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บทคัดย่อ 

 

         สีเป็นส่วนหนึ่งของการรับรู้ทางสายตา โดยเรามักรับรู้รายละเอียดเนื้อหาของผลจิตรกรรมผา่น

สี อย่างไรก็ตาม การรับรู้ของมนุษย์ก็ไม่สามารถท าได้ผ่านการมองสีเพียงอย่างเดียว ประเภทและ

กายภาพของสีที่จะถูกสะท้อนเข้าดวงตาของเราน้ัน ข้ึนอยู่กับคุณสมบัติของวัตถุที่ แสงไปตกกระทบ 

เช่น ความดูดซับแสง ความสะท้อนแสง และคุณสมบัติในการส่องผ่าน ซึ่งจะสรุปได้ง่ายๆว่า เมื่อแสง

ไปโดนวัตถุแล้วก็จะเกิดเป็นสีต่างๆที่สะท้อนเข้าตาเรา ซึ่งสีที่เกิดจากแสงที่ตกกระทบกับวัตถุนั้น อาจ

ส่งผลกระทบต่อความอารมณ์รู้สึกของมนุษย์ได้          

         เนื่องจากความสนใจด้านศิลปะของข้าพเจ้าในการรับรู้ที่เกิดจากแสงทั้งแสงธรรมชาติและแสง

ไฟจากแอลอีดีข้ึนข้าพเจ้าจึงมองดูด้วยความพิจารณาหากเรารับรู้ได้เพียงแค่เห็นเราอาจเข้าใจว่าแสง

นั้นไม่ใช่ของแข็งของเหลวหรือก๊าซ ค าถามนั้นท าให้ข้าพเจ้ารู้ได้ไหมว่าเราจะสามารถถ่ายทอดแสงนี้

เพื่อรับรู้ว่าเป็นหนึ่งในสามสิ่งนี้ด้วยวิธีการสร้างภาพข้อมูลทางวิธีการศิลปะ สิ่งนี้เป็นแรงบันดาลใจให้

ข้าพเจ้าใช้แสงสีต่างๆเหล่าน้ีเพื่อสร้างการรับรู้ของผ่านความเข้าใจสถานะขององค์ประกอบทางศิลปะ

และท าให้การมองเห็นของผู้ชมเห็นสีและแสงที่ซับซ้อนยิ่งข้ึนเพื่อสร้างการรับรู้ใหม่ผ่านงานศิลปะ 
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Abstract 

 

         Color is the characteristic of visual perception, People usually recognize 

elements and details of each art or painting through Colors. However, the human's 

perception cannot be completely perceived by the colors alone. Color categories and 

physical specifications of color are associated with objects through the wavelength of 

the light that is reflected from them. This reflection is governed by the object's physical 

properties such as light absorption and emission spectra. Or we could say that most 

objects get their color from light shining on them, which can be impacted on human's 

mood and feelings 

         I intend to create a piece of art which can be perceived mixed feelings and 

changing states of mind all in one piece of art. Due to my attentiveness and curiosity 

in the perception caused by light, both natural light and artificial light from LED, I intend 

to display those light in order to understand elements of art and exhibit the perplex 

way of light and colors in a different perception through this art 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

         การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ เรื่อง การทับซ้อน ซ่อนอยู่ของสีในแสง ท าให้ข้าพเจ้าเคารพ

ในตนเองที่มีความ พยายามในการคิดและสร้างสรรค์ลงมือท าอย่างเต็มที่ กล้าที่จะท าเทคนิคที่ท้าทาย

ตนเองและมีวินัยใน การท างาน ผลงานศิลปะนิพนธ์นี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดีเพราะมีอาจารย์ ให้ค าแนะน า

ให้ค าปรึกษาช่วยขัดเกลา เรียบเรียงความคิดและความเอาใจใส่ของอาจารย์ที่ปรึกษา มาโดยตลอด 

ขอขอบคุณคณะกรรมการควบคุมการตรวจศิลปนิพนธ์ที่ให้ค าแนะน าเพื่อปรับปรุงผลงาน ขอขอบคุณ

สถาบันการศึกษาและคณาจารย์ทุกท่านที่ให้ความรู้ และเพื่อนที่ร่วมใช้ชีวิตในการเรียน ร่วม ผลักดัน 

แข่งขันแลกเปลี่ยน เพื่อพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานและความคิด สุดท้ายข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ คุณพ่อ 

คุณแม่ ที่ให้การสนับสนุนในทุกเรื่องที่ข้าพเจ้าสนใจใน การการศึกษาให้ข้าพเจ้ามีชีวิตเป็นอยู่ที่สบาย 

ช่วยให้ค าปรึกษาปลอบโยนด้วยความรักที่บริสุทธ์ิเสมอมาจนท าให้ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้

ด้วยดี 

  

  

  

                                                                                          ศิวะเวช  ทองใบใหญ ่
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ค าน า 

 

         เอกสารฉบับนี้เป็นส่วนประกอบของศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ กลุ่มวิชาเอกสื่อผสม ปี

การศึกษา 2562 ของคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมี

วัตถุประสงค์ในการเขียน เพื่ออธิบายถึงข้ันตอนและรบกวนการในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์

ตามหัวข้อ “การทับซ้อน ซ่อนอยู่ของสีในแสง”ตั้งแต่ข้ันตอนการศึกษา หาแรงบันดาลใจ การคิด

วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลไปสู่การแสดงออกด้วยผลงานศิลปะ การแก้ปัญหาและการพัฒนาผลงาน 

ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือศิลปนิพนธ์เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยต่อผู้ที่สนใจและเป็น

แนวทางในการศึกษาต่อไปได้  
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บทท่ี 1 

บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

         แรกเริ่มการรับรู้ผ่านการมองเห็นของมนุษย์ แสงท าให้การรับรู้ต่อที่ว่างเปลี่ยนแปลงไป เกิด

เป็นรูปร่างของวัตถุ จากแสง เงา และสีได้นั้นจ าเป็นต้องพึ่งพาแสงที่มาจากแสงจาก ธรรมชาติ แสง

จากธรรมชาตินั้นมนุษย์ไม่สามารถบังคับควบคุมได้ท าให้ความเข้าใจของแสงต่อ มนุษย์มักยึดโยงอยู่

กับพระเจ้าหรือสิ่งเหนือธรรมชาติ  ในปลายปีศตวรรษ ที่ 19 นั้นมนุษย์ได้คิดค้นไฟฟ้าและต่อมาได้

ผลิตหลอดไฟแบบไส้ได้เป็นครั้งแรก ซึ่งท าให้เกิดความ เปลี่ยนแปลงเป็นวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นการใช้ไฟ

ในครัวเรือนความปลอดภัยบนท้องถนนและอื่นๆ ต่อมาการผลิตในอุตสาหกรรมแรกที่เอาไฟฟ้ามาใช้

คือการบันทึกภาพวิดีโอ ท าหนังซึ่งท าให้มนุษย์น้ันได้เริ่มต้นเข้าสู่ยุคสื่อสารมวลชนซึ่งท าให้ความเข้าใจ

ต่างๆที่มนุษย์มีต่อแสงนั้นได้ แตกต่างออกไป จากเดิมที่มีแนวคิดว่าแสงนั้นไม่สามารถควบคุมได้ 

ค่อยๆเกิดการเปลี่ยนแปลง ต่อมาในงานศิลปะลัทธิอิมเพรชช่ันนิสม์ โพสอิมเพรชช่ันนิสม์ ได้มีการน า

หลักวิทยาศาสตร์ ที่ว่าด้วยแสงสีขาวนั้นเมื่อผ่านปริซึมท าให้เกิดเป็นสีต่างๆ7สี จึงท าให้ความเข้าใจว่า

แสงนั้นมีสีขาว นั้นได้แตกต่างออกไปจากเดิมท าให้ยุคความแตกต่างจากยุคที่ผ่านมาผนวกด้วยแนวคิด

ทาง วิทยาศาสตร์นั้นเริ่มมีผลต่อความคิดการสร้างงานศิลปะ     ต่อมาเมื่อเทคโนโลยีนั้นได้มีการ

พัฒนาไปอย่างมากได้มีศิลปินหลายคนได้น าแสงไฟที่มาจากแสงประดิษฐ์มาสร้างสรรค์งานศิลปะไมว่่า

จะเป็น James Turrell, Leo Villareal, Dan Flavin และอื่นๆอีกหลายคนที่ได้น าแสงมาสร้างสรรค์

เป็นงานศิลปะโดยตรงและท าให้เกิดการรับรู้และการเข้าใจต่อแสงที่มีงานศิลปะนั้นได้ แตกต่างออกไป

จากเดิมอย่างมาก   

         ข้าพเจ้ามีความสนใจการรับรู้ที่เกิดข้ึนจากแสงที่มีผลต่ออารมณ์ความรู้สึกผ่านสีที่เกิดจากแสง

เพื่อสร้างผลงานจิตรกรรมที่เกิดจากแสงไฟแอลอีดี โดยต้องการขยายความเป็นไปได้ต่างๆในการรับรู้

งานจิตรกรรมผ่านสื่อที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ (จิตรกรรมแสง)  ข้อมูลส่วนใหญ่ที่ข้าพเจ้าใช้ในการอ้างอิง

เพื่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนั้น จึงต้องศึกษาจิตวิทยาการมองสี ทฤษฏีสี ทฤษฏีแสง  ปฏิกิริยา

ทางวิทยาศาสตร์ที่เกิดจากการมอง และข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ สิ่งเหล่าน้ีล้วนมีส่วน
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ช่วยในการศึกษา พัฒนาแนวความคิดงานของข้าพเจ้า เพื่อท าความเข้าใจและน าความรู้เหล่านี้มา

วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้ึนใหม่ และน ามาสร้างเป็น ผลงานศิลปนิพนธ์ ชุด “การทับซ้อน ซ่อนอยู่ของ

สีในแสง”ข้ึน 

 

วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์           

         ข้าพเจ้าต้องการศึกษาความเป็นไปได้ต่างๆในการสร้างการรับรู้ของสีที่ซ่อนอยู่ผ่านการมอง 

ของแสง ผ่านการใช้วัตถุที่สร้างแสง(โปรเจคเตอร์ ,ไฟแอลอีดี และอื่นๆ) และวัสดุอื่นๆที่สามารถ

น ามาใช้ร่วมและมีผลต่อแสงเพื่อการสร้างสรรค์งานศิลปะ 

แนวความคิดในการสร้างสรรค์  

        ข้าพเจ้าต้องการน าเสนอผลงานจากสื่อที่มาจากแสงไฟผ่านกระบวนการเทคนิคต่างๆที่  

น ามาใช้เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์ใหม่ๆเพื่อให้เกิดการสร้างสภาวะของอารมณ์ต่างๆหรือการรับรู้ที่ 

แปลกไปใจจากเดิม 

ขอบเขตของโครงการ                                                            

         ด้านรูปแบบ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากแสงของ โปรเจคเตอร์,เลเซอร์ หรือ ไฟแอลอีดี ผ่าน

รูปแบบรูปแบบศิลปะจัดวาง(installation art) ด้านเนื้อหา น าเสนอสภาวะการรับรู้และอารมณ์ต่างๆ

ด้วยแสง 

 

วิธีการศึกษา  

        ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากการทดลองเทคนิคต่างๆ และจากผู้เช่ียวชาญทางด้านสื่อที่ น ามาใช้ ใน

การสร้างสรรค์ 

            

แหล่งข้อมูล  

         ผู้เช่ียวชาญด้านเทคนิค อินเทอร์เน็ต การทดลอง 
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อุปกรณ์ท่ีใช้ในการท าศิลปนิพนธ์  

         ไฟแอลอีดี,กระจก,อะคริลิค,เหล็ก 
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บทท่ี 2 

ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค ์

 

ในบทนี้จะเป็นการศึกษาแนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ จิตวิทยาของการมองเห็นสี แสง 

และการรับรู้ของมนุษย์ต่อแสงโดยที่ข้าพเจ้าน้ันได้มีความสนใจค้นคว้าหาข้อมูลเหล่าน้ีเพื่อมาพัฒนา

งานในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยแรกเริ่มที่ข้าพเจ้านั้นได้ทดลองและสังเกตจากเทคนิคที่ข้าพเจ้าได้

น ามาสร้างสรรค์นั้นต้องมีความเข้าใจไม่ว่าจะข้อมูลในทางด้านเทคนิค (ทฤษฎีสี) ข้อมูลในด้าน

จิตวิทยา และศิลปินที่เป็นแรงขับเคลื่อนให้กับการสร้างสรรค์ผลงานนี้ เพื่อที่จะน าข้อมูลเหล่าน้ีมาเพือ่

ท าความเข้าใจและใช้เพื่อสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ข้าพเจ้านั้นต้องการไว้ เพื่อให้การสร้างสรรค์

ผลงาน ศิลปนิพนธ์ นั้นมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

 

จิตวิทยาการมองเห็นส ี

         (Angela Wright, 2004) กล่าวว่า สี คือแสงที่เดินทางผ่านมาที่ตัวเรา ในรูปแบบของคลื่นจาก

ดวงอาทิตย์ เมื่อแสงได้กระทบกับวัตถุสีอะไรก็ตาม สิ่งของเหล่าน้ันจะดูดซับคลื่นแล้วสะท้อนคลื่นกลบั

เข้ามาที่ตา ซึ่งท าให้เรานั้นได้เห็นสีและรูปร่างของสิ่งนั้น เมื่อแสงเข้ามากระทบที่ตาของมนุษย์ คลื่น

ความถ่ีของแสงที่ต่างชนิดกัน มีผลกระทบต่อความรู้สึกนึกคิดและการท างานทางกายภาพของการ

มองเห็นของเรา โดยสังเกตได้ว่าเมื่อเรามองแดง ส้ม หรือ สีจ าพวกวรรณะร้อน เราจะมีความรู้สึกที่

แตกต่างจากการมองสีจ าพวกสีน้ าเงิน สีพื้นฐานที่มีคุณลักษณะทางจิตวิทยา มี 11 สี โดยแต่ละสีมี

คุณลักษณะเฉพาะตัวส่งผลกระทบถึงการรับรู้อารมณ์ความรู้สึก และสามารถรับรู้ได้แม้จะมีการ

เปลี่ยนแปลงของความเข้มสี โทนสีหรือความสดของสี โดยทุกสีพื้นฐานล้วนมีผลกระทบทางจิตวิทยา

