพือ่ติดตั้ง  บริษัท “อเิมจิ  แมกซ์” 

เร่ือง  การปรุงแต่งนามธรรมจากการเกดิดับของอารมณ์ 
 
 สภาพแวดลอ้มและสังคมในท่ีท างานมีบทบาทส าคญัอยา่งมากต่อคนท างานท่ีใชแ้ต่ละ
วนัในบริษทัมากกวา่ท่ีบา้น  จากการท่ีสถาปนิกไดอ้อกแบบอาคารท่ีสะทอ้นถึงการรับรู้บริบทเมือง
ในวิถีชีวิตร่วมสมยักับธรรมชาติ  การออกแบบสร้างสรรค์ของสถาปนิก กับการมีแนวคิด การ
ออกแบบท่ีชดัเจน ท าใหภ้ายในตวัอาคารมีพื้นท่ีส าหรับการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะแบบสองมิติ  มี
ความส าคญัมากต่อสถานท่ีดว้ยเช่นกนั  เพื่อให้มีความลงตวัและผสานแนวความคิดของสถาปนิก 
และศิลปินผูส้ร้างสรรค์ผลงาน จึงท าให้การสร้างสรรค์ผลงานต้องมีความสัมพนัธ์ และมีความ
สอดคลอ้ง จนท าใหเ้กิดความประทบัใจต่อการสร้างสรรคผ์ลงานและผูท่ี้พบเห็น 
 
แนวความคิดการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานเพือ่ติดตั้ง 
                     อารมณ์เป็นส่ิงส าคญัในชีวิตประจ าวนัเพราะอารมณ์เป็นตวัก าหนดทั้งความคิดและ
การกระท าของแต่ละบุคคล โดยเฉพาะในท่ีท างานท่ีมีพนกังานจ านวนมากยอ่มเกิดความเครียดได้
ง่ายเช่น จากงานท่ีท าอยู ่จากเพื่อนร่วมงาน หรือจากปัญหาส่วนตวัต่างๆ     
                     ท าใหข้า้พเจา้เกิดแนวความคิด และการออกแบบสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะท่ีตอบสนอง
ความรู้สึกส่วนตวัและมีความสอดคล้องสัมพนัธ์กบัการสร้างสรรค์ตกแต่งภายใน บริษทั  อิเมจิ 
แมกซ์ การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ในคร้ังน้ีจึงเกิดข้ึนเป็นแนวความคิด เร่ืองการปรุงแต่ง
นามธรรมจากการเกิดดบัของอารมณ์ โดยการใชรู้ปทรงทางธรรมชาติ  ผา่นกระบวนการความรู้สึก
ทางความคิด  และจินตนาการ  ในเร่ืองการเกิดและดับของอารมณ์ โดยวิเคราะห์บริเวณและ
ออกแบบผลงานในพื้นท่ีแต่ละส่วนท่ีจะติดตั้งทั้งหมด 4 จุด ดงัน้ี 

1. บริเวณหนา้ทางเขา้ 
2. บริเวณทางเดินชั้นใตดิ้น 
3. บริเวณผนงัโถงบนัไดชั้น 2 
4. บริเวณหนา้หอ้งท างานชั้น2 
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จุดที1่ บริเวณหน้าทางเข้าออฟฟิศ 
             บริเวณหนา้ออฟฟิศชั้นท่ี  1  มีพื้นท่ีเป็นผนงัยาวราบเรียบไปจนถึงประตูทางเขา้ออฟฟิศ  
มีความยาวโดยประมาณ  10  เมตร  และตรงขา้มมีโถงบนัไดท่ีเช่ือมต่อเป็นทางเดียวกนั  ระหว่าง
บริษทัทั้ง  3  ชั้น  ท าใหบ้ริเวณชั้นท่ี  1  ผนงัท่ีจะติดตั้งผลงานมีความส าคญัและเป็นจุดเช่ือมทั้งหมด
ต่อผูท่ี้ไดพ้บเห็น  อีกทั้งโถงบนัไดเปิดรับแสงธรรมชาติและต่อเน่ืองไปยงัลานทางออกสู่ตน้ไทร 
                การออกแบบเพื่อติดตั้งผลงานตรงจุดท่ี1 บริเวณหนา้ทางเขา้ออฟฟิศ  ท่ีมีพื้นท่ีเป็นผนงั
ปูนขดัมนัท่ีมีความยาว จึงมีความส าคญัมาก เพราะผลงานจะตอ้งมีขนาดเหมาะสมกบัจุดท่ีติดตั้ง
และสามารถดึงสายตาผูช้มได ้
  

