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บทที่ 1
บทนํา

ผูส ร างสรรค ไ ดเ ก ง ที่สุ ด คือ ศิ ล ปน “ศิ ลป น เป น ผู สร า งสรรคค วามเป น จริ ง ”(The artist
transmutes reality) เพราะเขาแปลงวัตถุดิบใหเปนสิ่งตามจินตนาการของเขา (brute material of
existence into something after his own image) ไมวาเขาจะเห็นอะไรเขาจะ “ไมเพียงแตรับรู
ตามที่ มัน เปน แตเขาจะจิน ตนาการให มันดี ขึ้น เรียบงายขึ้น และแกรง ขึ้น ”นั่ นคือเขาเปนผู สรา ง
ตลอดเวลาที่เขาตื่น หากเขาลงมือทําเขาก็เปนศิลปน (artist) หากเขาคิดและทําเขาก็เปนศิลปนนัก
ปรัชญา (artist-philosopher) หากเขาเอาแตคิดเขาก็เปนเพียงนักปรัชญา (philosopher) 1และผูที่
0

ฝกฝนอบรมจิตใจถึงภาวะศิลปนแลว จะไมรูสึกเสียใจหรือเสียดายที่ไมไดความรูทางวิทยาศาสตรหรือ
ความรูใดที่เปนวัตถุวิสัย เพราะตระหนักดีวาเปนความลวง แตจะพอใจกับสุนทรียธาตุที่ไดดวยวิธีซึ้ง
สุนทรียของตน เพราะตระหนักดีวานั่นคือความงาม ความจริง ความดี 2
1

ความเปนมาและความสําคัญของการสรางสรรค
ในการสรางสรรคผลงานจิตรกรรมในระยะเวลาที่ผานมาจนกระทั่งถึงปจจุบัน เปนระยะเวลา
ของการทดลองคนควาศึกษาถึงเนื้อหาแกนแทของผลงาน ที่เปนอันสัมพันธกันกับอารมณ จิตใจ และ
ความรู สึ ก จากภายในของตนเอง โดยการนํ า เสนอรู ปลั ก ษณ ข องทั ศนธาตุ ที่ เ กิ ด จากการกระทํ า
บางอยาง รองรอยที่ปรากฏอันเกิดมาจากการปาด ปาย หยด หยอด สลัด สิ่ง เหลานี้นั้นเปนการ
แสดงออกของปฏิกิริยาของศิลปนที่มีตอความจริงในธรรมชาติ หรือตอความนึกคิดของศิ ลปนเอง ซึ่ง
เปนความจริงแบบจิตวิสัย (Subjective Reality) หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นในใจ ไมเกี่ยวของกับสิ่งที่อยู
1

นิตเช ฟรีดริค , นีทเฉอ บุกเบิกแนวคิดหลังนวยุคดวยวิถีสูอภิมนุษยและซึ้งสุนทรีย , (กรุงเทพฯ : สยามปริทศั น ,
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นอกใจ ไมเกี่ยวกับวัตถุภายนอก เปนความจริงสวนตัว เปนความรูสึก เปนอารมณ เปนความคิดความ
ฝน เปนความปรารถนาสวนตัวของศิลปน ศิลปนอาจใชรูปทรงของสิ่งของหรือบุคคลในงานของตนแต
มิไดแสดงออกซึ่งความจริงของสิ่งเหลานั้น เขาเพียงอาศัยเปนสื่อสําหรับแสดงความจริงภายในสวนตัว
ของเขาออกมาใหปรากฏเทานั้น 3 ซึ่งเปนอารมณความรูสึกที่แสดงออกมาจากจิตใจโดยตรง ผานภาษา
2

ทางทัศนศิลปโดยตัดทิ้ง “รูป” ที่บอกเลาเรื่องอันเปนเปลือกภายนอกออกไปเพื่อมุงเขาสู “แกนแท”
ภายในอันเปน “นาม” และเปนสวน “เนื้อหา” หรือ “สาระ” ของผลงานศิลปะ 4
3

วัตถุประสงคของการสรางสรรค
จากที่มาในขางตนทําใหขาพเจามีความมุงหมายและวัตถุประสงคที่ชัดเจน โดยแบงไดดังนี้
1. เพื่อใชรูปแบบของการแสดงออกแบบศิลปะนามธรรม (Abstract Art) ในการสื่อสารเนื้อหา
ความหมายและแนวความคิด
2. มุงเนนการใชทัศนธาตุในการสรางสรรค เชน สี พื้นผิว รูปทรง พื้นที่วาง เพื่อใหตอบสนองกับ
อารมณความรูสึกรวมไปกับผลงาน
3. เพื่อเปนการคนหาแนวทางสรางสรรค คนหาจังหวะความพอดี เพื่อใหเกิดเอกภาพในผลงาน
จิตรกรรม และมีเอกลักษณเฉพาะตัว
สมมติฐานของการสรางสรรค
การสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธปริญ ญาโทชุดนี้ ตั้ง อยูบนขอสมมติฐานคือ สรางสรรค
ผลงานจิตรกรรมในรูปแบบนามธรรมที่เกิดจากการปาดปาย สลัดและกอตัวของสีจากหนวยเล็กๆ
อยางฉับพลัน ซึ่งแสดงออกถึงบรรยากาศที่นาคลุมเครือ นาคนหา ทั้งนี้เพื่อแสดงถึงการแปรเปลี่ยน
ของรูปและสัญลักษณ
3

ศาสตราจารยเกียรติคุณชลูด นิ่มเสมอ , องคประกอบของศิลปะ , ครั้งที่ 7(ฉบับปรับปรุง). (กรุงเทพฯ : อมรินทร,

2553) , 419.
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รองศาสตราจารยอิทธิพล ตัง้ โฉลก , แนวทางการสอนและสรางสรรคจิตรกรรมขั้นสูง , ( กรุงเทพฯ : อมรินทร, 2550)
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สิ่งเหลานี้ทําใหขาพเจามีอิสระในการแสดงออกของอารมณความรูสึกจากภายใน และแฝงไป
ดวยปรัชญาชีวิตที่เกิดขึ้นจนทําใหเห็นความเคลื่อนไหวของอารมณและความรูสึกภายใน ถายทอดผาน
ทางทัศนธาตุ และเห็นสัมพันธภาพที่สอดคลองกันระหวางรูปทรง เพื่อใหเกิดเปนเอกภาพที่สมบูรณ
และประจักษไดถึงความงาม ทั้งความกลมกลืน ทิศทาง ที่วาง สีและพื้นผิว ภายในงานสรางสรรค

ขอบเขตของการสรางสรรค
1. ทางด า นเนื้ อ หา นํ าเสนอความจริ ง ความงาม ความเที่ ย งแทข องธรรมชาติ ที่เ กิ ดการ
แปรเปลี่ยนของทุกสรรพสิ่ง
2. ทางดานรูปแบบ ลักษณะผลงานเปนจิตรกรรมเทคนิคผสม ดวยรูปแบบนามธรรม ซึ่งเปน
การคนหาจังหวะความพอดี โดยใชสัญลักษณ (Symbol) ซึ่งไดคลี่คลายมาจากภาพความนึกคิด และ
การจัดสรรระบบที่อยูในมโนคติ ความรูสึก ภายใน มาเปนตัวเลาถึง เรื่องราว ประกอบกับพื้นผิว
(Texture) ที่มีลักษณะเรียบ หยาบ นูน และใชสีหลากหลายโทน เพื่อใหเกิดความแตกตางกัน
3. ทางดานเทคนิค และวิธีการ จิตรกรรมเทคนิคผสมแบบ 2 มิติ

