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บทคัดย่อ 
 

ประติมากรรมนุ่ม กระบวนการสร้างสรรคท่ี์แสดงออกถึงความนุ่มนวล ผา่นวสัดุ และกลวธีิ
การตดัเยบ็ ถกัทอ สะทอ้นความประณีตและอ่อนโยน การท าศิลปนิพนธ์คร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ศึกษาทางดา้นแนวความคิด องคป์ระกอบของศิลปะ กลวธีิ และการใชว้สัดุในผลงานของโจแอนนา              
วาสคอนเซลอส และเออร์เนสโต เนตโต เพื่อน ามาใชเ้ป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคผ์ลงาน  
ประติมากรรมนุ่มของตนเอง โดยท าการคดัเลือกผลงานประติมากรรมนุ่มของศิลปิน จ านวนท่านละ        
3 ช้ิน น ามาวิเคราะห์ในเชิงพรรณนา และสร้างสรรคผ์ลงานประติมากรรมนุ่มของตนตามล าดบั ทั้งน้ี
ผลการวจิยัพบวา่ 
 โจแอนนา วาสคอนเซลอส นิยมสร้างผลงานขนาดใหญ่ ใชรู้ปทรงท่ีไดรั้บแรงบนัดาลใจ
จากธรรมชาติ และวตัถุในชีวติประจ าวนั โดยมีสีสันสดใส ใชผ้า้หลากชนิด มีการตกแต่งรายละเอียด
ของผลงานอยา่งพิถีพิถนั ส่วนเออร์เนสโต เนตโต สร้างผลงานแนวศิลปะปฏิสัมพนัธ์ เนน้การ
รองรับ และโอบอุม้ มีรูปทรง และการน าเสนอแบบเรียบง่าย ใชสี้นอ้ย มีการบรรจุวตัถุดิบทาง
ธรรมชาติท่ีใหก้ล่ิน และผวิสัมผสัหลากหลายในผลงาน 
 ผูว้จิยัไดน้ าการศึกษาคน้ควา้ขา้งตน้ มาเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างผลงานภายใตห้วัขอ้  
ประติมากรรมนุ่ม: พื้นท่ีแห่งสีสัน และการสร้างปฏิสัมพนัธ์ แสดงออกดว้ยรูปทรงท่ีเกิดจาก           
การผสมผสานรูปทรงของสัตวเ์ล้ียง ซ่ึงเป็นรูปทรงทางธรรมชาติเขา้กบัรูปทรงของเกา้อ้ี ซ่ึงเป็นวตัถุ
ในชีวติประจ าวนั สะทอ้นความหมายของการรองรับ การหยดุพกั การผอ่นคลาย และความ
สนุกสนาน โดยมีลวดลาย และสีสันท่ีสดใส ตลอดจนสร้างผวิสัมผสัหลากหลาย เพื่อแบ่งปันพื้นท่ี
แห่งสีสัน และสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผลงานกบัผูช้ม 
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Abstract 
 

Soft Sculpture is a creative process that utilizes material and techniques of knitting, 
weaving and sewing in a manner that reflects the delicate and tender nature of the created object’s 
forms. This thesis aims to focus on the concept, art elements, methods and materials that draw 
influence from the artistic practices of Joana Vasconcelos and Ernesto Neto. These sculptors 
inspired the creation of my own sculptures through the process of selecting three of each of their 
works to be analyzed in detail and subsequently creating my own soft sculptures in response.  

My research found that Joana Vasconcelos typically created large works with natural 
shapes. Everyday colorful objects such as various types of fabric were then called upon to add 
meticulous elements of decoration. Ernesto Neto created interactive art focused primarily on shape, 
form and presentation in a minimalist manner that further communicated notions associated with 
nature via incorporation of natural materials that brought with them various smells and textures. 

The researcher was inspired and led through the above study to the realization of these 
presented creations under the subject of Soft Sculpture where coloring and participation space and 
express shapes and forms one might associate with the likes of a reptile or chair. The combination 
of natural shapes and everyday objects reflect meanings rooted in elements of support, rest, 
relaxation and fun as presented through patterns and colorful textures.   
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กติติกรรมประกาศ 
 

 ขา้พเจา้ขอขอบพระคุณบิดา มารดา และพี่สาว ท่ีให้การสนบัสนุนในการเรียนศิลปะ ตั้งแต่
ก่อนเขา้ศึกษาท่ีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์จนกระทัง่ไดเ้ขา้รับการศึกษา สืบเน่ือง
เร่ือยมาจนถึงปัจจุบนั ทั้งคอยให้ความช่วยเหลือในดา้นต่างๆ เช่น ทุนทรัพย ์อีกทั้งคอยให้ก าลงัใจ 
และค าแนะน า แก่ขา้พเจา้อยูเ่สมอ  
 ขอขอบพระคุณคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ซ่ึงเปรียบเสมือนเป็นบา้นหลงั
ท่ีสอง อนัประกอบดว้ยอาจารยทุ์กท่านในคณะ ท่ีมอบความรู้ ค  าแนะน า และความใส่ใจในเร่ือง
ต่างๆ ให้แก่ขา้พเจา้ เพื่อนในรุ่น เพื่อนนอกมหาวิทยาลยั รุ่นพี่ และรุ่นนอ้ง ท่ีคอยช่วยเหลือในเร่ือง
ต่างๆ  
 ขอขอบพระคุณอาจารยป์ระจ าภาควชิาทฤษฎีศิลป์ทุกท่าน โดยเฉพาะอยา่งยิง่อาจารยป์วีณา   
เอ้ือน้อมจิตต์กุล อาจารยผ์ูค้วบคุมศิลปนิพนธ์ของขา้พเจา้ ท่ีให้ค  าแนะน าต่างๆ ซ่ึงมีประโยชน์ต่อ
การท าศิลปนิพนธ์ รวมถึงความใส่ใจ และก าลังใจ ท่ีอาจารย์มอบให้ ท าให้ข้าพเจ้าสามารถท า       
ศิลปนิพนธ์เล่มน้ี จนกระทัง่ประสบความส าเร็จ 
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ค าน า 
 

 เอกสารฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของศิลปนิพนธ์ ตามหลกัสูตรปริญญาศิลปบณัฑิต สาขาวิชา
ทศันศิลป์ กลุ่มวิชาเอกทฤษฎีศิลป์ ของคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวิทยาลยั
ศิลปากร ปีการศึกษา 2558 ศิลปนิพนธ์ของขา้พเจา้น้ีมีช่ือว่า “ประติมากรรมนุ่ม : พื้นท่ีแห่งสีสัน 
และการสร้างปฏิสัมพนัธ์” (Soft Sculpture : Coloring and Participation Space) โดยเน้ือหาจะอธิบาย
ถึงความหมาย และประวติัความเป็นมาของประติมากรรมนุ่ม ความหมาย และประวติัความเป็นมา
ของศิลปะปฏิสัมพนัธ์ ศิลปินประติมากรรมนุ่มร่วมสมยัจ านวนสองท่าน ท่ีเป็นแรงบนัดาลใจใน
การสร้างสรรคผ์ลงาน ซ่ึงจะศึกษาเก่ียวกบัแนวความคิด องคป์ระกอบศิลปะ กลวธีิ และวสัดุท่ีใชใ้น
การท างาน ซ่ึงจะน ามาสร้างสรรคเ์ป็นผลงานประติมากรรมนุ่ม ภายใตแ้นวความคิดเร่ืองจินตนาการ
แห่งความสุขบนพื้นท่ีแห่งความจริง โดยขา้พเจา้หวงัว่าเน้ือหาภายในศิลปนิพนธ์ฉบบัน้ีจะเป็น
ประโยชน์แก่ผูท่ี้สนใจศึกษาทางศิลปะเป็นอยา่งยิง่ 
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บทที ่1 

บทน ำ 
 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ผา้ เป็นวสัดุท่ีน่าหลงใหล ดว้ยความอ่อนนุ่ม ท าใหเ้รารู้สึกอยากเขา้ไปสัมผสั สวมกอด หรือ
เอนกายลงบนความนุ่มนั้น จนก่อใหเ้กิดความสนใจน าผา้มาใชส้ร้างสรรคเ์ป็นงานประติมากรรมนุ่ม 
โดยจะท าการศึกษาถึงประวติั แนวความคิด องคป์ระกอบ กระบวนวธีิสร้างสรรค ์ วสัดุ เทคนิค         
ในตวัผลงานของศิลปิน 2 คน ไดแ้ก่ โจแอนนา วาสคอนเซลอส (Joana Vasconcelos, ค.ศ.1971) และ
เออร์เนสโต เนตโต (Ernesto Neto, ค.ศ.1964) เพื่อหาแรงบนัดาลใจ แลว้น ามาปรับใชใ้หเ้กิด
ประโยชน์แก่การสร้างสรรคข์องตนเอง  

ผา้ เป็นส่ิงหน่ึงท่ีมีความส าคญั และมีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตประจ าวนั โดยท่ีผา้นั้น
สามารถบ่งบอกไดถึ้งสถานภาพ ความเป็นอยู ่วฒันธรรมทอ้งถ่ิน ความเช่ือ ศาสนา ชนชั้น เช้ือชาติ 
และอ่ืนๆ ผา้ผลิตจากวสัดุในธรรมชาติ เช่น จากสัตว ์ พืช เป็นตน้ หรือวสัดุสังเคราะห์ทางเคมี            
ในอดีตผา้ไดถู้กน ามาใชส้อยผา่นกระบวนวธีิการเยบ็ปักถกัร้อย อีกทั้งผา้ยงัถูกน ามาใชเ้ป็นวสัดุใน
การสร้างสรรคง์านศิลปะท่ีมีคุณค่ายิง่ มาจนถึงปัจจุบนัอีกดว้ย  

ผลงานทศันศิลป์ท่ีมีการน าผา้มาใช ้ ปรากฏอยา่งชดัเจนในงานประติมากรรมนุ่ม (Soft 
Sculpture)1 เกิดข้ึนในช่วงคริสตท์ศวรรษ 1960 โดยมีศิลปินผูบุ้กเบิก คือ แคลส์ โอลเดนเบิร์ก                      
(Claes Oldenburg) ศิลปินสร้างผลงานใหอ้ยูบ่นพื้นฐานของวตัถุท่ีอยูใ่นชีวิตประจ าวนั ซ่ึงใชว้ธีิการ
เปล่ียนจากวตัถุท่ีใชว้สัดุแขง็เป็นอ่อน วสัดุอ่อนเป็นแขง็ จากนั้นใหสี้สันใหม่2 และสร้างผลงานให ้

 

                                                           
1 ประติมากรรมนุ่ม (Soft Sculpture) คือ ประติมากรรมท่ีสร้างรูปทรง ดว้ยวสัดุเน้ืออ่อนนุ่ม เช่น ผา้ เชือก 

พลาสติก หรือรูปทรงท่ีบรรจุดว้ยวสัดุอ่อนนุ่ม ศิลปินกลุ่มประชานิยม นิยมสร้างสรรคข้ึ์นในคริสตท์ศวรรษ 1960 
ในสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะอยา่งยิง่แคลส์ โอลเดนเบิร์ก 

2 อรพิมพ์ สุขสุวรรณ . “ประติมำกรรมสร้ำงสรรค์ กรณีศึกษำประติมำกรรมไม่คงตัว ของแคลส์                     
โอลเดนเบิร์ก” (ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ -ศิลปะสมัยใหม่ มหาวิทยาลัย                
ศรีนครินทรวโิรฒ, 2548), 12. 
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มีขนาดท่ีใหญ่เกินจริง เพื่อลอ้เลียนภาพลกัษณ์ของส่ิงท่ีนุ่มน่ิม เช่น ขนมปัง เน้ือสัตว ์ ไอศกรีม         
เป็นตน้ โดยลกัษณะผลงานของศิลปิน มกัใชเ้ทคนิคการเยบ็ประกอบสร้างรูปทรงจ าลอง โดยใช้
แนวความคิดลอ้เก่ียวกบัรากฐานบริบทสังคมแบบบริโภคนิยม ภายหลงัจากการสร้างสรรคผ์ลงาน
ประติมากรรมนุ่มของโอลเดนเบิร์ก การสร้างประติมากรรมนุ่ม รวมทั้งผลงานศิลปะจดัวางโดยใช้
ผา้เป็นวสัดุหลกัของศิลปินท่านอ่ืนไดเ้กิดข้ึนตามมา สะทอ้นถึงแนวทาง และแนวคิดอนัหลากหลาย 
จากความสนใจของศิลปิน ท่ีมีต่อวสัดุประเภทน้ีสามารถพบเห็นไดใ้นปัจจุบนั ดงัเช่นศิลปินร่วม
สมยัสองท่านท่ีใหแ้รงบนัดาลใจในการสร้างสรรคผ์ลงานแก่ขา้พเจา้ คือ โจแอนนา วาสคอนเซลอส 
และเออร์เนสโต เนตโต ซ่ึงศิลปินทั้งสองท่านต่างมีแนวทางในการสร้างสรรคผ์ลงาน ท่ีมีเอกลกัษณ์
เฉพาะตน 

ศิลปินท่ีใชว้สัดุจากผา้เป็นหลกั และเทคนิคการเยบ็ปักถกัร้อย น ามาสร้างสรรคเ์ป็นผลงาน
ประติมากรรมนุ่มขนาดใหญ่ ศิลปินท่านน้ีมีช่ือวา่ โจแอนนา วาสคอนเซลอส ศิลปินหญิง อาย ุ44 ปี 
จากประเทศโปรตุเกส จบการศึกษาจาก Centre of Art and Visual Communication ท่ีเมืองลิสบอน 
ประเทศโปรตุเกส ศิลปินเป็นผูมี้ผลงานโดดเด่น และโด่งดงัมาจากงานประติมากรรม และศิลปะจดั
วาง ทั้งติดบนผนงั แขวนลอย หรือจดัวางบนพื้น ซ่ึงไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจากแนวความคิดทาง         
สตรีนิยม ปัญหาสังคม และการเมือง ศิลปินมกัเลือกวตัถุท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานะของผูห้ญิง การแบ่ง
ชนชั้น หรือชาติพนัธ์ุ เอกลกัษณ์ในผลงานประติมากรรมของศิลปิน มกัมีการท าโครงสร้างภายใน       
ท่ีแขง็แรงทนทาน แลว้น าเอาผา้ หรือวสัดุตกแต่ง มาห่อหุ้ม ผา่นกลวธีิทางดา้นการเยบ็ปักถกัร้อยมา
ใชผ้สมผสาน ผลงานของศิลปินมกัเยบ็ผา้ ท่ีมีชนิด ลวดลาย และสีสันแตกต่างกนั หรือใชสี้วรรณะ
เดียว น ามาประกอบใหเ้กิดเป็นรูปทรง อีกทั้งยงัมีการถกัไหมพรม ประดบัตกแต่งดว้ยลูกปัด และ
วสัดุหลากหลาย แสดงใหเ้ห็นถึงการเลือกใชสี้ไดอ้ยา่งมืออาชีพ และทกัษะความช านาญในการ
ตกแต่งส่วนรายละเอียด โดยผลงานประติมากรรมมกัเป็นรูปทรงนามธรรม มีขนาดใหญ่ มีพลงั 
สวยงาม และหรูหรา  

ดา้นการแสดงผลงานในปี ค.ศ. 2008 - 2010 ศิลปินไดรั้บคดัเลือกใหแ้สดงงานใน                   
เวนิส เบียนนาเล่ (The Venice Biennale)3 ประเทศอิตาลี โดยมีภณัฑารักษ ์ คือ ฟรองซวัส์ ปิโนต ์
(François Pinault) ผลงานมีช่ือวา่ การปนเป้ือน (Contamination) มีลกัษณะเป็นงานประติมากรรม
นุ่มขนาดใหญ่ แยกเป็นก่ิงกา้นสาขาคลา้ยปลาหมึก ศิลปินน าขนสัตว ์ มาถกัโครเชต ์ และนิตต้ิง       
รวมไปถึงผา้ชนิดต่างๆ โดยมีเหล็กเป็นโครงสร้างภายใน และวสัดุอ่ืนๆ มาใชใ้นการประดบัตกแต่ง 

                                                           
3 เวนิส เบียนนาเล่ (Venice Biennale) เป็นงานมหกรรมศิลปะร่วมสมยันานาชาติและสถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่

และมีขนาดใหญ่ท่ีสุดงานหน่ึงของโลก จดัข้ึนเป็นประจ าทุกๆ 2 ปี 



 
 
 

3 
 

ซ่ึงผา้มีลวดลายท่ีแปลกประหลาด มีสีสันหลากหลาย น ามาติดตั้งภายในพิพิธภณัฑ ์ในลกัษณะหอ้ย
ลงมาจากระเบียง จนถึงพื้นดา้นล่าง สะทอ้นแนวคิดท่ีวา่การปนเป้ือนนั้น เหมือนดงัการแพร่กระจาย
ของเช้ือไวรัส จากการสัมผสัส่ิงท่ีไม่บริสุทธ์ิ หรืออาจเป็นมลพิษ ต่อมาในปี ค.ศ.2012 ศิลปินถูก   
เชิญใหแ้สดงงานในพระราชวงัแวร์ซายส์ ในช่ือนิทรรศการ โจแอนนา วาสคอนเซลอส แวร์ซายส์               
(Joana Vasconcelos Versailles) โดยมีภณัฑารักษ ์ คือ ฌอ็ง-ฟรองซวัส์ ชูเญ่ (Jean-François 
Chougnet) ซ่ึงศิลปิน ถือเป็นผูห้ญิงคนแรก และมีอายนุอ้ยท่ีสุดท่ีไดรั้บการคดัเลือกใหร่้วมแสดง   
โดยผลงานมีช่ือวา่ Mary Poppins มีลกัษณะเป็นประติมากรรมรูปทรงคลา้ยนกขนาดใหญ่ ใชผ้า้
หลากสีสัน แขวนลอยจากเพดาน ในหอ้งโถงบนัไดของพระราชวงั เปรียบเสมือนเป็นผูป้กป้อง
คุม้ครอง จากผลงานของศิลปินแสดงใหเ้ห็นถึงศกัยภาพในการสร้างสรรคท่ี์ส่งมายงัผูช้ม ดว้ย
ผลงานท่ีมีคุณภาพเป็นท่ีน่าจบัตามอง ท าใหใ้นปี ค.ศ.2012 นกัเขียนช่ือ วอลเทอร์ ฮูโก เม            
(Valter Hugo Mãe) เขียนหนงัสือช่ือ โจแอนนา วาสคอนเซลอส แวร์ซายส์ (Joana Vasconcelos 
Versailles) เก่ียวกบัการสร้างสรรคผ์ลงานของศิลปิน ตีพิมพท์ั้งในภาษาฝร่ังเศส และภาษาอิตาลี 
นอกจากน้ียงัปรากฏบทความท่ีเขียนถึงผลงานการสร้างสรรคข์องศิลปินในนิตยสารช่ือ โบ ซาร์     
แมกกาซีน (Beaux Arts Magazine) ซ่ึงรวบรวมเน้ือหาโดย ฌ็อง-ฟรองซวัส์ ชูเญ่ และฟาบริซส์        
บูส์โต (Fabrice Bousteau) อีกทั้งปรากฏบทสัมภาษณ์ในหนงัสือพิมพ ์ The Art Newspaper ฉบบั
เดือนกรกฎาคม และสิงหาคม ปี ค.ศ.2015   

จากแนวทางการสร้างสรรคผ์ลงาน ท่ีเตม็ไปดว้ยเสน่ห์อนัน่าคน้หา ถ่ายทอดผา่นกลวธีิท่ี
น่าสนใจในการน าเสนอความอ่อนนุ่มของผลงาน แต่แข็งแกร่งดว้ยเน้ือหาสาระอนัสะทอ้นเร่ืองราว  
ร่วมสมยัของเพศวถีิ สังคม และการเมือง ท าใหศิ้ลปินไดรั้บการยอมรับ และเป็นท่ีรู้จกัในวงการ
ศิลปะร่วมสมยัอยา่งกวา้งขวาง  