ทั้งทางบวกและทางลบ โดยคุณลักษณะทางจิตวิทยาของสีทั้ง 11 สี มีดังต่อไปนี้ 
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แดง  

เป็นสีที่แสดงออกจากกายภาพ เป็นสทีี่ความยาวของคลื่นมากที่สุด สีแดงจงึเป็นสีที่

มีพลงั 

ลักษณะบวก :  กล้าหาญ แข็งแกรง่ อบอุ่น พลังงาน การกระตุ้นความเปน็ชาย ความ

ตื่นเต้น  

ลักษณะลบ         :  โมโห ก้าวร้าว แรงปะทะ ความเครียด  

 

สีฟ้า  

เป็นสีที่แสดงออกทางปัญญา สีน้ าเงินเป็นสีของจิตใจและผอ่นคลายเป็นหลกั มัน

ส่งผลกระทบต่อเราทางจิตใจมากกว่า   

 

ลักษณะบวก  : ปัญญา การสื่อสาร ความไว้วางใจ ประสิทธิภาพ ความเงียบสงบ หน้าที่ 

ตรรกะ ความเย็น ภาพสะท้อน ความสงบ 

ลักษณะลบ         : ความเย็นความเหงาขาดอารมณ์ความรูส้ึกไม่เป็นมิตร  

 

สีเหลือง  

เป็นที่แสดงออกทางอารมณ์ ความยาวคลื่นสเีหลืองนั้นค่อนข้างยาวและน่าตื่นเต้น 

ในกรณีนี้การกระตุ้นคืออารมณ์ดังนั้นสีเหลืองเป็นสีที่แข็งแกร่งทีสุ่ดในทางจิตวิทยา   

ลักษณะบวก : การมองโลกในแง่ดี ความมั่นใจ ความภาคภูมิใจในตนเอง บุคลิกภาพ

ด้านบุคลิกภาพ ความแข็งแกร่งทางอารมณ์ ความเป็นมิตร ความ

สร้างสรรค์ 

ลักษณะลบ        : ความไร้เหตุผล ความกลัว ความเปราะบางทางอารมณ์ ความซึมเศร้า 

ความวิตกกังวล การฆ่าตัวตาย 
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สีเขียว  

เป็นที่แสดงออก ความสมดลุ       

ลักษณะบวก : ความสามัคคี สมดุล เครื่องดื่ม ความรกัสากล ส่วนที่เหลือ การฟื้นฟู 

การรบัรอง การรับรู้ด้านสิง่แวดล้อม ความสมดุล สันติภาพ 

ลักษณะลบ : ความเบื่อหน่าย ความซบเซา ความเมือ่ยล้า  

 

สีม่วง 

เป็นสีที่มีความยาวคลื่นทีส่ั้นทีสุ่ด เป็นสีที่แสดงถึงความตระหนักในระดบัทีสู่งข้ึนของ

ความคิด โดยเฉพาะในด้านของจิตวิญญาณ (spiritual)                                        

ลักษณะบวก : การรบัรู้ทางจิตวิญญาณ การบรรจุ วิสัยทัศน์ ความหรหูรา ความถูกต้อง 

ความจริง คุณภาพ 

ลักษณะลบ : การเหลียวหลัง การเสื่อมสลาย การปราบปราม ปมด้อย  

 

         สีส้ม 

 เนื่องจากสสี้มเป็นการรวมตัวของสีแดงและเหลือง จงึเป็นสทีี่กระตุ้นและปฏิกริิยาต่อ

การรวมกันของร่างกายและอารมณ์ ซึ่งท าให้มุ่งเน้นจิตใจของเราไปในเรือ่งของความ

สะดวกสบายทางกายภาพ - อาหารความอบอุ่นทีพ่ักพิง                                

ลักษณะบวก : ความจริงจังความอบอุ่นธรรมชาติความเป็นธรรมชาติความน่าเช่ือถือ

การสนบัสนุน 

ลักษณะลบ : การกีดกัน ความไม่พอใจ ความเหลื่อมล้ า 

 

สีชมพู       

             สีชมพูเป็นสทีี่ทรงพลัง มันแสดงใหเ้ห็นถึงหลักการของผู้หญงิและการอยู่รอดของ                                                          

          สายพันธ์ุ; มันบ ารุงและผ่อนคลายร่างกาย สีชมพมูากเกินไปจะมกีารระบายออกทาง 

          ร่างกายและอาจท าใหร้่างกายค่อนข้าง                                            

ลักษณะบวก : ความสงบสุขทางกายภาพ การเลี้ยงดู ความอบอุ่น ผูห้ญงิ ความรัก เรื่อง

เพศ 

ลักษณะลบ      : ยับยั้ง อารมณ์กลัวที่แคบ ความอ่อนแอทางกายภาพ  
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สีเทา 

ลักษณะบวก    : ความเป็นกลางทางจิตวิทยา 

ลักษณะลบ     : ขาดความมั่นใจ ความช้ืน ซึมเศร้า การจ าศีล ขาดพลงังาน สีเทาบรสิุทธ์ิ

เป็นสีเดียวที่ไม่มีคุณสมบัตทิางจิตวิทยาโดยตรง  

 

สีด า 

ลักษณะบวก   : ความซับซ้อน ความเย้ายวนใจ ความปลอดภัย, ความปลอดภัยทาง

อารมณ์ประสิทธิภาพ 

ลักษณะลบ    : การกดข่ี ความหนาวเย็น การคุกคาม ความหนักเบา สีด าเป็นสีทีม่ี

ลักษณะการดูดพลงังานจากสิง่รอบข้าง 

 

ขาว                                                     

ลักษณะบวก    : สุขอนามัย ความปลอดเช้ือ ความคมชัด ความบริสุทธ์ิ ความสะอาด 

ความเรียบง่าย ความซับซ้อน 

ลักษณะลบ      : ความแห้งแล้ง ความเย็น อุปสรรค ความเป็นมิตร อภิสิทธ์ิ เช่นเดียวกับสี

ด าคือการดูดซับทั้งหมดดังนั้นสีขาวจึงเป็นภาพสะท้อนทั้งหมด ผลก็คือมัน

สะท้อนพลงัทั้งหมดของสเปกตรัมเข้าสู่ดวงตาของเรา 

 

สีน้ าตาล 

น้ าตาลประกอบไปด้วยสีแดงและสีเหลืองโดยมเีปอร์เซ็นต์สดี าขนาดใหญ่ ดังนั้นจึง

มีความร้ายแรงเช่นเดียวกับสีด า แต่อบอุ่นและนุ่มกว่า  

ลักษณะบวก    : ความจริงจัง ความอบอุ่น ธรรมชาติ ความเป็นธรรมชาติ ความน่าเช่ือถือ 

การสนบัสนุน 

ลักษณะลบ      : ขาดอารมณ์ขัน ความหนักเบา ขาดความซับซอ้น  
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ปฏิกิริยาของสีทางด้านวิทยาศาสตร ์

         ดวงตาของมนุษย์ สามารถมองเห็นสีได้ไม่น้อยกว่า 7 ล้านสี และสีทั้งหลายที่มองเห็นน้ัน มีผล

ต่อการรับรู้ แต่สิ่งที่ตาเห็นนั้น อาจแปรเปลี่ยนไปจากความจริง หรือหลอกตาได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อเรา

เปลี่ยนสายตา จากการจับจ้องสีใดสีหนึ่ง ไปมองยังสิ่งใหม่ สีเดิมที่ติดตามาอาจ ท าให้สีของวัตถุใหม่

นั้น เปลี่ยนไปจากสีที่แท้จริงได้ ทั้งนี้เพราะเกิดจากการปรับสภาพของดวงตาต่อสิ่งที่ปรากฏ โดยที่เรา

อาจไม่เคยสังเกต สิ่งเหล่านี้ คือปฏิกิริยาของสีทางด้าน การมองเห็น (Visual Effect) ที่ส าคัญ มี

ดังต่อไปนี ้

 

2.1 ภาพติดตา (After-image) 

ปฏิกิริยาของสี ที่มีผลกับการมองเห็น ที่ส าคัญประการหนึ่งคือ เรื่องของภาพติดตา

(After-image) ถ้าเรา จ้องมองสีใดสีหนึ่ง ประมาณ 3-5 นาที แล้วเคลื่อนสายตามามอง พื้น

กระดาษสีขาว หรือสีเทา ทันทีทันใด เราจะมองเห็นสีคู่ตรงข้าม (Complementary Color) 

ของสีนั้นปรากฏข้ึนบนพื้นสีขาว หรือพื้นสีเทานั้น ภาพที่เห็นภายหลังนี้ เรียกว่าภาพติดตา  

 

 

 

ภาพที่ 1 ตัวอย่างของภาพติดตา หากจ้องมองสเีขียวที่อยู่ทางด้านซ้ายเป็นระยะเวลา 30 
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2.2 จากแสงสู่สี (From Light to Color) 

 ไม่มีใครแน่ใจได้เลยว่า สีที่เรามองอยู่นั้นกับเขาอีกคนที่มองสีเดียวกับที่เรามองนั้น เราจะเห็น
สีๆนั้นเป็นไปในทางเดียวกันได้ เราสามารถเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของสี และแม้แต่ที่ท าให้เกิด
ปัญหา เราสามารถถามเรื่องสีกลุ่มที่อยู่ร่วมกันหรือเพื่อจับคู่แตกต่างกันนิดหน่อยกับตัวอย่างที่
เหมือนกัน ข้ันตอนดังกล่าวนั้นสามารถหลีกเลี่ยงการอ้างอิงถึงช่ือสี แต่เราไม่สามารถสรุปได้ว่าบุคคลที่
มีพื้นเพเหมือนกันมีวัฒนธรรมที่แตกต่างแต่มีมาตรฐานเดียวกันส าหรับสิ่งที่พวกเขาคิดว่า "คล้ายคลึง"  
"เหมือนกัน" หรือ "แตกต่างกัน" แต่อย่างไรก็ตามภายใต้ข้อจ ากัดเหล่าน้ี แต่การรับรู้อารมณ์ความรู้สึก
ของสีนั้นยังคงคล้ายคลึงกัน แม้จะเป็นคนที่มีอายุต่างกัน มีภูมิหลังที่แตกต่างกัน หรือเกิดในวัฒนธรรม
ที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามเป็นเรื่องจริงที่ว่า เมื่อผู้ชมถูกขอช้ีให้เห็นสีบางสีในสเปกตรัม นี่เป็นเพราะ
สเปกตรัมเป็นสเกลความต่อเนื่องของการไล่ระดับสีและเพราะผู้คนรู้สึกที่แตกต่างกันโดยใช้ช่ือสีที่
ต่างกัน (Arnheim Rudolf,1974) 

 

2.3 สีเปลีย่นแปลงตามสภาพแวดล้อม (Color Illusion) 

         ปฏิกิริยาของสทีี่สง่ผ่านดวงตามาสูส่มองที่มนุษยร์ับรูไ้ด้น้ัน นอกจากจะรับรู้จากคุณสมบัติทาง

กายภาพ (Physical Properties) ของสีแล้ว สี ยังมีการแปรเปลี่ยนคุณสมบัติทางการมองเห็น อันเกิด

จากสทีี่แวดล้อมตัวมันเองด้วย บางลักษณะ อาจเรียกว่า สีลวงตา (Color Illusion) 

        ในธรรมชาติ สีทีส่ดใสจะสะท้อนแสงได้ดีกว่า และกระตุ้นสายตาให้สนใจ จบัจ้องได้ดีกว่าสีไม่

สดใส โดยเฉพาะสีเหลอืง เป็นสีทีส่ะดุดตาทีสุ่ดในจ านวนสีที่ตามนุษยส์ามารถมองเห็น (Visible 

Color) เป็นสทีี่ใช้ในการกระตุ้นเตือน เช่น ใช้เป็นเครื่องหมายใหป้ฏิบัติตาม สีทีม่ีการตัดกันอย่าง

รุนแรง จะจ าแนกแยกแยะ วัตถุได้ชัดเจนกว่าสีกลมกลืน คุณสมบัติทัง้หลายของสีต่างๆเหล่าน้ี เมื่อ

น ามาอยู่ร่วมกันแล้ว จะก่อให้เกิดปฏิกิริยาทางการมองเห็นมากมาย  

 

2.4 ทฤษฎีสี (Theory of Color) 

         ทฤษฎีสี (Theory of Color) หมายถึง ทฤษฎีของแม่สีที่เป็นต้นก าเนิดของการผสมสีเพื่อให้

เกิดเป็นสีต่างๆ เพื่อน าไปใช้สร้างงานด้านต่างๆ โดยเฉพาะการน าไปใช้ในงานออกแบบทัศนศิลป์ทุก

สาขา ทฤษฎีสีที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบทัศนศิลป์ สามารถแบ่งได้เป็น 2 แบบคือ ทฤษฎีสีแสง 

(Light Color) และทฤษฎีสีวัตถุธาตุ (Pigmentary Color) โดยทฤษฎีสีแสง เป็นการผสมสีแสง 



10 
 

 
 

เรียกว่า การผสมแบบบวก (Additive Mixing) และทฤษฎีสีวัตถุธาตุ เป็นการผสมของรงควัตถุ 

(Pigment) เรียกว่าการผสมแบบลบ (Subtractive Mixing)  

 

ทฤษฎีสีแสง (Light Color) 

         ทฤษฎีสีแสง หรือ แม่สีบวก (Additive Color) แม่สีของนักวิทยาศาสตร์ (Scientific Color) 

หรือแม่สีแสงสีเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกันระหว่าง สี ความร้อน และแสง จากการค้นพบของ เซอร์ไอแซค 

นิวตัน พบว่าแสงอาทิตย์ประกอบด้วยสีต่าง ๆ รวมกันอยู่ เมื่อให้แสงอาทิตย์ส่องผ่านแท่งแก้วรูป

สามเหลี่ยม (Prism) แสงที่ผ่านออกมาอีกด้านหนึ่ง จะมี 7 สี คือ ม่วง คราม น้ าเงิน เขียว เหลือง แสด 

แดง และถ้าน าสีทั้ง 7 นี้ มาเรียงบนวงกลมน าไปหมุนเร็ว ๆ บนแป้นหมุน จะเห็นสีทั้ง 7 รวมกันเป็นสี