ขั้นตอนในการสรางสรรค
โครงสรางขั้นตอนในการสรางสรรคมีลําดับดังตอไปนี้
1. ประมวลผลทางความคิดที่ไดรับจากอารมณและความรูสึกจากภายในของตนเอง
2. การสรางภาพรางเพื่อวางโครงสรางของผลงาน ดวยลายเสน และดวยโปรแกรม Photoshop
3. การสรางสรรคผลงานจริง โดยแสดงออกผานกระบวนการทางทัศนธาตุ
4. ติดตั้งผลงาน เพื่อใหผลงานแสดงผลลัพธ
5. วิเคราะหสรุปการสรางสรรคหาขอดี ขอเสียและนํามาพัฒนางานชิ้นตอไป
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วิธีการศึกษา
1. ตั้งประเด็นจากสิ่งที่สนใจ
2. สังเกตสิ่งที่ไดรับรูดวยประสาทสัมผัสทั้ง 5 จากการใชชีวิตประจําวัน โดยการใชจินตนาการ
และความรูสึก
3. จดบันทึกความคิด อารมณความรูสึกประทับใจ
4. ประมวลภาพที่เกิดจากการนึกคิด มโนภาพในหัว อารมณความรูสึกออกมา เพื่อที่จะนํามา
เสนอเปนรูปแบบเปนงานจิตรกรรม
5. การทํ า ภาพร า งก อ นเริ่ ม ผลงานจริ ง

แล ว เพิ่ ม ลดรายละเอี ย ด ออกแบบรู ป ทรงและ

องคประกอบภาพ
6. การนําเสนอสรางเปนผลงานจิตรกรรม
7. วิเคราะหโครงสรางศิลปะ เนื้อหาและรูปแบบ
8. สรุปผลและประโยชนที่ไดรับจากการสรางสรรค
9. นํา เสนอผลงานและติด ตั้ ง ผลงาน พรอ มเลม เอกสารในส วนศิ ล ปนิ พ นธ ประกอบการ
สรางสรรค
10. จัดแสดงผลงานสูสาธารณะ

แหลงขอมูลที่ใชนํามาสรางสรรค
1. ประสบการณทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 จากการใชชีวิตประจําวัน
2. จากหนังสือ และวารสาร
3. จากสารคดี และภาพยนตร
4. จากอินเตอรเน็ต
5. จากธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมรอบตัว
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อุปกรณที่ใชในการสรางสรรค
1. อุปกรณในการเก็บขอมูล สมุดบันทึก กลองถายรูป
2. อุปกรณในการสรางสรรคผลงาน เฟรมผาใบ สีอะคริลิคหลายชนิด และมิเดียมสวนผสมของสี
อะคริลิค แปรงและพูกันหลายขนาด กาวซิลิโคน ยางพารา กาว

ภาพที่ 1 รูปภาพอุปกรณการสรางสรรคผลงาน

บทที่ 2
ขอมูลที่เกี่ยวของกับการสรางสรรค
ในการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธปริญญาโทชุดนี้ ขาพเจามีอิทธิพลและไดรับแรงบันดาล
ใจมาจากหลายสิ่งหลายอยาง ทั้งยังสงผลตอรูปแบบ เทคนิควิธีการ ในการสรางสรรคผลงาน ขาพเจา
ตองการแสดงออกทางความคิดและจินตนาการใหออกมามีรูปแบบเฉพาะตัว ทั้งในเนื้อหารูปแบบ
และเทคนิควิธีการ ขอมูลที่เกี่ยวของกับการสรางสรรค ขาพเจาแบงออกเปน 4 หัวขอ ดังนี้
1. ที่มาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจในพุทธศาสนา
2. อิทธิพลที่ไดรับจากทฤษฎีทางสุนทรียศาสตร
3. แรงบันดาลใจที่ไดรับจากผลงานศิลปกรรม
4. การประมวลอิทธิพลที่ไดรับในการสรางสรรค
ที่มาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจในพุทธศาสนา
สรรพสิ่งในจักรวาลลวนแปรปรวนเปลี่ยนแปลง หาไดหยุดนิ่งอยูกับที่หรือคงสภาพเดิมไวได
ตลอดกาล ลวนแฝงไวซึ่งสภาพที่แทจริงตางก็มีความเกิดขึ้น ตั้งอยูชั่วขณะหนึ่ง แลวก็ดับสลายไปใน
ที่สุด ซึ่ง เปน ลักษณะสามัญ ทั่วไปของทุกๆ สิ่ง ในจักรวาล หรือ “สามัญ ญลักษณะ” (ยกเวนพระ
นิพพาน) กลาวคือความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไมคงทนถาวรแนนอน (อนิจจัง) ไมอาจคงสภาพเดิมไว
ไดตลอดไป (ทุกขัง) และปราศจากความเปนตัวตนหรือความเปนเจาของอยางแทจริง (อนัตตา)
นอกจากนี้สรรพสิ่งทั้งปวงที่ปรากฏอยูนี้หาไดเกิดขึ้นมาเองลอยๆ ลวนแลวแตมีเหตุใหเกิดขึ้น
จึงเกิดปรากฏขึ้นตามเหตุปจจัยโดยปราศจากผูสราง (อัตตาหรืออาตมัน) หากวาเกิดขึ้นและเปนไป
ตามกําหนดกฎเกณฑของเหตุและผล (ปจจยาการ) และตางก็สูญสลายไปในที่สุด เมื่อสิ้นเหตุปจจัย
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ปรากฏการณเชนนี้รวมครอบคลุมถึงสภาวธรรมทั้งที่เปนสิ่งที่มีชีวิตและไมมีชีวิตทั้งหลายทั้งปวง ซึ่งมี
ชื่อเรียกวา “อิทัปปจจยตา” นั่นคือ เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนั้นจึงมีเกิดตามมา เมื่อสิ่งนี้ดับ สิ่งนั้นจึงดับสูญสลาย
ตามไปดวยเชนกัน 5
4