เม่ือกล่าวถึงศิลปินท่ีสร้างสรรคผ์ลงานดว้ยส่ือ และวสัดุ ท่ีมีความอ่อนนุ่มไดอ้ยา่งน่าสนใจ
อีกท่านหน่ึง คือ ศิลปินช่ือ เออร์เนสโต เนตโต ศิลปินชาย อาย ุ51 ปี จากประเทศบราซิล จบการศึกษา
จาก School of Visual Arts Parque Lage เมืองริโอเดอจาเนโร ประเทศบราซิล ศิลปินผูผ้ลิตผลงาน
ประติมากรรมอนัทรงอิทธิพล มีแรงบนัดาลใจมาจากการมุ่งแสวงหาโครงสร้างของพื้นท่ีในสังคม
และธรรมชาติ ศิลปินถ่ายทอดอตัลกัษณ์ของตน ผา่นการเลียนแบบรูปทรงในธรรมชาติ เช่น มี
ลกัษณะท่ีหอ้ยยอ้ยลงมาคลา้ยรูปทรงของหยดน ้า หรือสร้างเป็นอุโมงคค์ลา้ยถ ้า โดยน าเสนอออกมา
อยา่งเรียบง่าย ส่วนวสัดุท่ีศิลปินเลือกน ามาใชไ้ดแ้ก่ ผา้ใยสังเคราะห์ ก ามะหยี ่และอ่ืนๆ อีกทั้งยงัใช้
วสัดุธรรมชาติอ่ืนร่วมดว้ย เช่น ทราย เปลือกหอย ดา้นการใชสี้มกัปรากฏเป็นสีอ่อน แสดงความ
นุ่มนวล อ่อนโยน ละมุนละไม หากแต่การสร้างสรรคผ์ลงานของศิลปินกลบัมิไดมุ้่งหวงัใหผู้ช้มเกิด
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อารมณ์ความรู้สึกร่วมกบัศิลปิน เพียงแค่ใชต้าสัมผสัรับรู้ความนุ่มนวลเหล่านั้น แต่กลบัมุ่งหวงัให้
ผูช้มรับรู้ ดว้ยการเขา้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงกบัผลงานดว้ยการใชผ้วิกายสัมผสั การสวมใส่ประหน่ึงการ
หลวมรวมร่างกาย ความรู้สึกเขา้กบัผลงาน นอกจากน้ีศิลปินยงัใส่กล่ินสมุนไพรในผลงาน เพื่อให้
ผูช้มสัมผสัถึงประสบการณ์ทางกล่ิน ส่งความรู้สึกท่ีลึกซ้ึง ดงันั้นผลงานของศิลปินจึงเปรียบเสมือน
ดินแดนท่ีแฝงเร้นดว้ยบทกวีบนโลกแห่งความจริง  

ดา้นการแสดงผลงานปี ค.ศ.2001 ศิลปินไดรั้บการคดัเลือกใหแ้สดงงานในเวนิส เบียนนาเล่ 
(The Venice Biennale) คร้ังท่ี 49 แสดงผลงานช่ือ E o Bicho คดัเลือกโดยภณัฑารักษช่ื์อ เจสสิกา้   
มอร์แกน (Jessica Morgan) ผลงานท าจากผา้ถุงน่องสีขาว สร้างเป็นรูปทรงยอ้ยลงมาคลา้ยหยดน ้า 
ภายในใส่สมุนไพรต่างๆ เช่น พริกไท กานพลู ขมิ้น เป็นตน้ ชวนใหไ้ดก้ล่ินของเคร่ืองเทศอ่อนๆ    
จนอยากเขา้ไปสัมผสั และเขา้ถึงความสงบ สะทอ้นแนวความคิดของศิลปิน ท่ีตอ้งการท าลาย
ระยะห่างระหวา่งผูช้มกบัผลงานศิลปะ ต่อมาปี ค.ศ. 2011 ศิลปินจดันิทรรศการแสดงผลงาน
ยอ้นหลงัคร้ังแรก ในช่ือนิทรรศการวา่ La Lengua de Ernesto: retrospective 1987-2011 ท่ี                
ซาน อิลดีฟอนโซ (The San Ildefonso) ประเทศเมก็ซิโก ภายในนิทรรศการประกอบไปดว้ยผลงาน
จ านวนหลายช้ิน จดัวางในลกัษณะต่างๆ บางช้ินท าใหง้านเป็นส่วนหน่ึงกบัพื้นท่ี บางช้ินสามารถให้
คนเขา้ไปสวมใส่ สัมผสั หรือมีส่วนร่วมได ้สะทอ้นแนวความคิดในเร่ืองของความเปราะบาง ลึกซ้ึง 
และซบัซอ้น ซ่ึงเป็นธรรมชาติทางอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย ์ ต่อมาในปี ค.ศ.2013 ศิลปินไดรั้บ
การคดัเลือกเป็นตวัแทนจากประเทศบราซิล ใหแ้สดงงานในชาร์จาฮ ์ เบียนนาเล่ (The Sharjah 
Biennial)4 คร้ังท่ี 11 ท่ีเมือง ชาร์จาฮ ์ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ถูกเชิญโดยภณัฑารักษช่ื์อ ยโูกะ 
ฮาเซกาวา่ (Yuko Hasegawa)5 ในคร้ังน้ีศิลปินสร้างสรรคผ์ลงานท่ีมีช่ือวา่ Enquanto a cultura nos 
separa, a natureza nos une (While Culture Moves Us Apart, Nature Brings Us Together) ผลงานมี
ลกัษณะท าจากเส้นใยน ามาถกัโครเชต ์ ประกอบกบัหิน แกว้ ดินเหนียว และวสัดุอ่ืนๆ สะทอ้น
แนวความคิดเก่ียวกบัวฒันธรรมท่ีท าใหม้นุษยแ์ยกออกจากกนั แต่ธรรมชาติช่วยดึงใหม้นุษยเ์ขา้หา
กนั อีกทั้งศิลปินไดตี้พิมพห์นงัสือเพื่อเป็นการรวบรวม และอธิบายการสร้างสรรคผ์ลงานของตนใน
ช่ือ Ernesto Neto: From Sebastian to Olivia ปี ค.ศ.2008 และ Ernesto Neto: The Edges of the World 

                                                           
4 ชาร์จาฮ์ ไบแอนเนียล (The Sharjah Biennial) เป็นงานแสดงศิลปะท่ีให้ความสนใจทางความสัมพันธ์

ระหวา่งโลกอาหรับ เอเชีย ละตินอเมริกา และแอฟริกาเหนือ 
5 ยูโกะ ฮาเซกาว่า หัวหน้าภณัฑารักษ์ส าหรับงานน้ีและภณัฑารักษข์องพิพิธภณัฑ์ศิลปะร่วมสมยัโตเกียว 

ผูอ้  านวยการและผูใ้หค้  าปรึกษางานไบแอนเน่ียลระหวา่งประเทศ    
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ปี ค.ศ.2010 และปรากฏบทสัมภาษณ์ในนิตยสารช่ือ BOMB ฉบบั 102 ปี ค.ศ.2008 และ นิตยสารช่ือ 
Frieze ปี ค.ศ.2010  

จากแนวทางการสร้างสรรคท่ี์น่าหลงใหล การน าเสนออยา่งน่าประทบัใจ ท่ีไม่เพียงใหผู้ช้ม
รับสัมผสัถึงสุนทรียภาพดา้นความงามทางตาเห็นแลว้เท่านั้น แต่ยงัใชคุ้ณลกัษณะดา้นการรับสัมผสั
ของมนุษยใ์หเ้กิดประโยชน์เพื่อถ่ายทอดความลึกซ้ึงในผลงาน ดว้ยการเปิดประสบการณ์ของผูช้ม
ใหเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมสัมผสัผลงาน ทั้งผวิกายสัมผสั และกล่ินสัมผสัอีกดว้ย 

จากผลงานสร้างสรรคท่ี์น าเสนอดว้ยวสัดุอ่อนนุ่มของศิลปินทั้งสองท่าน คือ โจแอนนา 
วาสคอนเซลอส และเออร์เนสโต เนตโต ท าให้เกิดความตอ้งการศึกษาวเิคราะห์ถึงแนวคิดใน         
การสร้างผลงาน การจดัการดา้นองคป์ระกอบศิลปะ กลวธีิ และการใชว้สัดุของศิลปิน ส าหรับ
ผลงานของโจแอนนา วเิคราะห์ไดว้า่ศิลปินมกัจะน าเสนอผลงานในรูปทรงนามธรรม ท่ีมีลกัษณะ
เป็นทรงโคง้ และเป็นปลอ้ง แยกก่ิงกา้นเป็นสาขา คลา้ยรูปทรงของสัตวท์ะเล เช่น ปลาหมึก ซ่ึงมี
ขนาดใหญ่ ติดตั้งโดยการแขวนลอยหอ้ยลงมาจากผนงั ส่วนผา้ท่ีน ามาใชมี้หลายชนิด ท่ีใหคุ้ณสมบติั
แตกต่างกนั เช่น ผา้ก ามะหยี ่ ผา้ท่ีมีลวดลาย ผสมผสานกบัการถกัไหมพรมสีต่างๆ มาสร้างเป็น
ลวดลาย ทั้งเส้นตรง แนวตั้ง แนวนอน เส้นโคง้ และใชว้ตัถุส าเร็จรูปประกอบเล็กนอ้ย ไดแ้ก่ หมอน 
ตุก๊ตา บางช้ินมีไฟขนาดเล็กประดบัรอบตวัผลงาน เพิ่มความรู้สึกหรูหรา ดงันั้นผลงานของศิลปิน จึง
ใหค้วามรู้สึกท่ีเตม็ไปดว้ยความสนุกสนาน และความเคล่ือนไหวจากรูปทรง และลวดลายเหล่านั้น  

ส่วนผลงานของเออร์เนสโต เนตโต วเิคราะห์ไดว้า่ศิลปินมกัน าเสนอผลงานในรูปทรง      
ก่ึงนามธรรม ไดอิ้ทธิพลจากรูปทรงธรรมชาติ มีลกัษณะหอ้ยยอ้ยลงมา คลา้ยหยดน ้าคา้ง เมล็ดถัว่      
มีตาข่าย คลา้ยรังของแมลง เป็นตน้ ติดตั้งโดยการแขวนห้อย หรือวางบนพื้น ผา้ท่ีน ามาใชเ้ป็นผา้ถุง
น่องท่ีใหค้วามโปร่ง เบา มกัเลือกใชสี้เพียงหน่ึงถึงสองสี เช่น ขาว เขียว ชมพู ฟ้า ซ่ึงภายในบรรจุ
เคร่ืองเทศหรือเมด็ทราย ใหเ้กิดน ้าหนกั และความนุ่ม ผลงานจึงมีลกัษณะท่ีนุ่มนวลอ่อนโยน และให้
ผูช้มสามารถเขา้ไปสัมผสั สวมใส่ หรือไดก้ล่ิน ดงันั้นผลงานของศิลปินสามารถส่งผลต่อปฏิกิริยา
ทางอารมณ์ของผูช้มได ้และส่ิงน้ีจึงเป็นเสน่ห์ในผลงานของเออร์เนสโต 

จากการศึกษาวเิคราะห์ผลงานของศิลปินทั้งสอง ไดน้ ามาประยกุตใ์ชก้บัผลงานสร้างสรรค์
ประติมากรรมนุ่มของตนเอง โดยเลือกน าลกัษณะทางผลงานของโจแอนนา ในเร่ืองของการใชสี้สัน
ท่ีสดใส ทั้งเจด็สี ไดแ้ก่ ม่วง คราม น ้าเงิน เขียว เหลือง แสด แดง จากผา้หลายชนิดประกอบกบัวสัดุ
ตกแต่ง เช่น ลูกปัด กระดุม และเทคนิคการถกัโครเชต ์ ส่วนลกัษณะทางผลงานของเออร์เนสโตใน
เร่ืองของการสามารถมีปฎิสัมพนัธ์ร่วมกบัผลงานได ้  ดว้ยวธีิการนัง่ สัมผสั หรือสวมใส่ สร้างเป็น
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รูปทรงสัตว ์ ภายใตแ้นวคิดในการน าเสนอถึงภาพลกัษณ์ของโลกจินตนาการ ซ่ึงเป็นความรู้สึก
นามธรรมท่ีเตม็เป่ียมไปดว้ยความสุข มาสู่โลกวตัถุท่ีเป็นรูปธรรมบนพื้นท่ีแห่งความเป็นจริง 

1.2 วตัถุประสงค์ของการท าศิลปนิพนธ์ 

1.ศึกษาแนวคิด องคป์ระกอบของศิลปะ กลวธีิ และการใชว้สัดุในผลงานของ โจแอนนา 
วาสคอนเซลอส และเออร์เนสโต เนตโต 

2.สร้างสรรคผ์ลงานประติมากรรมนุ่มภายใตแ้นวคิดเร่ืองจินตนาการแห่งความสุขบนพื้นท่ี
แห่งความจริง 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 

ศึกษาเฉพาะผลงาน 3 มิติ ท่ีแสดงความอ่อนนุ่มคือ ประติมากรรมนุ่ม และศิลปะจดัวางท่ีใช้
วสัดุอ่อนนุ่ม ไดแ้ก่ ผา้ เส้นใย มาเป็นวสัดุหลกัในการสร้างสรรค ์ ของศิลปินโจแอนนา             
วาสคอนเซลอส ในช่วงปี ค.ศ.2009 ถึง ค.ศ.2013 และผลงานของเออร์เนสโต เนตโต ในช่วงปี        
ค.ศ.1998 ถึง ค.ศ.2007  

1.4 วธีิการศึกษา 

เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร ภาพผลงาน
ศิลปะท าการศึกษาวเิคราะห์เพื่อสร้างสรรคผ์ลงานเฉพาะตน 

1.5 ขั้นตอนการศึกษา 
 

- คน้ควา้หาขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ ทั้งจากหนงัสือ และอินเตอร์เน็ท 
 - รวบรวมขอ้มูลท่ีหามาได ้และน ามาวเิคราะห์ 
 - ร่างภาพผลงานท่ีจะน ามาสร้างสรรค ์
 - เตรียมอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น 
 - ลงมือปฏิบติังานสร้างสรรคข์องตนเอง 
 - วเิคราะห์ผลงาน เพื่อหาแนวทางในการพฒันาผลงานสร้างสรรค์ 
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บทที ่2 
 

ความหมายและความเป็นมาของประติมากรรมนุ่ม ศิลปะปฏิสัมพนัธ์ และทฤษฎีทีเ่กีย่วข้อง 
 
 

สาระส าคญัในบทน้ี เป็นการศึกษาทบทวนเก่ียวกบัความหมาย และความเป็นมาของผลงาน
ประติมากรรมนุ่ม และศิลปะปฏิสัมพนัธ์ในศิลปะตะวนัตก ตลอดจนทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อการวเิคราะห์ และน าความรู้ท่ีไดม้าประยกุตใ์ชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ โดยมี
ประเด็นของการศึกษาทบทวนดงัต่อไปน้ี 

 
2.1 ประติมากรรมนุ่ม 
 2.1.1 ความหมายของประติมากรรมนุ่ม 
 2.1.2 ความเป็นมาของประติมากรรมนุ่ม 
2.2 ศิลปะปฏิสัมพนัธ์ 
 2.2.1 ความหมายของศิลปะปฏิสัมพนัธ์ 
 2.2.2 ความเป็นมาของศิลปะปฏิสัมพนัธ์ 
2.3 ทฤษฎีองคป์ระกอบศิลปะ 
 2.3.1 ทศันธาตุ 
 2.3.2 หลกัการจดัการทางศิลปะ 
 

2.1 ประติมากรรมนุ่ม (Soft Sculpture)  
 

ประติมากรรม หมายถึง งานศิลปะท่ีสร้างสรรคอ์ยูใ่นรูปทรงสามมิติ มีมวล และปริมาตร 
สามารถมองเห็นไดร้อบดา้น ซ่ึงถูกประกอบข้ึนจากวสัดุชนิดต่างๆ และน ามาผา่นกระบวนการทาง
เทคนิค โดยมกัใชว้สัดุท่ีมีความแขง็แรงไดแ้ก่ หินอ่อน เหล็ก ไม ้ ส่วนประติมากรรมนุ่มนั้นมี
ลกัษณะเหมือนงานประติมากรรมทัว่ไป แต่ลกัษณะท่ีพิเศษแตกต่าง คือ การเลือกใชว้สัดุท่ีมีความ
อ่อนนุ่ม ไดแ้ก่ ผา้ ไหมพรม เชือก เป็นตน้ ซ่ึงท าใหเ้กิดความรู้สึกต่องานประติมากรรมท่ีแตกต่างจาก
รูปแบบเดิม 
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2.1.1 ความหมายของประติมากรรมนุ่ม 
 

ประติมากรรมนุ่ม บ่งช้ีถึงคุณลกัษณะท่ีเด่นชดับางประการ คือ มีความอ่อนนุ่ม       
ในส่วนของพจนานุกรมศพัทศิ์ลปะ ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน ไดก้ล่าวถึงความหมายของ
ประติมากรรมนุ่มไวว้า่ “ประติมากรรมนุ่ม หมายถึง ประติมากรรมท่ีสร้างรูปทรงดว้ยวสัดุ
เน้ืออ่อนนุ่ม เช่น ผา้ เชือก พลาสติก หรือรูปทรงท่ีบรรจุดว้ยวสัดุอ่อนนุ่ม ศิลปินกลุ่มศิลปะ
ประชานิยม นิยมสร้างสรรคข้ึ์น ในคริสตท์ศวรรษ 1960 ท่ีสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะอยา่งยิง่
ศิลปินช่ือ แคลส์ โอลเดนเบิร์ก (Claes Oldenburg)”6  

 
จากขอ้ความขา้งตน้ แสดงใหเ้ห็นวา่ประติมากรรมนุ่ม จะใชว้สัดุเน้ืออ่อนนุ่มเป็น

ส่วนประกอบหลกัในการสร้างสรรคผ์ลงาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเวบ็ไซตข์ององคก์รช่ือ Artsy 
ซ่ึงเป็นเวบ็ไซตท่ี์ท าการคน้ควา้เก่ียวกบังานศิลปะและรวบรวมงานศิลปะประเภทต่างๆ เพื่อ
การศึกษา ไดก้ล่าวถึงความหมายของประติมากรรมนุ่มไวว้า่ “ประติมากรรมนุ่ม หมายถึง 
ประติมากรรมประกอบดว้ยวสัดุท่ีอ่อนนุ่ม เช่น ยาง ผา้ ซ่ึงเป็นการท าลายความคิดดั้งเดิม
เก่ียวกบัประติมากรรม จากปกติจะท าดว้ยวสัดุท่ีมีความแขง็แรง ทนทาน และชั้นสูง เช่น           
หินอ่อน บรอนซ์”7  

 
จากความหมายท่ีกล่าวมานั้น แสดงใหเ้ห็นวา่ศิลปินมีความกลา้ในการเลือกใชว้สัดุ

ท่ีแตกต่างออกมาจากวสัดุ ท่ีใชใ้นงานประติมากรรมรูปแบบดั้งเดิม มีลกัษณะเป็นเน้ือแขง็ 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบั National Gallery of Australia ท่ีกล่าวถึงความหมายของประติมากรรมนุ่ม
ไวว้า่ “ประติมากรรมนุ่ม หมายถึง ผลงานประติมากรรมนุ่มในช่วงคริสตท์ศวรรษ 1960 
เป็นการส ารวจของศิลปิน ในเร่ืองการใชว้สัดุซ่ึงยงัไม่เป็นท่ียอมรับในงานประติมากรรม 
โดยใชว้สัดุจ าพวกผา้ขนสัตว ์เชือก ยาง กระดาษ หนงั ไวนิล พลาสติก และอ่ืนๆ เพื่อสร้าง
เป็นรูปทรงต่างๆ ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงวธีิการอนัหลากหลาย และความกลา้หาญของศิลปินท่ี
ใชว้สัดุต่างๆ เหล่านั้น ในการสร้างงานประติมากรรม”8 

                                                           
6 ราชบณัฑิตยสถาน. พจนานุกรมศัพท์ศิลปะ องักฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. พิมพค์ร้ังท่ี 2 (กรุงเทพฯ 

: ราชบณัฑิตยสถาน, 2541), 209. 
7 Artsy. Soft Sculpture [online]. Accessed February 24, 2016. Available from 

https://www.artsy.net/gene/soft-sculpture. 
8 NGA (National Gallery of Australia). Soft Sculpture [online]. Accessed February 19, 2016. Available 

from http://nga.gov.au/AboutUs/admin.cfm. 
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ดงันั้นสรุปไดว้า่ความหมายของประติมากรรมนุ่มนั้น หมายถึง ประติมากรรมท่ี
สร้างสรรคจ์ากการน าวสัดุท่ีมีความยดืหยุน่ ไดแ้ก่ ผา้ เชือก พลาสติก ส่ิงทอ โฟม ยาง และ
อ่ืนๆ มาเป็นส่วนหน่ึงในการสร้างประติมากรรม ซ่ึงยงัไม่เป็นท่ียอมรับและนิยมใชก้นัใน
ช่วงแรก อีกทั้งอาจมีโครงสร้างภายในจากวสัดุท่ีมีความแขง็ เพื่อให้รูปทรงสามารถคงตวั
ได ้เช่น โลหะ ไม ้หรือวตัถุ จากนั้นอาจมีการบรรจุภายในของรูปทรงดว้ยนุ่น ใยสังเคราะห์ 
เพื่อใหเ้กิดความรู้สึกนุ่มน่าสัมผสั แสดงใหเ้ห็นถึงปรากฏการณ์ใหม่จากประติมากรรมใน
รูปแบบดั้งเดิม ท่ีใชว้สัดุเน้ือแขง็เป็นวสัดุหลกัในการสร้างสรรค ์ 