ขาว แสดงให้เห็นว่า แสงในธรรมชาตินั้นมีอยู่ถึง 7 สี แต่รวมกันอยู่ เรียกว่า Spectrumแม่สีบวก 

(Additive Color) หรือแม่สีวิทยาศาสตร์ มี 3 สี คือ 

 

         1. สีแดง (Red, R) 

         2. สีเขียว (Green, G) 

         3. น้ าเงิน (Blue, B) 

 

การผสมสีแบบบวก (Additive Color Mixing) 

         การผสมสีแบบบวก เป็นรูปแบบการผสมของแสง ไม่ใช่การผสมของวัตถุที่มีสีบนกระดาษ 

เนื่องจากแสงสีขาว ประกอบด้วยล าแสงที่มีสีต่าง ๆ  ตามความยาวคลื่นแสง ความยาวคลื่นแสงพื้นฐาน 

ได้แก่ สีแดง เขียว และน้ าเงิน เมื่อคลื่นแสงเหล่านี้มีการซ้อนทับกัน ก็จะก่อให้เกิดการบวก และ

รวมตัวกันของความยาวคลื่นแสง จึงเป็นที่มาของช่ือ “สีแบบบวก” (Additive Color) แสงหรือแม่สี

ทั้งสามนี้ เป็นสีข้ันต้น เมื่อผสมเข้าด้วยกันเป็นคู่ หรือการผสมสีแบบบวก (Additive Mixing) จะได้สี

ข้ันที่สอง ดังนี้ 
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แสงสีแดง (Red) ผสมแสงสีเขียว (Green) จะได้สีเหลอืง (Yellow) 

แสงสเีขียว (Green) ผสมแสงสีน้ าเงิน (Blue) จะได้สีน้ าเงินแกมเขียว (Cyan) 

แสงสีแดง (Red) ผสมแสงสีน้ าเงนิ (Blue) จะได้สีแดงแกมมว่ง (Magenta) 

 

ทฤษฎีสีวัตถุธาตุ (Theory of Pigmentary Color) 

         หรือทฤษฎีสีของช่างเขียน (Artist) ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับ เรื่องของ ล าแสงแต่อย่างใด แต่
เกี่ยวเนื่องกับการดูดกลืนและ สะท้อนแสง ของวัตถุต่าง ๆ เมื่อแสงสีขาวส่องมายังวัตถุหนึ่ง ๆ วัตถุนั้น
จะดูดกลืนแสง ที่ความยาวคลื่นบางระดับไว้ และสะท้อนแสงที่เหลือออกมาให้เราเห็น  

         สีข้ันต้น เมื่อ มีการผสม ของรงควัตถุหรือวัตถุมีสี จะเกิดการ รวมกันของสีที่จะถูกดูดกลืนไว้ 
ท าให้ปริมาณแสง ที่จะสะท้อนออกมาลดลง จึงเป็นที่มาของช่ือ สีแบบลบ (Subtractive Color) หรือ
เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า แม่สีวัตถุธาตุ (Pigmentary Color) เพราะเป็นการผสมของรงควัตถุ (Pigment) 
ที่เป็นวัตถุธาตุสีต่าง ๆ เมื่อรวมสีวัตถุธาตหลาย ๆสีเข้าด้วยกัน ก็จะ เห็นเป็น สีด า เพราะมีการดูดกลืน
แสงทุกสี ไว้ทั้งหมด สีประเภทนี้ ศิลปิน หรีอช่างเขียน (Artist) ได้น ามาเป็นทฤษฎีสีในการเขียนภาพ 
จึงเรียกกัน ในอีกช่ือหนึ่งว่า แม่สีช่างเขียน (Artist Color) เมื่อสีทั้งสามมีการผสมกันเป็นคู่ ๆ ก็จะเกิด
เป็นสีต่าง ๆ และเมื่อผสมกันไปเรื่อย ๆ ในข้ันสุดท้าย ท าให้ไม่มีแสงสีใด สามารถสะท้อนออกมาไดั้ ก็
จะเป็นความมืด หรือสีด าอาจเรียกได้ว่า เป็นการผสมสีแบบลบ (Subtractive Mixing) 

ภาพที่ 2 การผสมสีแบบบวก 
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แม่สีลบ (Substractive Color) แม่สีของช่างเขียน (Artist Color) 
หรือแมส่ีวัตถุธาตุ (Pigmentary color) ประกอบด้วยสี 3 ส ีคือ 

         สีเหลือง (Yellow) 
         สีแดง (Red) 
         สีน้ าเงิน (Blue) 

สีทั้ง 3 สีนี้ เรียกว่า 
สีขั้นที่ 1 (Primary Color)  

และเมือ่น าเอาแมส่ี 3สี หรือแมส่ีข้ันที่ 1 มาผสมเข้าด้วยกันในปริมาณทีเ่ท่า ๆ กันจะเกิดเป็นสีใหม่ขึ้น
อีก 3 สี เรียกว่า 

สีขั้นที่ 2 (Secondary Colors) คือ 

สีแดง ผสม สีน้ าเงิน เป็น สีม่วง (Violet) 
สีแดง ผสม สเีหลือง เป็น สสี้ม (Orange) 
สีน้ าเงิน ผสม สีเหลอืง เป็น สีเขียว (Green)  

สีขั้นที่ 3 (Tertiary Colors) 
เกิดจากการน าเอาสีข้ันที่ 2 ผสมกบัแมส่ี (สีข้ันที่ 1) 
ก็จะได้สีใหมเ่พิ่มข้ึนอีก 6 สี ด้วยกัน คือ 

สีแดง ผสม สมี่วง เป็น สมี่วงแดง (Red – Violet) 
สีน้ าเงิน ผสม สีม่วง เป็น สีม่วงน้ าเงิน (Blue – Violet) 
สีน้ าเงิน ผสม สีเขียว เป็น สเีขียวน้ าเงิน (Blue - Green) 
สีเหลือง ผสม สเีขียว เป็น สีเขียวเหลอืง (Yellow – Green) 
สีเหลือง ผสม สสี้ม เป็น สีสม้เหลอืง (Yellow – Orange) 
สีแดง ผสม สสี้ม เป็น สีสม้แดง (Red – Orange) 

  

จากการผสมของสีข้ันที่ 1 สีข้ันที่ 2 และสีข้ันที่ 3 จะได้สีรวมทั้งหมด 12 สี และถ้าน ามาจัดผังเป็น
วงกลม กจ็ะได้สเีรียงจากอ่อนไปหาแก่ ก็จะได้วงสี ดังนี ้
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         และวงสีนี้ (Color Wheel) เรียกว่า วงสีธรรมชาติ (Natural order of color) ซึ่งคิดค้น โดย 

Sir Isaac Newton ในปี ค.ศ.1666 วงสีนี้ มีประโยชน์ ในการก าหนด แผนหรือ วิธีการใช้สีวิธีต่าง ๆ 

เพราะจะเป็นแผนผัง ที่เห็นได้ชัดเจน เช่น จะสังเกตเห็นว่าสีย่อมเรียง ไปตามล าดับอ่อนที่สุด คือ สี

เหลือง ส่วนสีที่แก่ที่สุด คือ สีม่วง น้ าหนักของสี (Value) อยู่ในระบบที่อาจกล่าวได้ว่าผสานกลมกลืน

กัน และเมื่อน าเอา สีเหลือง ไว้ส่วนบนสุด สีม่วงซึ่งอยู่ทิศทางตรงกันข้าม จะอยู่เบื้องล่าง เราก็จะเห็น

ว่า สภาพของสีแยกออกเป็น 2 ฝ่าย ฝ่ายหนึ่งประกอบด้วย สีเหลือง ส้ม แดงและม่วงแดง อีกฝ่ายหนึ่ง

ประกอบด้วยเขียวเหลือง เขียว น้ าเงิน สีฟ้า ม่วงครามและสีม่วง 

 

 

ภาพที่ 3 วงสีธรรมชาติ 
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         และถ้าจัดเรียงสีในวงสีนี้ เป็นกลุ่มใหญ่ ๆ (เฉพาะสีข้ันที่ 2 ) และปรับ วงสีในลักษณะ ดังภาพ

ที่ 4.2.2 - 6 ก็จะเห็นว่า สภาพของสี แยกออกเป็น 2 ฝ่าย ซ้าย - ขวา ฝ่ายขวา ประกอบด้วยสีเหลือง, 

สีส้ม, สีแดง และ สีม่วงแดง จะเป็นสี ที่ดูอบอุ่น และ ฝ่ายซ้ายประกอบด้วย สีเ ขียว, สีเขียวน้ าเงิน, สี

น้ าเงิน สีม่วงน้ าเงิน จะดูเป็นสีเย็น และถ้าแบ่งครึ่ง บน - ล่าง ฝ่ายบน จัดเป็นสีอ่อน และฝ่ายล่าง จะ

เป็นสีที่มีน้ าหนักแก่ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 ภาพวงสีแยกระหว่างสีอ่อนกบัสีแก ่
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ทฤษฎีของมันเซล 

ทฤษฎีสีของมันเซล หรือระบบสีของมันเซล (The Munsell Colors System) 

         เป็นทฤษฎีสี ที่มีอิทธิพลและ ถูกน ามาใช้ อย่างแพร่หลาย ในวงการสี ผู้คิดค้นทฤษฎีนี้ก็ คือ 

อัลเบิร์ต เฮนรี่ มันเซล (Albert Henry Munsell) จิตรกรชาวอเมริกัน เมื่อปี ค.ศ. 1898 เขาได้

ออกแบบ ผังของสีเป็นลักษณะรูปทรงกลม หรือผัง ที่มีการแผ่ กระจาย ของสี ออกจากศูนย์กลาง

เหมือนต้นไม้ และก าหนดช่ือ และต าแหน่งของสี ที่ผสมกัน อย่าง หลากหลายน้ี ออกเป็นตัวอักษร 

และตัวเลข มันเซล ตีพิมพ์ ผลงานค้นคว้านี้ ในช่ือว่า Color Notation ในปี ค.ศ. 1905 และได้ถูก

พิมพ์ซ้ าอีกนับไม่ถ้วน ท าให้ทฤษฎีสีของมันเซล ได้เป็นที่ยอมรับ กันอย่าง กว้างขวาง และถูกน ามาใช้

ศึกษา อ้างอิง ในวงการ ใช้สีในทุกวงการ มาจนทุกวันน้ี 

 

 

 

         ทฤษฎีสีของมันเซล มีลักษณะกระจาย ออกจากแกนกลาง (Axis) แกนกลางนี้ เป็น รูปทรง 

กระบอกตามแนวตั้ง ก าหนดเป็นแกน ของ ค่าน้ าหนัก ของสีกลาง (Neutral Grey Value) ส่วนบน

ของแกน ก าหนดเป็นค่าน้ าหนักของสีขาว และส่วนล่าง ของแกน ก าหนด เป็นค่าน้ าหนัก ของสีด า 

ภาพที่ 5 งานค้นคว้าทฤษฎีสีของมันเซล 
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ระหว่างสีขาวและสีด า คือน้ าหนักของ สีเทา จากเทาแก่ไปเทาอ่อน (รายละเอียดในหัวข้อ Value)จาก

แกนกลาง กระจายออกโดยรอบ เป็นรัศมี วงกลม จะเป็นต าแหน่งของ Hue คือสีต่าง ๆ ประเภท 

Chromatic color โดย Hue จะมีจุดเริ่ม จากสีเทา ในแกนกลาง ซึ่งสีเหล่านั้นจะมีความไม่สดใส 

(Low Chroma)พุ่งออกมาถึงเส้นรอบวง และสีนั้น จะมี ความจัด หรือความสดใสเพิ่มข้ึน จนถึงสูงสุด 

(High Chroma) แสดงค่าของ Hue อย่างชัดเจน (รายละเอียดในหัวข้อ Hue และ Chroma) 

มิติของสีตามทฤษฎีมันเซลล์ (Munsell’s Dimension of Color) 

         จากรูปแบบทฤษฎีสีของมันเซล แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ใน 3 มิติ (Three Dimension) 

คือ Hue / Value / Chroma ซึ่งความสัมพันธ์นี้ ท าให้ได้ สีที่แตกต่าง กันออกมามากมาย นับไม่ถ้วน 

มีรายละเอียด ดังนี้ 

         1. Hue คือคุณสมบัติที่ระบุว่าเป็นสีใดสีหนึ่ง และมี ความแตกต่างจากสีอื่น และสีนั้นเป็นสี

ประเภท Chromatic Color เช่น สีแดง สีเขียว สีเหลือง เป็นต้น มันเซลได้ก าหนด Hue หรือ สีหลัก

ในวงจรสี ของเขา ไว้จ านวน 5สี คือ 

         แดง (Red) 

         เหลีอง (Yellow) 

         เขียว (Green) 

         น้ าเงิน (Blue) 

         ม่วง (Purple) 

 

         และได้วางต าแหน่งสีทั้ง 5 สีนั้น เรียงล าดับเป็นรูปวงกลม ตามเข็มนาฬิกา เว้นระยะห่างแต่ละ

สี เท่ากัน เริ่มจาก แดง,เหลือง,เขียว,น้ าเงิน และ ม่วงแดง มันเซล ได้ก าหนดว่า สีหลักเหล่าน้ี แต่ละสี 

จะผสมกัน เรียงล าดับไปไปยังอีกสีหนึ่ง ก็จะได้สีใหม่ เพิ่มข้ึนมา อย่างไม่มีที่สิ้นสุด 
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                                                     ภาพที่ 6 วงสี Hue 

         ตัวอย่างเช่น เริ่มจากสีแดง ผสมกับสีเหลือง ในปริมาณต่าง ๆ ก็จะได้ Hue เพิ่มข้ึนมา ไล่สี

ตั้งแต่ แดง ส้ม เหลือง เป็นต้น และท าในลักษณะ เดียวกันนี้กับสีหลักอื่น ๆ คือ เหลือง กับเขียว , 

เขียวกับน้ าเงิน , น้ าเงินกับม่วง และม่วงกับแดง ในที่สุดก็จะมาบรรจบกัน ที่จุดเริ่มต้น คือสีแดงจาก

การผสมกัน ของสีหลัก 5 สี ก็จะเกิด สีใหม่เพิ่มข้ึนอีก 5 สี เป็นสีรอง แทรกระหว่างสีหลัก ในวงสีของ

มันเซล คือ 

         ส้ม (Yellow Red) 