ขยายความ
- สามัญญลักษณ หรือ ไตรลักษณ คือลักษณะที่เสมอกันของสังขาร ไดแก
ความไมเที่ยงแท
ความเปนทุกข
และความไมมีตัวตน หรืออนัตตา
- ปจจยาการ หรือชื่อเรียกอีกอยางหนึ่ง คือ “ปฏิจจสมุปทบาท” คือ อาการตาม
ปจจัย หมายถึงอาการที่เกิดขึ้นตามปจจัย
- อิทัปปจจยตา เปนกฎที่แสดงใหเห็นวาทุกสิ่งทุกอยางมีความเกี่ยวเนื่องกันของเหตุ
และผล เมื่อมีเหตุยอมมีผล
อิทธิพลที่ไดรับจากทฤษฎีทางสุนทรียศาสตร
ศิลปะคือรูปทรง (Art as Pure Form) ลักษณะของกลุมนี้จะเห็นวารูปทรงเทานั้นตางหากที่
มีความสําคัญ ทางศิลปะทั้ง ยัง มีเอกภาพขององคประกอบหรือความกลมกลืนกันของสวนประกอบ
ต า งๆ ก็ เ ป น ลั ก ษณะสํ า คั ญ ทั้ ง สิ้ น เพราะศิ ล ปะบางอย า งนั้ น อาจมิ ใ ช เ ป น การลอกแบบ
(representation) สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ไดและศิลปะบางอยางก็อาจจะมิไดแสดงความหมายอยางใดอยาง
หนึ่ง ออกมาเลยก็ไ ด หรือแมนวาศิลปะบางอยางอาจจะเปนการลอกแบบสิ่ง ใดสิ่ง หนึ่ง หรือแสดง
ความหมายอยางใดอยางหนึ่ง จริ ง มัน ก็อาจจะเปนสิ่ง ที่เป นไปอยางบั ง เอิญ เทา นั้น และไม มีสว น
เกี่ยวของอะไรกับความสนใจทางสุนทรียะที่คนมีตอศิลปวัตถุชิ้นนั้นเลย ดังนั้นความสวยงามของศิลปะ
จึงเกิดจากรูปทรงอยางเดียวเทานั้น 6 และการที่เราสนใจศิลปวัตถุก็เพราะมันมีรูปทรงสวยงามนั่นเอง
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ศาสตราจารยนายแพทยคงศักดิ์ ตันไพจิตร , ไขความลับของสัจธรรมและวิทยาศาสตร , (กรุงเทพฯ : หอรัตนชัยการ
พิมพ , 2559) , 4.
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ดร.จี. ศรีนิวาสัน , สุนทรียศาสตร ปญหาและทฤษฎีเกี่ยวกับความงามและศิลปะ , ครั้งที่ 2 (นครปฐม : โรงพิมพมหา
มงกุฎราชวิทยาลัย , 2545) , 63.
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ความเชื่อดังกลาวนี้เรียกวา (Formalism) หรือรูปแบบนิยม จะมุงเนนรูปทรงและองคประกอบศิลป
ของผลงานศิลปะมากกวาเนื้อหาเรื่องราวหรือความสมจริง
ศิลปะคือ การแสดงออกซึ่งอารมณ (Art as Expressionism) หรือ แนวนิย มอารมณ
ความรู สึ ก (Emotionalism) ลั ก ษณะของกลุ ม นี้ จ ะมุ ง เน น คุ ณ ค า ทางการแสดงออก (Expressive
qualities) กลุมนี้ถือวาวัตถุประสงคของศิลปะนั้นไมใชเพียงเพื่อเสนอความงามในทางรูปทรงและสีสัน
หรือเสียงตางๆ(ในดนตรี) หรือเพียงแคการเลียนแบบวัตถุและเรื่องราวในธรรมชาติอยางใดอยางหนึ่ง
เทานั้น แตแทจริงแลวศิลปะตองการแสดงออกถึงอารมณภายในของมนุษยใหปรากฏ งานศิลปะของ
กลุมนี้อาจจะมีลักษณะเหมือนจริงก็ไดแตเมื่อวิเคราะหแลว ปรากฏวาคาของทางอารมณมีมากกวาจะ
มีลักษณะเปนนามธรรมหรือแบบแสดงพลังอารมณ (Expressionism) ก็ได ลัทธิในศิลปะที่จัดอยูใน
แนวนี้ ไดแก
- ลัทธิโรแมนติก (Romanticism)
- ลัทธิประทับใจ (Impressionism)
- ลัทธิสําแดงพลังอารมณ (Expressionism)
- แนวกึ่งเหมือนจริง (Semi-Abstract)
- และลัทธิสําแดงพลังอารมณแบบนามธรรม (Abstract Expressionism)
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แรงบัลดาลใจที่ไดรับจากผลงานศิลปกรรม
1. ไดรับแรงบันดาลใจจากผลงานศิลปกรรมรูปแบบนามธรรม
1.1 พอล แจ็กสัน พอลล็อก (Paul Jackson Pollock)
จิตกรชาวอเมริกัน ศตวรรที่20

ภาพที่ 2 ภาพผลงานของ พอล แจ็กสัน พอลล็อก (Paul Jackson Pollock)
ชื่อผลงาน Convergence
ขนาด

93.5 x 155 in.

เทคนิค

สีน้ํามันบนผาใบ

ปที่สราง

1952

ที่มา

ภาพผลงานของ (Paul Jackson Pollock) ชื่อภาพ

“Convergence”, 1952 เขาถึงเมื่อ 13 กรกฎาคม 2560
เขาถึงไดจาก https://www.jackson-pollock.org/convergence.jsp
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ภาพ Convergence หรือ ชื่อวาภาพ “เอกนัย” เปนภาพที่โดงดังที่สุดของเขา ซึ่ง
ภาพชิ้นนี้มีขนาดที่ใหญมหึมามากๆ เพราะเขาไดแสดงศักยภาพในการทํางานศิลปะไดอยาง
เต็มที่ และแสดงใหเห็น ถึง พลัง อารมณในศิลปะแบบนามธรรม เขาไดเนนใหเห็นถึง ความ
พิเศษแตกตางออกไป โดยเฉพาะวิธีการใหมๆในการสรางผลงานศิลปะ ซึ่งเขาไมใชวิธีวาด
ระบายภาพอยางปรกติธรรมดาทั่วไป หากใชวิธีการสรางสรรคงานอยางอิสระดวยการวิ่ง เดิน
หรืออากัปกิริยาใดๆ ก็ได ขึ้นอยูกับความเหมาะสมในการแสดงออกภายในจังหวะเวลานั้นๆ
ดังเชน การวาด สาด สะบัดสี หรือเทสีบนผืนผาใบ

ภาพที่ 3 ภาพขณะการทํางานศิลปะของ (Paul Jackson Pollock)
ที่มา

ภาพขณะการทํางานศิลปะของ (Paul Jackson Pollock) เขาถึงเมื่อ

13 กรกฎาคม 2560 เขาถึงไดจาก http://markandrews.edublogs.org
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1.2 อิทธิพล ตั้งโฉลก

ภาพที่ 4 ภาพผลงานของ อิทธิพล ตั้งโฉลก
ชื่อผลงาน Ancient Signs
ขนาด

80 x 113 cm.

เทคนิค

สีอะคริลิคบนกระดาษ

ปที่สราง

2010

ที่มา

ภาพผลงานของ อิทธิพล ตั้งโฉลก “Ancient Signs”, 2010 เขาถึงเมื่อ

13 กรกฎาคม 2560 เขาถึงไดจาก
http://www.wikalenda.com/images/business_kalenda_image/Alphabet213048.jpeg
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อิทธิพล ตั้งโฉลก ไดกลาวถึงผลงานชุด “อักขระ” ไววา “แนวคิดมิไดเกิดขึ้นงายดายชั่ว
ขามคืน แตเปนการใชเวลาบมเพาะ จนถึงขั้นตอนตกผลึกจากสิ่งที่เห็น และจับตองเปนรูปได
นั่นคือตัวอักขระ แตการออกแบบตัวอักษรของนักออกแบบมีเปาหมายแตกตางอยางสิ้นเชิง
เพราะเปาหมายของผมคือ การสรางสัญญะที่เกิดจากการเห็น “การเห็นเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด
ในญาณวิทยาของชาวพุทธ เพราะการเห็นเปนพื้นฐานของการรู การรูจะเปนไปไมไ ด ถ า
ปราศจากการเห็น ดังนั้นการรูและการเห็นจึงเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในคําสอนของพุทธองค
พุทธธรรมในขั้นปรมัตถจึงมุงสูการเห็นสัจจะตามที่มันเปน การเห็นคือประสบการณของการรู
แจง” ” 7
ซึ่ ง จิ ต รกรรมนามธรรมของผมมุ ง เน น คุ ณ ค า ทางจิ ต ใจ ซึ่ ง ไม อ าจจะใช คํ า ว า “จิ ต
วิญญาณ” ไดชัดเจน เพราะคําๆนี้เปนนามธรรมอยางยิ่งในตัวเอง คุณลักษณะของนามธรรม
คือไมจํ าลอง ไมเ ลีย นแบบ “เปน ภาษาสากล” เป นกลาง บริ สุท ธิ์ ใช ทัศ นธาตุ ซึ่ง เปรีย บ
เหมือนตัวอักขระของ “ภาษาภาพ” ใหอิสระทั้งกับศิลปนผูสรางและสาธารชน ผูดูคิด ตีความ
ตามประสบการณของตนเอง ไมมีใครถูกหรือผิด ดวยภาษาภาพที่ไ มไ ดบอกเลาเรื่องราว
ออกมาตรงๆ 8
7

ศาสตราจารยเกียรติคุณ อิทธิพล ตัง้ โฉลก , สูจิบตั รประกอบนิทรรศการ อักขระ สัญญะแหงการสื่อสาร ,
(กรุงเทพฯ : อมรินทร , 2013) , 3.
8
เรื่องเดียวกัน , 5.
7
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2. ไดรับแรงบันดาลใจจากผลงานศิลปกรรมรูปแบบ 3 มิติ
Jean Dubuffet ศิลปนชาวฝรั่งเศส (1901-1985)

ภาพที่ 5 ภาพผลงานของ Jean Dubuffet
ชื่อผลงาน Tour aux récits (after maquette dated 19 July 1973),
1973–2007
ขนาด

406.4 x 188 x 188 cm.