 
2.1.2 ความเป็นมาของประติมากรรมนุ่ม 
 

ค าวา่ ประติมากรรมนุ่ม เร่ิมปรากฏในงานเขียนเก่ียวกบัศิลปะในช่วงปี ค.ศ. 1968-
1969 ซ่ึงวสัดุอ่อนนุ่มท่ีน ามาใชใ้นการสร้างสรรค ์เช่น ไหมพรม ยาง และผา้ ยงัไม่ไดรั้บการ
พิจารณาอยา่งเป็นทางการ วา่เป็นผลงานท่ีจดัอยูใ่นประเภทของประติมากรรม (Sculpture) 
สาเหตุเพราะค าน้ีแต่เดิมจะใชก้บังานประติมากรรม ท่ีสร้างสรรคจ์ากวสัดุเน้ือแขง็ ประเภท
ไม ้ หิน ทองแดง ซ่ึงท าใหภ้าพของประติมากรรมนั้น ดูแขง็แรง มัน่คง หนกัแน่น ตรงกนั
ขา้มกบัประติมากรรมนุ่ม ท่ีมีความนุ่มนวล บางเบา เคล่ือนไหว ยดืหยุน่ และแปรเปล่ียน
รูปทรงได ้ดงันั้นก่อนท่ีจะใชค้  าวา่ ประติมากรรมนุ่ม จึงใชค้  าเรียกแทนวา่ รูปทรงนุ่ม (Soft 
Form) หรือวตัถุนุ่ม (Soft Object)9  มาก่อน ซ่ึงบุคคลท่ีสร้างปรากฏการณ์ใหม่ทางศิลปะ คือ 
แคลส์ โอลเดนเบิร์ก ศิลปินผูบุ้กเบิกศิลปะรูปแบบใหม่ในช่วงคริสตท์ศวรรษ 1960            
โดยสร้างผลงานช่ือ “Soft Typewriter” และ “Soft Calendar” ซ่ึงผลงานของศิลปินเป็นท่ี
ยอมรับในวงกวา้ง จากนั้นจึงเร่ิมปรากฏการใชค้  าวา่ประติมากรรมนุ่มในวงการศิลปะ 

 
แคลส์ โอลเดนเบิร์ก ประติมากรชาวอเมริกนั เกิดวนัท่ี 28 มกราคม ปี ค.ศ.1929            

ท่ีกรุงสตอกโฮลม์ ประเทศสวเีดน แต่อาศยัอยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกา และนอร์เวย ์ ก่อน
จะยา้ยมาอยูใ่นเมืองชิคาโก ในปี ค.ศ. 1936 ดงันั้นศิลปินจึงจบการศึกษาจากสถาบนัศิลปะ
แห่งชิคาโก เม่ือศิลปินมาท่ีกรุงนิวยอร์ก ปี ค.ศ. 1956 ท่ีซ่ึงท าใหเ้ขาไดเ้ป็นหน่ึงใน         
ศิลปินคนส าคญัในกลุ่มป๊อปอาร์ต ผูซ่ึ้งมีแนวทางในการสร้างสรรคง์านแตกต่างไปจาก
ศิลปินคนอ่ืนๆ โดยจะมีการสอดแทรกความสนุกสนาน น่าขบขนัลงไปในผลงาน ใน
ขณะเดียวกนัก็ยงัมีความสวยงาม และความลงตวัซ่อนอยูภ่ายในช้ินงานดว้ย ซ่ึงผลงานท่ีมี

                                                           
9 Meilach, Dona Z. Soft Sculpture and Other Soft Art Forms (The United States of America: the Berne 

Convention, 1974), 3.  
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ช่ือเสียง และเป็นท่ีรู้จกักนัเป็นอยา่งดี คือ ประติมากรรมนุ่ม ท่ีมีลกัษณะเป็นประติมากรรม
ขนาดใหญ่ยกัษ ์ (Large–Scale Sculptures) โดยศิลปินช่ืนชอบการท างานดว้ยการใช้
ความคิดท่ีเรียบง่าย โดยคิดเห็นวา่ศิลปะตอ้งมีความสัมพนัธ์กบัชีวติประจ าวนั ดว้ยการ
เปล่ียนแปลงบริบทของส่ิงเหล่านั้น เช่น ท าใหว้ตัถุช้ินนั้นดูนุ่มน่ิม ทั้งท่ีในความเป็นจริง
วตัถุช้ินนั้นแขง็ หรือท าใหว้ตัถุมีขนาดใหญ่ข้ึนกวา่ท่ีควรจะเป็น ดงันั้นศิลปินจึงเร่ิมสร้าง
งานเป็นเสมือนแบบจ าลองขนาดใหญ่ของวตัถุท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั เช่น ลูกขนไก่ 
เคร่ืองมือท าสวน ไอศกรีม ฯลฯ แลว้น าไปติดตั้งในท่ีชุมชนหรือท่ีสาธารณะ ท าให้ผูค้นท่ี
เดินผา่นไปผา่นมามีโอกาสไดเ้สพงานศิลปะมากข้ึน ท าใหง้านศิลปะไม่ถูกจ ากดัพื้นท่ีใหอ้ยู่
แต่เพียงในหอศิลป์อีกต่อไป อีกทั้งยงัเป็นการเล่นกบัปฏิกิริยาของคนดูท่ีมีต่องานศิลปะอีก
ดว้ย นบัวา่เป็นศิลปินท่ีสร้างกระแสศิลปะในรูปแบบใหม่ไดเ้ป็นอยา่งดี โดยศิลปินมกัใช้
เทคนิคในการเยบ็ประกอบสร้างรูปทรงข้ึน 

 
ช่วงปี ค.ศ.1960 – 1969 จึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของประติมากรรมนุ่ม ในงานศิลปะมีการ

ใชว้สัดุจ  าพวกผา้ พลาสติก เส้นใย ผสมผสานระหวา่งวสัดุน่ิมและแขง็ เขา้มาใช ้บรรดานกั
ถกัทอไดรั้บอิทธิพลจากแคลส์ โอลเดนเบิร์ก รวมทั้งศิลปินหลายคนท่ีสนใจในงานศิลปะ
แบบนุ่ม ไดมี้การน าวสัดุและวธีิการแบบดั้งเดิมมาใชร่้วมดว้ย กล่าวคือ จากการท างานใน
รูปแบบท่ีเรียบแบน เช่น การตดัแปะผา้ (Fabric Collage) ก็เร่ิมมีการน าวสัดุ ท่ีมีมิติมากข้ึน
เขา้มาใช ้

 
โดยผลงานของโอลเดนเบิร์ก เร่ิมตั้งแต่ปี ค.ศ. 1957 ในผลงานช่ือวา่ “Sausage” 

โดยการใชถุ้งน่องสตรี และใชนุ่้นจ านวนมากบรรจุอยูภ่ายใน จากนั้นน าเชือกป่านมามดั
เป็นปลอ้งๆ ติดตั้งดว้ยการแขวนลอย เป็นลกัษณะการเลียนแบบจากของจริง แสดงภาพของ
อาหารท่ีผูค้นนิยมบริโภค การท่ีศิลปินเลือกใชถุ้งน่องสตรี เพื่อส่ือถึงของธรรมดาท่ีใชใ้น
ชีวติประจ าวนั แต่เม่ือน ามาใชใ้นงานศิลปะกลบักลายเป็นส่ิงสูงค่า ถือวา่เป็นการทดลองใช้
วสัดุนุ่มในงานศิลปะ ซ่ึงในขณะนั้นการท างานโดยใชว้สัดุประเภทน้ียงัไม่ไดรั้บความนิยม  

 
โอลเดนเบิร์กไดช่ื้อวา่เป็นศิลปินท่ีเป็นนกัสร้างสรรคส่ื์อวสัดุ เป็นผูท่ี้คน้หา ส ารวจ 

และรู้จกัทดลองเลือกใชว้สัดุน ามาสร้างสรรค ์ มกัอยูใ่นลกัษณะเป็นชุดงานหรือโปรเจค็ 
(Project) ดงันั้นในโปรเจค็หน่ึง จึงมีผลงานจ านวนหลายช้ิน โดยมีแนวความคิดหลกัท่ี
ชดัเจน และสร้างงานแบบกระบวนการ (Process) โดยมีการร่างภาพ สร้างตน้แบบการตดั 
ตดัเยบ็วสัดุเป็นรูปร่าง บรรจุภายในใหเ้กิดปริมาตร การน ามาประกอบต่อติดกนั การติดตั้ง 
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และการจดบนัทึกผลลพัธ์ เพื่อน าไปพฒันาในผลงานช้ินต่อไป10 ท  าใหง้านของศิลปินท่าน
น้ี ไดรั้บความสนใจจนมีช่ือเสียงเป็นท่ีน่าจดจ า 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 Claes Oldenburg, Floor Burger, 1962 เทคนิคสีอะคริลิคบนผา้ใบ บรรจุดว้ยโฟม
ยาง และกล่องกระดาษแขง็ ขนาด 132.1x213.4 ซม. 
ท่ีมาภาพ : Wikiart. Floor Burger (Giant Hamburger) [Online]. Accessed 2 February 
2016. Available from http://www.wikiart.org/en/claes-oldenburg/floor-burger-giant-
hamburger-1962. 

 
ส าหรับผลงานประติมากรรมนุ่มของโอลเดนเบิร์ก ท่ีมีความโดดเด่นและน่าสนใจ 

ในช่ือผลงาน “Floor Burger (Glant Hamburger)” (ภาพท่ี 1) เป็นประติมากรรมนุ่ม ท าจาก     
ผนืผา้ใบ น ามาเยบ็เป็นรูปทรงของแฮมเบอร์เกอร์ขนาดใหญ่ โดยมีภรรยาคนแรกช่ือวา่ 
แพตต้ี เป็นผูช่้วยในการเยบ็ ประติมากรรมนุ่มมีส่วนประกอบแบ่งเป็นส่ีส่วน ไดแ้ก่ ส่วน
ของชั้นท่ีเป็นขนมปังสองชั้น เน้ือสัตวอ์ยูร่ะหวา่งขนมปัง และผกัดองอยูด่า้นบนสุด ใส่ไส้
ภายในท่ีเตม็ไปดว้ยโฟมยาง และกล่องกระดาษแขง็ ท าใหรู้ปทรงดูมีมวลข้ึนมา จากนั้นจึง
ระบายดว้ยสีอะคริลิค และกาว สังเกตพื้นผวิท่ีมีรอยยบัยน่ ท าใหผ้ลงานไม่ดูแขง็กระดา้ง
จนเกินไป ประกอบกบัขนาดท่ีใหญ่จนเกินจริง ท าใหเ้ป็นท่ีสะดุดสายตาแก่ผูช้ม รวมทั้งสีท่ี
ศิลปินเลือกน ามาใช ้บริเวณขนมปังช้ินดา้นบน ท่ีมีการไล่ระดบัสีจากอ่อนถึงเขม้ จึงท าใหดู้

                                                           
10 อรพิมพ ์ สุขสุวรรณ. “ประตมิากรรมสร้างสรรค์ กรณศึีกษาประตมิากรรมไม่คงตวั ของแคลส์  โอลเดน

เบิร์ก” (ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาทศันศิลป์-ศิลปะสมยัใหม่ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 
2548), 13. 

http://www.wikiart.org/en/claes-oldenburg/floor-burger-giant-hamburger-1962
http://www.wikiart.org/en/claes-oldenburg/floor-burger-giant-hamburger-1962
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มีมิติมากข้ึน และการเลือกใชสี้ท่ีตรงขา้มกนัระหวา่งสีเขียวของผกัดอง และสีแดงของ
เน้ือสัตว ์ ผลงานจึงมีความดึงดูดน่าสนใจ จดัวางบนแท่นทรงกลมใหรั้บกบัรูปทรง ซ่ึง
ผลงานช้ินน้ีเป็นท่ีนิยมน าไปจดัแสดงตามพิพิธภณัฑ์ต่างๆ หลายแห่ง  

 

  
ภาพท่ี 2 Claes Oldenburg, The Typewriter (Model “Ghost” Typewriter), 1963 เทคนิค
เยบ็ผา้ใบ บรรจุดว้ยนุ่น ทาสีอะคริลิคบนแผน่ไม ้ขนาด 23 x 70 x 72 ซม. 
ท่ีมาภาพ : ArtStack. Soft Typewriter, 'Ghost' Version [Online]. Accessed 5 February 
2016. Available from https://theartstack.com/artist/claes-oldenburg/soft-typewriter-ghost-
version. 

 
ผลงาน “The Typewriter (Model “Ghost” Typewriter)” (ภาพท่ี 2) เป็น    

ประติมากรรมนุ่ม ท่ีสร้างข้ึนเลียนแบบเคร่ืองพิมพดี์ดสมยัก่อน โดยใชผ้า้ใบสีขาวเป็นวสัดุ
ในการน ามาเยบ็ประกอบรูปทรง ใส่ไส้ภายในดว้ยนุ่น รวมทั้งใชเ้มด็กระดุมแทนปุ่ม
พิมพดี์ด จดัวางบนแท่นไมท้าดว้ยสีอะคริลิคสีขาว และจากการใชสี้ขาวทั้งหมด ท าใหผ้ล
งานดูขาดชีวิตชีวาคลา้ยกบัวญิญาณ  แต่จากการสร้างให้พื้นผวิมีรอยยบัยน่และบิดเบ้ียว จึง
เสมือนก าลงัเคล่ือนไหวอยู ่ผลงานช้ินน้ีเป็นการลอ้เลียนเคร่ืองใชใ้นชีวิตประจ าวนั จากวตัถุ
ท่ีไม่มีชีวติ แขง็ และมีพื้นผิวเรียบ สร้างในทางตรงกนัขา้มดว้ยการท าใหอ่้อนนุ่ม ยบัยน่ 
และมีชีวติข้ึนมา แสดงถึงอารมณ์ขนัของศิลปิน 

 
 

 
 

https://theartstack.com/artist/claes-oldenburg/soft-typewriter-ghost-version
https://theartstack.com/artist/claes-oldenburg/soft-typewriter-ghost-version
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ภาพท่ี 3 Claes Oldenburg, Giant Soft Drum Set, 1967 เทคนิคเยบ็ผา้ใบและไวนิล บรรจุ
ดว้ยเมด็พลาสติก วางบนแท่นไมท่ี้ตกแต่งดว้ยแผน่โฟไมกา้ ขนาด 121.9 x 182.9 x 253.4 
ซม. 
ท่ีมาภาพ : Pinterest. Giant Soft Drum Set [Online]. Accessed 5 February 2016. Available 
from https://www.pinterest.com/pin/107312403597188378/. 
 

ผลงาน “Giant Soft Drum Set” (ภาพท่ี 3) เป็นประติมากรรมนุ่ม เลียนแบบรูปทรง
ของชุดกลอง ประกอบดว้ยอุปกรณ์จ านวน 9 ช้ิน โดยใชว้สัดุไวนิล และผา้ใบสีขาวเยบ็
ประกอบรูปทรง บรรจุภายในดว้ยเมด็พลาสติก รวมทั้งโลหะใชใ้นการตกแต่ง จดัวางอยูบ่น
แท่นไมท่ี้ตกแต่งดว้ยแผน่ฟอร์ไมกา้ (Formica) ซ่ึงลกัษณะของชุดกลองนั้น จะดูเห่ียวยน่  
จดัวางช้ินส่วนแต่ละช้ินซอ้นทบักนัเป็นกลุ่ม ดูยุง่เหยงิ ไม่เป็นระเบียบ เป็นประติมากรรม
แสดงลกัษณะเปรียบเทียบกบัภูมิทศัน์ของภูเขาแถบโคโลราโด (Colorado) ศิลปินจึง
เลือกใชว้สัดุท่ีสะทอ้นลกัษณะของภูเขานั้น เช่น ผา้ใบสีขาวนุ่ม เปรียบกบัยอดเขาซ่ึงมีพื้นท่ี
ปกคลุมไปดว้ยหิมะ ไวนิลสีน า้ตาล เปรียบกบัเนินหิน ดิน และโลหะสีเงิน   เปรียบกบัผนืน า้
ท่ีสะทอ้นทิวทศัน์บนผืนดินนั้น ถือวา่ผลงานช้ินน้ีเป็นการทา้ทา้ยในเร่ืองของวสัดุ ท่ีจะ
น ามาสร้างเป็นรูปทรง 

 
ผลงานทั้งสามช้ินท่ีกล่าวถึงมาน้ี เป็นผลงานอยูใ่นรูปทรงท่ีเรียบง่าย เลียนแบบมา

จากวตัถุในชีวติประจ าวนั เช่น อาหาร ของใช ้ เคร่ืองดนตรี น ามาสร้างสรรคด์ว้ยวสัดุท่ีมี
ความอ่อนนุ่ม เช่น ผา้ใบ ไวนิล บรรจุภายในรูปทรงให้มีมวล และอยูใ่นลกัษณะลอ้เลียน
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จากความเป็นจริง ดว้ยการท าใหมี้ขนาดใหญ่เกินจริง เหมือนดงัอนุสาวรีย ์ใชสี้สดใส ยกเวน้
ผลงานชุด Ghost ท่ีใชสี้ขาว เพื่อใหเ้สมือนกบัวิญญาณ ท่ีดูจืดชืด ไร้ชีวติ รวมถึงแท่นวาง
ผลงานมีความหลากหลาย สร้างความน่าสนใจใหแ้ก่ตวังาน ซ่ึงผลงานแต่ละช้ินเป็นการ
แสดงถึงอารมณ์ขนัของศิลปิน และวสัดุท่ีเลือกน ามาใชน้ั้น สร้างความทา้ทายใหแ้ก่งาน
ประติมากรรม  

 
จากการท่ี แคลส์ โอลเดนเบิร์ก สร้างสรรคง์านประติมากรรมนุ่ม ท่ีแสดงมวล 

ปริมาตร ดว้ยวสัดุนุ่ม เช่น ผา้ ไวนิล ยงัมีศิลปินบางคนท่ีน าเสนอโครงสร้างจากการน าวสัดุ
อ่อนนุ่ม อยา่งเส้นใยต่างๆ มาใชใ้นการสร้างสรรคป์ระติมากรรมในลกัษณะต่างๆ เช่น 
แคลร์ เซสเลอร์ (Claire Zeisler) ลีนอร์ ทาวน์น่ี (Lenore Tawney) และไชลา ฮิกส์ (Sheila 
Hicks)    

 
แคลร์ เซสเลอร์ ศิลปินหญิงชาวอเมริกนั เกิดปี ค.ศ.1903-1991 ในรัฐโอไฮโอ 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ศึกษาจากสถาบนัการออกแบบชิคาโก ในช่วงคริสตท์ศวรรษ 1940 
และสถาบนัเทคโนโลยอิีลลินอยส์ สถานท่ีซ่ึงศิลปินไดศึ้กษางานประติมากรรมกบัศิลปิน
ช่ือ อเล็กซานเดอร์ อาคิเพนโค (Alexander Archipenko) และศึกษาทางดา้นการถกัทอ       
จากศิลปินถกัทอช่ือ บี สวาตชายด ์ (Bea Swartchild) ผูก้ระตุน้การท างานศิลปะจากเส้นใย
ใหแ้ก่ศิลปิน  

 
ผลงานของศิลปินเร่ิมแรกอยูใ่นช่วงคริสตท์ศวรรษ 1950 ศิลปินใชเ้ทคนิคการ       

ถกัทอ และน าเคร่ืองทอผา้มาใชใ้นการสร้างส่ิงทอส าหรับการท าเป็นเคร่ืองแต่งกาย จากนั้น
พอถึงปี ค.ศ. 1961 จึงทดลองงานศิลปะจากเคร่ืองทอผา้ใหม้ากข้ึน จนทลายขอบเขตของ
การสร้างส่ิงทอ ซ่ึงเปล่ียนจากงานเส้นใยท่ีมกัเป็นงานสองมิติ และติดตั้งโดยการแขวนลอย
อยา่งอิสระ ใหก้ลายเป็นรูปทรงสามมิติตามจินตนาการ โดยการเลือกใชว้สัดุจากเส้นใย
ธรรมชาติ เช่น เส้นใยพืช ปอ ขนแกะ หนงัเทียม เป็นตน้ และน ามายอ้มสีธรรมชาติ                
ซ่ึงส่วนมากจะเนน้ไปทางสีแดง สร้างสรรคใ์ห้อยูใ่นรูปแบบของการถกัทอ ท่ีมีลกัษณะ
โบราณ และมีความเป็นชนเผา่ ศิลปินจึงถือเป็นผูบุ้กเบิกงานประติมากรรมขนาดใหญ่ จาก
เทคนิคการถกัทอและการผกูปม  เส้นใย รวมถึงมีการน าเคร่ืองทอผา้เขา้มาใชด้ว้ย ซ่ึงถือวา่
เป็นนวตักรรมส าหรับงานจากเส้นใย ลกัษณะส าคญัของงานคือ มีขนาดใหญ่ แขง็แรง และ
เป็นภาพเด่ียว โดยศิลปินใชก้ารถกัทอแบบดั้งเดิมและศิลปะแบบกา้วหนา้ (Avant-Garde) 
ไดแ้ก่ การท าปมทรงเหล่ียม การหุม้ และการเยบ็ โดยศิลปินท่ีสร้างแรงบนัดาลใจเป็นศิลปิน
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ในช่วงคริสตท์ศวรรษ 1960 และ 1970 ไดแ้ก่ ลีนอร์ ทาวน์น่ี ไชล่า ฮิกส์, เคย ์เซกิมาชิ (Kay 
Sekimachi), บาร์บาร่า (Barbara Shawcroft) และแมกดาเลนา อบับาคาโนวชิ (Magdalena 
Abakanowicz) 

 

  
ภาพท่ี 4 Claire Zeisler, Red Preview, 1969 เทคนิคปอกระเจาสีแดง น ามาผกูเป็นปม และ
หุม้ ขนาด 240 x 150 ซม. 
ท่ีมาภาพ : Art Institvte Chicago. Red Preview [Online]. Accessed 5 February 2016. 
Available from http://www.artic.edu/aic/collections/artwork/56108. 