         เขียวเหลือง (GreenYellow) 

         เขียวน้ าเงิน (Green Blue) 

         ม่วงน้ าเงิน (Purple Blue) 

         ม่วงแดง (Red Purple) 

         สีหลัก และสีรองรวมกันเป็น 10 Hue เรียง อยู่ ในวงสี ซึ่งมันเซลได้ก าหนด อักษรย่อ ของ แต่

ละสี โดย เริ่มจาก สีแดง ดังนี้ R , YR , Y , GY , G , BG , B , PB, P , และ RP 
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ภาพที่ 7 การแบง่วงสีของมันเซล 

         มันเซล ได้แบ่งส่วนของวงสี ออกเป็น 100 ส่วน และใช้ตัวเลขกับช่ือย่อสี ก ากับแต่ละสี ของสี

หลัก และสีรอง ดังนี้ 5R , 5YR , 5Y , 5GY , 5G , 5BG , 5B , 5PB, 5P , และ 5RP ส าหรับการแบ่ง

ส่วน และก าหนดตัวเลข ที่ละเอียด ระหว่างสีเหล่าน้ัน ให้ศึกษาจากวงสีตัวอย่างซึ่งตัวเลขและตัวอักษร 

ที่ก ากับสีนี้ เป็นค่ามาตรฐาน ส าหรับน าไปใช้ อ้างอิง ในงานที่ เกี่ยวข้องต่อไป ตัวอย่างเช่น 5R 

หมายถึงสีแดงจัด 2.5R คือสีแดงออกไปทางม่วง 2.5R คือสีส้มออกไปทางเหลือง เป็นต้น 

 

 

2.5 ปริมาณแสง (The amount of light)  

         (Christopher Cuttle, 2015) ลักษณะส าคัญที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจในการออกแบบ

แสงสว่างคือ ลักษณะของความสว่างหรือความสลัวโดยรวมที่พื้นที่นั้นๆต้องการเป็นอย่างไร ต้องให้

แสงสว่างมากเพียงใดเพื่อให้ผู้คนสามารถท างานที่เกี่ยวข้องกับบริบทของพื้นที่นั้นๆ ไม่ว่าจะมีกิจกรรม

ใดเกิดข้ึนภายในพื้นที่ ยกตัวอย่างเช่นในห้องโถงธนาคาร เราจ าเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวนับนั้น

สว่างข้ึน เพื่อแสงสว่างที่เพียงพอเพื่อให้พนักงานธนาคารท างานตลอดเวลาวันท างานโดยปราศจาก

ความเครียด โดยหลักแล้วการออกแบบแสงสว่างภายในพื้นที่ ควรมองจากการใช้งานและความ

ต้องการในการใช้แสงภายในพื้นที่นั้นๆ รวมถึงบรรยากาศโดยรวมที่ต้องการให้เกิดข้ึน ไม่ว่าจะเป็น

บรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่สดใส มีชีวิตชีวา กระตุ้นให้เกิดการท างาน หรือบรรยากาศสลัว ที่ท า
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ให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย อ่อนโยนหรือหม่นหมอง ล้วนเป็นผลลัพธ์จากการออกแบบปริมาณแสง

ทั้งสิ้น โดยทั้งหมดยังคงอยู่บนพื้นฐานที่ว่าไม่ควรสร้างสภาพแวดล้อมที่มีปริมาณของแสงน้อย

จนเกินไป มีความส่องสว่างไม่เพียงพอ ซึ่งจะท าให้การเคลื่อนไหวภายในพื้นที่เป็นไปอย่างยากล าบาก

ปริมาณของแสง สามารถเป็นผลลัพธ์ที่เลือก เพื่อน าเสนอความคมชัด อารมณ์ และความรู้สึกให้

สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม ขอบเขตที่ส าคัญส าหรับนักออกแบบที่จะเลือกว่าในบางสถานการณ์ความ

ประทับใจโดยรวมจะเป็นของพื้นที่สว่างหรือพื้นที่สลัวหรือบางสิ่งบางอย่างในระหว่าง เห็นได้ชัดว่า 

การแสดงผลที่ผู้เข้าชมจะได้รูปแบบของพื้นที่จะได้รับผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญจากการตัดสินใจของ

นักออกแบบ 

 

3.ศิลปินที่เป็นแรงบันดาลใจในการสรา้งสรรค ์

          โดยศิลปินที่ ข้าพเจ้านั้นได้รับเป็นแรงบันดาลใจนั้นทั้งหมดเป็นศิลปินที่ใช้แสง ในการ

สร้างสรรค์ผลงานโดยที่ข้าพเจ้าขอกล่าวไว้ก่อนว่าตัวข้าพเจ้านั้น แทบจะไม่ได้มีโอกาสได้ไปพบชม

ผลงานของศิลปินทุกท่านที่ ข้าพเจ้านั้นได้หยิบยกข้ึนมาอ้างอิง ข้าพเจ้าจริงสามารถอ้างอิงจาก

ประสบการณ์ส่วนตัว ต่อนิทรรศการต่างๆที่ใช้แสงสี ในการประดับหรือตบแต่งที่มีความคล้ายคลึงกับ

ผลงานศิลปินที่ข้าพเจ้าได้อ้างอิงนั้นซึ่งศิลปินที่ข้าพเจ้าน้ันได้หยิบยกมาน้ันมีทั้งหมด 3 คนดังนี้ 

         1.เจมส์ เทอร์เรลล์ (James Turrell) 

         2.ลีโอวิลลารีล (Leo Villareal) 

         3.แดน ฟลาวิน (Dan Flavin) 

 

เจมส์ เทอร์เรลล์  
         เจมส์ เทอร์เรลล์ (James Turrell) เป็นศิลปินร่วมสมัยชาวอเมริกัน มีช่ือเสียงโด่งดังจาก 

ประติมากรรมจากแสงประดิษฐ์ โดยมีพื้นฐานมาจากการศึกษาคณิตศาสตร์ จิตวิทยาและศิลปะ โดย

ผลงานของเทอร์เรลล์ มุ่งเน้นการศึกษาระยะของแสง สู่รูปแบบที่ก่อให้เกิดการสะท้อนความสัมพันธ์

ของ แสงกับพื้นที่ ร่วมกับมีความรู้เกี่ยวกับเลนส์ สรีรวิทยา และจิตวิทยาการรับรู้ ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ชม

มีส่วนร่วม และเกิดการตั้งค าถามกับมุมมองและจิตวิทยาการรับรู้ด้านต่างๆของมนุษย์เจมส์ เทอรเ์รลล ์

จงใจสร้างพื้นที่ส าหรับแสงเพื่อให้ตอบสนองกับการรับรู้ทางจิตวิทยาของมนุษย์ พื้นที่ว่างนี้สร้างข้ึน
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เพื่อโอบอุ้มแสง ท าให้เราสามารถรู้สึกถึงการสัมผัสทางกายภาพของแสงได้ โดย สภาพแวดล้อมที่สร้าง

ข้ึนเพื่อรองรับแสงประดิษฐ์ของ เทอร์เรลล์ ถูกควบคุมอย่างเข้มงวด ไม่มีการวางวัตถุ ใดใด เพื่อเน้น

และดึงดูดสายตาของผู้ชมต่องาน ให้เกิดการครุ่นคิด พิจารณา และใช้จินตนาการผ่าน มุมมองของแต่

ละบุคคล ต่องานนั้นๆ นอกจากนี้ยังต้องการและพยายามท า ความเข้าใจขอบเขตของ ภายนอกและ

ภายในของพื้นที่ ความมีตัวตนและไม่มีตัวตนของแสง ระหว่างกายภาพของแสงในสถานะ ของการ

เป็นสิ่งแวดล้อม ในสถานะของการเป็นวัต ถุรวมถึงการขยายขอบเขตการรับรู้ของผู้ชม และ 

ความสามารถในการเข้าใจการมองเห็นของตนไม่สามารถนิยามขอบเขตภายใน-ภายนอกของที่ว่างนี้

ได้เหลือแต่การรับรู้ส่วนบุคคล (Mylene Jankowski, 2016) Turrell’s Ganzfeld Artworks เป็น

ช้ินงานการสร้างภาพลวงตา จาก Ganzfeld Effect ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่การรับรู้ความลึกของภาพ

สูญเสียไปโดยสิ้นเชิง โดยในงานช้ินนี้ของ เทอร์เรลล์ ผู้เข้าร่วมจะรับรู้เพียงแสงสีที่กระจายอยู่ทั่ว

ทั้งหมดในพื้นที่ ไม่มีสิ่งใดอื่นเลยที่เด่นออกมาเพื่อแย่งความสนใจ จะรับรู้เพียงแค่สีของแสง และความ

เข้มของแสงเท่านั้นท าให้การรับรู้ของดวงตาและ ภายในจิตใจ สามารถท าให้เกิดการกระตุ้นความรู้สึก

นึกคิดของผู้ชมตามแต่ละพื้นฐานของแต่ละบุคคลและท าให้เกิดความตระหนักรู้ถึงขอบเขตการมอง

และการรับรู้แปรผลของร่างกายมนุษย์โดยมีอิทธิพลจากสีของแสง 

          

 

           

 

ภาพที่ 8 James Turrell, Breathing Light 2013 
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ลีโอวิลลารีล  
         (Telfair Museums, 2012) ลี โอ วิลลารี ล  (Leo villareal) เ กิ ดที่  Albuquerque, New 

Mexico ในปี 1967 และเติบโตที่ เอล ปาโซ่ เท็กซัส และ เม็กซิโกตอนเหนือ เขาศึกษาการออกแบบ

เวทีและศิลปะเป็น นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ มหาวิทยาลัยเยล ในช่วงต้นทศวรรษ 1990 ได้เข้าสู่

หลักสูตรบัณฑิตศึกษาด้าน การสื่อสารโทรคมนาคมที่ มหาวิทยาลัยนิวยอรค์ โรงเรียนศิลปะทิช (New 

York University’s Tisch School of the Arts) ลีโอวิลลารีล เข้าฝึกงานที่ Peggy Guggenheim 

Collection ในเมืองเวนิส ประเทศ อิตาลีซึ่งเขาได้เปิดรับศิลปะร่วมสมัยอย่างกว้างขวาง รวมถึงศิลปิน

ที่ท างานด้วยแสง เช่น Dan Flavin และ James Turrell  

         งานของลีโอวิลลารีล ใช้การเคลื่อนไหวจังหวะในรูปแบบที่รวดเร็วเกินกว่าจะมองเห็นความ

แตกต่างได้รับแรงหนุนจาก ไมโครคอนโทรลเลอร์ (คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่เรียบง่ายบนชิป) หรือบน

คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ใช้ ซอฟแวร์ Mac ร่วมมือกับวิศวกร โดยลีโอวิลลารีลได้สร้างรหัสที่มีความ

แม่นย า ซึ่งขับเคลื่อนประติมากรรม แสงจลน์แสดงออกมาบนไฟแอลอีดี หนึ่งในแรงบันดาลใจของ ลี

โอวิลลารีล คือเกมแห่งชีวิตหุ่นยนต์เซลลูล่าร์ที่ถูกคิดค้นในปี 1970 โดย นักคณิตศาสตร์ John 

Conway เกมแห่งชีวิต แสดงให้เห็นถึงผลกระทบขององค์ประกอบเล็กๆที่ส่งผล ต่อเนื่องข้ึนไปเป็นวง

กว้างในระบบของสังคม เช่น อาณานิคมมด รูปแบบการจราจรและชุมชนเร่ร่อน ล้วน เป็นตัวอย่าง

ของผลกระทบของระบบสังคมที่สลับซับซ้อนจากองค์ประกอบเล็กๆภายในระบบสังคมเอง เกม 

ดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ นักฟิสิกส์ชีววิทยา นักเศรษฐศาสตร์ นัก 

คณิตศาสตร์ และนักปรัชญา เช่นเดียวกับ ลีโอวิลลารีล ที่พบว่าเกมแห่งชีวิตนี้สอดคล้องกับความ

เป็นไปของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในโลก โดย ลีโอวิลลารีล อธิบายว่า เขาได้รับแรงบันดาลใจจากงานของ 

จอหน์ คอนเวย์ นักคณิตศาสตร์ที่ทา งานกับเซลลลูาร์ออโตมาตาและเกมแห่งชีวิต โดยพยายามสร้าง

กฎเกณฑ์ข้ึน และใช้ องค์ประกอบย่อยๆภายในช้ินงาน ทา ให้เกิดจังหวะ และมองออกมาเป็นภาพ

ใหญ่ ที่ผู้ชมสามารถตีความได้ หลากหลาย  เป้าหมายคือ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการรับรู้

ของผู้ชม ให้เกิดความแตกต่างกันออกไป โดยผลงานจะได้รับการแก้ไขอยู่เสมอจากการผสมกันกับ

จังหวะหรือองค์ประกอบอื่นด้วยวิธีอย่างง่ายๆ เช่น การเพิ่ม การลดองค์ประกอบ หรือการเพิ่มแบบ

ทวีคูณ รวมถึงการปรับความทึบ ความสว่างของแสง ความเร็วของแสง และอัตราส่วนของ

องค์ประกอบภายในช้ินงาน จึงเกิดเป็นผลงานที่มีความสลับซับซ้อน จัดแสดงข้ึนด้วยองค์ประกอบ

เล็กๆที่ถูกเรียงตัวกันด้วยการสุ่ม และแสดงด้วยระยะเวลาช้าเร็วที่ไม่ตายตัว         
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ภาพที่ 9 Conway's Game 
of Life 

ภาพที่ 10 Leo Villareal, Flag 2008 
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แดน ฟลาวิน         
           (museum moderner kunst  2013) ในยุค 60 แดน ฟลาวิน (Dan Flavin) ศิลปินชาว
อเมริกัน เป็น ศิลปินผู้บุกเบิกของศิลปะแนวลดทอน หรือมินิมอลอาร์ต ร่วมกับ Donald Judd 
Robert Morris Sol LeWitt และ Carl Andre ในยุคนี้ศิลปินแต่ละคนมีความหลากหลายในการใช้
วัสดุเพื่อสร้างช้ินงานศิลปะข้ึนมา เป็นผลงานที่มีความเรียบง่ายของรูปทรงเน้นการเลือกใช้วัสดุ โดย
มักเลือกใช้วัสดุจากโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นผลพวงมาจากสงคราโลกครั้งที่ 2 เช่น เหล็กแผ่น ไม้ 
โดยจุดประสงค์ไม่ใช่เพียงแค่การทา ลายภาพ ของศิลปะแบบก่อนๆ แต่ยังรวมถึงความหมาย
และสัญญะรวมถึงเนื้อหาในงานศิลปะด้วย ถึงแม้แนวคิด ของงานศิลปินจะเป็นไปในทางเดียวกัน เน้น
ความน้อย แต่ด้วยวัสดุที่ถูกนา หยิบมาใช้ที่แตกต่างท าให้งานของแต่ละคนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดย
แดน ฟลาวิน ในขณะที่ศิลปินคนอื่นในรุ่น เลือกใช้วัสดุจากโลหะ ไม้ปูน แต่เขากลับการเลือกใช้
หลอดไฟเป็นวัสดุในการจัดแสดง หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ถูกน ามาจัดวางเป็นรูปทรงเรขาคณิตต่างๆ 
โดยผสมผสานความเรียบง่าย เข้ากับความซับซ้อนจากการวิเคราะห์และความ แม่นย า ในการจัดวาง
องค์ประกอบภายในงาน   
 

 

 
          

 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 11 Dan Flavin, untitled (for Leo Castelli at his gallery’s 30th anniversary 
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บทท่ี 3 

 

ว่าด้วยการพัฒนา และกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน 
 

ข้าพเจ้าแบง่กระบวนการสร้างสรรค์นั้นแบ่งไว้ 3 ข้ันตอน ดังนี้ 

         1.ขั้นตอนหาข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญทางด้านจิตวิทยา 

         2.ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน  

         3.ขั้นตอนการติดตั้งผลงาน 

1.ขั้นตอนหาข้อมลูผา่นการสัมภาษณผ์ู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยา 

         ข้าพเจ้าได้ไปท าการสัมภาษณ์ นพ.ทปัปณ สมัปทณรักษ์ ต าแหน่งทางราชการ จิตแพทย์ รพ.