เทคนิค

Sculpture, Polyurethane paint on epoxy resin

ที่มา

ภาพผลงานของ Jean Dubuffet เข้ าถึงเมื่อ 13 กรกฎาคม 2560

เข้ าถึงได้ จาก

https://s3.amazonaws.com/media.artslant.com/work/image/160043/qg7s
wq/2.jpg
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ศิลปน สร างสรรคผลงานดวยรูป ที่มีลักษณะเปน จิ๊กซอร ที่สวนประกอบแตละชิ้น จะอยูใ น
ระนาบของการมองเห็นในโลกแหงความเปนจริงและในจินตนาการ ซึ่งเขาไดรับแรงบันดาลใจมาจาก
เสน ขยุกขยิกที่เขาเขียนอยางเพลิดเพลิน เขาเขียนดวยปากกาลูกลื่นในขณะกําลังคุยโทรศัพท และ
นั่น เองซึ่ง เปน ที่ม าของสีสัน ในผลงานของเขา จะมีอยูดวยกัน 3สี คือสีดํา สีแดง และสีฟา ศิลป น
ทํางาน2มิติ และ3มิติ งานของเขามีขนาดที่ใหญและใชองคประกอบที่ซับซอน

3. อิทธิพลที่ไดรับจากโครงสรางของศิลปะลัทธินามธรรม
ศิลปะลัทธินามธรรม ( Abstract Art) เปนคําเรียกชื่อศิลปกรรมลัทธิหนึ่งในคริสตศตวรรษที่
20 ซึ่งเปนที่นิยมปฏิบัติกันอยางกวางขวางในจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ มีรูปแบบที่เปน
ปฏิปกษตอแนวคิดแบบประเพณีนิยมซึ่งเคยทํากันมานาน โดยเฉพาะการลอกเลียนจากธรรมชาติตาม
แบบลัทธิสัจจนิยม มีหลักในการแสดงออกกวางๆอยู 2 แนวคือ
1. แบบโรแมนติก (Romantic) คือ รับแรงดลใจจากสิ่งมีชีวิตหรือไมมีก็ได โดยศิลปนตอง
ทํางานอยางมีอิสระ มีการสําแดงพลังอารมณเปนพื้นฐาน พวกเขาตองการแสดงความรูสึกภายในให
พวยพุงออกมาอยางไมตองยั้งคิด ดังเชน พวกแอ็บสแตรกท เอ็กซเพลสชันนิสต ผลงานไมสามารถวัด
ดวยเครื่องมือใดๆ และเลียนแบบไดยาก หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งวา พวกอินฟอรมอลลิสต (Informalist
= ผูไมมีระเบียบกฎเกณฑ)
2. แบบคลาสสิค (Classic) มีสิ่งดลใจจากรูปทรงแบบเรขาคณิต งานของศิลปะประเภทนี้จะมี
การวางแผน มีกฎเกณฑ กฎอาจคิดขึ้นเองได หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งวา พวกฟอรมอลลิสต (Formalist)
ผลงานสามารถวัดดวยเครื่องมือได และทําเลียนแบบไดใกลเคียงกับผลงานจริง 9
8

Kamchorn Soonpongsri , ศิลปะลัทธินามธรรม , 2015 , (ออนไลน) , เขาถึงเมือ่ 13 กรกฎาคม 2560 , เขาถึงไดจาก :
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1576393419303815&id=1437410126535479
9
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การประมวลอิทธิพลที่ไดรับในการสรางสรรค
อิทธิพลและแรงบันดาลใจตางๆที่ไดกลาวมาในขางตนนั่นมีผลตอวิธีคิด แนวความคิด อารมณ
ความรูสึก และเทคนิควิธีการแกขาพเจาเปนอยางยิ่ง ซึ่ง เปนแนวทางที่เปนแกนแทของการทํางาน
ศิล ปะของข า พเจ า โดยอาศั ยหลั ก ธรรมแนวความคิ ด ทางด านพระพุ ท ธศาสนา ในเรื่ องของการ
แปรเปลี่ยน และเรื่องราวทั้งหมดเปนขอมูล เปนแรงบันดาลใจที่สามารถมองเห็นภาพไดเปนอยางดี
และสรางเปนจินตนาการไปสูการสราสรรคงานของขาพเจา

บทที่ 3
กระบวนการสรางสรรคผลงาน
ในการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธปริญญาโท ขาพเจาไดทําการคนควาศึกษาและทดลอง
โดยผานขั้นตอนกระบวนการในการสรางสรรคและวิธีการตางๆ เพื่อใหผลงานสมบูรณมากยิ่งขึ้นและ
สอดคลองไปในทิศทางเดียวกันกับความคิด อารมณความรูสึกจากภายในและจินตนาการโดยอาศัย
รูปแบบของผลงานที่มีเอกลักษณลักษณะที่เฉพาะตัว ในกระบวนการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ
แบงไดเปน 5 วิธี ไดแก
1. ขั้นตอนการประมวลความคิดที่ไดรับจากแรงบันดาลใจ
2. ขั้นตอนในการทํางาน
3. ขั้นตอนการสรางสรรคผลงาน
4. วิเคราะหการสรางสรรคผลงาน
5. สรุป
ขั้นตอนการประมวลความคิดที่ไดรับจากแรงบันดาลใจ
1. ศึกษาขอมูล สังเกตสิ่งที่ไดรับรูดวยประสบการณตางๆ และประสาทสัมผัสทั้ง 5 จากการใช
ชีวิตชีวิตประจําวันในแตละวัน ผนวกเขากับอารมณความรูสึกของตนเอง สิ่งเหนานี้ลวนเปน
ขอมูลใหแกขาพเจาทั้งสิ้น
2. วิเคราะห ตั้งขอเกตโดยใชแนวความคิด อารมณความรูสึก จินตนาการ กลั่นกรองและสรรหา
ความลงตัว ผนวกเขากับขอมูลที่รวบรวมมาและวิเคราะหรวมกันเพื่อหาเปาหมาย แนวทาง
ในการสรางสรรคผลงาน
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ขั้นตอนในการทํางาน
สรางภาพราง แกปญหาและพัฒนาภาพรางตามจินตนาการ ในการทําภาพรางนั่นขาพเจาจะ
ทําไปพรอมกันควบคูกับผลงานจริง และเมื่อมีปญหาเกิดขึ้นขาพเจาจะตัดสินใจแกไขไปในผลงานจริง
ทันที ทั้งนี้เพื่อตองการใหเกิดความสด ความสวยจากความบังเอิญ ความไมไดตั้งใจ อาทิเชน เราทําสี
หกลงบนผลงาน แตทําไมมัน ออกมาดูดี สวยจัง อะไรประมาณนี้ แตทั้ง นี้ทั้ง นั้นกอนที่ขาพเจาจะ
สรางสรรคผลงานก็มีการคิดวางแผน และควบคุมเอาไวเชนกัน