 
ผลงาน “Red Preview” (ภาพท่ี 4) ปี ค.ศ.1969 เป็นผลงานท่ีท าจากปอกระเจา ท า

เป็นเส้นสีแดงจ านวนมาก ใชว้ธีิน ามาผกูเป็นปม และการหุม้ ประกอบกบัจนเกิดเป็นสาม
มิติ สามารถมองเห็นไดร้อบดา้น ซ่ึงอยูใ่นรูปทรงของศิวลึงค ์แสดงออกถึงกามารมณ์ ความ
ใคร่ไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม และสีแดงนั้นเป็นสีท่ีช่วยกระตุน้ในเร่ืองของความรู้สึก จึงสามารถท า
ใหง้านมีพลงั และขบัเนน้เร่ืองของอารมณ์ไดอ้ยา่งดี   

 
 จากผลงานของแคลร์ เซสเลอร์ แสดงใหเ้ห็นวา่วสัดุอ่อนนุ่มท่ีน ามาใชม้าจากปอ
กระเจา โดยใชเ้พียงสีเดียว น ามาผา่นเทคนิคการผกูปม และการหุม้ จนเกิดเป็นรูปทรงสาม
มิติข้ึน ซ่ึงจากการใชสี้เด่ียวนั้น สร้างสรรคใ์หเ้กิดพลงัไดใ้นตวัเอง นอกจากนั้นยงัมีศิลปิน
ท่านอ่ืนอีก ท่ีใชเ้ส้นใยเป็นวสัดุหลกัในการท างาน เช่น ลีนอร์ ทาวน์น่ี ศิลปินหญิงชาว
อเมริกนั เกิดวนัท่ี 10 พฤษภาคม ปี ค.ศ. 1907  เกิดท่ีเมืองลอเรน รัฐโอไฮโอ ประเทศ

http://www.artic.edu/aic/collections/artwork/56108
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สหรัฐอเมริกา ซ่ึงมีอิทธิพลส าหรับผลงานศิลปะจากเส้นใย (Fiber Art) งานวาดเส้น 
(Drawing) ภาพปะติด (Collage) และการผสมผสานเทคนิคแกะสลกั (Sculptural 
Assemblage) โดยศิลปินเปล่ียนรูปแบบของประติมากรรม เป็นรูปแบบใหม่ในลกัษณะของ
ศิลปะจากเส้นใย ผลงานเร่ิมแรกในปลายคริสตท์ศวรรษ 1950 ศิลปินไดส้ร้างงาน ส่ิงทอ
แบบเรียบง่าย โปร่ง และมีขนาดใหญ่ ซ่ึงไม่มีรูปแบบท่ีตายตวั งานมีลกัษณะมาจากงานวาด
เส้น โดยศิลปินเลือกใชเ้ส้นใยสีต่างๆ และติดตั้งโดยการขึงไวก้บักรอบท่ีมีลกัษณะใส หรือ
ท าจากไม ้ 

 
จากนั้นศิลปินเร่ิมน าความสามารถในการถกัทอ เขา้มาร่วมเป็นส่วนหน่ึงในงาน

ประติมากรรม ให้อยูใ่นรูปแบบของงานถกัทอ (Woven forms) ส่วนมากประดบัดว้ย          
เปลือกหอย ลูกปัด และท าขอบของงานใหเ้ป็นเส้นขน ซ่ึงเส้นใยมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัทั้ง
ความหนา และพื้นผวิ โดยงานมีการติดตั้งแบบสามมิติสามารถมองไดร้อบดา้น ผลงานของ
ศิลปินไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจากปรัชญาทางศาสนา ทั้งทางฝ่ังตะวนัออกและตะวนัตก 
ดงันั้นเน้ือหาจึงเก่ียวขอ้งกบัจิตวญิญาณอยา่งลึกซ้ึง ซ่ึงการเดินทางของศิลปิน ท าใหไ้ด้
สัมผสัถึงวฒันธรรมโบราณ และศาสนาอนัหลากหลาย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ท่ีอินเดีย 
นอกจากนั้นศิลปินยงัยอมรับแนวความคิดแบบเซน (Zen) วา่ทุกส่ิงทุกอยา่งมีความเช่ือมโยง
กนัอยา่งลึกซ้ึง จากแรงบนัดาลใจทั้งหมดน้ี ถูกน ามาถ่ายทอดผา่นศิลปะการถกัทอดว้ยการ
แสดงออกถึงจิตวญิญาณ ท่ีตอ้งการแสวงหาความจริงอนัไร้ซ่ึงตวัตน 

 

  
ภาพท่ี 5 Lenore Tawney, Drawing in Air XVII, 1998 เทคนิคเส้นใยลินินกบักระจก  
ขนาด 48 x 48 x 24 ซม. 
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ท่ีมาภาพ : Lenore G. Tawney Foundation. Drawing in Air XVII [Online]. Accessed 5 
February 2016. Available from http://lenoretawney.org/contact/. 

 
ผลงาน “Drawing in Air XVII” (ภาพท่ี 5) ปี ค.ศ.1998 ผลงานช้ินน้ีใชเ้ส้นใยสีขาว          

มาสานทอกนัจนเกิดเป็นรูปทรงท่ีทบัซอ้น และแปลกใหม่ คลา้ยกบัการวาดเส้น โดยใช้
ดินสอขาววาดบนกระดาษ 

 

  
ภาพท่ี 6 Lenore Tawney, Drawing in Air XV, 1998 เทคนิคเส้นใยลินิน กระจก กรอบไม ้
ขนาด 96 x 48 x 24 ซม. 
ท่ีมาภาพ : Lenore G. Tawney Foundation. Drawing in Air XV [Online]. Accessed 5 
February 2016. Available from http://lenoretawney.org/contact/. 

 
ผลงาน “Drawing in Air XV” (ภาพท่ี 6) ปี ค.ศ.1998 น าเส้นใยลินินสีด ามาขึงกบั

กระจก ในลกัษณะรูปทรงบิด คลา้ยรูปทรงนาฬิกาทราย เม่ือใชเ้ส้นใยจ านวนมาก จึงเกิด
พลงังานการเคล่ือนไหวในตวัเอง โดยกระจกท่ีใชเ้ป็นแท่นในการขึงเส้นใยเหล่านั้น น ามา
ติดกบักรอบไมอี้กทีหน่ึง เส้นใยจึงเหมือนอยูใ่นกล่องส่ีเหล่ียม 

 
จากผลงานทั้งสองช้ินน้ี ศิลปินไดรั้บแรงบนัดาลใจ มาจากเทคนิคการวาดเส้น 

(Drawing) และน าเส้นใยลินินมาใชแ้ทนเส้นดินสอ เส้นเพียงเส้นเดียวยอ่มไม่สามารถเกิด

http://lenoretawney.org/contact/
http://lenoretawney.org/contact/
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เป็นรูปทรงได ้ดงันั้นเม่ือน าเส้นมาทบัซอ้นกนั จึงบงัเกิดเป็นรูปทรงได ้อีกทั้งพลงัท่ีเกิดจาก
การรวมกนัของเส้น ใหค้วามรู้สึกเสมือนมีการเคล่ือนไหวอยูใ่นตวัเอง 

 
สรุปแลว้ผลงานประติมากรรมของลีนอร์ ทาวน์น่ี มกัใชว้สัดุอ่อนนุ่มประเภท    

เส้นใย สีใดสีหน่ึงต่อผลงานหน่ึงช้ิน เหมือนกบัศิลปินคนก่อนหนา้น้ี เพื่อให้เกิดพลงัความ
เคล่ือนไหวจากการรวมกนัของสีๆ นั้น สร้างใหเ้กิดเป็นประติมากรรมนุ่ม อีกทั้งยงัมีศิลปิน
อีกคนหน่ึงท่ีจะกล่าวถึง ซ่ึงใชเ้ส้นใยในการท างานเช่นกนั  

 
ไชล่า ฮิกส์ ศิลปินหญิงชาวอเมริกนั เกิดปี ค.ศ.1934 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี  

และโท จากมหาวทิยาลยัเยลล ์(Yale University) ในปี ค.ศ.1957-1959 ซ่ึงไดศึ้กษาเก่ียวกบั
ทฤษฎีสีมาจากโจเซฟ อลัเบอส์ (Josef Albers) อาศยัอยูท่ี่ประเทศเมก็ซิโก ตั้งแต่ปี ค.ศ.
1959-1963 ต่อมาอาศยัและท างานอยูท่ี่กรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส ตั้งแต่ปี ค.ศ.1964 โดย
ศิลปะของศิลปินจะมีทั้งความเป็นวจิิตรศิลป์ งานฝีมือ การออกแบบ และสถาปัตยกรรม     
ซ่ึงไดรั้บแรงบนัดาลใจจากส่ิงทอในช่วงยคุก่อนประวติัศาสตร์โคลมัเบียน และวฒันธรรม       
ชนพื้นเมือง ผลงานของศิลปินมีทั้งขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ ซ่ึงบางคร้ังใหญ่จนเสมือน  
อนุสาวรีย ์ รวมถึงงานในรูปแบบการแขวนบนผนงั ประติมากรรม และสร้างสรรคศิ์ลปะ
แบบเฉพาะท่ี (Site-specific art) ซ่ึงมกัเป็นผลงานท่ีมีสีสนัสดใส และใชว้สัดุท่ีหลากหลาย 
เช่น ผา้ไหม ฝ้าย เส้นใยชนิดต่างๆ ศิลปินเป็นบุคคลท่ีไดรั้บความสนใจ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ท่ี
อเมริกาใต ้ และวฒันธรรมการท าส่ิงทอ ก็น าไปสู่การพฒันาท่ีโดดเด่นในงานจิตรกรรม 
ประติมากรรม การวาดเส้น และการถกัทอของศิลปินนั้นเตม็ไปดว้ยการใชเ้ส้นท่ีมีสีสัน ซ่ึง
ล่าสุดในปี ค.ศ.2016 ศิลปินก าลงัจะเขา้ร่วมในงาน the Biennale of Sydney และ the 
Hangzhou Triennial of Fiber Art ท่ีประเทศจีน 

 

  
ภาพท่ี 7 Sheila Hicks, The Evolving Tapestry: He/She, 1967-1968  เทคนิคเส้นใยลินิน 
เส้นใยไหมสีน ้าตาล และน ้าตาลแดง ขนาด แปรผนัตามสถานท่ี 
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ท่ีมาภาพ : MoMA. The Evolving Tapestry: He/She [Online]. Accessed 5 February 2016. 
Available from http://www.moma.org/rails4/collection/works/3819?locale=en. 
 

ผลงาน “The Evolving Tapestry: He/She” (ภาพท่ี 7) ปี ค.ศ.1967-1968 เป็นผลงาน
ท่ีศิลปินน าเส้นใยลินิน และเส้นใยไหมสีน ้าตาล และน ้าตาลแดง มามดัผกูกนัไวจ้  านวนมาก 
แลว้น ามาซอ้นทบักนัเป็นกองสูงข้ึนมา กลายเป็นรูปแบบสามมิติ คลา้ยภูเขา เพื่อแสดงให้
เห็นถึงศกัยภาพของวสัดุอ่อนนุ่มท่ีน ามาประกอบกนั จนสามารถเป็นประติมากรรมได ้

 

     
ภาพท่ี 8 Sheila Hicks, May I Have This Dance?, 2002-2003 เทคนิคเส้นใยสีต่างๆ ขนาด 
แปรผนัตามสถานท่ี 
ท่ีมาภาพ : Artnet. May I Have This Dance? [Online]. Accessed 5 February 2016. 
Available from http://www.artnet.com/magazineus/features/kuspit/sheila-hicks6-20-
11_detail.asp?picnum=10. 

 
ผลงาน “May I Have This Dance?” (ภาพท่ี 8) ปี ค.ศ.2002-2003 เป็นผลงานท่ี

ศิลปินใชเ้ส้นใยสีหลากหลาย ไดแ้ก่ แดง เขียว และน ้าเงิน ซ่ึงศิลปินไดศึ้กษาเก่ียวกบัทฤษฎี
ปฏิสัมพนัธ์ของสี (Theory of color interaction) มาใช ้แลว้น ามาสาน จนเกิดเป็นเส้นขนาด
ใหญ่หลายเส้น น ามาจดัวางในรูปทรงแบบนามธรรมท่ีค่อนขา้งแปลกประหลาด ติดตั้งใน
ลกัษณะหอ้ยแขวนด่ิงลงมาจนไหลไปกบัแท่นสีขาวท่ีเตรียมไว ้ เสมือนเป็นส่ิงมีชีวติ ท่ีมี

http://www.moma.org/rails4/collection/works/3819?locale=en
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อารมณ์ความรู้สึก ซ่ึงก าลงัเตน้อยา่งสนุกสนาน ผลงานของศิลปินแสดงถึงความเช่ียวชาญ
ในการถกัทอ  

 

  
ภาพท่ี 9 Sheila Hicks, Sunset Pavilion Inhabited, 2015 เทคนิคเส้นใยอะคริลิค  
ขนาด 70 x 150 x 120 ซม. 
ท่ีมาภาพ : Alison Jacques Gallery. Sunset Pavilion Inhabited [Online]. Accessed 5 
February 2016. Available from http://www.alisonjacquesgallery.com/. 
 

ผลงาน “Sunset Pavilion Inhabited” (ภาพท่ี 9) ปี ค.ศ.2015 ศิลปินน าเส้นใย
อะคริลิก สีต่างๆ ไดแ้ก่ สีน ้าเงิน เขียว ส้ม แดง และเหลือง ซ่ึงสีโทนน ้าเงินนั้น มาจากสีของ
แม่น ้าเทมส์11 (Thames) ส่วนสีโทนแดงไปจนเหลืองนั้น เป็นสีของพระอาทิตยต์กดิน มา
จากเพลงท่ีมีช่ือเสียงของวงดนตรีเดอะ คิงส์ (The Kinks)  ซ่ึงแรงบนัดาลใจในเร่ืองของสีมา
จาก ทฤษฎีสีของเบาเฮาส์ (Bauhaus) ในขณะท่ีศิลปินศึกษาอยูท่ี่มหาวทิยาลยัเยลล ์ (Yale 
University) แลว้จึงน าเส้นใยมาจบัซอ้นกนัอยา่งหลวมๆ จนเกิดเป็นกลุ่มกอ้นทรงกลมท่ีมี
ขนาดใหญ่ แบ่งเป็นสีๆ จ านวนหลายกอ้น ซ่ึงถูกหุม้ไวด้ว้ยตาข่ายพลาสติก โดยผลงานให้
ความรู้สึกถึงความข้ีเล่น และสีสันในตวัของศิลปิน ท่ีแสดงออกถึงความสุขท่ีอยูภ่ายใน ซ่ึง
หวัใจส าคญัของผลงานช้ินน้ีเป็นงานประติมากรรมแบบเฉพาะท่ี (Site-specific sculptural) 
มีการจดัวางอยา่งเรียบง่าย (Minimalist) ท่ีน าเสนอในเร่ืองของความขดัแยง้ระหวา่งความ

                                                           
11 แม่น ้ าเทมส์ (Thames) เป็นแม่น ้ าใหญ่ท่ีไหลในองักฤษตอนใต ้และเป็นท่ีรู้จกัมากท่ีสุดเพราะแม่น ้ าไหล

ผา่นใจกลางกรุงลอนดอน 

http://www.alisonjacquesgallery.com/
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เป็นธรรมชาติ ซ่ึงถ่ายทอดผา่นเส้นใยเหล่านั้น กบัส่ิงท่ีถูกสร้างข้ึน โดยเลือกใชพ้ื้นท่ีท่ีสร้าง
จากเหล็ก และกระจกเรียบใส สามารถใหผู้ช้มเขา้มามีส่วนร่วมไดด้ว้ยการนัง่พกัผอ่น   
หยอ่นใจบนกอ้นเส้นใยเหล่านั้น ซ่ึงท าใหนึ้กถึงศิลปะแบบพื้นบา้น (Folk art)12 

 ประติมากรรมนุ่มของไชลา ฮิกส์ มีความเหมือนกนักบัศิลปินทั้งสองคนก่อนหนา้
น้ี ตรงวสัดุหลกัท่ีใชใ้นการน ามาสร้างสรรคผ์ลงานเป็นเส้นใย แต่ไชลาจะใชสี้ในผลงาน
มากกวา่ และสดใสกวา่ 
 

จากการศึกษาถึงความหมาย ประวติัความเป็นมา และศิลปินในยคุเร่ิมตน้ของ
ประติมากรรมนุ่มแลว้นั้น สามารถสรุปไดว้า่ประติมากรรมนุ่มเป็นการคน้พบใหม่ในทาง
ประติมากรรม เพื่อทา้ทายคุณลกัษณะของประติมากรรมแบบเก่า ตอ้งใชว้สัดุท่ีแข็งแรง 
มัน่คง เสมือนเป็นการเปิดพรมแดนของวสัดุในการน ามาสร้างสรรค ์ ใหเ้ป็นการใชว้สัดุท่ีมี
คุณสมบติัอ่อนนุ่ม ซ่ึงท าให้ความรู้สึก ท่ีมีต่อภาพลกัษณ์เดิมส าหรับงานประติมากรรมนั้น
เปล่ียนไป นอกจากประติมากรรมจะใหค้วามรู้สึกมัน่คงแขง็แรงแลว้ ยงัสามารถท าให้รู้สึก
อ่อนนุ่มได ้จากศิลปินท่ีกล่าวมานั้น แสดงให้เห็นถึงวสัดุท่ีเลือกน ามาใช ้เช่น ผา้ เส้นใยชนิด
ต่างๆ มาประกอบสร้างเป็นรูปทรงสามมิติ ผา่นกระบวนการต่างๆ ไดแ้ก่ การเยบ็ การห่อหุม้ 
การผกูปม การขึง โดยมีสีสันท่ีแตกต่างกนั อาจจะใชเ้พียงสีเดียวหรือหลายสีผสมกนั ก็
สามารถท าใหเ้กิดพลงัไดใ้นตวัเอง ส าหรับบางผลงานเสมือนก าลงัเคล่ือนไหว บางผลงานดู
หยดุน่ิง ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัรูปทรงท่ีศิลปินเลือกใชด้ว้ย 

 
2.2 ศิลปะปฏิสัมพนัธ์ (Interactive Art) 
 
 ศิลปะปฏิสัมพนัธ์ เป็นศิลปะรูปแบบหน่ึง ท่ีไม่ไดมี้องคป์ระกอบเพียงศิลปินและผลงาน
เท่านั้น หากแต่จ าเป็นตอ้งอาศยัการมีส่วนร่วมของผูช้มเป็นพลงัขบัเคล่ือน จึงท าใหเ้กิดกระบวนการ
ทางศิลปะท่ีสมบูรณ์ 
 

2.2.1 ความหมายของศิลปะปฏิสัมพนัธ์ 
 

ศิลปะปฏิสัมพนัธ์ คือ รูปแบบศิลปะท่ีเกิดข้ึน ในช่วงคริสตท์ศวรรษ 1990 ซ่ึงมี
ความแปลกใหม่ ต่างจากศิลปะในรูปแบบดั้งเดิม ท่ีใชเ้พียงตาสัมผสัเท่านั้น แต่ส าหรับ

                                                           
12 Jones, Jonathan R. Sheila Hicks [online]. Accessed February 19, 2016. Available from 

https://jonathanrjones.files.wordpress.com/2015/03/jonathan-r-jones-bundles-of-joy-sheila-hicks-at-the-
hayward-gallery-cover-magazine.pdf. 
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ศิลปะในรูปแบบน้ี ผูช้มมีบทบาทส าคญั ในการมีปฏิสัมพนัธ์ร่วมใหต้วังานศิลปะ ซ่ึง
ผลลพัธ์ท่ีได ้อาจจะเป็นไปตามความคาดหวงัไม่เป็นไปตามความคาดหวงัของศิลปิน   

 
เออร์เนส เอด็มอนส์ (Ernest Edmonds) เป็นศิลปินแนวลทัธิเคา้โครง 

(Constructivism) ซ่ึงนิยมสร้างสรรคผ์ลงาน โดยใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ ไดก้ล่าวถึง
ความหมายของศิลปะปฏิสัมพนัธ์ไวด้งัน้ี  