วชิระภูเก็ต อายุราชการ ๓๐ ปี รองผู้อ านวยการด้านวิจัยและพฒันา รองผู้อ านวยการกองบริหารการ

สาธารณสุข (ช่วยราชการ ระบบบริการสุขภาพจิต จิตเวชและยาเสพติด น้ ามันกัญชา) อนกุรรมการ

ฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เวชศาสตรป์้องกัน สาขาการจราจร (ร่วมกบัสถาบันบ าราศนราดูร) นพ.

ทัปปณ สัมปทณรักษ์ มองว่าศิลปะมีบทบาททั้งทางตรงและทางอ้อม ต่อสภาพจิตใจของมนุษย ์

สามารถมอีิทธิพลต่อ จิตใจและเหมาะสมแก่การใช้เพื่อการทดสอบ คุณสมบัติทางจิตใจ ในขณะที่

ดนตรีหรอืเสียง ก็มีคุณสมบัตทิี่คล้ายกัน สง่ผลใหเ้กิดผลดีต่อ ระบบประสาทอัตโนมัติทีเ่รียก พาราซมิ

พาเธทิค หรือภาวะผ่อนคลาย สุขสงบ ทั้งหมดช่วยทดสอบและปรบัจิตกึ่งรู้ส านึก Subconscious 

(Semiconscious) เพื่อให้จิตรู้ส านึกและจิตใต้ส านึกไดร้ับการตอบสนองที่ เหมาะสมและมีความสุข

มากขึ้น  ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี ้

Role of Art to Belief to Psychological health บทบาทของ ศิลปะ ความเชื่อ(จิตใต้ส านึก) 
สุขภาพจิต(จิตวิทยา, จิตเวช) 
      
         ศิลปะเป็นเครื่องมือส าคัญการทดสอบทางการแพทย์ รวมทั้งจิตวิทยา เช่น Ishihara’s test 

คือการ ทดสอบภาวะตาบอดสี โดยมีภาพกลุ่มของจุดสีรวมกันและมตีัวหนังสอืที่มอีีกสอียู่ในน้ัน หากมี
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ภาวะตาบอดสีจะมองไม่ออก หรือเห็นลางๆ แม้การคัดเลือกนักศึกษาแพทย์ก็ยังนิยม ใช้ทดสอบ การ

ใช้ความต่างของตัวอักษรใหญ่เล็ก ก็ใช้ในการทดสอบสายตาสั้น ที่เรียกช่ือว่า Snellen’s test ยังมี

การทดสอบความมีสมาธิ ในผู้ที่มีสมาธิสั้น หรือมีปัญหาในการ เพ่ง ความสนใจไปที่สิ่งหนึ่ง เรียก 

Stroop test ใช้การอ่านค่าสีแทนค าที่เห็น เช่น พิมพ์ค าว่าสี แดง ในขณะที่ใช้สีเขียวพิมพ์ อ่านว่า 

“เขียว” Trail A-B คือการทดสอบให้ลากตัวเลขต่อกัน หรือตัวอักษรต่อกัน หรือลากจากตัวเลขสลับ

กับตัวอักษร เช่น A 1 B 2 C 3 เป็นต้น เพื่อ เป็นการทดสอบสมาธิ เช่นกัน การวาดรูปหน้าปัดนาฬิกา 

หรือวาดรูปสามเหลี่ยมบน สี่เหลี่ยม ใช้ทดสอบการท างานประสานสอดคล้องกันในสมองส่วน 

Parietal lobe ใช้ในการ ทดสอบสภาพสมองในภาวะผิดปกติทางสมองเช่นสมองเสื่อม MMSE (Mini-

Mental State Examination)  

         นอกจากนี้ยังมีการทดสอบที่ใช้ศิลปะ ผ่านทางภาพที่ก้ ากึ่งในการตีความ เช่น เด็กมีอารมณ์

เศร้า หรือ ง่วงนอนใกล้กับไวโอลิน ให้ผู้ถูกทดสอบ อธิบายภาพตามความคิดของเขา และมีอีกหลายๆ 

ภาพที่ดูก ากวม และมีมุมมองได้หลายแบบ เรียกว่า TAT (Thematic Application Test) หากจะมี

ความก ากวมของสิ่งที่เห็นมากขึ้น ก็คือ Rorshach Test ที่ใช้ ความก ากวมของหยด หมึก หรือ หยดสี

ต่างๆ ตามแต่ละภาพ พร้อมกับการตีความองผู้ที่พบเห็นและอ่านภาพ ตามความคิดหรือความรู้สึกใน

ขณะนั้น จะเป็นเครื่องมือที่คล้ายกับเป็นกระจกสะท้อน จิตใต้ส านึกออกมา หรือ บุคลิก ลักษณะ

เฉพาะตัว จะมีแบบของการสะท้อนความคิด ความ รู้สึกที่ไม่เหมือนกัน เกิดจากการทดสอบบุคคล

และความผิดปกติที่ตรวจพบซ้ าๆโดย กระบวนการทางวิจัยที่เป็นวิทยาศาสตร์ ก็สามารถช่วยยืนยัน

ความผิดปกติน้ันได้ และมีบาง ภาพ สะท้อนความผิดปกติทางกายหรือสมองที่มีผลกับอาการทางจิตก็

ได้ด้วยเช่นกัน อนึ่ง รูปหยดหมึก หรือหยดสีในการทดสอบนี้ มีความคล้ายกับการพับครึ่งของกระดาษ 

หยด หมึกลงไป พับกระดาษนั้นปิดสีไว้ แล้วกางกระดาษออก จะมีรูปลักษณ์ ขนาดและระดับของ 

หยดหมึกทั้งสองข้างสมดุลกัน  

         การสัมภาษณ์ท าให้ข้าพเจ้าได้รับการยืนยันว่าสีนั้นมีอิทธิพลต่ออารมณ์และความรู้สึกของผู้

เห็นจนอาจจะไปไกลถึงข้ันควบคุมอารมณ์ของผู้เห็นได้อย่างน่าสนใจ ตัวอย่างเช่น 

         แสงสีฟ้า SAD (Seasonal Affective Disorder) มีภาวะอารมณ์ผิดปกติในประเทศที่มีหิมะ 

พบว่าในช่วงที่อากาศมัวๆสลัวๆ เช่นเดียวกับกรณีที่ฝนตกบ่อยๆหรือช่วงอากาศหนาวใน เมืองไทย จะ

พบคนไข้กลุ่มหนึ่งที่มีอารมณ์ผิดปกติโดยเฉพาะซึมเศร้า สามารถรักษาโดยการ ใช้แสง และมีการปรับ

เป็นแสงสีฟ้า รวมถึงน ามาใช้ลดความเครียดและปรับอารมณ์ให้ผ่อนคลายในอุปกรณ์เค รื่องมือ
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สมัยใหม่อีกด้วยในญี่ปุ่นมีการน ามาใช้ในการลดการท าร้าย ตนเอง จากอุบัติการณ์มีการกระโดดให้

รถไฟชน ที่มีการเลียนแบบกันจ านวนมาก พอน า แสงสว่างสีฟ้ามาติด บริเวณนั้น ก็พบว่ามีอุบัติการณ์

การเกิดเหตุที่ลดลง และในประเทศสเปนได้มีการน าแสงสีฟ้ามาบ าบัดความเครียด โดยได้วิจัยน า

อาสาสมัครที่มีช่วงอายุระหว่าง 18-37ปี ที่มีสภาวะที่อารมณ์ปกติจ านวน 12 คน ซึ่งทั้งหมดจะถูกส่ง

เข้าไปในห้อง Chromotherapy room ซึ่งเป็นห้องที่ถูกติดแผงไฟ โดยทดลองด้วยการกระพริบไฟ

เป็นจังหวะ เพื่อฉายแสงไปเรื่อยๆ และทดลองเปิดไฟแสงสีฟ้า 10 นาทีสลับกับแสงสีขาว ผลการ

ทดลองทั้งหมดสรุปออกมาว่า คนส่วนใหญ่ที่ได้รับแสงสีฟ้า สมองจะถูกท าให้ผ่อนคลายได้อย่างดี 

ภายในเวลาแค่ 1.1 นาที เทียบกับแสงสีขาว ที่จะผ่อนคลายเร็วที่สุดใน 3.5 นาที  

         แสงสีเขียว ท าให้เกิดภาวะผ่อนคลาย มีสุข สบาย ท าให้สดช่ืนกระปรี้กระเปร่า ความคิดปลอด

โปร่ง อุณหภูมิของผิวหนังจะลดต่ าลง ๑- ๒ องศาเซนติเกรด การหายใจจะ ช้าลง อัตราการเต้นของ

หัวใจจะ ช้าลง ๔-๘ ครั้งต่อนาที ระบบประสาทผ่อนคลาย  

         แสง สีแดง สีส้ม สีชมพู สีเหลือง ท าให้เกิดความสว่าง สดใส เหมือนโดนความร้อนจาก

แสงอาทิตย์กระตุ้น ท าให้รู้สึกอบอุ่น ร้อนแรง กระตือรือร้น สนุกสนาน มีชีวิตชีวา ร้านอาหาร สถาน

เริงรมย์ และคนที่เฉ่ือยชา เหงาหงอย ไม่กระตือรือร้น จึงมักใช้สีเหล่าน้ีกระตุ้น ขณะเดียวกันคนที่มี

อารมณ์ร้อน หงุดหงิด หรือมีโรคที่มีไข้สูงหรือไข้จากความร้อนภายในร่างกาย (ซึ่งมักจะมีความรู้สึก

ร้อน หงุดหงิด ร้อนที่ศีรษะ ใบหน้า ตามฝ่ามือ ฝ่าเท้า) ควรหลีกเลี่ยงการกระตุ้นด้วยแสงสีเหล่าน้ี 

   

2.ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน         

2.1 ขั้นตอนการร่างภาพ    
         ในการร่างภาพผลงานก่อนลงมือท าน้ันข้าพเจ้าโดยข้าพเจ้าได้น ารูปแบบองค์ประกอบของงาน

จิตรกรรมนามธรรมและการใช้สีมาจัดวางร่างภาพผลงานผ่านโปรแกรม Adobe Premiere Pro โดย

ที่ข้าพเจ้าจะร่างภาพผลงานไว้แบ่งช่วงหลักๆไว้ข้ันต้นก่อน 3 ช่วงเพื่อเป็นการควบคุมขั้นตอนต่อไป ซึ่ง

ก่อนที่ข้าพเจ้าจะร่างภาพน้ันข้าพเจ้าได้บันทึกวิดีโอสีต่างๆที่ค่อยเปลี่ยนสีจากเข้มไปอ่อน ตัวอย่างเช่น

จากสีอ่อนไปส้มเข้ม ซึ่งข้าพเจ้าได้บันทึกสีที่ข้าพเจ้าคิดว่าจ าเป็นต้องใช้ไว้แล้วจึงน าสีเหล่าน้ันมาจัด

องค์ประกอบในโปรแกรมแล้วสร้างองค์ประกอบ 3 องค์เพื่อที่จะได้ควบคุมภาพโดยรวมไว้                       
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2.2 ขั้นตอนการด าเนินการสร้างสรรค์  
         ผลงานหลังจากร่างภาพร่างในแบบทีข้าพเจ้าต้องการได้นั้นในส่วนของข้ันตอนนี้นั้นเป็น

ข้ันตอนที่ต้องตัดต่อภาพโดยรวมซึ่งก็ตัดต่อผ่านโปรแกรม Adobe Premiere Pro หลังจากได้วางองค์

โดยรวมทั้งหมดผ่านการตัดต่อจัดวางสีจนเป็นภาพที่ต้องการนั้นนั้นสิ่งที่ส าคัญต่อข้ันตอนนี้คือการ

บันทึกผลลัพธ์ของแพทเทรินที่ได้น ามาโปรแกรมลงในไฟแอลอีดี ซึ่งจ าเป็นต้องมองเพื่อดูผลลัพธ์ว่า

ออกมาตามแนวความคิดที่ข้าพเจ้าได้น าเสนอหรือไม่เพื่อที่จะได้น ามาแก้ได้ ดังนั้นจึงจ าเป็นที่ต้อง

ปรับเปลี่ยนหรือแก้ตัดต่ออยู่ตลอดเวลาในการสร้างสรรค์จนกว่าผลลัพธ์จะออกมาตรงแนวความคิด