ขั้นตอนการสรางสรรคผลงาน
ขาพเจาสรางสรรคผลงานตามขั้นตอนที่ไดกลาวมาในขางตน โดยนํากระบวนการที่ไดจาก
อารมณ ค วามรู สึ ก มาพั ฒ นาผลงาน รวมไปถึ ง ชุ ด แนวความคิ ด เทคนิ ค วิ ธี ก าร รู ป แบบที่ เ ป น
ลักษณะเฉพาะตน และในขั้น ตอนแรกนี้ขา พเจาจะเริ่มจากเฟรมเปล าแลวร างรูปทรงที่ตนเองได
กําหนดเอาไว ซึ่งประมวลผานแนวคิด อารมณความรูสึกภายใน ดังรูปภาพตัวอยาง ภาพที่ 7
ขั้นตอนตอมาขาพเจารางเสนรูปทรงเพิ่มเติมเขาไปดวยนํายางพารา ซึ่งกําหนดโครงสรางของ
ทิศทางไวแลว จากนั้นรอแหง ถึง ลงสีเขาไป เมื่อสีแหงก็ลอกยางพาราออก ขาพเจาทําแบบนี้ซ้ํากัน
หลายๆรอบเพื่อใหเกิดเปนมิติของชั้นสี เพราะในขณะที่ลอกยางพาราออกนั้นจะปรากฏรองรอยของ
ชั้นสี การทับซอนในแตละชั้นเอาไวเล็กๆ และนั่นเปนสิ่งที่ขาพเจาตองการแสดงออกใหเห็นถึงสิ่งๆนี้
เพราะเปนสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามกระบวนการของธรรมชาติโดยแทจริง ดังรูปภาพตัวอยางภาพที่ 8
และเมื่อพอใจกับระยะของการทับซอนของชั้นสีนั้นแลว ขาพเจาก็ใชเนื้อสีอะคริลิคบีบ และ
ราดลงไปในผลงานเพื่อใหเกิดเปนมิติขึ้นมาอีกหนึ่งระดับ มิติที่วานั่นจะนูนขึ้นมาและมีผิวสัมผัส และ
นอกจากนี้เนื้อสีที่ดูหนานูนแลวยังกอใหเกิดเปนมิติของที่วางขึ้นมาไดอยางลงตัว ดังรูปภาพตัวอยาง
ภาพที่ 9
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วิเคราะหการสรางสรรคผลงาน
ทัศนธาตุเปนสื่อสุนทรียภาพที่จะนํามาประกอบกันใหเปนรูป และเปนสิ่งสําคัญที่สุดในการ
สรางสรรคผลงานวิทยานิพนธปริ ญ ญาโทแกขา พเจา เปน อยา งยิ่ง ดว ยเรื่อ งราว ความหมายและ
อารมณกับความรูสึกเปนอัน สัมพันธกันกับการสรางสรรคผลงาน ซึ่ง การวิเคราะหการสรางสรรค
ผลงาน ขาพเจาอาศัยหลักการทางทัศนธาตุดังนี้
เสน (Line) เสนเปนทัศนธาตุเบื้องตนที่สําคัญที่สุด เปนแกนของทัศนศิลปทุกๆแขนง และ
ดวยการสรางเปนรูปทรงตางๆขึ้น งานจิตรกรรมของไทย จีน และญี่ปุน ลวนมีเสนเปนหัวใจของการ
แสดงออก 10 เสนในผลงานของขาพเจาแสดงออกใหเห็นถึงพลังความเคลื่อนไหว ลื่นไหล อิสระ ไมหยุด
9

นิ่ง ซึ่ง สามารถตอบสนองกับอารมณความรูสึกภายในไดอยางชัดเจน และเสนที่อยูในผลงานมี 3
ลักษณะดวยกัน คือเสน ที่แบนเรียบ เสนที่นูน และเสนที่ถูกขูดออกจากพื้นผิวที่หนา ซึ่งเสนในที่นี้
เกิดขึ้นจากผสานและรวมตัวกันของรูปทรง
สีและน้ําหนัก (Color and Tone) สีเปนสวนสําคัญ มากเชนกัน ลักษณะสีสันที่เลือกใชมี
หลายหลากสี ทั้งโทนรอน โทนเย็น และโทนสีจะเปนตัวบงบอกถึง อารมณความรูสึกไดเปนอยางดี
และในสวนของเนื้อสีที่เกิดจากการทับซอนกันอยางบางๆของชั้นสีจนทําใหเกิดเปนคาน้ําหนักเขมขึ้น
และไดสีที่ใหมแตกตางไปจากเดิม ซึ่งจะเกิดขึ้นโดยทางกระบวนการของธรรมชาตินั่นเอง และยัง มี
ลักษณะเปนมิติหลอกที่ชวนใหรูสึกถึงลึก ตื้น ในชวงขอบๆของรูปทรงนั้นๆ
รูปทรง (Form) ในผลงานของขาพเจานั่น รูปทรงเกิดขึ้นมาจากความคิด อารมณความรูสึก
ภายใน และรูปทรงเกิดขึ้นจากสีที่กอตัวรวมกันเปนรูปทรง ซึ่ง รูปทรงที่เกิดขึ้นมีทั้งที่ควบคุมไดและ
ควบคุมไมได แตก็สามารถแสดงออกใหเห็นถึงความงามในธรรมชาติของทัศนธาตุที่เกิดขึ้น รูปทรงที่
เลือกใชนั้นเปนรูปทรงอิสระ (Free Form) จะไมมีโครงสรางหรือสัดสวนที่ชัดเจนแนนอน ซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงไปโดยอิทธิพลและบรรยากาศโดยรอบ และทําใหรูสึกถึงพลังของการเคลื่อนไหวของ
รูปทรงและสามารถเปนพื้นที่วางไดเชนกัน

10

2553) , 47.

ศาสตราจารยเกียรติคุณชลูด นิ่มเสมอ , องคประกอบของศิลปะ , ครั้งที่ 7(ฉบับปรับปรุง). (กรุงเทพฯ : อมรินทร,
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ที่วาง (Space) การสรางสรรคผลงานจิตรกรรมนั้นมีตัวแปรสําคัญ นั่นคืออารมณความรูสึก
และจิตนาการในการสรางสรรค เพราะฉะนั้นในความเปนรูปทรงก็สามารถเปนพื้นที่วาง และในความ
เปน พื้นที่วางนั้น สามารถเปน รูปทรงไดเชนกัน ขึ้นอยูกับตัวผูดูวาเห็นอยางไร ซึ่ง ทั้ง พื้นที่วางและ
รูปทรงลวนสนับสนุนซึ่งกันและกัน
พื้นผิว (Texture) จะมีรองรอยพื้นผิวสัมผัสที่เปนสวนของชั้นสีที่เกิดจากการทับซอนกัน และ
ใหความรูสึกถึงมิติลวงความลึกตื้น หนา บาง เพื่อกระตุนความรูสึกทางการเห็นและการสัมผัส และ
รับรูถึงอารมณของพื้นผิว

สรุป
ในกระบวนการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธระดับปริญ ญาโทของขาพเจาชุดนี้ เปนการ
นําเอาอิทธิพลและแรงบันดาลใจที่ไดรับตางๆมาประมวลผล สังเคราะห วิเคราะหผล ผสมผสานเขา
กับความรูที่ไดรับเขากับกระบวนการสรางสรรคผลงานของขาพเจาจนสําเร็จเปนผลงานวิทยานิพนธ
ปริญ ญาโท ซึ่ง มีลักษณะรูปแบบที่เปนเอกลักษณพิเศษเฉพาะตัว ดวยการนําเสนอจุดมุง หมายและ
วัตถุประสงคของผลงานโดยผานความเปนจริงเขาไปสูเนื้อหาของผลงานอยางแทจริง
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ภาพที่ 6 ภาพรางผลงานวิทยานิพนธ
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ภาพที่ 7 ภาพรูปทรงที่ประมวลจากแนวความคิด อารมณความรูสึกจากภายใน