 
“ศิลปะปฏิสมัพนัธ์ คือ ศิลปะท่ีอาศยัการมีส่วนร่วมของผูช้มเป็นส่ิงส าคญั ท่ีท า

ใหง้านประเภทน้ีมีความโดดเด่น เช่น การพูด การเคล่ือนท่ี และพฤติกรรมของผูช้มจะ
ท าใหต้วังานศิลปะนั้นเปล่ียนไป อีกทั้งปฏิกิริยาของผูช้มในการรับรู้เก่ียวกบัสี ขนาด 
รูปร่าง กายภาพของ ตวังาน จึงมีความจ าเป็นเช่นเดียวกนั ส าหรับศิลปินถือเป็นการ
สงัเกตปฏิกิริยาและความร่วมมือของผูช้ม ท่ีมีในพ้ืนท่ีปฏิสัมพนัธ์นั้น วา่จะมีความ
เขา้ใจต่อส่ิงท่ีตวังานศิลปะตอ้งการจะส่ือสารไดม้ากนอ้ยเพียงใด ดงันั้นสรุปไดว้า่ส่ิงท่ี
ศิลปินใหค้วามส าคญัคือ การผสานกนัระหวา่งงานศิลปะและผูช้ม”13   

สรุปจากขอ้ความขา้งตน้ไดว้า่ ศิลปะปฏิสัมพนัธ์นั้นจ าเป็นตอ้งอาศยัปฏิกิริยาจาก
ผูช้มท่ีกระท ากบังานศิลปะ โดยเปรียบเสมือนการทดสอบการกระท าจากผูช้ม และศิลปิน
จะเป็นผูส้ังเกตวา่การกระท าเหล่านั้นของผูช้มท่ีตอบสนองต่อตวังาน จะแสดงใหเ้ห็นถึง
ความเขา้ใจในส่ิงท่ีศิลปินตอ้งการจะส่ือความหมายออกมาหรือไม่  

 
ริสซาร์ด ดบับลิว คลสัแซสซินสกี (Ryszard W. Kluszczynski) ผูเ้ช่ียวชาญในการ

ท างานจากส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และศิลปะแบบปฏิสัมพนัธ์ ไดก้ล่าวถึงความหมายของศิลปะ
ปฏิสัมพนัธ์ไวด้งัน้ี 

 
“ศิลปะปฏิสมัพนัธ์ คือ งานศิลปะท่ีตอ้งอาศยัเหตุการณ์ และไม่สามารถ

สมบูรณ์แบบไดเ้พียงแต่ตวังานเท่านั้น แต่ยงัมีพ้ืนท่ีกิจกรรมส าหรับผูช้ม ซ่ึงจะเป็น
คนท่ีท าใหเ้กิดเหตุการณ์ในงานศิลปะ และผลลพัธ์จากการสงัเกตปฏิกิริยาต่อการมี
ส่วนร่วมของผูช้มนั้น จึงจะถือวา่เสร็จสมบูรณ์ส าหรับงานศิลปะแบบปฏิสมัพนัธ์”14 

 

                                                           
13 Edmonds, Ernest.  Interactive Art [online]. Accessed February 2, 2016, Available from 

http://research.it.uts.edu.au/creative/linda/CCSBook/Jan%2021%20web%20pdfs/Edmonds-IArt.pdf. 
14 Kluszczynski, Ryszard W.  Strategies of interactive art [online]. Accessed February 7, 2016, 

Available from file:///C:/Users/psassthi/Downloads/5525-13800-1-PB%20(1).pdf. 
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สรุปจากขอ้ความขา้งตน้น้ี มีความเหมือนกบัขอ้ความก่อนหนา้ตรงท่ี ศิลปะ
ปฏิสัมพนัธ์ตอ้งการผูช้มใหเ้ขา้มามีส่วนร่วม เพื่อเป็นส่วนหน่ึงกบัตวัผลงาน จึงจะท าให้
งานนั้นเป็นอนัเสร็จสมบูรณ์ เน่ืองจากการมีปฏิสัมพนัธ์ร่วมกบัตวังาน เป็นกระบวนการ
ส าคญัส าหรับงานศิลปะประเภทน้ี  

 
ริชาร์ด เจเวลล์ (Richard Jewell) อาจารย์จากมหาวิทยาลัยมินนิโซตา (The 

University of Minnesota) ท่ีมีความเช่ียวชาญทางด้านองค์ประกอบ วรรณกรรม และ
มนุษยศาสตร์ ไดก้ล่าวถึงความหมายของศิลปะปฏิสัมพนัธ์ไวด้งัน้ี  

 
“ศิลปะปฏิสมัพนัธ์ คือ ศิลปะรูปแบบหน่ึง ท่ีตอ้งการใหผู้ช้มและตวังานศิลปะ

หรือนักแสดงสด มีปฏิสัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน และดูผลลัพธ์ท่ีได้ ซ่ึงศิลปะ
ปฏิสมัพนัธ์น้ีในอนาคตจะมีมากข้ึน จนอาจจะสามารถท าลายระยะห่างระหวา่งผูช้ม
กบังานศิลปะนั้นได ้ยกตวัอยา่งเช่น นกัแสดงสดเขา้ไปพูดคุยกบัผูช้ม”15  
 
สรุปจากขอ้ความขา้งตน้น้ี มีความเหมือนกบัสองขอ้ความก่อนหนา้ตรงท่ี ศิลปะ

ปฏิสัมพนัธ์เป็นการท างานร่วมกนัระหวา่งงานศิลปะกบัผูช้มใหเ้ป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ซ่ึง
นอกจาก  จะเป็นวตัถุประสงคข์องงานศิลปะประเภทน้ี ยงัสามารถท าใหล้ดช่องวา่งระหวา่ง
ผูช้มในการเขา้ถึงงานศิลปะ ท าใหผู้ช้มเสมือนไดเ้ขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในแนวความคิดของ
ศิลปิน และจะท าใหเ้ขา้ใจในส่ิงท่ีศิลปินตอ้งการจะส่ือสารออกมามากยิง่ข้ึน 

 
ในปัจจุบนัศิลปะปฏิสัมพนัธ์ไดรั้บความนิยม จากความพิเศษของงานในลกัษณะน้ี      

ท่ีให้ความส าคญักบัการมีสัมพนัธ์ร่วมกบัผูช้ม ซ่ึงท าให้ปฏิกิริยาของผูช้มไม่เพียงแต่การ
มองดูผลงานเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ท าให้ผูช้มมีบทบาทในการท าให้งานศิลปะนั้น
สมบูรณ์และไดใ้กลชิ้ดกบัศิลปินมากยิ่งข้ึน โดยแนวความคิดของงานศิลปะปฏิสัมพนัธ์มี
ความเช่ือมโยงกับนิโกลาส์ บู ร์ ริโยด์  (Nicolas Bourriaud) ได้กล่าวถึงค านิยามของ
สุนทรียศาสตร์ศิลปะสัมพันธ์ (Relational Aesthetics) ซ่ึงมีความเก่ียวข้องกับศิลปะ
ปฏิสัมพนัธ์ไวด้งัน้ี 

 
 “ศิลปะสัมพนัธ์ หมายถึง ศิลปะท่ีใชท้ั้งหลกัการทางทฤษฎีและการปฏิบัติ 

ส าหรับแนวทางในการท างานของศิลปะรูปแบบน้ี ซ่ึงมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบั
มนุษย ์โดยผลงานศิลปะไดส้รรคส์ร้างสภาพแวดลอ้ม ท่ีผูค้นสามารถเขา้มามีส่วน

                                                           
15 Jewell, Richard. Interactive art [online]. Accessed February 7, 2015. Available from 

http://www.tc.umn.edu/~jewel001/humanities/book/14futureofart.htm. 
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ร่วมในกิจกรรม ดงันั้นผลงานศิลปะรูปแบบน้ี จึงอยู่บนฐานของความสัมพนัธ์กนั
ระหวา่งมนุษย”์16  

 
จากขอ้ความขา้งตน้ สรุปไดว้่าสุนทรียศาสตร์ศิลปะสัมพนัธ์มีความเก่ียวโยงกบั     

ศิลปะปฏิสัมพนัธ์ ตรงท่ีผูช้มสามารถเขา้มามีส่วนร่วมในงานศิลปะท่ีศิลปินสร้างสรรคข้ึ์น 
และผลลัพธ์ของงานศิลปะนั้นข้ึนอยู่กับการแสดงปฏิกิริยาจากผูช้มอีกทั้ งนิโกลาส์ได้
อธิบายถึงศิลปะสัมพนัธ์ไวด้งัน้ี  

     
 “ศิลปินจ านวนมากในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1990 ขอบเขตในการท างานอยู่บน
พ้ืนฐานของการมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน ได้อธิบายถึงแนวคิดของศิลปะใน
รูปแบบน้ีว่าในฐานะท่ีส่ิงมีชีวิต ซ่ึงมีการแลกเปล่ียนกนัทางสังคม ส าหรับศิลปะ
สัมพนัธ์ ศิลปินมิได้เป็นศูนย์กลางหรือผูส้ร้างอีกต่อไป อนัท่ีจริงบรรดาศิลปิน
ทั้งหลาย คือ ตวัเร่งปฏิกิริยาใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงมากกวา่”17  
 

 จากขอ้ความขา้งตน้ สรุปไดว้า่ศิลปินในช่วงคริสตท์ศวรรษ 1990 นั้น มีการสร้าง
งานในรูปแบบเชิงสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษย ์ โดยใชแ้นวคิดตามหลกัธรรมชาติของมนุษย ์ ซ่ึง
เป็นสัตวส์ังคม ดงันั้นงานศิลปะประเภทน้ี จึงสร้างข้ึนมาใหผู้ค้นมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและ
กนั โดยศิลปินเป็นเพียงผูส้ร้างผลงาน แต่ผูท่ี้ช่วยสร้างปฏิกิริยาใหเ้กิดข้ึนนั้น คือ ผูช้ม 

    
นอกจากศิลปะปฏิสัมพนัธ์เก่ียวโยงกบัค าวา่ ศิลปะสัมพนัธ์ แลว้ยงัมีความเก่ียวพนั

กบัค าวา่ ศิลปะส่วนร่วม (Participative Art) ซ่ึง ซาวเีอ คูส์ (Xavier Roux) ศิลปิน                  
หลงัสมยัใหม่ ท่ีมีแนวความคิดในการสร้างผลงานอยูบ่นพื้นฐานของการมีส่วนร่วมจาก
ผูช้ม ไดก้ล่าวถึงค านิยามของศิลปะส่วนร่วมไวว้า่ดงัน้ี “ศิลปะส่วนร่วม เป็นศิลปะท่ีเราตอ้ง
แยกแยะระหวา่งแนวความคิด ตวัผลงาน และรายละเอียด ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบหลกัในการ
สร้างผลงาน และส่ิงส าคญั คือ ตอ้งการการมีส่วนร่วมของผูช้มเป็นส่วนหน่ึงของงานศิลปะ
นั้น”18  

 
จากขอ้ความขา้งตน้ สรุปไดว้า่ศิลปะส่วนร่วม มีองคป์ระกอบท่ีส าคญัเหมือนกนั

กบัศิลปะปฏิสัมพนัธ์ และศิลปะสัมพนัธ์ คือ อาศยัการมีส่วนร่วมของผูช้มต่องานศิลปะ ถึง

                                                           
16 Bourriaud, Nicolas. Relational Aesthetics (France: Présence graphique à Monts, 2010), 13. 
17 เร่ืองเดียวกนั, 10. 
18 Roux, Xavier. Participative art [online]. Accessed February 9, 2016, Available from 

http://www.shamurai.com/sites/creativity/papers/7.roux.pdf. 
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จะเกิดแรงขบัเคล่ือนต่อตวัผลงาน อีกทั้งท าใหผู้ช้มมีปฏิสัมพนัธ์ร่วมกนั งานศิลปะประเภท
น้ีจึงไม่ใช่งานศิลปะท่ีใหม้องดูอยูเ่ฉยๆ แต่ให้เราไดร่้วมสนุกกบังานศิลปะดว้ย  

 
สรุปแลว้จากค านิยามของค าวา่ ศิลปะปฏิสัมพนัธ์ ศิลปะสัมพนัธ์ และศิลปะ        

ส่วนร่วม ส่ิงท่ีมีลกัษณะเหมือนกนัในการสร้างสรรคผ์ลงาน คือ ตอ้งการการมีส่วนร่วมจาก
ผูช้ม เขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในการขบัเคล่ือนส่ิงท่ีศิลปินตอ้งการส่ือสารออกมาสู่ผูช้ม ซ่ึงเป็น
ความสัมพนัธ์ระหวา่งศิลปิน ศิลปะ และผูช้ม ซ่ึงช่วยท าใหก้ าแพงท่ีกั้นระหวา่งผูช้มกบั
ศิลปินนั้นสลายไปดว้ยส่ิงท่ีเช่ือมความสัมพนัธ์นั้นคือ ตวังานศิลปะ ท่ีท าใหผู้ช้มสามารถ
เขา้ถึงตวัของศิลปิน และเขา้ใจแนวความคิดมากยิง่ข้ึน ซ่ึงต่างจากช่วงยคุศิลปะในสมยัก่อน 
ท่ีมีขอ้ตอ้งหา้มในการสัมผสังานศิลปะ ซ่ึงเป็นการสร้างขีดจ ากดัในการรับรู้ของผูช้ม 

 
2.2.2 ความเป็นมาของศิลปะปฏิสัมพนัธ์ 
 

ศิลปะปฏิสัมพนัธ์เร่ิมข้ึนในสมยัปี ค.ศ.1920 ซ่ึงยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัอยา่งเป็นทางการ 
จนกระทัง่ปี ค.ศ.1990 เป็นตน้ไป ศิลปะปฏิสัมพนัธ์เร่ิมเป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้งในรูปแบบการ
ใชร้ะบบดิจิตอล ในการใชเ้ก็บขอ้มูลดา้นผลงานของตนเองดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ ท่ีผูใ้ช้
และผูช้มสามารถมีปฏิกิริยาโตต้อบกนัไดไ้ม่วา่จะเป็นการชมผลงาน การโตต้อบกบัผลงาน 
การดู และเรียกใชข้อ้มูลส่วนต่างๆ จากหอ้งสมุดแบบดิจิตอลของศิลปิน หรือพิพิธภณัฑ์ได้
อย่างง่ายดาย และตั้งแต่นั้นมาในพิพิธภณัฑ์ หรืองานจดัแสดงต่างๆ ได้น าผลงานศิลปะ
ปฏิสัมพนัธ์มาแสดงอยา่งนบัไม่ถว้น ศิลปะประเภทน้ี จึงพฒันามาเร่ือยๆ อยา่งรวดเร็วผา่น
ทางโลกอินเตอร์เน็ต ซ่ึง สิทธิเดช โรหิตะสุข ได้ท าการศึกษาค้นควา้เก่ียวกับศิลปะ
ปฏิสัมพนัธ์ไว ้ดงัน้ี 

 
“ในฟากตะวนัตก ศิลปะปฏิสัมพนัธ์ถูกใชตี้ความและใชเ้รียก ส่ือวสัดุหรือ

กลวิธีในการน าเสนอผลงานศิลปะ องค์ความรู้หรือกระบวนการในการรับชม
ผลงานศิลปะ จากพิพิธภัณฑ์ได้โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต บ้างก็เป็นการ
น าเสนอต าราทางศิลปศึกษาส าหรับเด็ก ดว้ยกลวิธีท่ีให้เด็กสามารถเรียนรู้เน้ือหา
ต่างๆไดผ้่านการใชร้ะบบคอมพิวเตอร์แบบท่ีไม่ยากนกั นอกจากน้ียงัหมายรวมไป
ถึงการจ าหน่ายผลงานศิลปะผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต ไปจนถึงการสร้างผลงาน
ทศันศิลป์ดว้ยส่ือ เคร่ืองมือท่ีมีความทนัสมยั อุปกรณ์ทางอิเลค็ทรอนิกส์ เคร่ืองมือ
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ท่ีมีระบบดิจิตอล ไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะจัดวาง ด้วยวิดิโอศิลปะ (Video Art 
Installation)”19 

 
จากค ากล่าวขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้า่ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตนั้น มีประโยชน์     

ในหลายด้าน ทั้งต่อการน าเสนอผลงานศิลปะ ผูช้มสามารถเข้าถึงงานศิลปะนั้นได้ง่าย 
สะดวก โดยไม่ตอ้งเสียเวลาเดินทางไปชมงานศิลปะดว้ยตนเองถึงพิพิธภณัฑ์ ทั้งในและ
นอกประเทศ อีกทั้งยงัเป็นส่ือการเรียนรู้ส าหรับเด็ก หรือบุคคลทัว่ไปในการคน้ควา้หา
ความรู้ รวมไปถึงมีประโยชน์ทางด้านการพาณิชย์ ขายและซ้ืองานศิลปะ จนกระทั่ง
สามารถสร้างงานศิลปะผา่นโปรแกรมต่างๆ ไดด้ว้ยตนเอง อาทิ การออกแบบ การวาดเส้น 
เป็นตน้ 

 
ก่อนหนา้น้ีท่ีระบบอินเตอร์เน็ตจะไดรั้บการยอมรับในการน ามาใชใ้นการสรรค์

สร้างงานศิลปะ ไดมี้ศิลปินท่ีท าการคน้ควา้หาวธีิการใหม่ๆ ในการส่ือสารกบัผูช้ม ดงัเช่น 
ศิลปินกลุ่ม ฟลุกซุส (Fluxus) เป็นกลุ่มศิลปินระดบัสากล ท่ีมีความสามารถแตกต่างกนั 
โดยเฉพาะนกัดนตรี ส่วนศิลปินทางดา้นทศันศิลป์กลบัมีนอ้ยคนท่ีร่วมกบักลุ่มน้ี ซ่ึงมีการ
เคล่ือนไหวในคริสตท์ศวรรษ 1960  มีแกนน าโดย จอร์จ แมคิวแนส (George  Maciunas)  มี
บทบาทใน กรุงนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา กรุงเคิล์น ประเทศเยอรมนี จนกระทัง่ถึง
กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงศิลปินในกลุ่มน้ีตอ้งการผสมผสานดนตรีเขา้กบังานศิลปะ 
โดยมีเป้าหมายใหง้านศิลปะไดเ้ขา้ไปใกลชิ้ดกบัผูค้นในชีวติประจ าวนั เพื่อต่อตา้นขอ้หา้ม
ในสังคม หรือการตดัขาดจากพฤติกรรมในชีวิตประจ าวนั จากประเพณีดั้งเดิม หรือ          
อารยธรรมบางอยา่งท่ีสังคมไดรั้บมา และปฏิบติัดว้ยความเคยชิน เช่น การแต่งตวัหรูหราทั้ง
ผูดู้และผูบ้รรเลงดนตรีในคอนเสิร์ต ซ่ึงความเคล่ือนไหวดงักล่าวเป็นในรูปแบบคอนเสิร์ต 
และการฉลองประจ าปี (Festival) ตามหวัเมืองต่างๆ20  

 
ดงันั้นการสร้างงานกิจกรรมของศิลปินในกลุ่มน้ี ไดน้ าเอาศิลปะหลายๆ ดา้นเขา้มา 

อาทิ ศิลปะการดนตรี ท่ีตอ้งการท าลายระยะห่างระหวา่งผูช้มกบัศิลปะ เพื่อสร้างความ

                                                           
19 สิทธิเดช โรหิตะสุข. “การศึกษาแนวความคิดและกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะปฏิสัมพันธ์ในบริบท

ศิลปะร่วมสมยัไทย” (ปริญญาศิลปกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวิชาทศันศิลป์-ศิลปะสมยัใหม่ มหาวิทยาลยัศรี       
นครินทรวโิรฒ, 2549), 24. 

20 วชิาการ.คอม. ฟลุกซุส [ออนไลน์]. เขา้ถึงวนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ 2559. เขา้ถึงจาก 
http://www.vcharkarn.com/blog/39990. 
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ใกลชิ้ดระหวา่งศิลปะกบัมนุษย ์ อีกทั้งใหศิ้ลปะเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจ าวนัอีก
ดว้ย 

 
จอร์จ แมคิวแนส ศิลปินชาวอเมริกนั เกิดวนัท่ี 8 พฤศจิกายน ปี ค.ศ.1931 และ

เสียชีวติวนัท่ี 9 พฤษภาคม ปี ค.ศ.1978 เป็นผูก่้อตั้ง และประสานงานของกลุ่มฟลุกซุส อยูท่ี่
กรุงนิวยอร์ก เป็นการรวมกลุ่มของบรรดาศิลปินนานาชาติ ไดแ้ก่ ศิลปิน สถาปนิก                
นกัออกแบบ นกัแต่งเพลง นกัเขียน ซ่ึงจอร์จมีช่ือเสียงอยา่งยิง่ในการจดัตั้งการแสดงต่างๆ 
โดยมีเป้าหมายหลกั คือ ความเรียบง่าย และความสนุกสนาน21  

 

  
ภาพท่ี 10 George Maciunas, Dick Higgins, Wolf Vostell, Benjamin Patterson & Emmett 
Williams, Philip Corner’s Piano Activities at Fluxus Internationale Festspiele 
Neuester Musik, 1962 เทคนิคศิลปะการแสดง  
ท่ีมาภาพ : History of Our World. Philip Corner’s Piano Activities at Fluxus 
Internationale Festspiele Neuester Musik [Online]. Accessed 9 February 2016. 
Available from https://historyofourworld.wordpress.com/2009/12/02/fluxus-fluxus-1995/. 