 
 
ภาพท่ี 19  ภาพแสดงบริเวณท่ีจะติดตั้งผลงานจุดท่ี1 
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แนวความคิดการออกแบบเพือ่ติดตั้ง 
                เน่ืองดว้ยบริเวณหน้าทางเขา้ออฟฟิศเป็นส่วนท่ีมีความส าคญัและเป็นจุดศูนยก์ลางของ
บริษทั ขา้พเจา้จึงสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม2มิติ แบบส่ือประสม โดยมุ่งเน้นอารมณ์ของความ
สงบ วางองคป์ระกอบของผลงานใหมี้ความยาวรับกบัผนงัซ่ึงผลงานติดตั้งในแนวนอน สามารถให้
ความรู้สึก ราบเรียบ น่ิง สงบ  ภายในผลงานเนน้การทบัซ้อนกนัของเส้นโคง้ พื้นผิวท่ีเกิดจากความ
เรียบและหยาบของผา้จดัวางอยา่งประณีต โทนสีท่ีน ามาใชเ้ป็นสีเทาซ่ึงบงบอกถึงความ สงบ สุขุม 
ผอ่นคลาย 
 

 
 

ภาพท่ี 20  ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ท่ีออกแบบเพื่อติดตั้งบริเวณจุดท่ี 1 
 

 
 

ภาพท่ี 21  ภาพแสดงการจ าลองการติดตั้งผลงานกบัสถานท่ีบริเวณจุดท่ี 1  
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จุดที ่2 บริเวณทางเดินช้ันใต้ดิน 
            บริเวณน้ีเป็นทางเช่ือมต่อท่ีจะแยกไปส่วนอ่ืน เช่น หอ้งอาหาร หอ้งประชุม และเป็นทาง
ข้ึนมาออฟฟิศด้านบนอีกด้วย มีพนักงานและผูม้าติดต่อผ่านไปมาตลอด การตกแต่งในบริเวณน้ี
ยงัคงเนน้โทนสีเทา ตดักบัผนงัสีขาว และราวบนัไดอลูมิเนียมท่ีเป็นจุดน าสายตาข้ึนมาดา้นบน 
 

 
 

ภาพท่ี 22  ภาพแสดงจุดท่ีจะติดตั้งผลงาน จุดท่ี 2 
 

 
 

ภาพท่ี 23  ภาพแสดงจุดท่ีจะติดตั้งผลงาน จุดท่ี 2 
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แนวความคิดการออกแบบเพือ่ติดตั้ง 
                    ในบริเวณท่ีมีผูค้นผา่นไปมาตลอดขา้พเจา้จึงเกิดแรงบนัดาลใจสร้างผลงานศิลปกรรม2
มิติ แบบส่ือประสมท่ีมีขนาดเต็มพื้นท่ี ด้วยกรอบส่ีเหล่ียมสีด าขนาดใหญ่ เส้นโค้งท่ีก่อรูปเป็น
รูปทรงใหม่เกิดความนูนความลึกและพื้นผิวในผลงานแสดงความเคล่ือนไหวในเร่ืองของการเกิด
และดบัสร้างความโดดเด่นดึงดูดสายตาดว้ยสีแดงสด ก่อให้เกิดความรู้สึกถึงความร้อนแรง มีพลงั
ความปรารถนา ความมุ่งมัน่ เป็นการกระตุน้ปลุกเร้าสร้างความต่ืนตวัต่ออารมณ์ความรู้สึกของผูช้ม 
 

 
 