ดังนั้นอาจจะต้องใช้เวลานานมากกว่าจะได้ไฟล์ที่สมบูรณ์ ซึ่งข้ันตอนน้ีจึงเป็นข้ันตอนที่ส าคัญที่สุดของ

ผลงานช้ินน้ีเพื่อที่จะเข้าใจว่าแต่ละฉากของภาพนั้นเมื่อน าออกมาเป็นแสงสีนั้นจะได้ผลลัพธ์ที่ออกมา

เหมือนตอนภาพร่างหรือเปล่าผลของความรู้สึกของตอนภาพร่างนั้นผ่านจากการมองแสงจาก

คอมพิวเตอร์ซึ่งแสงที่ออกมาจากไฟล์แอลอีดีนั้นมีความสว่างของไฟนั้นมากกว่าความสว่างของ

คอมพิวเตอร์ ไฟขนาดไหนถึงได้ผลลัพธ์ที่ออกมาตรงกับการรับรู้ที่ต้องให้ผู้ชมรับรู้และเมื่อมีสีมากกว่า

หนึ่งสีนั้นต่างจากตอนที่ทดลองมองสีเดียวอย่างไรและแบบไหน เพื่อที่เราจะได้บันทึกการท างานของ

แสงสีที่ท าออกมานั้นมีผลอย่างไรและขนาดของงานนั้นว่าขนาดแบบไหนให้ความรู้สึกแบบไหนเมื่อมี

ขนาดเล็กนั้นจะให้ความรู้สึกต่อผู้ชมในทางไหนขนาดใหญ่จะให้ความรู้ต่อผู้ชมแบบไหนแล้วสีแบบ

เดียวกันแต่ขนาดต่างกันนั้นจะให้ความรู้แบบเดียวกันหรือไม่ หลังจากที่ได้ท าผ่านการสังเกตจากการ

มองเป็นเวลานาน ขนาด ความสว่าง การจัดวาง นั้นจะให้ผลของการรับรู้สีที่ต่างกันแม้จะเป็นไฟล์

เดียวกันทีน าเสนอ ดังนั้นการท างานของข้าพเจ้าอาจจะความยืดหยุ่นในการสร้างภาพที่ออกมานั้น

อาจจะไม่จ าเป็นต้องเหมือนที่ร่างตามไว้ 3 องค์เพื่อที่จะได้ปรับเปลี่ยนภาพรวมได้เสมอเพื่อที่จะได้

สอดคล้องกับแนวความคิดของการสร้างผลงานช้ินน้ี 
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ภาพที่ 12 ภาพร่าง 1 

 

 

ภาพที่ 13 ภาพร่าง 2 

ภาพที่ 14 ภาพร่าง 3 
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2.3 ขั้นตอนการสรรหาวัสดุ          
        วัสดุที่หลักๆที่ได้น ามาใช้ในการสร้างสรรค์นั้นมีทั้งหมด 3 อย่างคือ 1.ไฟ LED  2.คอนโทรลเลอร์ 

NOVA 3.อะคริลิคฝ้า 

เริ่มแรกก่อนที่ข้าพเจ้าได้หาวัสดุมาใช้ในงานสร้างสรรค์ผลงานนั้น ได้น าไฟ  led มาใช้ในการสร้าง

ผลงานช้ินน้ีนั้นข้าพเจ้าได้มีการทดลองน าชนิดของไฟแอลอีดีมาทั้งหมด 2 ชนิดดังนี้ 1.led rgb stripe 

2.แผงไฟ led ขนาด P10  

         โดย led rgb stripe ชนิดนี้น้ันจะมีลักษณะเป็นเส้นและสามารถเปลี่ยนสีได้โดยผ่านคอนโทรล

เลอร์(ตัวควบคุม)โดยตัวควบคุมนั้นจะเป็นตัวแปลงข้อมูลของแสงที่เราออกแบบผ่านโปรแกรมเพื่อให้

แสงเล่นในตามที่ต้องการโดยโปรแกรม    ซึ่งลักษณะของความเป็นเส้นน้ันสามารถควบคุมฟอร์มให้มี

ลักษณะหลากหลายได้แต่ข้อเสียน้ันคือความยุ่งยากในการประกอบและด้วยราคาเมื่อเทียบกับไฟ led 

แบบแผง ซึ่งไฟ led แบบแผงนั้น โดย led rgb stripe นั้นจะมีราคามากกว่าเมื่อเทียบขนาดกับ led 

แบบแผง  

        Led แบบแผง เป็นไฟแอลอีดีที่มีลักษณะเป็นแผงไฟที่มีไฟ led หลายๆดวงรวมกันเป็นแผงๆ

หนึ่งโดยจะมีลักษณะเป็นรูปทรงใดก็ได้ตามที่ต้องการแต่โดยทั่วไปจะเป็นสี่เหลี่ยมซึ่งง่ายต่อการผลิต 

ถ้าจะให้นึกอย่างง่ายก็คือแผงไฟที่ใช้ตามป้ายโฆษณาตามท้องถนน โดยมีขนาดที่หลากหลาย P10 P9 

P8 ไป จนถึง P0.3 หรือเท่าที่เทคโนโลยีจะสามารถท าได้ โดยค่าของ P ต่างๆนั้นคือค่าระยะห่าง

ระหว่างไฟดวงหนึ่งต่อไฟอีกดวงหนึ่ง ยกตัวอย่าง P10 คือระยะห่าง 10มิลลิเมตร หรือ 1 เซนติเมตร

นั่นเอง ระยะห่างนั้นเป็นตัวบอกถึงความละเอียดของภาพที่จะฉายออกมาและระยะห่าง เมื่อห่าง 10 

เมตร จะเห็นภาพชัด เนื่องจากงานของข้าพเจ้าไม่มีความจ าเป็นต้องใช้ความละเอียดของภาพสูง

ข้าพเจ้าจึงได้เลือก P10 ในการท างาน  

         คอนโทรลเลอร์นั้น ข้าพเจ้าได้ทดลองใช้ 2 แบบ โดยแบบแรกนั้นนั้นมี ช่ือว่า led edit 

controller  โดยคอนโทรลเลอร์ตัวนี้นั้นสามารถออกแบบแสงผ่านโปรแกรม led edit เพื่อการน า

ภาพแสงออกมา ตัวที่  2 นั้นเป็น ของ NOVA ( ช่ือของแบรนด์)ซึ่งมีลักษณะต่างจาก led edit 

controller นั้นโดยการคอนโทรลเลอร์ตัวนี้น้ันมีลักษณะเป็น แผงการ์ดซึ่งสามารถต่อวงจรเข้ากับตัว

แผงไฟ led ได้โดยตรง ซึ่ง led edit controller นั้นมีลักษณะเป็นกล่องและต้องเสียบปลั๊กแยกกับไฟ 

led ซึ่งจะตัดความยุ่งยากในการประกอบงานได้น้อยลงโดยคอนโทรลเลอรข์อง NOVA นั้นเราสามารถ 
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แปลงไฟล์วิดีโอที่ ไฟล์ที่เป็นไฟล์ mp4 3gb avi หรือ ไฟล์วิดีโอต่างๆที่ไม่ต้องผ่านโปรแกรมเฉพาะ

และด้วยการที่ท างานง่ายนั้นจึงสามารถออกแบบไฟ ผ่านโปรแกรมตัดต่อวิดีโอได้ ผ่านโปรแกรม 

ViPlex express 

         ในส่วนของอะคริลิคฝ้านั้นก่อนที่จะเลือกน ามาใช้นั้น ข้าพเจ้าได้ทดลองหาวัสดุที่ท าให้ภาพที่

เกิดจากแสงนั้นสามารถท าให้สีสามารถผสมกันได้และภาพนั้นออกมาให้ไม่มีความคมชัด เบลอ เอฟ

เฟคของแสงต่างไปจากการปล่อยเปลือยของดวงไฟโดยการกั้นและไม่ให้เห็นไฟเป็นดวง จากนั้น

ข้าพเจ้าก็ได้ทดลองมองแสงสีที่ผ่านแผ่นอะคริลิคฝ้า เพื่อที่จะสังเกตลักษณะของแสงที่ออกมา โดย

ทดลองมองสีทีละสีเพื่อเป็นการบันทึกว่าแต่ละสีให้ความรู้สึกต่างไปจากการปล่อยเปลือยของแสงไฟ 

led แบบไหนและทดลองภาพที่มีหลายสีรวมกันว่าสีนั้นสามารถรวมกันได้ตามที่ต้องการหรือไม่ จาก

การทดลองนั้นอะคริลิคฝ้านั้นสามารถท าให้ภาพเบลอ เอฟเฟคของแสงต่างไปจากเดิมและสีสามารถ

ผสมกันได้เป็นไปตามที่ต้องการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 15 แผงไฟแอลอีด ี
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3.ขั้นตอนการติดตั้งผลงาน 

         ในส่วนของข้ันตอนนี้ข้าพเจ้าอธิบายถึงข้ันต้อนการประกอบผลงาน ซึ่งมีทั้งหมด 2 ส่วนคือ 1.

การประกอบแผงไฟ led 2.การประกอบกล่องอะคริลิค  

1.การประกอบแผงไฟ led 
          ในส่วนของการประกอบผลงานเนื่องจากการประกอบแผงไฟ led ข้าพเจ้าได้เลือก P10 ซึ่งมี

ขนาด 32x16 เซนติเมตร เป็นขนาดตามโรงงานที่ได้สั่งซื้อมา แต่ละแผงนั้นจะมีช่องเสียบส าหรับสาย 

ข้ัวบวกกับข้ัวลบและช่องเสียบสายแพร์(สายข้อมูล)ที่มีไว้เช่ือมกับแผงหนึ่งกับอีกแผงหนึ่งซึ่งมี 2 ช่อง 

ในการประกอบนั้นการ์ดที่มีไว้รับข้อมูลแผงไฟ led สายแลนเพื่อส่งข้อมูลแผงไฟแอลอีดีนั้นเข้าตัว 

sending card พาวเวอร์ซัพพลายเพื่อส่งกระแสไฟไปเลี้ยงไฟแต่ละแผง และ คอลโทรลเลอร์ โดยการ

ต่อวงจรนั้นจะเริ่มจากการต่อ สายข้ัวบวกกับข้ัวลบจากแผงหนึ่งแล้วท าการเช่ือมสายไฟเข้าให้เปน็สาย

เดียวกัน (แยกลบกับบวก) หรือจะเช่ือมกันมากกว่า 2 แผงก็ได้จากนั้นก็น าสายข้ัวบวกกับข้ัวลบนั้นมา

เช่ือมกับตัวพาวเวอร์ซัพพลาย  จากนั้นก็เช่ือมสายข้อมูลแต่ละแผงเข้าด้วยกัน หลังจากนั้นก็ท า

แบบเดิมจนครบทุกแผง และก็น าสายแพร์จากจุดแรกที่ท าการต่อนั้นเช่ือมเข้ากับตัว sending card 

ซึ่งการ์ดตัวนี้ก็มีสาย ข้ัวบวกกับข้ัวลบ เราจึงต้องท าการต่อสายเข้ากับตัวพาวเวอร์ซัพพลายเพื่อจ่ายไฟ

จากนั้นก็น าสายแลนด์จาก sending card เข้ากับตัว คอนโทรลเลอร์ เมื่อประกอบจนเสร็จสิ้นแล้วก็

น าสาย VCT เป็นสายไฟเพื่อที่จะเช่ือมกับตัวพาวเวอร์ซัพพลายโดยผ่านช่องของ L N G (ในพาวเวอร์

ภาพที่ 16 ด้านหลังของแผงไฟแอลอีด ี ภาพที่ 17 แผงไฟแอลอีด ี
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ซัพพลายจะมีช่องให้เสียบ ข้ัวบวกข้ัวลบ และ L N G) เพื่อท าสายไฟไว้ต่อเสียบกับไฟบ้าน ซึ่งสาย 

VCT นั้นจะมีสายไฟแยกทั้งหมด 3 สายมีสีด า สีแดง สีขาว ด าและแดงนั้นไว้เสียบช่อง L N สามารถ

สลับกันได้ส่วนสีขาวนั้นคือ สาย G ห้ามสลับกัน  

2.การประกอบกล่องอะคริลิค 
         การประกอบของอะคริลิคนั้นข้าพเจ้าได้เลือกอะคริลิคขาวทึบน ามาสร้างเป็นกล่องล้อมรอบ

แผงไฟ led ซึ่งมีความหนา 5 มิลลิเมตรเพื่อความแข็งแรงและเบา การประกอบนั้นจ าเป็นต้องใช้น ายา

ผสานอะคริลิคเพื่อเป็นการเช่ือมระหว่างแผ่นอะคริลิคแต่ละแผ่น และ อะคริลิคฝ้านั้นได้น ามาเป็น

กล่องครอบเพื่อครอบปิดแผงไฟ led ซึ่งมีความหนาเท่ากันคือ 5 มิลลิเมตร ความหนาของอะคริลิคฝ้า 

5 มิลเป็นความหนาที่ท าให้ภาพจากแสงออกผ่านอะคริลิคฝ้านั้นก าลังเบลอในแบบที่ต้องการและ

ปกปิดดวงไฟจาก led สว่างออกมาอย่างเต็มที่เพื่อที่จะสร้างความต่างระหว่างความมืดและความสว่าง

และตัวสีที่เกิดจากแสงเองนั้นจะได้ไม่จางลง จากนั้นก็น าอะคริลิคส่วนที่เป็นกล่องล้อมรอบแผง led 

กับกล่อมอะคริลิคฝ้ามาเช่ือมติดกัน 
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ภาพที่ 18 แผงวงจร 

ภาพที่ 19 กล่องที่ประกอบจากอะคริลิค 
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บทท่ี 4 

วิเคราะห์ผลงาน พร้อมท้ังอภิปรายความต่อเนื่อง และพัฒนาการของผลงาน 

 

       ข้าพเจ้าได้เริ่มทดลองใช้สื่อภาพเคลื่อนไหวครั้งแรกซึ่งท าให้ข้าพเจ้าสนใจถึงเทคนิคและวิธีการ

และผลกระทบเมื่อสื่อได้จัดวางผ่านโปรเจคเตอร์นั้นท าให้ข้าพเจ้าได้สนใจแสงตั้งแต่ ณ ตอนนั้น 

ผลงานช้ินแรก เป็น วิดีโอจัดวาง (video installation) นั้นซึ่งงานในช่วงนั้นยังเน้นไปในทางรูปแบบ