 
ผลงาน “Philip Corner’s Piano Activities at Fluxus Internationale Festspiele 

Neuester Musik” (ภาพท่ี 10) ปี ค.ศ.1962โดยจอร์จ แมคิวแนส ด๊ิก ฮิกกินส์ (Dick Higgins) 
โวลฟ์ วอสเทลล ์ (Wolf Vostell) เบนจามิน แพทเทอร์สัน (Benjamin Patterson) และ         

                                                           
21 Wikipedia. George Maciunas [Online]. Accessed February 24, 2016. Available from 

https://en.wikipedia.org/wiki/George_Maciunas. 
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แอมแมต วลิเลียมส์ (Emmett Williams) เป็นหน่ึงในผลงานท่ีอ้ือฉาวมากท่ีสุด ในคอนเสิร์ต
ของกลุ่ม  ฟลุกซุส ท่ียโุรป โดยการหัน่ช้ินส่วนของเปียโนและประมูลใหก้บัผูช้ม 

 
จากนั้นจึงมีศิลปินไดท้ดลองศิลปะท่ีเรียกวา่ แฮพ็เพน็นิง (Happening) เป็นกระแส

ศิลปะท่ีเร่ิมในนครนิวยอร์ก แสองออกในรูปแบบของทศันศิลป์ ดงันั้นจึงมีความหมายเป็น
ประเภทของผลงาน คือ การแสดงแบบฉบัพลนั เป็นลทัธิศิลปะท่ีตอ้งข้ึนเวที ศิลปินตอ้งการ
ใหค้นดูมีส่วนร่วมในงานแสดง เพื่อสร้างความรู้สึกสะเทือนใจ ใหค้นดูไดมี้อารมณ์ร่วม 
ลกัษณะเด่นของงาน แฮพ็เพน็นิง คือ การยอมรับความบงัเอิญท่ีเกิดข้ึนขณะท่ีทุกส่ิงก าลงั
ด าเนินไป มีการใชว้ธีิการดน้สดในขณะท่ีก าลงัแสดง บางทีก็มีดนตรีและเพลงเขา้ร่วมดว้ย 
ศิลปินท่ีท างานแนวน้ี ไดแ้ก่ จอห์น เคจ (John Cage) จิม ไดน์ (Jim Dine) แคลส์                    
โอลเด็นเบิร์ก (Claes Oldenburg) และอีกหลายท่าน22  

 

  
ภาพท่ี 11 John Cage&David Tudor, Shilaz Art Festival, 1972 เทคนิคศิลปะการแสดง  
ท่ีมาภาพ : Composer  John  Cage. Shilaz Art Festival [Online]. Accessed 9 February 
2016. Available from http://www.bruceduffie.com/cage.html. 

 
จอห์น เคจ ศิลปินชาวอเมริกนั เกิดในปี ค.ศ.1912 และเสียชีวติในปี ค.ศ.1992 เป็น

ทั้งคีตกว ี นกัเปียโน นกัเขียน และนกัปรัชญาทางดนตรี บทบาทส าคญัในช่วงหลงั
สงครามโลก คร้ังท่ี 2 ของอเมริกา มีอิทธิพลอยา่งสูงต่อแนวคิดท่ีส าคญัทางดนตรีใน

                                                           
22 ดีไซเนอร์. แฮ็พเพน็นิง [ออนไลน์]. เขา้ถึงวนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ 2559. เขา้ถึงจาก 

http://www.designer.co.th/1308. 
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คริสตศ์ตวรรษท่ี 20 23เช่น ผลงานการแสดงดนตรีสดชิลาส (Shilaz Art Festival) (ภาพท่ี 11) 
ท างานคู่กบัเดวดิ ทูดอร์ (David Tudor) ในปี 1972 ใหผู้ช้มไดร่้วมกนัรับชม และรับฟังดนตรี
จากศิลปินทั้งสองท่าน   

 

  
ภาพท่ี 12 Marcel Duchamp, Rotary Glass Plates (Precision Optics), 1920-1979 เทคนิค
ส่ือผสม ขนาด 170 x 125 x 100 ซม. 
ท่ีมาภาพ : Centre Pompidou. Rotary Glass Plates (Precision Optics) [Online]. 
Accessed 7 February 2016. Available from 
https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/ckXykd4/rnyx68B. 

 
อีกทั้งยงัมีกลุ่มลทัธิดาดา (Dadaism) ท่ีมองวา่ทุกส่ิงคืองานศิลปะ ไม่จ  าเป็นตอ้งมี

เหตุผล ไม่จ  าเป็นตอ้งมีแบบแผน ไม่จ  าเป็นแมแ้ต่จะตอ้งมีความสวยงาม จึงส่ือความหมาย
แบบหยาบโลนตรงไปตรงมา และเป็นศิลปะไม่ไดเ้พียงตอ้งการเขา้ถึงผูช้มเท่านั้น แต่ยงั
ตอ้งการการมีบทบาทจากผูช้ม ในการมีปฏิกิริยาโตต้อบกบังานศิลปะ24 ไดแ้ก่ ผลงานของ 
มาร์แซล ดูชอมพ ์ (Marcel Duchamp) ในผลงานช่ือ “Rotary Glass Plates (Precision 

                                                           
23 วกิิพีเดีย สารานุกรมเสรี. จอห์น เคจ [ออนไลน์]. เขา้ถึงวนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ 2559. เขา้ถึงจาก 

https://th.wikipedia.org/wiki/จอห์น_เคจ. 
24 อาร์ต ลองกา วติรา เบรอวสิ. ลทัธิดาดา [ออนไลน์]. เขา้ถึงวนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ 2559, เขา้ถึงจาก 

http://letusheartheoppositeside.blogspot.com/2011/04/dadaism.html. 
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Optics)” (ภาพท่ี 12) (ปี ค.ศ.1920-1979) เป็นผลงานในรูปแบบส่ือผสม ท าจากวสัดุเป็นแผน่
พลาสติก ซ่ึงระบายลวดลายกน้หอยไว ้จ  านวน 5 ช้ิน ติดไวก้บัโลหะ ในขนาดท่ีลดหลัน่กนั
ไป โดยใชก้ลไกการหมุนแบบเคร่ืองจกัรให้เกิดภาพลวงตา และใหผู้ช้มเป็นผูเ้ปิดเคร่ือง 
จากนั้นตอ้งยนืห่างออกมาจากตวังานเป็นระยะห่าง 1 เมตร เพื่อใหเ้ห็นภาพลวงตานั้น  

นอกเหนือจากนั้นศิลปะปฏิสัมพนัธ์ยงัมีความเช่ือมโยงกบัผลงานศิลปะในลกัษณะ                 
คอนเซ็ปชวล อาร์ต (Conceptual Art) ซ่ึงเร่ิมตน้ข้ึนตั้งแต่ปี ค.ศ.1960-1970 โดยศิลปะ
ประเภทน้ีจะไม่มีรูปแบบท่ีตายตวั เน่ืองจากใหค้วามส าคญักบัแนวความคิด หรือเน้ือหาท่ี
ตอ้งการน าเสนอมากกวา่เทคนิค หรือวธีิการท่ีใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงาน ซ่ึงบางคร้ัง
แนวความคิดของศิลปินคอนเซ็ปชวล อาร์ต บางท่านก็ตอ้งการสร้างปฏิสัมพนัธ์กบัผูช้ม 
เช่น ศิลปะกบัส่ิงแวดลอ้ม (Land Art) ศิลปะท่ีใชร่้างกาย (Body Art) ศิลปะส่ือการแสดงสด 
(Performance Art) ศิลปะวดิิโอ อาร์ต (Video Art) คอมพิวเตอร์ อาร์ต (Computer Art) 
อินเทอร์เน็ต อาร์ต (Internet Art) ศิลปะกบัเสียง (Sound Art) เป็นตน้ แสดงใหเ้ห็นวา่          
ทุกประเภทของงานศิลปะลว้นสามารถสร้างออกมา ในลกัษณะมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูช้ม
และผลงานได ้ซ่ึงข้ึนอยูก่บัวิธีการจดัการของศิลปิน วา่จะสามารถสร้างความน่าสนใจ หรือ
ดึงดูดผูช้มให้เขา้มามีส่วนร่วมกบัผลงานศิลปะไดอ้ยา่งไร ถือไดว้า่งานศิลปะปฏิสัมพนัธ์  
ท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงต่อวงการศิลปะเป็นอยา่งมาก ดว้ยการเปิดโอกาสใหผู้ช้มไดเ้ขา้
มาสัมผสัเป็นส่วนหน่ึงกบัศิลปิน และศิลปะอยา่งแทจ้ริง 

สรุปไดว้า่ งานศิลปะในเชิงรูปแบบของการสร้างปฏิสัมพนัธ์น้ี สามารถสร้างสรรค์
ไดด้ว้ยหลากหลายเทคนิค ทั้งประติมากรรม หรืออินสตอลเลชัน่ ข้ึนอยูก่บัวธีิการน าเสนอ
ของศิลปิน ซ่ึงอาจไม่มีการน าส่ือกลไกอิเล็กทรอนิกส์มาใช ้ จนกระทัง่ถึงการน าความ       
กา้วล ้าทางวทิยาการ เช่น เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ แต่ถึงแมจ้ะมีการน าเสนอดว้ยวสัดุวิธีการ
ท่ีแตกต่างกนั แต่มีส่ิงหน่ึงท่ีศิลปินต่างมีจุดมุ่งหมายร่วมกนั คือ ตอ้งการการมีส่วนร่วม         
การขบัเคล่ือน และการสร้างความหมายในผลงานโดยมนุษย ์ หรือผูช้ม ท าให้ศิลปะ
ปฏิสัมพนัธ์กลายเป็นปรากฏการณ์ทางศิลปะคร้ังส าคญั ซ่ึงถือวา่เป็นการท าใหผู้ช้มไดเ้ปิด
ประสบการณ์ใหม่ในดา้นศิลปะ จากนั้นจึงส่งผลใหมี้รูปแบบในการสร้างงานศิลปะเพิ่ม
มากข้ึน สามารถเขา้ถึงผูช้มไดง่้าย และมากข้ึน อีกทั้งผูช้มก็สามารถเขา้ถึงงานศิลปะไดม้าก
ยิง่ข้ึนอีกดว้ย ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อวงการศิลปะท่ีจะขยบัขยายไปสู่สังคมไดอ้ยา่งกวา้งขวาง  
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2.3 ทฤษฎอีงค์ประกอบศิลป์ (Composition of Art) 
 

การจะท าความเขา้ใจในผลงานศิลปะใหลึ้กซ้ึง จ  าเป็นตอ้งอาศยัการศึกษาถึงทฤษฎี
องคป์ระกอบศิลป์ อนัเป็นความรู้พื้นฐานท่ีผูเ้รียนศิลปะทุกคนควรเรียนรู้ไว ้เพื่อน ามาใชใ้น
การสร้างสรรค ์ และใชใ้นการวเิคราะห์ผลงานศิลปะ หากเราสามารถน าหลกัการทาง
องคป์ระกอบศิลป์มาใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม จะท าใหเ้กิดประโยชน์ต่อการส่ือ
ความหมายในงานศิลปะ ซ่ึงจะส่งผลต่อความเขา้ใจของผูช้มอีกดว้ย 

 
องคป์ระกอบศิลป์ (Composition) หรืออาจเรียกไดว้า่ ส่วนประกอบในการ

สร้างสรรคง์านศิลปะ (Elements of Art) และการออกแบบ (Elements of Design) วา่ดว้ยการ
น าทศันธาตุต่างๆ มาจดัรูปร่าง รูปทรง เส้น สี แสง เงา ลกัษณะพื้นผวิ และท่ีวา่ง มา          
บูรณาการเขา้ดว้ยกนัอยา่งเหมาะสม เพื่อใหเ้กิดความงามทางสุนทรียภาพในงานศิลปะ ซ่ึง
อาจใชอ้งคป์ระกอบทุกชนิด หรือบางชนิดมาใชใ้นการท างานก็ได ้ ซ่ึง ชลูด น่ิมเสมอ ได้
กล่าวถึงองคป์ระกอบของงานศิลปะไวด้งัน้ี “ศิลปะนั้นมีองคป์ระกอบอยู ่2 ส่วน คือส่วนท่ี
มนุษยส์ร้างข้ึน ซ่ึงไดแ้ก่โครงสร้างทางวตัถุท่ีมองเห็นได ้ หรือรับรู้ไดด้ว้ยประสาทสัมผสั
ส่วนหน่ึง กบัส่วนท่ีเป็นการแสดงออกอนัเป็นผลท่ีเกิดจากโครงสร้างทางวตัถุนั้น อีกส่วน
หน่ึง”25 ซ่ึงอธิบายไดว้า่ ส่วนท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนนั้น เรียกวา่รูปทรง (Form) ส่ิงท่ีมองเห็นไดใ้น
ทศันศิลป์เป็นส่วนท่ีศิลปินสร้างข้ึนดว้ยการประสานกนัอยา่งมีเอกภาพของทศันธาตุต่างๆ 
(Visual Elements) และส่วนหลงัเรียกวา่ เน้ือหา (Content) ความหมายของงานศิลปะ ท่ี
แสดงออกผา่นรูปทรงทางศิลปะ (Artistic Form) ชลูด น่ิมเสมอ ไดอ้ธิบายถึงองคป์ระกอบท่ี
เป็นโครงสร้างของรูปทรง ไวด้งัน้ี  

 
“องค์ประกอบท่ีเป็นโครงสร้างของรูปทรง ได้แก่ การประสานกันอย่างมี

เอกภาพของทศันธาตุน้ีเป็นส่วนส าคญัท่ีสุด เพราะเท่ากบัเป็นกายของงานศิลปะ ถา้
ศิลปินสร้างรูปทรงให้มีเอกภาพไม่ได้หรือไม่สมบูรณ์ รูปทรงนั้นก็ขาดชีวิต ขาด
เน้ือหา ไม่สามารถจะแปล หรือส่ือความหมายใดๆ ได”้26 

 
จากค ากล่าวขา้งตน้ แสดงใหเ้ห็นวา่ทศันธาตุต่างๆ เปรียบเสมือนกบัอวยัวะท่ี

ประกอบกนัเป็นร่างกายของมนุษย ์ หากขาดส่วนใดส่วนหน่ึง ก็เหมือนดงัร่างกายท่ีพิการ 

                                                           
25 ชลูด น่ิมเสมอ. องค์ประกอบของศิลปะ (Composition of Art). พิมพ์คร้ังท่ี 7 (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์

อมรินทร์, 2553), 29. 
26 เร่ืองเดียวกนั, 31. 
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ซ่ึงในความหมายของงานศิลปะ คือ การแสดงใหเ้ห็นวา่งานช้ินนั้นไม่สมบูรณ์ สามารถ
ส่งผลต่อสุนทรียภาพในความงาม การน าเสนอความคิด และการตีความของผูช้มได ้

 
ส่วนทางดา้นเน้ือหา ชลูด น่ิมเสมอไดอ้ธิบายไวด้งัน้ี 
 

“เน้ือหา คือ องค์ประกอบท่ีเป็นนามธรรม หรือโครงสร้างทางจิต ตรงกนั
ขา้มกบัส่วนท่ีเป็นรูปทรง หมายถึง ผลท่ีไดรั้บจากงานศิลปะ ส่วนท่ีเป็นนามธรรมน้ี 
นอกจากเน้ือหาแลว้ยงัมีเร่ือง (Subject) และแนวเร่ือง (Theme) รวมอยู่ดว้ย ทั้งสาม
ส่วนน้ีต่างกมี็ความเช่ือมโยง และซอ้นทบักนัอยู”่27 

 
จากค ากล่าวขา้งตน้ สามารถสรุปเน้ือหาไดว้า่ เน้ือหาเป็นส่วนของความคิดท่ีเป็น

จุดเร่ิมตน้ของงานศิลปะ ท่ีแสดงออกผา่นการใชรู้ปทรงต่างๆ ท่ีสามารถส่ือแสดงออกไปยงั
ความคิดของตวัศิลปิน ซ่ึงผูช้มจะตีความไดจ้ากรูปทรงต่างๆ เหล่านั้น    

 
2.3.1 ทศันธาตุ (Visual Element)  

 
ทศันธาตุเป็นพื้นฐานในการน าธาตุต่างๆ มาใชป้ระกอบกนั เพื่อสร้างสรรคผ์ลงาน

ทศันศิลป์ ซ่ึงจ าเป็นตอ้งใชก้ฎเกณฑข์องเอกภาพ เพื่อยดึเหน่ียวใหท้ศันธาตุเหล่านั้น                
เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ดงัท่ี ชลูด น่ิมเสมอ ไดก้ล่าวไวด้งัน้ี 

 
“ทัศนธาตุเป็นส่ือสุนทรียภาพท่ีศิลปินจะน ามาประกอบกันเข้าให้เป็น

รูปทรง เพ่ือส่ือความหมายตามแนวเร่ืองหรือแนวความคิดท่ีเป็นจุดหมายนั้น การ
ประกอบกนั หรือการจดัระเบียบ หรือการประสานกนัเขา้ของทศันธาตุ จึงเป็น
ปัญหาส าคญัท่ีสุดในอนัดบัต่อมา และจ าเป็นตอ้งมีส่ิงหน่ึงท่ีจะยึดเหน่ียวให้วสัดุ
เหล่าน้ีรวมตวัเขา้ดว้ยกนัอย่างสมบูรณ์เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั เป็นส่ิงใหม่ท่ีมีชีวิต 
มีความหมายในตวัเอง ส่ิงยึดเหน่ียวน้ีกคื็อ กฎเกณฑข์องเอกภาพ”28 

 
จากค าอธิบายขา้งตน้ แสดงใหเ้ห็นวา่การเลือกน าทศันธาตุมาใชใ้หเ้หมาะสมนั้น       

เป็นส่ิงส าคญั ท่ีจะช่วยสร้างรูปทรง อนัจะส่งผลต่อไปยงัความหมาย ท่ีใชส้ าหรับตีความ
งานศิลปะ ซ่ึงจะสามารถท าใหเ้กิดความเขา้ใจไดม้ากนอ้ยเพียงใด ข้ึนอยูก่บัภาพลกัษณ์อนั
เกิดมาจากการรวมกนัของทศันธาตุเหล่านั้น ท่ีสามารถส่ือสารถ่ายทอดออกมายงัผูช้ม และ

                                                           
27 เร่ืองเดียวกนั. 
28 ชลูด น่ิมเสมอ. องค์ประกอบของศิลปะ (Composition of Art). พิมพ์คร้ังท่ี 7 (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์

อมรินทร์, 2553), 29. 
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กฎเกณ์ของเอกภาพ เป็นเสมือนเคร่ืองมือท่ีช่วยใหเ้ราเลือกน าทศันธาตุต่างๆ มาใชไ้ดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งและเหมาะสม  

 
ทศันธาตุประกอบไปดว้ย จุด, เส้น, รูปร่าง, รูปทรง, พื้นผวิ, น ้าหนกัอ่อนแก่ของ

แสงและเงาสี และท่ีวา่ง 
 
1.จุด (Point, Dot)  
จุดเป็นทศันธาตุอนัดบัแรกของงานทศันศิลป์ เป็นส่ิงท่ีปรากฏบนพื้นท่ีระนาบ ท่ีมี

ขนาดเล็กท่ีสุดของงานศิลปะ ไม่มีความกวา้ง ความยาว หรือความลึก เม่ือน าเอาจุดจ านวน
มากมาเรียงต่อเน่ืองกนั จะท าใหเ้กิดเป็นเส้น รูปร่าง รูปทรง ลกัษณะพื้นผวิ น ้าหนกัอ่อนแก่ 
แสงเงา ไดเ้ป็นตน้ ซ่ึง กุลนิดา เหลือบจ าเริญ ไดใ้หค้วามหมายในเร่ืองของจุดไวด้งัน้ี “จุด
เป็นส่ิงท่ีเล็กท่ีสุดและเป็นส่วนพื้นฐานจ าเป็น ไม่มีความกวา้ง ความยาว ความสูง คามหนา 
หรือความลึก ถา้น าจุดเหล่าน้ี มารวมเขา้ไวแ้ห่งใดแห่งหน่ึง ก็จะเกิดความงามข้ึนได”้29 

 
จากค ากล่าวขา้งตน้สามารถอธิบายไดว้า่ ถึงแมจุ้ดจะไม่มีมิติ แต่เม่ือกระจายจุดไป

ยงัต าแหน่งต่างๆ หรือรวมกนัเป็นกลุ่ม สามารถก่อใหเ้กิดต าแหน่งของรูปทรงในท่ีวา่งข้ึน 
ซ่ึงจะมีความหมายข้ึนมาทนัที ซ่ึงช่วงระยะระหวา่งจุดนั้นจะมีความส าคญัเท่ากบัจุดท่ีวาง
ลงไปจะตอ้งใหมี้ความสัมพนัธ์กนั กล่าวไดว้า่แมจุ้ดจะเป็นทศันธาตุท่ีมีขนาดเล็กสุด แต่
เม่ือน าจุดจ านวนมากมาใช ้จะท าใหเ้กิดพลงัอนัยิง่ใหญ่จนสามารถเป็นภาพได ้

 
2.เส้น (Line)  
เส้นเป็นการน าจุดมาเรียงต่อกนัเป็นจ านวนมาก โดยมีความยาวและทิศทาง จน