ภาพท่ี 24  ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ท่ีออกแบบเพื่อติดตั้งบริเวณจุดท่ี 2 
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ภาพท่ี 25  ภาพแสดงการจ าลองการติดตั้งผลงานกบัสถานท่ีบริเวณจุดท่ี 2 
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จุดที ่3 บริเวณผนังโถงบันไดช้ัน 2  
                ผนังในส่วนน้ีต่อมาจากผนังกระจกขนาดใหญ่บริเวณชั้ น 1 การตกแต่งบริเวณน้ี
ค่อนขา้งเรียบง่ายแมบ้ริเวณน้ีจะดูคบัแคบแต่ ผนงัสีขาวขนาดใหญ่ดูโปร่งโล่ง สบายตา โดยมีแสง
จากธรรมชาติส่องผา่นกระจกขนาดใหญ่เพิ่มความสวา่งให้กบัสถานท่ี สะทอ้นราวบนัไดอลูมิเนียม
เกิดความแวววาว โดดเด่น ท าใหพ้นกังานไม่รู้สึกอึดอดัเม่ือออกมาพกัผอ่นนอกหอ้งท างาน 
 

 
 
ภาพท่ี 26  ภาพแสดงจุดท่ีจะติดตั้งผลงานจุดท่ี 3 
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แนวความคิดการออกแบบเพือ่ติดตั้ง 
                ในส่วนน้ีผู ้ใช้พื้ นท่ี ส่วนใหญ่จะเป็นพนักงาน ซ่ึง เป็นนักออกแบบท่ีท างานกับ
คอมพิวเตอร์ตลอดเวลาจึงตอ้งใช้ความคิดสายตาในการท างานมาก ขา้พเจา้ จึงเกิดแรงบนัดาลใจ
สร้างผลงานศิลปกรรม2มิติ แบบส่ือประสม โดยมุ่งเนน้อารมณ์ของความ เรียบง่าย บริสุทธ์ิ จดัแบ่ง
องค์ประกอบในผลงานแยกออกเป็น 3 ช้ิน เพื่อให้เกิดความเคล่ือนไหวในผลงาน ก าหนดสีของ
ผลงานเป็นสีขาวเช่นเดียวกบัผนงั เพื่อสร้างความกลมกลืนกบัสถานท่ี และเพื่อให้เกิดความสว่าง
สบายตาแก่ผูพ้บเห็น 
 
 

 
 

ภาพท่ี 27  ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ท่ีออกแบบเพื่อติดตั้งบริเวณจุดท่ี 3 
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ภาพท่ี 28  ภาพแสดงการจ าลองการติดตั้งผลงานกบัสถานท่ีบริเวณจุดท่ี 3 
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จุดที ่4 บริเวณหน้าห้องท างานช้ัน 2 
                  บริเวณน้ีเป็นส่วนท างานชั้นบนสุดประกอบดว้ยหอ้งท างานใหญ่ 1 ห้อง ห้องประชุมเล็ก
1 ห้องการตกแตงบริเวณน้ีเรียบง่ายดว้ยสีขาวและสีเทา ซ่ึงในชั้นน้ีจะค่อนขา้งเงียบเพราะเป็นชั้น
ท างานท่ีจะตอ้งใชส้มาธิมาก 
 

 

 
 

 
 

 

ภาพท่ี 29  ภาพแสดงจุดท่ีจะติดตั้งผลงานจุดท่ี 4 
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แนวความคิดการออกแบบเพือ่ติดตั้ง 
                     ผูใ้ช้งานพื้นท่ีบริเวณชั้นสองจะมีเพียงพนักงานและผูบ้ริหารเท่านั้นเพื่อการประชุม
หารือหรือการสร้างสรรค์ผลงานเป็นเร่ืองส าคญั  ขา้พเจา้จึงสร้างผลงานศิลปกรรม2มิติ แบบส่ือ
ประสม เนน้ไปท่ีอารมณ์ของความหนกัแน่น จริงจงั ก าหนดใหสี้สันภายในผลงานเป็นสีด า ดูเยน็ตา
แต่หนกัแน่น รูปทรงในผลงานสร้างบรรยากาศความลึกลบัน่าคน้หา 
 

 
 

ภาพท่ี 30  ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ท่ีออกแบบเพื่อติดตั้งบริเวณจุดท่ี 4 
 

 
 

ภาพท่ี 31  ภาพแสดงการจ าลองการติดตั้งผลงานกบัสถานท่ีบริเวณจุดท่ี 4 
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บทที่6 
สรุป 