ภาพที่ 8 ภาพการทับซอนของชั้นสี

22

ภาพที่ 9 ภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณ

บทที่ 4
การพัฒนาและการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ
การสร างสรรควิ ทยานิพ นธ ปริ ญ ญาโท “การแปรเปลี่ยนของรู ปและสั ญ ญะ” เปน การ
สรางสรรคที่แสดงออกถึงความจริงของเนื้อหาในผลงานของขาพเจา โดยผานการศึกษาคนควา และ
ทดลองหารูปแบบและวิธีการปฏิบัติงาน ทําใหมีพัฒนาการในการแสดงออกทางรูปแบบ ความคิด
ประกอบกับการแกไขปญหาผลงานในแตละชิ้นที่เกิดขึ้น จึงทําใหแบงเปนการพัฒนาออกเปน 2 ชวง
ซึ่งแบงไดดังนี้
1. การสรางสรรคผลงานในระยะกอนวิทยานิพนธ
2. การสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธปริญญาโท
การสรางสรรคผลงานในระยะกอนวิทยานิพนธ
ผลงานในระยะกอนวิทยานิพนธปริญญาโท เปนระยะแรกเริ่มที่ขาพเจาศึกษาคนควา ทดลอง
เพื่อคนหาแนวทางการสรางสรรคของตนเอง โดยเริ่ มจากการหาความนา จะเปนของการทดลอง
เทคนิคที่แปลกใหม เพื่อใหสัมพันธไปถึงเนื้อหาแกนแทของผลงานอยางแทจริงและเชื่อมโยงกันกับ
อารมณและความรูสึกของขาพเจาได โดยนํามาสรางสรรคเปนผลงานจิตรกรรมแนวนามธรรม ซึ่ง
ผลงานในชวงระยะกอนผลงานวิทยานิพนธมีจํานวนทั้งหมด 8 ชิ้น และจะแบงชวงของการทํางาน
ออกเปน 4 ระยะ ดังนี้
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การสรางสรรคผลงานชวงที่ 1 ระยะกอนวิทยานิพนธ ชิ้นที่ 1 และชิ้นที่ 2
เปน การหารูปแบบของการสรางสรรคผลงานและทดลองหาความนาจะเปนของ
เทคนิ คต า งๆ ผลงานทั้ ง 2ชิ้ น จะเปน ลัก ษณะของการทดลอง การค น คว า เพื่ อ หาอะไร
บางอยาง อาทิเชน ทดลองการใชสี ธรรมชาติและทิศทางการไหล การทับซอน เสนที่เปน
รูปทรงอิสระซึ่งในระยะแรกนี้ แนวความคิดและเนื้อหาที่แสดงออกยังไมชัดเจน ซึ่งทําใหผล
งานที่แสดงออกมายังไมตรงตามความรูสึกสักเทาไหร

การสรางสรรคผลงานชวงที่ 2 ระยะกอนวิทยานิพนธ ชิ้นที่ 3 และชิ้นที่ 4
เปนการสรางสรรคผลงานที่ยังคงอาศัยหลักการทดลองทางเทคนิคอยู โดยเริ่มมีการ
เพิ่ม ลดตั วเทคนิค ขึ้นมา อาทิเ ชน ราดยางพาราลงไปที่ ชั้นแรกด วยรู ปทรงที่อิ สระ (Free
Form) ซึ่ง รูปทรงนี้ไ ดมาจากการประมวลภาพความนึกคิดที่อยูภายในจิตใจผนวกเขากับ
อารมณความรูสึกของขาพเจา รวมถึงเสนที่เปนรูปทรงอิสระเริ่มทับซอนกันโดยจะกําหนด
รูปทรงและที่วางเพื่อใหเกิดเปนผลลัพธของพลังความเคลื่อนไหว สวนโครงสียังคลุมโทนใน
ลักษณะของโทนน้ําตาล ซึ่งเปนโครงสีที่จัดการไดงาย

การสรางสรรคผลงานชวงที่ 3 ระยะกอนวิทยานิพนธ ชิ้นที่ 5 และชิ้นที่ 6
เปนการสรางสรรคผลงานที่ตอยอดมาจากผลงานชิ้นที่ 3 และชิ้นที่ 4 ซึ่งยังคงอาศัย
หลักการทดลองทางเทคนิคอยู โดยจะเริ่มผสมผสานเทคนิคเขาดวยกัน มีการราดยางพารา
ลงสีแลวลอกออก จนเกิดเปนรองรอยน้ําขังของเนื้อสีขึ้นมา สิ่งนี้คือผลลัพ ธที่ดีที่ไดจากการ
ทดลอง เสนที่เกิดจากรูปทรงอิสระเมื่อรวมเขากับเสนที่ไดจากการกั้นยางพาราแลวทําใหรก
มาก และยังควบคุมเทคนิคไมได
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การสรางสรรคผลงานชวงที่ 4 ระยะกอนวิทยานิพนธ ชิ้นที่ 7 และชิ้นที่ 8
เปนการสรางสรรคผลงานที่สรุปรวม วางแผนและประมวลเอาผลลัพธที่ดีจากจาก
ทดลองทางเทคนิค จากผลงานที่ ผา นมาทั้ ง หมดมาใช ผลงานในระยะนี้ข า พเจ าสามารถ
ควบคุมเทคนิคไดมากยิ่งขึ้น โดยกําหนดทิศทางของพื้นที่วางและรูปทรงใหมีการรวมตัวและ
กระจายตัว เพื่อใหรูสึกถึงพลังของความเคลื่อนไหว รูปทรงที่ไดจากการกั้นยางพาราเกิดการ
ผสมผสานกันกับลายเสนอิสระที่นูนออกมาไดอยางลงตัว สวนโครงสีขาพเจาเลือกใชโทนสี
วรรณะรอน โทนแดงสด เพื่อเนนถึงบรรยากาศและอารมณความรูสึกที่รอนแรง

สรุป
ผลงานทั้งหมดของระยะกอนวิทยานิพนธนี้ จะเนนไปที่การคนควาทดลองหาความ
นาจะเปนทางเทคนิคใหไดผลและตรงกันกับเนื้อหาที่ตองการจะนําเสนอใหไดมากที่สุด และ
ทั้ง นี้ทั้ง นั้น ในการติดตั้งผลงานทั้งหมด พื้นที่ที่ใชนําเสนอมีสวนสําคัญ และเพื่อใหผลงานมี
เอกภาพนั้น การติดตั้งผลงานในพื้นที่ที่เหมาะสมมีผลในการนําเสนอผลงานศิลปะเปนอยาง
มากและจะเปนหนทางที่นําไปสูการพัฒนาผลงานชิ้นตอไป
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ภาพการสรางสรรคผลงานในระยะกอนวิทยานิพนธ
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ภาพที่ 10 ผลงานในระยะกอนวิทยานิพนธ ชิ้นที่ 1
ชื่อผลงาน

ไมมีชื่อ

ขนาด

110x140 เซนติเมตร

เทคนิค

จิตรกรรมเทคนิคผสมบนผาใบ
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ภาพที่ 11 ผลงานในระยะกอนวิทยานิพนธ ชิ้นที่ 2
ชื่อผลงาน

ไมมีชื่อ

ขนาด

110x140 เซนติเมตร

เทคนิค

จิตรกรรมเทคนิคผสมบนผาใบ
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ภาพที่ 12 ผลงานในระยะกอนวิทยานิพนธ ชิ้นที่ 3
ชื่อผลงาน

ไมมีชื่อ

ขนาด

145x120 เซนติเมตร

เทคนิค

จิตรกรรมเทคนิคผสมบนผาใบ
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ภาพที่ 13 ผลงานในระยะกอนวิทยานิพนธ ชิ้นที่ 4
ชื่อผลงาน

ไมมีชื่อ

ขนาด

140x140 เซนติเมตร

เทคนิค

จิตรกรรมเทคนิคผสมบนผาใบ
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ภาพที่ 14 ผลงานในระยะกอนวิทยานิพนธ ชิ้นที่ 5
ชื่อผลงาน

ไมมีชื่อ

ขนาด

140x160 เซนติเมตร

เทคนิค

จิตรกรรมเทคนิคผสมบนผาใบ
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ภาพที่ 15 ผลงานในระยะกอนวิทยานิพนธ ชิ้นที่ 6
ชื่อผลงาน

ไมมีชื่อ

ขนาด

140x160 เซนติเมตร

เทคนิค

จิตรกรรมเทคนิคผสมบนผาใบ
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ภาพที่ 16 ผลงานในระยะกอนวิทยานิพนธ ชิ้นที่ 7 และชิ้นที่ 8
ชื่อผลงาน