ของวิดีโอเล่าเรื่องแบบตรงไปตรงมาเป็นรูปธรรมแต่ก็มีการใช้เทคนิคการสลายรูปทรงอยู่บ้าง ซึ่ง ณ 

ตอนน้ันข้าพเจ้ายังคงความสนใจในงานจิตรกรรม จนกระทั่งข้ึนปีการศึกษาที่ 3 นั้นท าให้ข้าพเจ้าได้

เริ่มท าการทดลองเทคนิคต่างๆที่เกี่ยวโยงกับหลังจากเริ่มปีการศึกษาปีที่ 3 นั้น ข้าพเจ้าได้ท าการ

ทดลองท า video installation ในโจทย์ศิลปะการเคลื่อนไหว (Kinetic Art) นั้นข้าพเจ้าได้เริ่มทดลอง

น าภาพวิดีโอที่เก็บบันทึกต่างๆน ามาสลายฟอร์มแล้วรวมให้เกิดเป็นภาพ นามธรรม (Abstract) โดยใน

งานช้ินนี้ ข้าพเจ้าได้จัดวางเล่นวิดีโอผ่านจอโทรทัศน์สามจอแล้วทั้งสามจอนั้น ได้ท าการเล่นภาพที่

เช่ือมโยงกันสามจอ  

 

          

ภาพที่ 20 ช่ือ สวัสดี (งานสรุปวิชา Creative ปี 3) 
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ภาพที่ 22 ช่ือ Untitled Visual 

 

         งานช้ินนี้เป็นงานช้ินแรกที่ข้าพเจ้าได้เริ่มท าการทดลองสร้างงานที่เน้นไปในการเน้นภาพ

มากกว่าเนื้อหาหรือหาหาความเป็นไปได้ในการเล่าเรื่องผ่านภาพที่เป็นนามธรรม โดยเริ่มเป็น

จุดเริ่มต้นของการท างานของทัศนธาตุเพื่อให้ทัศนธาตุเล่าเรื่องแทนแต่ก่อนที่จะเน้นท างานที่เน้นเห็น

เป็นรูปธรรม 

ภาพที่ 21 ช่ือ Untitled Visual 
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           โดยหลังเสร็จสิ้นงาน Untitled Visual ข้าพเจ้าก็ได้เริ่มขยายขอบเขตการท างานมากข้ึนเริ่ม

ทดลองเทคนิคต่างๆมากข้ึน ซึ่งข้าพเจ้าเริ่มได้ทดลองเริ่มใช้เทคนิคของ Kaleidioscope (กล้องสลับ

ลาย) ผนวกกับแสงของโทรทัศน์น้ันซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาแสงเพราะในตัวงานช้ินน้ีนั้นได้

ศึกษาการสะท้อนแสงผ่านกระจกโดย ณ ขณะนั้นที่สร้างงานโดยช้ินแรกที่สร้างผ่านเทคนิคนี้น้ันไม่ได้มี

รูปทรงแตกต่างจาก Kaleidioscope แบบเดิมเท่าไหร่ 

 

 

         ซึ่งการจัดวางนั้นยังไม่สามารถแสดงถึงผลของแสงได้เท่าที่ควรนักแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการใช้

แสงในการสร้างสรรค์ผลและในงานช้ินน้ียังคงใช้ฟุตเทจต่างๆโดยทั่วไปและฟุตเทจเหล่านั้นแทบไม่มี

การสลายฟอร์มหรือยังคงความเป็นรูปธรรม แต่ประเด็นของการทดลองช้ินน้ีนั้นได้มีการสังเกตุถึงแสง

ที่สะท้อนจากจุดหนึ่งไปยังอีกหลายๆจุดและสีของแสงที่เริ่มมีผลต่อการมองเห็นน้ันเริ่มต้นจากงานช้ิน

นี้ ซึ่งท าให้ข้าพเจ้าเริ่มสนใจผลกระทบที่เกิดจากแสงต่อดวงตา แต่จุดประสงค์ที่บ่งบอกถึงการพัฒนา

งานของผลงานช้ินนี้ที่มีผลต่องาน ณ ปัจจุบันนั้นจุดเริ่มต้นนั้นได้เริ่ม ข้ึนจากการทดลองเทคนิค 

Kaleidioscopes ช้ินที่ 2 ที่ช่ือผลงานคือ The Buddhist Tower  

 

 

 

ภาพที่ 23 Finding the news 
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The Buddhist Tower   

          ในงานช้ินนี้เป็นผลงานที่พัฒนาจากงานเทคนิค Kaleidioscope ช้ินแรก โดยผลงานช้ินนี้

ข้าพเจ้าได้มีการออกแบบโครงสร้างที่ซับซ้อนมากข้ึนเพื่อให้การสะท้อนแสงนั้นมากข้ึน เพื่อการ

รวมกันของแสดงจะมีมากขึ้นเพื่อผลกระทบของแสงที่มีต่อการมองจะเห็นชัดข้ึน ในผลงานช้ินน้ีนั้นใน

ง่ายของกายภาพผลงานนั้น เริ่มกลับมาใช้เทคนิคการเล่าเรื่องผ่านความเป็นนามธรรม(ผ่านภาพวิดีโอ

ที่น าเสนอในงาน) และมีน าเสนอความเป็นรูปธรรมผ่านฟอร์มประติมากรรม 3 มิติซึ่งเป็นโครงสร้าง

หลักของงานช้ินน้ี ซึ่งสิ่งที่เห็นได้ชัดจากผลงานช้ินนี้ที่มีผลต่องาน ณ ตอนน้ีนั้นคือสีแสงของงานช้ินน้ี 

โดยสีแสงของงานช้ินน้ี ข้าพเจ้าได้เริ่มมีการพัฒนาการจัดวางการมองงานผ่านการแหงนหน้ามอง และ 

ระยะของแสงสีที่กระทบต่อดวงนั้นท าให้ผลกระทบต่อแสงสีงานช้ินนี้เริ่มชัดเจนข้ึน โดยแสงสีใน

ช่วงแรกของงานนั้นได้มีการแช่สี(การค้างของสีๆนั้นเป็นเวลานาน) แล้วค่อยๆเปลี่ยนเป็นอีกสีหนึ่งใน

ระยะเวลาต่อมาน้ัน แต่ในงานช้ินนี้ยังคงมีการเคลื่อนไหวของภาพที่เร็ว แต่สียังเปลี่ยนไปยังสีเดิมซึ่ง

ท าให้ผลกระทบ ต่อดวงตานั้นไม่ได้ชัดเจนเท่า ณ ตอนนี้ 

 

 

 

 

ภาพที่ 24 แสงสีภายในงาน The Buddhist Tower 
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The Central Pillar      

       ในผลงานชุดน้ีนั้นเป็นผลงานชุดที่ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์เพื่องานแสดงกลุ่มศิลปะ โดยมีคอนเซ็ป

ที่กล่าวถึงสภาวะที่ฝุ่นเข้าตาซึ่งในช้ินนี้นั้นข้าพเจ้าได้น าการใช้เครื่องฉายภาพ (โปรเจคเตอร์) แต่ก็

ยังคงใช้การสะท้อนแสงผ่านกระจกเงาโดยตัวงานช้ินน้ีนั้น จะเล่นถึงการรับรู้ต่อการมองเห็นในเวลา

แสงที่สะท้อนจากกระจกนั้นกระทบหรือเวลาหลบแสงเหล่าน้ันแล้วก็ต้องเจอแสงจากโปรเจคเตอร์ซึ่ง 

ข้าพเจ้าได้จัดวางโปรเจคเตอร์ไว้ทั้งหมด 4 มุมห้องซึ่งท าให้การหลบแสงในงานช้ินนี้เป็นเรื่องที่ยาก 

และ เป็นความต้องการของข้าพเจ้าเองซึ่งงานช้ินนี้เป็นงาน Installation Art ซึ่งถ้าเห็นจากในรูปที่

แนบประกอบมานั้น จะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ของแสงกับพื้นที่นั้นเริ่มมีผลกระทบมากกว่างาน

ก่อนๆที่ข้าพเจ้าได้ท าซึ่งถ้ามองจากการจัดวางผลงานซึ่งเป็นงานที่ไม่ได้ควบคุมให้แสงกระจุกให้สว่าง

เพียงจุดเดียวนั้นแต่ถึงอย่างนั้นในงานช้ินน้ีแล้วเมื่อเทียบกับงานช้ินก่อนๆนั้น งานช้ินน้ีมีการจัดการกับ

พื้นที่มากข้ึนเริ่มมีการใช้ความสัมพันระยะการชมงานมากข้ึนและในแง่ของหลักจิตวิทยานั้นงานช้ินนี้

นั้นได้เริ่มมีการน าหลักการนี้มาใช้ในข้ันตอนการคิดผลงานข้ึนมา โดยสังเกตุได้จากการค านึงหลักการ

จัดวางสิ่งของภายในงานกระพิบของแสงที่ผลต่ออารมณ์ความรู้สึกของผู้ ชม เสียงที่เร่งเร้าให้เกิด

ความรู้สึกต่างๆซึ่งผลงานช้ินน้ีเป็นผลงงานช้ินแรกที่ข้าพเจ้าเริ่มค านึงถึงหลักการในสร้างอารมณ์ร่วม

ของงานต่อผู้รับชม แต่ในงานช้ินน้ีนั้นมีการเล่นของสีแสงนั้นน้อยมากหรือเรียกได้ว่าไม่มีการเล่นของสี

แสงเลยเท่าไหร่ถ้าเมื่อเทียบกับงานก่อนๆแล้ว        

 

 

ภาพที่ 25 Central Pillar 
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Funny Sculpture With Laser Reflection 

           อาจกล่าวได้ว่าผลงานชุด Funny Sculpture With Laser Reflection ถือเป็นจุดแรกของ

การสังเกตุเห็นถึงผลกระทบของสีแสงที่มีผลกระทบต่อการมองอย่างชัดเจน ซึ่งตัวงานช้ินน้ีนั้นข้าพเจา้

เพียงต้องการสร้างฟอร์ม (รูปทรง) จากแสงให้เกิดเป็นฟอร์ม (รูปทรง) 3 มิติ ในหลายๆ รูปทรง ที่เกิด

จากการสะท้อนของแสงจากกระจก (เลเซอร์สะท้อนกระจก) โดยในงานช้ินน้ีนั้นเมื่อ ผู้ชม นั้นได้ชม

ผลงานช้ินนี้เป็นระยะเวลาเกิน 2-3 นาที เมื่อเวลาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีแต่แสงสีเขียวแบบนั้น 

เมื่อใดเมื่อออกไปเจอสภาพแวดล้อมที่ส ว่างกว่าหรือสภาพแวดล้อมที่มีความสว่างหรือสี

สภาพแวดล้อมที่ต่างจากเดิมนั้น จะท าให้การรับรู้ของตาน้ันเห็นสีบางสีนั้นผิดแปลกไปจากเดิม งาน

ช้ินนี้นับเป็นงานช้ินแรกที่ข้าพเจ้านั้นได้เริ่มสนใจสีแสง อย่างชัดเจนยิ่งข้ึนแต่ในงานช้ินนี้ก็ยังมีเพียง

เล่นแสงสีเป็นเพียงแค่สีเดียวแล้วแสงสีอื่นๆที่เป็นส่วนประกอบย่อยของผลงานช้ินน้ีก็ไมได้ช่วยสง่เสรมิ

ให้ผลกระทบของแสงสีที่มีผลต่อตามากข้ึนเท่าไหร่หรือแทบจะไม่ส่งผลอะไรใดๆทั้งนั้น แต่ท าให้

ข้าพเจ้าสังเกตุความส าคัญของปริมาณแสงภายในพื้นที่ที่มีผลต่างๆนั้นได้ท าหน้าที่ยังไงและเมื่อพื้นที่

สว่างเกินไปนั้นผลกระทบของแสงจะส่งผลระดับไหน แต่ถ้าเทียบกับกายภาพอื่นๆนั้นงานช้ินน้ีแทบจะ

ไม่มีความเกี่ยวโยงอื่นๆใดนอกจากสีแสงของผลงานช้ินน้ี 

 

ภาพที่ 26 Funny Sculpture With Laser Reflection 
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การสรา้งสรรค์และพัฒนาผลงานศิลปนิพนธ์ระยะท่ี 1 

การทับซ้อน ซ่อนอยู่ ของสีในแสง No.1 
         ผลงานช้ินนี้ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจมากจากภาพงานจิตรกรรม Color Field Painting 

(การวาดภาพสนามสีเป็นรูปแบบของภาพวาดนามธรรม) ซึ่งเป็นงานจิตรกรรมนามธรรมในช่วง

ทศวรรษที่ 1940 และ 1950 ได้รับแรงบันดาลใจจากยุคยุโรปสมัยใหม่ ซึ่งในงานช้ินน้ีได้หยิบชุดสีและ

แพทเทิร์นเรขาคณิตของงานจิตรกรรมนามธรรม ของ Mark Rothko และ Josef Albers ซึ่งในตัวงาน

ช้ินน้ี ข้าพเจ้าได้แบ่งตัวงานไว้ทั้งหมด 3 ช่วง ซึ่งในช่วงแรกนั้น ข้าพเจ้าได้เลือกให้สีและรูปแพทเทิร์น

ของช่วงแรกนั้น มีความผสมผสานชุดสีของ Rothko และแพทเทิร์นที่ดึงมาจาก Josef Albers โดยชุด

สีในช่วงแรกนั้นข้าพเจ้าต้องการให้รู้สึก สีซึ่งออกม่วงแล้วมี สีน้ าเงินล้อมรอบไว้อีกทีซึ่ง ก่อนที่มันจะ

ค่อยๆคล้ายจนกลายเป็นภาพสีน้ าเงินเข้มแล้วค่อยๆมีสีม่วงแทรกมาตรงกลาง ซึ่งในช่วงแรกเวลาจ้อง

มองสีช่วงสีม่วง(ซึ่งสีม่วงก็มีค่อนข้างกลายเป็นม่วงแดง)กลายเป็นน้ าเงินช่วงที่ผู้ชมรับชมสีน้ าเงินนั้น

ผู้ชมจะรู้สึกถึงการมีอยู่ของสีม่วงนั้นส่งผลต่อการรับรู้แสงสีฟ้าที่ปรากฏอยู่ท าให้เรารู้สึกถึงแสงที่มันมี