 
              การศึกษาคน้ควา้สร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม 2 มิติ แบบส่ือประสม เพื่อติดตั้งภายใน

อาคารบริษทั อิเมจิ แม็กซ์ ในหวัขอ้ การปรุงแต่งนามธรรมจากการเกิดดบัของอารมณ์ ไดร้วบรวม

เ น้ือหาและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานวิ เคราะห์แบ่งเ ป็นขั้ นตอนไว้แต่ละบทตาม

กระบวนการวจิยั เพื่อพฒันาความคิดและการสร้างสรรคอ์ยา่งเป็นระเบียบโดยเนน้การแกไ้ขปัญหา

ภายในตามจุดต่างๆของบริษทั เช่น มุมหรือผนงัท่ีมีเส้นตรง เส้นนอน มากเกินไปจนเกิดเป็นความ

แขง็กระดา้ง คอนกรีตเปลือยท่ีเป็นสีของพื้นท่ีโดยรวมทั้งภายในและภายนอกอาคารสร้างความรู้สึก

น่ิง เงียบเกินไป หรือจุดท่ีเป็นมุมอบัสร้างความอึดอดัในบริเวณนั้น 

                    ผูว้ิจยัจึงมีแนวความคิดสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม 2 มิติ แบบส่ือประสม เพื่อแกไ้ข

ปัญหาดงักล่าวโดยใช้จินตนาการและประสบการณ์ส่วนตวัในเร่ือง การเกิดดบัของอารมณ์ เป็น

แนวทางสร้างสรรคผ์ลงานส่ือประสมแบบนามธรรม โดยใชรู้ปแบบจากคล่ืนของวงน ้ าเป็นตน้แบบ

ในการสร้างสรรค ์เพื่อให้เส้นโคง้ท่ีอยูใ่นผลงานลดทอนความแข็งกระดา้งของโครงสร้างโดยรวม

ต่างๆของพื้นท่ีท่ีมีเส้นตั้ง เส้นนอนอยู่มากและใช้สีในผลงานแต่ละช้ินเป็นตวัก าหนดอารมณ์ 

ความรู้สึก เช่น สีเทาให้ความรู้สึกสงบน่ิง สีแดงให้ความรู้สึกกระตุน้ ปลุกเร้า สีขาวให้ความรู้สึก

เรียบง่าย บริสุทธ์ิ และสีด าให้ความรู้สึกท่ีหนักแน่น จริงจัง ผูว้ิจ ัยจึงทดลองติดตั้ งผลงานใน

แบบจ าลองก าหนดต าแหน่งติดตั้งผลงานไว ้4 จุด โดยจุดติดตั้งท่ี 1 เป็นบริเวณหนา้ทางเขา้ออฟฟิศ 

ซ่ึงเป็นจุดศูนยร์วมของบริษทัมีผูติ้ดต่อและพนักงานเขา้ออก จุดติดตั้งผลงานเป็นผนังคอนกรีต

เปลือยท่ีมีความยาวบริเวณโดยรอบมีเส้นตั้ง เส้นนอน ของเสา ราวบนัได และผืนกระจกขนาดใหญ่

เป็นตน้ ผูว้จิยัจึงออกแบบใหผ้ลงานมีความยาวรับกบัผนงัและมีขนาดใหญ่เพื่อให้เส้นโคง้ในผลงาน

ลดทอนความแรงของเส้นตั้ง เส้นนอน รอบๆ ใชสี้เทาเพื่อแสดงถึงความสงบน่ิง สุขุม สร้างความ

กลมกลืนเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบับริเวณโดยรวม จุดติดตั้งท่ี 2 เป็นช่องว่างระหวา่งทางเดินชั้นใต้

ดิน ในบริเวณน้ีค่อนขา้งจะเป็นมุมอบั คบัแคบ สร้างความอึดอดั จึงออกแบบผลงานให้มีความนูน 

ความลึก เพื่อให้เกิดความเคล่ือนไหว ลวงตา ใชสี้แดงสดสร้างความโดดเด่นและความรู้สึกต่ืนตวั 
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กระตุน้ปลุกเร้าต่ออารมณ์ของผูพ้บเห็น จุดติดตั้งท่ี 3 บริเวณโถงบนัไดชั้น2 บริเวณน้ีเป็นผนงัสีขาว