สามารถแสดงใหเ้ห็นไดว้า่เป็นลกัษณะเส้นชนิดใด ซ่ึงจะใหค้วามรู้สึกและความหมายของ
ภาพไดแ้ตกต่างกนัไปตามลกัษณะของเส้นนั้นๆ เช่น เส้นตั้ง เส้นนอน เส้นโคง้ เส้นหยกั 
เป็นตน้ ส่วนทิศทางของเส้น ไดแ้ก่ แนวราบ แนวด่ิง แนวเฉียง เป็นตน้ ดงัท่ี ฉตัร์ชยั       
อรรถปักษ ์ ไดก้ล่าวในเร่ืองของเส้นไวด้งัน้ี “เส้นเป็นองคป์ระกอบพื้นฐานท่ีส าคญัในการ
สร้างสรรค ์ เส้นสามารถแสดงใหเ้กิดความหมายของภาพและใหค้วามรู้สึกไดต้ามลกัษณะ
ของเส้น เส้นท่ีเป็นพื้นฐาน ไดแ้ก่ เส้นตรงและเส้นโคง้ จากเส้นตรงและเส้นโคง้ สามารถ
น ามาสร้างใหเ้กิดเป็นเส้นใหม่ ท่ีใหค้วามรู้สึกท่ีแตกต่างกนัออกไปได”้30 จากค าอธิบาย

                                                           
29 กุลนิดา เหลือบจ าเริญ. องค์ประกอบของศิลป์ (Composition Art). พิมพค์ร้ังท่ี 1 (ปทุมธานี: สกายบุ๊กส์, 

2553), 27. 
30 ฉตัร์ชยั อรรถปักษ.์ องค์ประกอบศิลปะ. พิมพค์ร้ังท่ี 1 (กรุงเทพฯ: วทิยพฒัน์, 2550), 26. 
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ขา้งตน้ สามารถสรุปใจความในเร่ืองของเส้นไดว้า่ เส้นเป็นผลมาจากจุดจ านวนมากท่ีวาง
ต่อเน่ืองกนั เม่ือกลายเป็นเส้นแลว้ จะใหใ้นเร่ืองของอารมณ์ความรู้สึกไดใ้นทนัที โดยเร่ิม
จากเส้นตรงและเส้นโคง้ หากน าสองเส้นพื้นฐานน้ีมาสร้างสรรคใ์นลกัษณะต่างๆ ก็จะให้
ความรู้สึกท่ีแตกต่างหลากหลาย อีกทั้งเส้นยงัสร้างเป็นรูปร่างหรือรูปทรงต่างๆ ได ้

 
2.1 หนา้ท่ีของเส้น 

- ก าหนดส่วนขอบรอบนอกของรูปร่าง ท าใหเ้กิดพื้นท่ี 
- ก าหนดส่วนของของรูปทรง ท าใหเ้กิดปริมาตร 
- ท าใหเ้กิดของเขตของท่ีวา่ง 
- ท าใหเ้กิดอารมณ์และความรู้สึก 
- แบ่งท่ีวา่งของภาพออกเป็นส่วนๆ 
- เส้นประแสดงส่วนท่ีมองไม่เห็นใหป้รากฏ 
- ก าหนดขอบเขตของภาพในงานเขียนแบบ 
- ท าใหเ้กิดจุดลบัสายตาหรือทศันียภาพ 

 
สามารถสรุปความส าคญัของเส้นไดว้า่ เส้นสามารถใชป้ระโยชน์ไดก้บังานหลาย

แขนง ทั้งงานดา้นวิจิตรศิลป์ และประยกุตศิ์ลป์ เช่น น ามาออกแบบรูปร่างขอบตวัอกัษร 
เพื่อใหเ้กิดความรู้สึกเคล่ือนไหว และท าใหส่ื้อความหมายไดดี้ยิง่ข้ึน  

 
2.2 ความรู้สึกท่ีเกิดจากลกัษณะของเส้น 

เส้น สามารถส่ือถึงความรู้สึกไดใ้นลกัษณะต่างๆ ไดด้ว้ยตวัของมนัเอง และไม่วา่
จะงานศิลปะประเภทใด ลว้นใช้เส้นเป็นแกนส าคญั ท่ีใช้เป็นหัวใจในการแสดงออก เช่น 
ในงานจิตรกรรม ประติมากรรม  

2.2.1 เส้นตรง (Straight Lines) มี 3 ลกัษณะ คือ  
- เส้นตั้ง ใหค้วามรู้สึกมัน่คง แขง็แรง สง่างาม เช่น ตน้ไม ้คนยนืตรง เป็นตน้ 
- เส้นนอน ใหค้วามรู้สึกสงบน่ิง ราบเรียบ ปลอดภยั ไม่มีอนัตราย เช่น ทะเลท่ีสงบ

ราบเรียบ เป็นตน้ 
- เส้นตรงเฉียง ให้ความรู้สึกไม่ตรง โนม้เอียง เช่น แสงสวา่งของดวงอาทิตย ์เป็น

ตน้ 
2.2.2 เส้นโคง้ (Curve Lines) มี 3 ลกัษณะ คือ  
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- เส้นโคง้ของวงกลม ให้ความรู้สึกอ่อนโยน อ่อนชอ้ย น่ิมนวล เช่น ภาพคนอ่อน
นอ้ม เป็นตน้ 

- เส้นโคง้อิสระ ใหค้วามรู้สึกถึงความเจริญเติบโต กา้วหนา้ เช่น การเจริญงอกงาม
ของพืช เป็นตน้ 

- เส้นโค้งคดหรือก้นหอย ให้ความรู้สึกมีพลังหมุนอย่างรุนแรง การขยายตัว
ออกไปอยา่งไม่ส้ินสุด เช่น พายหุมุน เป็นตน้ 

2.2.3 เส้นคด (Winding Lines)  
ให้ความรู้สึกเคล่ือนไหว ต่อเน่ืองไม่ส้ินสุด เช่น ทางคดเค้ียวของแม่น ้ า ล าธาร 

คล่ืนทะเล เป็นตน้ 
- เส้นฟันปลาหรือซิกแซ็ก (Zigzag Lines)  

ใหค้วามรู้สึกไม่ราบร่ืน เคล่ือนไหวอยา่งรุนแรง ต่ืนเตน้ เช่น เส้นทางท่ีขรุขระ ฟัน
เล่ือย เป็นตน้ 

- เส้นประหรือเส้นขาด (Jagged Lines)  
ใหค้วามรู้สึกไม่เป็นระเบียบ สับสน วุน่วาย เช่น ส่ิงท่ีปรักหกัพงัก าลงัจะแตกสลาย 

รอยร้าวของวตัถุ เป็นตน้  
 

3.รูปทรง (Form) 
รูปทรงเป็นผลเกิดจากการน าเอาเส้นลกัษณะต่างๆ มาประกอบกนั มีลกัษณะเป็น

สามมิติ เกิดความกวา้ง ความยาว และความหนา หรือความลึก จนเกิดเป็นรูปทรง ดงัท่ี        
สุชาติ เถาทอง ไดก้ล่าวไวด้งัน้ี “ทศันธาตุหรือองคป์ระกอบของศิลปะ ระหว่างรูปร่างกบั
รูปทรงทั้งสองส่วนประกอบนั้น เป็นผลท่ีเกิดจากการน าเอาเส้นลกัษณะต่างๆ มาประกอบ
กนั ให้เป็นเน้ือหาสาระเร่ืองราวทางทศันศิลป์”31 จากค ากล่าวน้ี แสดงให้เห็นวา่จากการน า
เส้นลกัษณะต่างๆ มาใชใ้นการสร้างใหเ้กิดรูปทรงไดอ้ยา่งหลากหลาย เช่น คน สัตว ์วตัถุ ท่ี
จะช่วยส่ือความหมายเกิดเป็นเร่ืองราวต่างๆ ได ้

แบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะ คือ 
- รูปทรงธรรมชาติ (Organic Form) คือ รูปทรงของส่ิงมีชีวิตท่ีเกิดข้ึนเองตาม

ธรรมชาติ มีกฎเกณฑ์แน่นอน และมีโครงสร้างเป็นไปตามธรรมชาติ เช่น รูปทรงของคน 
สัตว ์แมลง เป็นตน้  

                                                           
31 สุชาติ เถาทอง และคนอืนๆ. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะทศันศิลป์ ม.

4-ม.6 ช่วงช้ันที ่4. กรุงเทพฯ : อกัษรเจริญทศัน์, 2552, 6-7. 
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- รูปทรงเรขาคณิต (Geometric Form) คือ รูปทรงท่ีเกิดจากการประกอบกนัของรูป
เรขาคณิต ไดแ้ก่ วงกลม วงรี สามเหล่ียม ท าใหเ้กิดความหนาเป็นรูปทรงลกัษณะต่างๆ เช่น 
รูปทรงปริซึม รูปทรงพีระมิด รูปทรงลูกบาศก์ เป็นต้น รูปทรงน้ีได้ถูกน ามาใช้เป็น
องคป์ระกอบพื้นฐานทางทศันศิลป์ เช่น ส่ิงก่อสร้าง อาคาร บา้นเรือน เป็นตน้ 

- รูปทรงอิสระ (Free Form) คือ รูปทรงท่ีมีความเป็นอิสระ ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตวั 
ไม่มีโครงสร้างแน่นอน เช่น ส่ิงอ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวนั ปากกา รองเทา้ เป็น
ตน้ 

 
4.พื้นผวิ (Texture) 
พื้นผวิเป็นลกัษณะของบริเวณพื้นผวิภายนอกของส่ิงต่างๆ เกิดไดท้ั้งจากธรรมชาติ

และมนุษยส์ร้างสรรคข้ึ์น สามารถจบัตอ้ง สัมผสั หรือมองเห็นแลว้กระตุน้อารมณ์ให้เกิด
ความรู้สึกตอบสนองได ้ เช่น ผวิท่ีขรุขระ ใหค้วามรู้สึกหนกัแน่น น่ารังเกียจ ขยะแขยง ไม่
น่าจบัตอ้ง ในทางตรงขา้มผวิท่ีเรียบ ใหค้วามรู้สึกสงบ น่าจบัตอ้ง ซ่ึง สมภพ จงจิตตโ์พธา 
ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของผวิไวด้งัน้ี 

 
“ลกัษณะผิวมี 2 ชนิด คือ 

1.พ้ืนผิวท่ีเกิดข้ึนจริงทางกายภาพ (Physical or Actual Texture) หมายถึง พ้ืนผิวของ
วสัดุธรรมชาติหรือวตัถุจริง เช่น ผิวของเปลือกไม ้ผิวของโลหะ ผิวของกระจก เป็น
ตน้ 
2.พ้ืนผิวท่ีเกิดจากเทคนิคการลวงตา (Simulated Texture) หมายถึง พ้ืนผิวท่ีเกิดจาก
การสร้างสรรค์ของศิลปินหรือนักออกแบบบนผิวระนาบสองมิติ เพ่ือให้เห็นว่ามี
ลกัษณะหยาบ ขรุขระ เรียบ มนั ดา้น ฯลฯ”32 

 
จากค ากล่าวขา้งตน้ อธิบายไดว้า่พื้นผวิท่ีเกิดข้ึนจริงทางกายภาพ มกัไดจ้ากวสัดุใน

ธรรมชาติ ท่ีมีลกัษณะพื้นผวิเป็นแบบเฉพาะของตนเองอยูแ่ลว้ เม่ือสัมผสัจะรับรู้ไดถึ้ง
ความรู้สึกต่อพื้นผวินั้นโดยตรง ซ่ึงส่วนใหญ่มกัใชใ้นงานประติมากรรม สถาปัตยกรรม 
และส่ือผสม 3 มิติ ส่วนลกัษณะพื้นผวิท่ีเกิดจากเทคนิคการลวงตา มกัไดจ้ากการท าเทคนิค
ต่างๆ สร้างสรรคข้ึ์นบนผิวระนาบ เพื่อลวงตาให้เห็นวา่วตัถุ หรือรูปทรงในภาพ มีลกัษณะ
ผวิหยาบ ขรุขระ มนั ดา้น สามารถส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกผา่นการมองเห็น จึงมกัใชใ้น
งานจิตรกรรม ภาพพิมพ ์และงานออกแบบ 2 มิติ  

                                                           
32 สมภพ จงจิตตโ์พธา. องค์ประกอบของศิลป์ (Composition). พิมพค์ร้ังท่ี 1 (กรุงเทพฯ:วาดศิลป์, 2554), 

77. 
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5.สี (Colour) 
ค าวา่ สี ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน หมายถึง ลกัษณะของแสง ท่ี

ปรากฏแก่ สายตาเรา ใหเ้ห็นเป็น สีขาว ด า แดง เขียว ฯลฯ หรือการสะทอ้นรัศมีของแสงมา
สู่ตาเรา 33 

 
สี เป็นส่ิงท่ีปรากฏอยูบ่นทุกส่ิงรอบตวัเรา ทั้งเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ และมนุษย์

สร้างสรรคข้ึ์น สีแต่ละสีนั้นสามารถส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของมนุษยไ์ดแ้ตกต่าง
กนั ดงันั้นจึงกล่าวไดว้า่สีมีอิทธิพลต่อมนุษยอ์ยา่งมาก  

5.1 ค าจ ากดัความของสี  
- แสงท่ีมีความถ่ีของคล่ืนในขนาดท่ีตามนุษยส์ามารถรับสัมผสัได ้
- แม่สีท่ีเป็นวตัถุ (Pigmentary Primary) ซ่ึงประกอบดว้ยเหลือง แดง น ้าเงิน 
- สีท่ีเกิดจากการผสมของแม่สี 

 
5.2 คุณลกัษณะของสี 
สีเป็นทศันธาตุท่ีส าคญั และมีบทบาทมากท่ีสุดในงานจิตรกรรม นอกจากจะมี

คุณลกัษณะของทศันธาตุอ่ืนอยูค่รบถว้นแลว้ ยงัมีลกัษณะพิเศษเพิ่มข้ึนอีก 3 ประการ คือ 
- ความเป็นสี (Hue) หมายถึง คุณสมบติัของเน้ือสีวา่เป็นสีอะไร เช่น แดง เหลือง 

เขียว ฯลฯ ตามวงสีธรรมชาติ  
- น ้าหนกัของสี (Value) หมายถึง ความสวา่งหรือความมืดของสี ถา้เราผสมสีขาว 

เขา้ไปในสีสีหน่ึง สีนั้นจะสวา่งข้ึน หรือมีน ้าหนกัอ่อนลง และถา้เราเพิ่มสีขาวเขา้ไปทีละ
นอ้ยๆ เป็นล าดบั เราจะไดค้่าของสีหรือน ้าหนกั ของสีท่ีเรียงล าดบัจากแก่ท่ีสุดไปจนอ่อน
ท่ีสุด 

- ความจดัของสี (Intensity) หมายถึง ความสดหรือความบริสุทธ์ิของสีสีหน่ึง สีท่ี
ถูกผสมดว้ยสีด าจะหม่นลง ความจดัหรือความบริสุทธ์ิจะลดลง ความจดัของสีจะเรียงล าดบั 
จากจดัท่ีสุดไปจนหม่นท่ีสุดไดห้ลายล าดบั ดว้ยการค่อยๆ เพิ่มปริมาณของสีด าท่ีผสมเขา้ไป
ทีละนอ้ย จนถึงล าดบัท่ีความจดัของสีมีนอ้ยท่ีสุด คือ เกือบด า 

 
 
 

                                                           
33 ราชบัณฑิตยสถาน . พจนานุกรมศัพท์ศิลปะ อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน . พิมพ์คร้ังท่ี 2 

(กรุงเทพฯ: ราชบณัฑิตยสถาน, 2541), 76. 
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5.3 หนา้ท่ีของสี 
สีท าหนา้ท่ีเช่นเดียวกบัน ้ าหนกัทุกประการ แต่เพิ่มหนา้ท่ีพิเศษท่ีส าคญัท่ีสุดข้ึนอีก

ประการหน่ึง คือ ใหอ้ารมณ์ความรู้สึกดว้ยตวัเองโดยตรง 
 
5.4 หลกัการใชสี้ 
5.4.1 วรรณะของสี (Tone) คือกลุ่มสีท่ีใหค้วามรู้สึกแตกต่างกนั มี 2 กลุ่ม คือ  
- วรรณะร้อน (Warm Tone) คือ กลุ่มสีท่ีให้ความรู้สึกร้อนแรง กระตุน้ประสาทตา 

ต่ืนตวั มีพลงั อบอุ่น สนุกสนาน กระฉับกระเฉง ประกอบดว้ยสี 6 สี ไดแ้ก่ สีเหลือง ส้ม
เหลือง ส้ม ส้มแดง แดง และม่วงแดง  

- วรรณะเย็น (Cool Tone) คือ กลุ่มสีท่ีให้ความรู้สึกเยน็ตา สงบ สบายใจ สดช่ืน 
ลึกลบั ประกอบดว้ยสี 6 สี ไดแ้ก่ สีเขียวเหลือง สีเขียว สีเขียวน ้ าเงิน สีน ้ าเงิน สีม่วงน ้ าเงิน 
และสีม่วง ส่วนสีขาวบริสุทธ์ิและสีด าบริสุทธ์ิท่ีไม่มีสีร้อนสีเย็นผสมอยู่เลย ไม่จดัอยู่ใน
กลุ่มทั้งวรรณะร้อนหรือวรรณะเยน็ แต่จดัอยูใ่นวรรณะกลาง 

ในงานศิลปะการใชสี้ในวรรณะใดวรรณะหน่ึงเพียงอยา่งเดียว อาจท าใหผ้ลงานไม่
มีจุดดึงดูดเท่าท่ีควร ดงันั้นเราจึงควรสร้างจุดดึงดูดสายตาในตวังาน ดว้ยการรู้จกัใชท้ั้งสี
ร้อนและสีเยน็ หากตอ้งการใหต้วังานเป็นสีร้อน ควรแทรกสีเยน็เขา้ไปดว้ยส่วนหน่ึง หรือ
หากตอ้งการใหต้วังานเป็นสีเยน็ ควรแทรกสีร้อนเขา้ไปดว้ยส่วนหน่ึง ดงัท่ี ฉตัร์ชยั อรรถ
ปักษ ์ไดก้ล่าวไวด้งัน้ี 

 
“การใชสี้ร้อนหรือสีเยน็เพียงอย่างเดียวย่อมท าได ้หากมีความจ าเป็น แต่อาจ

ท าให้เกิดความรู้สึกเบ่ือได ้ ศิลปินและนักออกแบบ มกัใช้ทั้งสีร้อนและเย็นใน
สัดส่วนท่ีเหมาะสม และไม่ใชสี้ร้อนสีเยน็อย่างละเท่ากนั เพราะจะท าให้ดูตดักนั
รุนแรง หากเราใชสี้ส่วนรวม หรือสีหลกัเป็นสีเยน็ ควรใชสี้รองเป็นสีร้อนบางส่วน 
ดงัภาพตวัอย่างในทางกลบักนั หากใช้สีหลกัเป็นสีร้อนก็ควรใชสี้เย็นเป็นสีรอง
เพียงบางส่วน โดยทัว่ไปจะนิยมใชใ้นอตัราส่วนสีหลกัต่อสีรองประมาณ 75% ต่อ 
25% เพราะในธรรมชาติยอ่มมีทั้งสีร้อนและสีเยน็ประกอบกนั”34 

 
วรรณะหน่ึง จากสองวรรณะน้ี ใหมี้ปริมาณมากกวา่ และใหอี้กวรรณะหน่ึงมี

ปริมาณนอ้ยกวา่ เพื่อสร้างความสมดุลในตวังาน และท าใหเ้ห็นไดว้า่สีใดมีความโดดเด่น 

                                                           
34 ฉตัร์ชยั อรรถปักษ.์ องค์ประกอบศิลปะ. พิมพค์ร้ังท่ี 1 (กรุงเทพฯ: วทิยพฒัน์, 2550), 76. 
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เพราะหากเราใชสี้ทั้งสองวรรณะในปริมาณท่ีเท่ากนั จะท าใหพ้ลงัความรู้สึกจากสีทั้งสอง
วรรณะแข่งกนัเอง  สรุปไดว้า่ ในการใชท้ั้งสีร้อนและสีเยน็ ควรเลือกวรรณะใด  

5.4.2 สีกลมกลืน (Analogous Colours) คือ สีท่ีมีน ้าหนกัความเขม้ใกลเ้คียงกนั หรือ
สีท่ีอยูใ่กลก้นัในวงจรสี เช่น สีเหลืองกบัสีเหลืองส้มนั้นอยูใ่กลก้นั จะมีความกลมกลืนกนั 
แต่ถา้หากใชสี้ท่ีอยูห่่างกนัมากเท่าไหร่ จะยิง่ตดักนัมากข้ึนเท่านั้น  

5.4.3 สีตดักนั หรือคู่สี (Complementary Colours) คือ สีท่ีอยูต่รงขา้มกนัในวงจรสี 
ถา้น ามาวางใกลก้นั จะเกิดการตดักนัอยา่งมาก แต่ละสีต่างแสดงพลงัความจดัของแต่ละสี
ออกมา เรียกคู่สีน้ีวา่ สีตดักนัอยา่งแทจ้ริง (True Contrast)  