ระยะที่แปลกตาข้ึนแปลกขึ้นความรู้เหมือนจะอยู่ระยะหน้าติดตาพร้อมๆกับภาพค่อยๆจางหายราวกบั

เป็นระยะหลังเหมือนกับการปรากฏตัวของแสงสีม่วงในพื้นที่ของสีฟ้านั้นท าให้ความรู้สึกการรับรู้ที่

แปลกประหลาด (ซึ่งสีม่วงมีความคลื่นน้อยที่สุด ตามมาด้วยสีน้ าเงิน) และต้องเป็นสีม่วงที่ค่อยได้จางสี

ตามแสงสีฟ้าซึ่งถ้าสังเกต ชุดสีนั้นจะสังเกตได้ว่า ข้าพเจ้าได้เลือกวรรณะสีที่เริ่มต้นด้วยวรรณะร้อน 

แล้วค่อยกลายเป็นสีที่เป็นวรรณะเย็น (สีน้ าเงิน) ถ้าผู้ชมสังเกตการที่ข้าพเจ้าเริ่ มสังเกตเห็นว่าจากสี

ม่วงแล้วค่อยๆกลางเป็นสีน้ าเงินนั้น มันไมได้ท าให้ผู้ชม รู้สึกถึง ความสงบ ความเย็น หรือ อะไรก็

ตามที่สีน้ าเงินควรท าหน้าที่ตามหลักจิตวิทยาซึ่งตรงนี้เป็นที่น่าสนใจ ซึ่งปัจจัยที่ท าให้ความรู้สึกต่อสีที่

ควรจะเป็นน้ันแตกต่างไปจากเดิมนั้นข้าพเจ้าได้วิเคราะห์ไว้ว่า ปัจจัยที่ส่งผลมากที่สุดคือเมื่อ เรา จ้อง

สีชุดแรกไว้ระยะหนึ่งเมื่อมองสีอีกชุดจะท าให้ผลจากสีชุดแรกนั้นมีผลต่อสีอีกชุดที่ตามมา แต่ถ้าไม่ได้

จ้องหรือเพ่งพินิจกับงาน ผลกระทบเหล่าน้ันก็จะไม่เกิดข้ึน 
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ภาพที่ 27 Mark Rothko Blue and Grey , 1962 

ภาพที่ 28 Mark Rothko, Yellow and Blue (Yellow, Blue on Orange) 1955 
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ภาพที่ 29 Josef Albers, Through the Dusk (Homage to the square) 

ภาพที่ 30 การทับซ้อน ซ่อนอยู่ ของสีในแสง No.1 
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การสรา้งสรรค์และพัฒนาผลงานศิลปนิพนธ์ระยะท่ี 2  

การทับซ้อน ซ่อนอยู่ ของสีในแสง No.2 
         ในการสร้างสรรค์ผลงานระยะที่2 นั้นข้าพเจ้าได้เริ่มปรับเปลี่ยนวิธีการกระบวนในการสร้าง

สรรค์ภาพและสีที่เกิดจากแสงเนื่องจากในงานช้ินแรกนั้นข้าพเจ้าได้ค านึงถึงเพียงแค่ สี และ ภาพ ซึ่งสี

และภาพนั้นที่มานั้นก็มาจากผลงานศิลปินนามธรรมยุคก่อน และ ผลงานศิลปินที่ใช้แสงในการ

สร้างสรรค์ผลงานท าให้งานช้ินแรกของข้าพเจ้านั้น  ตัวกายภาพที่เผยออกมานั้นไมได้น าไปสู่สิ่งใด ผู้

รับชมไม่สามารถเข้าใจว่าภาพที่เกิดข้ึนน้ันต้องการน าไปสู่สิ่งใดอย่างไร ในงานช้ินน้ีข้าพเจ้าได้ท าสร้าง

แพทเทิร์นที่ข้าพเจ้าได้ก าหนด อารมณ์ความรู้สึกเป็นตัวตั้งในการสร้างแพทเทิร์น ซึ่งได้ต้ังไว้ว่าจะสรา้ง

ภาพที่ออกมาโดยให้เกิดความรู้สึก พิศวงและอึดอัด โดยอิง รูปทรง พื้นผิว ของวัตถุ ที่พบเห็นตาม

ชีวิตประจ าวันที่ได้โดยแม้ภาพโดยรวมจะเป็นนามธรรมและการใช้สีในงานช้ินนี้ได้ใช้การตัดสลับ โทน

สีจากร้อนไปเย็น จากเย็นไปร้อน เพื่อที่จะให้สภาวะสับสน เพื่อที่จะให้เกิดความรู้สึกที่อึดอัด  

ภาพที่ 31 การทับซ้อน ซ่อนอยู่ ของสีในแสง No.1 



44 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 32 ภาพการทดลองในการสร้างสรรค์ผลงานช้ินที่ 2 

ภาพที่ 33 ภาพการทดลองในการสร้างสรรค์ผลงานช้ินที่ 2 
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         แต่จากการทดลองนั้นผลลัพธ์ที่ได้นั้นไม่ได้ท าให้เกิดผลตรงกับสิ่งที่ข้าพเจ้าคิดเนื่องจากภาพที่

เกิดนั้นไม่ได้น าพาไปสู่สิ่งใดและอารมณ์ความรู้สึกที่ต้องเกิดให้ผู้ชมรู้สึกนั้นไม่ได้เกิดต่อผู้รับชม ผู้รบัชม

ที่ได้ชมงานนั้นไม่สามารถรู้เป็นไปตามสิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการให้เกิด โดยที่การทดลองสร้างสรรค์งานช้ิน

ที่ 2 ภาพที่เกิดน้ันเหมือนเป็นแค่การจัดองค์ประกอบเพื่อให้เกิดภาพที่สวยงาม และ สีที่สลับไปสลับ

มานั้นท าให้ผู้รับชมไม่เข้าใจจุดประสงค์ของงานและบางช่วงบางฉากของงานนั้นมีความเร็วของการ

เปลี่ยนสีของแสงนั้นที่เร็วเกินไปจนผู้รับชมไม่สามารถรับรู้ถึงสภาวะการเปลี่ยนของสีที่ต้องการให้การ

รับรู้ต่อการเปลี่ยนสีที่ก าลังจะเกิดข้ึนเป็นอีกสีได้และเนื่องด้วยบางฉากด้วยความที่มีสีมากเกินอาจจะ

ท าให้อารมณ์และความรู้สึก ณ ขณะนั้นไม่ได้ท าให้น าไปสู่สิ่งใดได้ และด้วย ฟอร์มที่น ามาใช้ประกอบ

จนเป็นภาพนั้นเองนั้นได้กลายเป็นสิ่งอื่นและผู้ชมก็ไม่ได้รู้สึกนึกคิดตามไปหรือพยายามที่ค้นหาว่า

ฟอร์มเหล่านี้มาจากอะไรหรือยังไงผนวกด้วยการเปลี่ยนแพทเทิร์นแต่ละฉากนั้นมีความต่างกันมาก

เกินไปจนหาจุดเช่ือมโยงของภาพแต่ภาพที่เห็นนั้นไม่เกิดผลยิ่งท าให้รู้สึกเหมือนภาพแต่ละภาพแยก

ขาดจนไม่เหมือนเป็นงานช้ินเดียว และ เหมือนแสงภาพประกอบฉากซึ่งแค่มีแต่ความสวยงาม  

 

 

ภาพที่ 34 ภาพการทดลองในการสร้างสรรค์ผลงานช้ินที่ 2 
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การสรา้งสรรค์และพัฒนาผลงานศิลปนิพนธ์ระยะท่ี 3 

         ในการสร้างสรรค์ผลงานในครั้งนี้น้ันเป็นครั้งสุดท้ายของศิลปนิพนธ์ช้ินน้ีนั้นเนื่องจากงานช้ินที่ 

2 นั้นข้าพเจ้าได้น าข้อดีและข้อเสียต่างๆน ามาปรับในการสร้างสรรค์งานช้ินนี้โดยงานช้ินนี้ข้าพเจ้า

ต้องการให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกที่หลากหลาย ถึงแม้ในงานช้ินที่ 2 นั้นจะมีการใช้แพทเทิร์นที่

หลากหลายแต่ผลลัพธ์นั้นไม่ได้ท าให้เกิดสภาวะอึดอัดและไมได้น าไปสู่สภาวะใดๆได้ แต่ในงานช้ินนี้

ข้าพเจ้าได้พัฒนาข้ึนต่อจากงานที่ผ่านๆมาแต่ได้น าวิธีการสร้างแพทเทิร์นแบบในงานช้ินที่ 1 มาใช้ ใน

การสร้างแพทเทิร์นที่ใกล้เคียงกับงานจิตรกรรมนามธรรม ในงานช้ินน้ีนั้นข้าพเจ้าปรับเปลี่ยนการสรา้ง

แพทเทิร์นโดยการใช้สีจากสิ่งที่เป็นภาพปรากฏการณ์ทางธรรมชาติน ามาสร้างแพทเทิร์นของภาพและ

การจัดองค์ประกอบบางฉากและปรับองค์ประกอบให้ซับซ้อนโดยหลักการการใช้แบบสีที่มีอารมณ์

ต่างกันหรือเป็นข้ัวตรงข้ามทางอารมณ์ความรู้สึกของสีในบางฉากและบางฉากอาจจะมีการใช้สีที่

หลากหลายมากขึ้นโดยที่ต้องการให้เกิดความหลากหลายทางอารมณ์เมื่อรับชม  

         ในงานช้ินนี้ข้าพเจ้าได้แบ่งฉากโดยรวมไว้ทั้งหมดสามฉาก โดยที่ผู้ชมสามารถรับชมได้โดยแต่

ละครั้งที่เข้ารับชมผู้ชมจะได้รับภาพที่แตกต่างจากเดิมแต่แพทเทิร์นเหล่านั้น ซึ่งข้าพเจ้าได้จดบันทึก

ผู้ชมที่มารับชมงานช้ินน้ีนั้นได้มีความรู้สึกที่ว่าภาพที่เกิดข้ึนน้ันได้เปลี่ยนไปตลอดภาพ และ บางท่านก็

รู้สึกพิศวงหรือรู้สึกกลัวกับการเปลี่ยนไปของสีแต่ละฉากนั้น ซึ่งสิ่งนี้นั้นได้ตรงกับสิ่งที่ข้าพเจ้าคาดหวัง

ในการสร้างอารมณ์ให้หลากหลายเพื่อที่จะให้รู้สึกอึดอัดหรือสับสนได้ 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 35 การทับซ้อน ซ่อนอยู่ ของสีในแสง No.2 
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ภาพที่ 36 การทับซ้อน ซ่อนอยู่ ของสีในแสง No.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 37 การทบัซ้อน ซ่อนอยู่ ของสีในแสง No.2 
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ภาพที่ 38 การทบัซ้อน ซ่อนอยู่ ของสีในแสง No.2 
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บทท่ี 5 

สรุปการสรา้งสรรค์ผลงานศลิปนิพนธ ์

 

         ในการรับรู้ผ่านการมองเห็นน้ันเราไม่สามารถบอกได้ว่าสิ่งที่เราเห็นน้ันเป็นสิ่งที่เราสามารถรบัรู้

ได้หมด เช่นเดียวกันกับการรับรู้สีผ่านงานจิตรกรรม    เราสามารถรับรู้งานจิตรกรรมผ่านสื่อ สี ที่มา

จากสีน้ ามันหรอสีต่างๆที่สามารถสร้าง ความหนาของสี และฝีแปรง แต่ซึ่งก็มีบางสิ่งบางอย่างที่การ

รับรู้แบบปกตินั้นไม่สามารถท าให้เรารับรู้ได้ ซึ่งท าให้อารมณ์ความรู้สึกการรับรู้ของงานนั้นมีขีดจ ากัด 

แต่สีที่มีต้นก าเนิดที่มาจากแสงนั้นสามารถสร้างอารมณ์และความรู้สึกต่างๆได้แตกต่าง ถ้าเกิดเรา

สามารถรับรู้อารมณ์ของงานได้มากกว่าเพียงอารมณ์ๆเดียวแต่หลากหลายอารมณ์หลากหลายอารมณ์

ที่หลากหลายในผลงานช้ินเดียวนั้นจะสร้างให้เรารับรู้ความรู้สึกโดยรวมเป็นยังไง 

         จากการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ในชุด “การทับซ้อน ซ่อนอยู่ ของสีในแสง” โดยแรกเริ่มนั้น

ข้าพเจ้าได้มีความสนใจสีของแสง ผลกระทบของแสงต่อการมองโดยต่อมาจากที่ข้าพเจ้าได้ทดลอง

สร้างสรรค์ช้ินงานนี้ข้ึนท าให้ข้าพเจ้าได้ศึกษาวัสดุที่มีผลต่อภาพที่เกิดข้ึนแสง และได้ศึกษาจิตวิทยา

การรับรู้สีเพื่อที่จะท าให้ความเข้าใจในการสีของแสงมากข้ึนว่าการท างานของสีนั้นถ้าเราเปลี่ยนสื่อ

จาก สีน้ ามัน หรือ อะคริลิค นั้นเมื่อเราน าเสนอภาพที่ออกมาให้ใกล้เคียงกับงานจิตรกรรมนั้นจะเกิด

ผลลัพธ์เป็นยังไง ซึ่งท าให้ข้าพเจ้ามีความเข้าใจกระบวนหรือวิธีการที่ท าให้เกิดการรับรู้ที่เกิดจากสีของ

แสงมากขึ้น 

         ผลงานชุดน้ีเป็นรูปแบบการสร้างสรรค์ผลงานที่ต่อเนื่อง มาตลอดระยะเวลาหนึ่งปี ข้าพเจ้าได้

รับค าวิจารณ์และค าแนะน าจากผู้สอน ช่วยให้ข้าพเจ้าแก้ไขปัญหาหรือช่วยเติมเต็มสิ่งที่ข้าพเจ้าไม่

เข้าใจที่เกิดในการสร้างสรรค์ผลงาน ตามรูปแบบสื่อที่ข้าพเจ้าได้น าเสนอ ทั้งนี้ข้าพเจ้าหวังว่าผลงาน

ชุด “การทับซ้อน ซ่อนอยู่ ของสีในแสง” จะเป็นแนวทางการศึกษาและพัฒนาต่อผู้อื่นได้ 
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