ติดกบัผืนกระจกขนาดใหญ่ดูไร้ชีวิตชีวา จึงออกแบบผลงานให้เป็นสีขาวเช่นเดียวกบัผนังแทน

ความรู้สึกท่ีเรียบง่าย บริสุทธ์ิ จดัองคป์ระกอบในผลงานแยกเป็น 3 ช้ินเพื่อให้เกิดความเคล่ือนไหว 

สบายตาแก่ผูช้ม จุดติดตั้งท่ี 4 หนา้หอ้งท างานชั้น2 เป็นพื้นท่ีปฏิบติังานหลกัของบริษทัซ่ึงพนกังาน

จะตอ้งใช้สมาธิมากในการสร้างสรรค์ผลงาน ผูว้ิจยัจึงออกแบบผลงานดว้ยสีด าท่ีแสดงถึง ความ

สุขมุเยอืกเยน็ มีความหนกัแน่นจริงจงัแต่ก็ดูเยน็ตาสร้างความลึกลบัน่าคน้หา 

                    ดงัท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่าผลงานสามารถแก้ปัญหาของสถาปัตยกรรมภายใน สร้าง

อารมณ์ความรู้สึกเกิดเป็นจุดสนใจให้กบัผูช้มท่ีผา่นไปมาไดด้ว้ยรูปทรง รายละเอียด และค่าของสี

ในตวัผลงานแต่ละช้ิน สร้างความโดดเด่นให้กบัพื้นท่ีติดตั้งทั้งยงัเป็นการเพิ่มสุนทรียภาพภายใน 

เกิดเป็นรูปแบบศิลปะประยุกตท่ี์ผสมผสาน ส่งเสริมและสร้างความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัให้กบั

สถานท่ี 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



43 
 

รายการอ้างอิง 
 
ชะลูด น่ิมเสมอ. องค์ประกอบของศิลปะ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพไ์ทยวฒันาพานิช, 2531.
มหาวทิยาลยัศิลปากร.บณัฑิตวทิยาลยั. คู่มือการพมิพ์วทิยานิพนธ์. นครปฐม : โรงพิมพ ์
                มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2543. 
เสรี เรืองเนตร์. ศิลปประยุกต์(Applied Art). กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพโ์อเดียนสโตร์, 2539. 
ก าจร สุนพงษศ์รี. ศิลปสมัยใหม่. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพไ์ทยวฒันาพานิช, 2523. 
ปัญญานนัทภิกข.ุ ดับทุกข์ด้วยธรรม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพอ์กัษรสัมพนัธ์(1987)จ ากดั, 2554. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



44 
 

ประวตัิผู้วจัิย 

ช่ือ-สกุล           กุลเชษฐ ์ขาวไชยมหา 
เกิด                    27 กุมภาพนัธ์ 2525 
ท่ีอยู ่                  80/5  ม.9  ซ.ติวานนท2์4  ถ.ติวานนท ์ ต.บางกระสอ  อ.เมือง  จ.นนทบุรี 
                          11000  โทร 02-5803736 
ประวติัการศึกษา     
       พ.ศ. 2546        ส าเร็จการศึกษา ศิลปะบณัฑิต สาขาวชิา จิตรกรรม 
                          คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา จ.ชลบุรี 
       พ.ศ. 2555        ส าเร็จการศึกษา ศิลปะมหาบณัฑิต สาขาวชิาประยกุตศิลปศึกษา 
                           คณะมณัฑนศิลป์ บณัฑิตวทิยาลยัมหาวทิยาลยัศิลปากร กรุงเทพฯ 
เกียรติประวติั 
   พ.ศ. 2553       ไดรั้บการคดัเลือกร่วมแสดงศิลปกรรมแห่งชาติคร้ังท่ี 56 
   พ.ศ. 2554       ไดรั้บการคดัเลือกร่วมแสดงศิลปกรรมแห่งชาติคร้ังท่ี 57 
                 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง


	title_page
	abstract
	content
	chapter1
	chapter2
	chapter3
	chapter4
	chapter5
	chapter6
	bibliography