ไมมีชื่อ

ขนาด

180x290 เซนติเมตร

เทคนิค

จิตรกรรมเทคนิคผสมบนผาใบ
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การสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธปริญญาโท
ผลงานวิทยานิพนธ “การแปรเปลี่ยนของรูปและสัญญะ” เปนผลงานที่ผานการพัฒนาการ
สรางสรรคที่มุงเนนและนําเสนอเนื้อหาสาระในผลงานศิลปะของขาพเจา นั่นคือ ความจริง ความงาม
ในการนําเสนอผานหลักการของทั ศนธาตุ โดยผ านการวิเคราะหและประมวลผลนํ าเอาข อดีจาก
กระบวนการการสรางสรรคมาจากชวงระยะกอนวิทยานิพนธเขามาปรับและประยุกตใช และยังเปน
การรวบรวมความคิดเขากับจินตนาการ อารมณความรูสึกใหทํางานรวมกันอยางอิสระ
วิทยานิพนธชุดนี้คือผลลัพธของการตกผลึกทางความคิด และวิเคราะหความรู ประสบการณ
ที่ไดสะสมมา ซึ่งผลงานสรางสรรควิทยานิพนธมีจํานวนทั้งสิ้น 8 ชิ้น ดังนี้

การสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ ชิ้นที่ 1 และชิ้นที่ 2
ผลงานการสรางสรรคชิ้นนี้ไดพัฒนารูปแบบกระบวนการสรางสรรคมาจากผลงาน
ชวงระยะกอนวิท ยานิพนธ เป นการสรา งสรรค ผลงานชิ้น แรกที่ ขาพเจ าสามารถควบคุ ม
เทคนิคใหทํางานรวมกัน กับลายเสนที่มีรูปทรงอิสระที่บีบลงไปอยางกลืมกลืน กัน ลายเสน
ทํางานและมีพลัง ของการเคลื่ อนไหวอย างไมมีที่ สิ้นสุด เส นมีการทับ ซอน ยุง พันกัน ซึ่ ง
เปรียบเสมือนกับอารมณความรูสึกที่สับสนและวุนวาย โดยใชโครงสีที่สด โทนรอนแรงในการ
แสดงออก และมีการแบง จังหวะของพื้นที่วางเพื่อใหผลงานเกิดการทํางานรวมกั นระหวาง
พื้นที่วางและรูปทรง โดยพบปญหาในการทํางานชิ้นนี้คือ ตัวลายเสนมีขนาดเดียวกันทั้งภาพ
ซึ่งสามารถมีหลากหลายขนาด ใหญ กลาง เล็กสุด ฯลฯ ไดเชนกัน

การสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ ชิ้นที่ 3
เปนการสรางสรรคผลงานที่ยอนกลับไปสูการทดลองอีกหนึ่งชิ้น ดวยการหาจังหวะ
ทิศทางความเปนธรรมชาติของการไหล ผลงานชิ้นนี้มีขนาดที่คอนขางใหญทําใหขาพเจา
ควบคุมเทคนิคไมอยู ตัวเทคนิคมีทิศทางของการกระจายตัวออกจากตรงกลางภาพ โครงสีมี
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ลักษณะอึมครึมระหวางโทนรอนและโทนเย็น ลายเสนเริ่มมีการพัฒนาขึ้นดวยการทําเสนใหมี
หลายลักษณะ มีเสนใหญ กลาง เล็ก และเสนที่ไดจากทิศทางการไหลของเนื้อสี ปญหาที่พบ
คือ การควบคุมเทคนิคไมสัมพันธกับแนวความคิด

การสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ ชิ้นที่ 4
เปนการสรางสรรคผลงานที่ใชอารมณความรูสึกเขาไปจัดระเบียบรูปทรงมากยิ่งขึ้น
ดวยการทําใหรูปทรงผสานตอเนื่องกันไดอยางอิสระมากยิ่งขึ้น ผลงานชิ้นนี้จะไดรับอิทธิพล
จากชิ้น แรกทั้ง โครงสีและพื้นที่วาง ซึ่ง มีการกําหนดจัง หวะพื้นที่วางกับรูปทรงใหเกิดการ
ทํางานรวมกันอยางกลมกลืน และชิ้นนี้จะมีการเพิ่มพื้นที่สีที่โปรงแสงเขาไปชวย เพื่อใหสีทิ้ง
รองรอยของการทับซอนและเห็นน้ําหนักของชั้นสี จึงทําใหผลงานมีนัยยะมากยิ่งขึ้น

การสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ ชิ้นที่ 5
เปนการสรางสรรคผลงานอีกหนึ่งชิ้นที่กลับมาทดลองอีกเล็กนอย โดยเปลี่ยนสีจาก
วรรณะรอนมาเปนวรรณะเย็นดูบาง ซึ่งจะเพิ่มเติมสัดสวนของสีโทนรอนเขาไปยังผลงานใน
ปริมาณที่นอยลงและเปนบางจังหวะ ซึ่งสีวรรณะเย็นเพียงอยางเดียวนั้นทําใหเกิดความรูสึก
ถึงความสงบนิ่ง ไมมีชีวิตชีวา ดวยการเติมแตงตามรูปทรงและพื้นที่วาง แตเมื่อขาพเจาเติมสี
วรรณะรอนเขาไปบางสวนก็ทําใหรูสึกถึงความลงตัวและนะไปสูความเปนเอกภาพมากขึ้น
โดยที่ยังคงลักษณะเฉพาะตนไวอยางลงตัว

การสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ ชิ้นที่ 6
เปนการสรางสรรคผลงานที่เลือกใชสีที่สดอีกหนึ่งชิ้น ในผลงานชิ้นนี้ขาพเจาเลือกใช
พื้นผิวจากการทับซอนกันของสี เสน รูปทรง พื้นที่วาง และทดลองใชรูปทรงที่เปนลักษณะ
สี่เหลี่ยมทั้งสองขางของผลงานมากําหนดรูปทรงที่อิสระภายใน เปรียบเสมือนกับกําแพงที่ทึบ
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ตัน แตในความทึบตันนั้นยังมีความตอเนื่องของรูปทรงอิสระอยู โดยการขูด ขีด สี ออกจาก
รูปทรงที่ทึบตัน เพื่อใหเห็นรูปทรงอิสระที่อยูภายในและเปนการผสานสองสิ่งนี้เขาดวยกันจน
ทําใหผลงานลงตัวมากยิ่งขึ้น

การสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ ชิ้นที่ 7 และชิ้นที่ 8
เปนการสรางสรรคผลงานสองชิ้นสุดทายของการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธชุดนี้
ขาพเจาเลือกที่จะไมแบงแยกระหวางสีวรรณะรอนและสีวรรณะเย็นมาเปนเงื่อนไขในการ
สรางสรรค ขาพเจายังคงมุงเนนอารมณและความรูสึกมาเปนตัวแปรหลักในการสรางสรรค
เพราะอารมณและความรูสึกสวนตัวนั้นเปนตัวสรางสรรคเทคนิค และในเทคนิคที่เฉพาะตน
นั้นเปนความบังเอิญจากการไหลของสีเขาหากัน จนเกิดเปนการผสมกันระหวางสีหลายๆสี
โดยก อ ให เ กิ ด เป น สี ใ หม ด ว ยการให ธ รรมชาติ ข องสี ที่ มี ก ารผสมด ว ยน้ํ า เป น หลั ก มาเป น
ตัวกําหนดรูปทรง แตในบางชวงหรือบางจังหวะขาพเจาก็เลือกที่จะกลบ หรือทับรูปทรงนั้น
อีกครั้ง หรือปลอยทิ้งไว
ซึ่ ง ในผลงานทั้ ง สองชิ้ น สุ ด ท า ยนี้ เ ป น การถ า ยทอดอารมณ ค วามรู สึ ก อย า ง
ตรงไปตรงมาที่สุด และแสดงอารมณออกมาไดมากที่สุด มากกวาผลงานชิ้นที่ผานๆมา ซึ่งถือ
ไดวาเปนการสรางสรรคผลงานตามแนวทางและเปาหมายที่กําหนดไดอยางชัดเจน
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ภาพการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธปริญญาโท

38

ภาพที่ 17 ผลงานวิทยานิพนธปริญญาโท ชิ้นที่ 1
ชื่อผลงาน

การเดินทางของเสนสีสม

ขนาด

140x240 เซนติเมตร

เทคนิค

จิตรกรรมเทคนิคผสมบนผาใบ
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ภาพที่ 18 ผลงานวิทยานิพนธปริญญาโท ชิ้นที่ 2
ชื่อผลงาน

The brain

ขนาด

140x240 เซนติเมตร

เทคนิค

จิตรกรรมเทคนิคผสมบนผาใบ
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ภาพที่ 19 ผลงานวิทยานิพนธปริญญาโท ชิ้นที่ 3
ชื่อผลงาน

ไมมีชื่อ

ขนาด

210x250 เซนติเมตร

เทคนิค

จิตรกรรมเทคนิคผสมบนผาใบ
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ภาพที่ 20 ผลงานวิทยานิพนธปริญญาโท ชิ้นที่ 4
ชื่อผลงาน

My World

ขนาด

230x190 เซนติเมตร

เทคนิค

จิตรกรรมเทคนิคผสมบนผาใบ
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ภาพที่ 21 ผลงานวิทยานิพนธปริญญาโท ชิ้นที่ 5
ชื่อผลงาน

White bridge

ขนาด

180x180 เซนติเมตร

เทคนิค

จิตรกรรมเทคนิคผสมบนผาใบ
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ภาพที่ 22 ผลงานวิทยานิพนธปริญญาโท ชิ้นที่ 6
ชื่อผลงาน

Double bridge

ขนาด

180x175 เซนติเมตร

เทคนิค

จิตรกรรมเทคนิคผสมบนผาใบ
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ภาพที่ 23 ผลงานวิทยานิพนธปริญญาโท ชิ้นที่ 7
ชื่อผลงาน

ไมมีชื่อ

ขนาด

185x140 เซนติเมตร

เทคนิค

จิตรกรรมเทคนิคผสมบนผาใบ
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ภาพที่ 24 ผลงานวิทยานิพนธปริญญาโท ชิ้นที่ 8
ชื่อผลงาน

Green space

ขนาด

185x140 เซนติเมตร

เทคนิค

จิตรกรรมเทคนิคผสมบนผาใบ

บทที่ 5
บทสรุป
การศึกษาคนควาและการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธภายใตหัวขอ “การแปรเปลี่ยนของ
รูป และสั ญ ญะ” เปน การนํ า เสนอเรื่ อ งราวและแนวความคิ ด ผ านการถ า ยทอดลงไปในผลงาน
สรางสรรคที่มีลักษณะที่เฉพาะตน ดวยกระบวนการทางเทคนิค ทั้งนี้เพื่อหาความนาจะเปนและความ
เปนไปไดของตัวเทคนิคตางๆที่ไดคิดคนมาจากการทดลอง ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิด
จากการสรางสรรคผลงานของขาพเจามีการทดลองทางเทคนิค ซึ่งสงผลลัพธที่ดีและตรงตาม
เป า หมายที่ กํ า หนดไว และทํ า ให ข า พเจ า พบประสบการณ ใ นการสร า งสรรค ใ หม ๆ จากการใช
จินตนาการมาทํางานรวมกันกับหลักการสรางสรรคทางจิตรกรรม สิ่งเหลานี้ทําใหขาพเจาไดรับความรู
และเกิดเปนผลผลิตทางจินตนาการซึ่งเปนประโยชนในการสรางสรรคผลงานศิลปะตอไปในอนาคต
ขาพเจาหวังเปนอยางยิ่งวาการศึกษาและสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธในครั้งนี้จะเปนแรง
บันดาลใจใหกับผูที่สนใจ
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รายละเอียดของผลงาน
ผลงานในระยะกอนวิทยานิพนธ
ชื่อผลงาน

เทคนิค

ขนาด

ไมมีชื่อ

จิตรกรรมเทคนิคผสมบนผาใบ

110x140 ซม.

ไมมีชื่อ

จิตรกรรมเทคนิคผสมบนผาใบ

110x140 ซม.

ไมมีชื่อ

จิตรกรรมเทคนิคผสมบนผาใบ

145x120 ซม.

ไมมีชื่อ

จิตรกรรมเทคนิคผสมบนผาใบ

140x140 ซม.

ไมมีชื่อ

จิตรกรรมเทคนิคผสมบนผาใบ

140x160 ซม.

ไมมีชื่อ

จิตรกรรมเทคนิคผสมบนผาใบ

140x160 ซม.

ไมมีชื่อ

จิตรกรรมเทคนิคผสมบนผาใบ

180x290 ซม.

ชื่อผลงาน

เทคนิค

ขนาด

การเดินทางของเสนสีสม

จิตรกรรมเทคนิคผสมบนผาใบ

140x240 ซม.

The brain

จิตรกรรมเทคนิคผสมบนผาใบ

140x240 ซม.

ไมมีชื่อ

จิตรกรรมเทคนิคผสมบนผาใบ

210x250 ซม.

My World

จิตรกรรมเทคนิคผสมบนผาใบ

230x190 ซม.

White bridge

จิตรกรรมเทคนิคผสมบนผาใบ

180x180 ซม.

Double bridge

จิตรกรรมเทคนิคผสมบนผาใบ

180x175 ซม.

ไมมีชื่อ

จิตรกรรมเทคนิคผสมบนผาใบ

185x140 ซม.

Green space

จิตรกรรมเทคนิคผสมบนผาใบ

185x140 ซม.

ผลงานวิทยานิพนธปริญญาโท
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ประวัติผูวิจัย
ชื่อ-นามสกุล

นางสาวจุไฬรัตน ขันขยัน

วัน เดือน ปเกิด

12 พฤศจิกายน 2533

ที่อยู

24/1 หมูที่ 6 ตําบลหนองปลาไหล อําเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี 20150

e-mail

best_tt@hotmail.com

โทรศัพท

081-8623661

ประวัติการศึกษา
- โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา ชลบุรี
- ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป ภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ทุนการศึกษา
ประวัติการแสดงงาน
2554

- กองทุน เมธิณี ธารวานิชกุล

- นิทรรศการ “เปดบานจิตรกรรม” ณ หอศิลปคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ
- นิทรรศการ “จิตรกรรมทิวทัศน” ณ หอศิลปคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ
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- แสดงผลงานศิลปะ ณ โรงแรม aloft Bangkok กรุงเทพฯ
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- รวมแสดงผลงานในการประกวด “จิตรกรรมรวมสมัยพานาโซนิก
ครั้งที่ 16” ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หอศิลปเจาฟา กรุงเทพฯ
- รวมแสดงผลงานในการประกวด “ศิลปกรรมรุนเยาว ครั้งที่ 31”
ณ หอศิลปรวมสมัยราชดําเนิน

เกียรติประวัติ
2550

- รางวัลชมเชย ระดับกลุมอายุ 14-17 ป การประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 22
- รางวัลศิลปกรรมเหรียญทอง ระดับอายุ 13 – 16 ป การประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแหงชาติ ครั้งที่ 2
- รางวัลพิเศษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การประกวดศิลปกรรมนําสิ่งที่ดีสูชีวิตครั้งที่ 19
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- รางวัลชมเชย ระดับกลุมอายุ 14-17 ป การประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 23
- รางวัลศิลปกรรมเหรียญทองแดง ระดับอายุ17–20 ปการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแหงชาติ ครั้งที่3
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- รางวัลศิลปกรรมเหรียญทอง ระดับอายุ 17–20 ปการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแหงชาติ ครั้งที่ 4

2554

- รางวัลศิลปกรรมเหรียญเงิน ระดับอายุ 17 – 20 ป การประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแหงชาติ ครั้งที่ 6
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- รวมแสดงผลงานในการประกวด “ศิลปกรรมแหงชาติ ครั้งที่ 6”
ณ หอศิลปรวมสมัยราชดําเนิน