การใชสี้ มีอยู ่ 2 วธีิใหญ่ๆ คือ การใชสี้กลมกลืน กบัการใชสี้ตดักนั แต่จะใชใ้ห้
กลมกลืนหรือตดักนัเพียงไรนั้น ยอ่มข้ึนอยูก่บัจุดหมายของศิลปินแต่ละคนในงานแต่ละ
งาน การใชสี้ก็เช่นเดียวกบัการใชท้ศันธาตุอ่ืนๆ ถา้กลมกลืนจนเกินไปก็จืดชืดและน่าเบ่ือ 
ถา้ตดักนัมากเกินไปก็เกิดความขดัแยง้สับสนจนทนไม่ได ้ การใชสี้ทั้งสองวธีิน้ียงัพอแยก
ออกไดเ้ป็น 7 แบบ ตามท่ี ชลูด น่ิมเสมอ ไดก้ล่าวไวด้งัน้ี 

 
“1.สีเอกรงค ์ (Monochrome) ไดแ้ก่ การใชสี้สีเดียว ท่ีมีน ้าหนกัอ่อนแก่หลาย

ล าดบั เป็นการใชสี้กลมกลืนแบบสีเดียว 
2.สีขา้งเคียง เป็นการใชสี้กลมกลืนแบบ 2 สี หรือ 3 สี 
3.สีตรงขา้ม เป็นการใชสี้ตดักนัอยา่งแทจ้ริง 
4.สีเกือบตรงขา้ม เป็นการตดักนัของสีท่ีไม่ใช่คู่สี 
5.สีตรงขา้ม 2 คู่เคียงกนั เป็นการใชสี้ท่ีตดักนันอ้ยกวา่วิธีท่ี 3 เพราะมีสีขา้งเคียงท่ี
กลมกลืนกนัอยูด่ว้ย 
6.สี 3 เสา้ เป็นการใชสี้ท่ีตดักนัดว้ยความเป็นแม่สี มีความเด่นอยูใ่นตวัของทุกสี 
7.สี 4 เสา้ เป็นการใชสี้ตดักนัอยา่งแทจ้ริงถึง 2 คู่ แต่กย็งัตดักนันอ้ยกวา่วิธีท่ี 3 เพราะ
ยงัมีสีขา้งเคียงท่ีพอจะเป็นตวักลางใหเ้ขา้กนัไดบ้า้ง เช่น เหลืองสม้กบัแดง เหลืองสม้
กบัเขียว แดงกบัม่วง หรือแดงกบัเหลืองสม้”35 

 
จากหลกัการใชสี้ท่ีระบุไวข้า้งตน้ สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ ในการท าใหผ้ลงาน

มีความสมดุลในเร่ืองของสีมากยิง่ข้ึน และน าไปสร้างผลงานท่ีมีสีสันไดอ้ยา่งหลากหลาย
รูปแบบท่ีนอกจากการใชเ้พียงสีท่ีกลมกลืนหรือตดักนัอยา่งเดียว  

 
                                                           

35 ชลูด น่ิมเสมอ. องค์ประกอบของศิลปะ (Composition of Art). พิมพ์คร้ังท่ี 7 (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์
อมรินทร์, 2553), 79. 
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6.ท่ีวา่ง (Space) 
ท่ีวา่งเป็นส่ิงท่ีมีอยูท่ ัว่ไปตามธรรมชาติ  จะมีมิติกวา้ง ยาว ลึก ท่ีหาขอบเขตมิได ้แต่

ท่ีวา่งในงานศิลปะเป็นท่ีวา่งถูกก าหนดแลว้ ใหมี้ลกัษณะและมิติตามท่ีศิลปินตอ้งการ ท่ีวา่ง
เป็นทศันธาตุท่ีมีบทบาทส าคญัมากในองคป์ระกอบของรูปทรง มีความสัมพนัธ์กบัรูปทรง
และ  ทศันธาตุอ่ืนๆ ทุกชนิด36 ซ่ึง ฉตัร์ชยั อรรถปักษ ์ไดก้ล่าวถึงความหมายของท่ีวา่งโดย
สรุปไวด้งัน้ี 

   
“1.พ้ืนท่ีวา่งระหวา่งรูปร่าง รูปทรง พ้ืนผิว สี ฯลฯ 

 2.ปริมาตรของอากาศท่ีลอ้มรอบรูปทรงหรือวตัถุ 
 3.ปริมาตรของอากาศท่ีถูกลอ้มรอบดว้ยขอบเขต 
 4.การแทนค่าความลึกลกัษณะ 3 มิติ ลงบนระนาบ 2 มิติ ในงานทศันศิลป์”37 
 
ข้อความข้างต้นสรุปได้ว่า พื้นท่ีว่างเป็นท่ีว่าง ซ่ึงเป็นปริมาตรของอากาศท่ี

ลอ้มรอบวตัถุ ซ่ึงถูกจ ากดัอยูใ่นขอบเขต ท่ีศิลปินก าหนดไว ้
 
6.1 ลกัษณะของท่ีวา่ง 
- ท่ีวา่งแบบ 2 มิติ (Two Dimension Space) หรือท่ีวา่งลวงตา (Illusion Space) เป็น

พื้นท่ีระหวา่งรูปบนพื้นผิวแบนราบ เช่น กระดาษ ผา้ใบ ฯลฯ เป็นท่ีวา่งท่ีก าหนดดว้ยความ
กวา้ง และความยาว เท่านั้น 

- ท่ีวา่งแบบ 3 มิติ (Three Dimension Space) หรือท่ีวา่งจริง (Physical Space) มีทั้ง 
ความกวา้ง ความยาว ความลึก เป็นบริเวณวา่งท่ีมีปริมาตร (Volume) ท่ีสามารถสัมผสัได้
ดว้ยความเป็นจริง ทางกายภาพ (Physical or Actual Space) หรือสามารถสัมผสัไดท้ั้งทาง
กาย และทางการมองเห็นพร้อม ๆ กนั บริเวณวา่ง 3 มิติ ในงานทศันศิลป์ ประเภท
ประติมากรรม ก็มีบริเวณวา่งทางกายภาพ (Physical or Actual Space) เช่นเดียวกบั 
สถาปัตยกรรม คือ มีบริเวณวา่งภายนอก รอบ ๆ งานประติมากรรม เป็นมิติท่ีสามารถสัมผสั
ไดท้ั้งทางกายและทางการมองเห็น กบับริเวณวา่งภายใน ซ่ึงอาจจะเป็นท่ีวา่งกลวง หรือทึบ

                                                           
36 ชลูด น่ิมเสมอ, องค์ประกอบของศิลปะ (Composition of Art), พิมพค์ร้ังท่ี 7 (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์

อมรินทร์, 2553), 71. 
37 ฉตัร์ชยั อรรถปักษ,์ องค์ประกอบศิลปะ, พิมพค์ร้ังท่ี 1 (กรุงเทพฯ: วทิยพฒัน์, 2550), 76. 
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ตนัเป็นมวล (Mass) แต่ประติมากรรม ไม่มุ่งประโยชน์ใชส้อยบริเวณวา่งภายในเหมือนกบั
สถาปัตยกรรม38 

 
2.3.2 หลกัการจัดการทางศิลปะ 
 
ในการน าเสนอหลกัทางองคป์ระกอบศิลป์ ตอ้งน าเอาทศันธาตุทั้งหลายมาจดัการ โดยใช้

หลกัการดงัต่อไปน้ี การซ ้ า, จงัหวะ, ลวดลาย, การลดหลัน่, ทิศทาง, ความกลมกลืน, การตดักนั, 
ความสมดุล และเอกภาพ 

 
 1.การซ ้ า (Repetition) 

   การซ ้ าเกิดจากการน าองคป์ระกอบ ไดแ้ก่ จุด เส้น น ้าหนกั รูปร่าง เป็นตน้ ท่ีมี
ลกัษณะเหมือนกนัตั้งแต่ 2 หน่วยข้ึนไปน ามาวางอยูใ่นท่ีวา่ง โดยมีท่ีวา่งนั้นๆ คัน่อยู่
ระหวา่งหน่วยขององคป์ระกอบ ดงัท่ี เทียนชนั ตั้งพรประเสริฐ ไดใ้หค้วามหมายไวด้งัน้ี 

 
“การซ ้า คือ การจดัใหมี้รูปร่าง รูปทรง ตั้งแต่สองหน่วยข้ึนไป น ามาจดัวางซ ้าๆ 

กนั การซ ้าของส่ิงเดียวกนั จะท าใหเ้กิดความกลมกลืนเป็นเอกภาพ แต่ในขณะเดียวกนั
การซ ้าดว้ยรูปทรงเหมือนกนัจ านวนมากจะเป็นธรรมดา ไม่น่าสนใจ ใหค้วามรู้สึกจืด
ชืด การซ ้าจากส่ิงท่ีเหมือนกนั จึงควรปรับทิศทาง ขนาด ฯลฯ ใหน่้าสนใจข้ึนได”้39 

 
จากค าอธิบายขา้งตน้ กล่าวไดว้า่การใชก้ารซ ้ าในงานศิลปะของส่ิงท่ีเหมือนกนัควร

ใชอ้ยา่งเหมาะสม ไม่ควรมากจนเกินไป จะท าใหข้าดจุดเด่นในตวังาน ดงันั้นจึงควรเพิ่ม
ลูกเล่น เช่น ทิศทาง ขนาด ใหต่้างจากเดิมดว้ย เพื่อใหง้านมีความสนุกและน่าสนใจเพิ่มข้ึน 

 
1.1รูปแบบของการซ ้ า สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 รูปแบบ ดงัน้ี 

1.1.1 การซ ้ าแบบเหมือนกนั เป็นการซ ้ าขององคป์ระกอบท่ีมีขนาด น ้ าหนกั หรือ
ลกัษณะเดียวกนัเรียงต่อเน่ืองกนัไป 
 1.1.2 การซ ้ าแบบลดหลัน่ เป็นการซ ้ าขององค์ประกอบท่ีมีขนาด น ้ าหนัก หรือ
ลกัษณะแตกต่างกนั เรียงจากมากไปนอ้ย หรือนอ้ยไปมาก 

                                                           
38 วฒันาพร เข่ือนสุวรรณ. หลักการทัศนศิลป์ [ออนไลน์]. เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2559. เขา้ถึงไดจ้าก 

http://watkadarin.com/E-(new)1/02studio2classrm/unit3/chapt3.2space/space.htm. 
39 เทียนชยั ตั้งพรประเสริฐ. เทคนิคองค์ประกอบศิลปะ. พิมพค์ร้ังท่ี 1 (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พร้ินติง้, 2555), 

11. 



 
 
 

42 

 

  1.1.3 การซ ้ าเป็นจงัหวะ เป็นการซ ้ าของชุดองค์ประกอบท่ีมีละกษณะเหมือนกนั
เรียงต่อเน่ืองกนัไป ซ่ึงภายในชุดองคป์ระกอบ 1 ชุดน้ีจะประกอบดว้ยหน่วยยอ่ย ท่ีมีขนาด 
น ้าหนกั หรือลกัษณะแตกต่างกนั 
 1.1.4 การซ ้ าแบบไม่เป็นจงัหวะ เป็นการซ ้ าของชุดองค์ประกอบลกัษณะหน่ึงๆ 
อยา่งอิสระ ไม่มีความสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยท่ีแน่นอน40 

 
2.จงัหวะ (Rhythm)  
   จงัหวะเกิดจากการซ ้ ากนัอยา่งต่อเน่ือง และมีเอกภาพขององคป์ระกอบพื้นฐาน ท่ี

มีลกัษณะเหมือนกนัตั้งแต่ 2 หน่วยข้ึนไปบนท่ีวา่ง ดงัท่ี เทียนชนั ตั้งพรประเสริฐ ไดใ้ห้
ความหมายไวด้งัน้ี  

 
“จงัหวะ หมายถึง การเคล่ือนไหว ท่ีมีจงัหวะต่อเน่ืองหรือหยดุเป็นช่วงๆ ใน

งานทศันศิลป์หรือจงัหวะการซ ้ า ท่ีมีช่วงห่างเท่าๆ กนัจนเป็นระเบียบ ซ่ึงอาจจะดูเป็น
ธรรมดา หรือการเนน้น ้าหนกัอ่อนแก่ จงัหวะท่ีแตกต่างกนั จะท าใหเ้กิดความรู้สึก 
ต่ืนเตน้ เร้าใจ”41 

 
จากค ากล่าวขา้งตน้ ในการใชจ้งัหวะเป็นการใชป้ระโยชน์ในเร่ืองของความรู้สึกท่ี

จะเกิดข้ึนในงาน วา่จะใหส้งบน่ิง หรือต่ืนเตน้ ก็ข้ึนอยูก่บัการใชจ้งัหวะ 
 

  2.1 รูปแบบของจงัหวะ สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 รูปแบบดงัน้ี 
 2.1.1 จังหวะซ ้ า  เป็นจังหวะขององค์ประกอบท่ีมีลักษณะเหมือนกันเ รียง
ต่อเน่ืองกนัไป 
 2.1.2 จงัหวะสลบั เป็นจงัหวะขององค์ประกอบ ท่ีมีลกัษณะสลบักนัไปมาอย่าง
เป็นระเบียบ 

2.1.3 จงัหวะแปร เป็นจงัหวะขององคป์ระกอบ ท่ีมีการเปล่ียนแปลงของลกัษณะ
ไปทีละเล็กละนอ้ย เช่น อ่อน-กลาง-แก่-เขม้ จงัหวะแปรน้ี เม่ือถูกน าไปใชใ้นงานทศันศิลป์
อยา่งเหมาะสม จะสามารถชกัน าใหผู้ดู้รู้สึกถึงความเคล่ือนไหวได ้

 
 2.2 ความส าคญัของจงัหวะกบัการสร้างสรรคง์านศิลปะ 

                                                           
40 ฉตัร์ชยั อรรถปักษ.์ องค์ประกอบศิลปะ. พิมพค์ร้ังท่ี 1 (กรุงเทพฯ: วทิยพฒัน์, 2550), 118-119. 
41 เทียนชยั ตั้งพรประเสริฐ. เทคนิคองค์ประกอบศิลปะ. พิมพค์ร้ังท่ี 1 (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พร้ินติง้, 2555), 

11. 
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  2.2.1 ช่วยใหเ้กิดความเป็นระเบียบในผลงาน เขา้ใจง่าย 
2.2.2 ช่วยใหเ้กิดลวดลายต่างๆ ซ่ึงมีประโยชน์ ต่องานออกแบบมาก 
2.2.3 ช่วยสร้างความสนใจ หากมีการจดัช่วงจงัหวะท่ีดี สามารถท าให้เกิดการ
เคล่ือนไหว ช่วยเพิ่มความมีชีวติชีวาใหผ้ลงาน 
2.2.4 ช่วยให้เกิดความกลมกลืน เช่น การจดัวางเคร่ืองเรือน ของตกแต่ง หรืออ่ืนๆ 
ใหซ้ ้ าๆ กนั จะท าใหเ้กิดความกลมกลืนเป็นระเบียบได ้

 
  3.ลวดลาย (Pattern) 

     ลวดลาย คือ ลกัษณะการจดัวางองคป์ระกอบซ ้ าๆ กนัอยา่งเป็นจงัหวะ ท าให้เกิด
ลกัษณะเฉพาะตวัของงาน ท าใหง้านมีเอกภาพ และความกลมกลืน ส าหรับงานทศันศิลป์แต่
ละช้ิน ศิลปินมกัตอ้งการสร้างสรรคใ์หมี้เอกลกัษณ์เฉพาะตวัไม่ซ ้ าใคร จึงมกัเนน้ท่ีการน า
องคป์ระกอบมาสร้างสรรค ์ใหเ้กิดจุดเด่นของรูปร่าง รูปทรง สัดส่วน สี ฯลฯ มากกวา่การใช้
ลวดลาย ดงันั้นการใชล้วดลายในงานทศันศิลป์ จึงตอ้งค านึงถึงความเหมาะสมกบั
องคป์ระกอบอ่ืนท่ีใช ้เพื่อความกลมกลืน และมีเอกภาพของงาน42 

 
  4.การลดหลัน่ (Gradation) 

    การลดหลัน่ หมายถึง การจดัล าดบัขององคป์ระกอบต่างๆ เช่น เส้น รูปร่าง 
รูปทรง สี ลกัษณะผวิ ฯลฯ ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงไปตามล าดบั เช่น ระดบัสีอ่อนไปสีแก่ 
ลกัษณะผวิเรียบไปสู่ขรุขระ รูปทรงเล็กไปหาใหญ่ เป็นตน้43 

 
     5.ทิศทาง (Direction) 

       ทิศทาง หมายถึง ความรู้สึกเคล่ือนไหวท่ีเกิดจากการพิจารณาองคป์ระกอบใน
งานศิลปะ ซ่ึงองคป์ระกอบต่างๆ ไม่วา่จะเป็นเส้น รูปร่าง รูปทรง ฯลฯ สามารถชกัน าสายตา
ใหเ้กิดความรู้สึกเคล่ือนไหวไปตามทิศทางท่ีศิลปินไดส้ร้างสรรคข้ึ์น44 

 
     6.ความกลมกลืน (Harmony) 

       ความกลมกลืน หมายถึง การน าองคป์ระกอบพื้นฐาน ท่ีมีความคลา้ยกนั หรือ
เหมือนกนัมาจดัวางอยา่งสัมพนัธ์กนั เกิดการประสานกนัอยา่งเหมาะสม และลงตวัใน
ผลงาน ดูแลว้ไม่ขดัตา 

                                                           
42 ฉตัร์ชยั อรรถปักษ.์ องค์ประกอบศิลปะ. พิมพค์ร้ังท่ี 1 (กรุงเทพฯ: วทิยพฒัน์, 2550), 124-125. 
43 ฉตัร์ชยั อรรถปักษ.์ องค์ประกอบศิลปะ. พิมพค์ร้ังท่ี 1 (กรุงเทพฯ: วทิยพฒัน์, 2550), 126. 
44 เร่ืองเดียวกนั, 127. 
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  6.1 ลกัษณะของความกลมกลืน แบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ ดงัน้ี 
 6.1.1ความกลมกลืนขององคป์ระกอบพื้นฐานท่ีคลา้ยกนั เป็นการน าเอาองคป์ระกอบ
พื้นฐาน ท่ีมีความคลา้ยคลึงกนัในลกัษณะต่างๆ เช่น รูปร่าง ขนาด ทิศทาง สี ลกัษณะผวิ มา
จดัไวด้ว้ยกนั เพื่อใหเ้กิดความกลมกลืน เป็นระเบียบ 

6.1.2ความกลมกลืนตามธรรมชาติหรือประโยชน์ใชส้อย คือ ความกลมกลืนระหวา่ง
วตัถุต่างๆ เช่น ของตกแต่งสวน เคร่ืองเรือน กบัส่ิงท่ีอยูแ่วดลอ้ม ทั้งในแง่ความสวยงามตาม
ธรรมชาติ และประโยชน์ใชส้อย ดงัน้ี 

   6.1.2.1 ความกลมกลืนตามธรรมชาติ เช่น การออกแบบตกแต่งสวน ควร
ค านึงถึงการน ารูปทรงของตน้ไม ้ และส่ิงก่อสร้างอ่ืนๆ ท่ีมีความคลา้ยคลึงกนัมาจดัไวใ้น
บริเวณใกลก้นั เพื่อความสวยงาม ประสานกลมกลืน ไม่ขดัแยง้ซ่ึงกนัและกนั 

 6.1.2.2 ความกลมกลืนดา้นประโยชน์ใชส้อย เช่น บา้นเมืองท่ีอยูใ่นเขตร้อนควร
ปลูกบา้นใหมี้ใตถุ้นสูง หลงัคาโปร่งทรงสูง เพื่อใหอ้ากาศถ่ายเทไดส้ะดวก รวมถึงการเลือก
ส่ิงของเคร่ืองใชใ้หเ้ขา้กบัรูปแบบของบา้น จะท าใหบ้า้นมีความสวยงาม น่าอยูอ่าศยัเพิ่มข้ึน
อีกมาก45 

 
      7.การตดักนั (Contrast) 

        การตดักนั หมายถึง การจดัองคป์ระกอบพื้นฐาน ท่ีมีคุณสมบติัต่างกนัมาไว้
ดว้ยกนั ความแตกต่างกนันั้น มีหลายระดบัตั้งแต่เล็กนอ้ยจนถึงแตกต่างกนัอยา่งส้ินเชิง จน
ท าใหง้านเกิดความขดัแยง้ไม่เป็นระเบียบ การตดักนัถา้หากใชด้ว้ยความเหมาะสม จะท าให้
เกิดความเด่นปรากฏชดัเจนข้ึนในผลงาน กลายเป็นจุดรวมของความสนใจ (focal Point) 
นอกจากน้ี ยงัช่วยลดความน่าเบ่ือจากความกลมกลืนท่ีมีมากเกินไป แต่ถา้ใชก้ารตดักนัมาก
เกินไป จะท าใหเ้กิดความไม่เขา้กนัหรือการขดักนั 

 
7.1 การตดักนัขององคป์ระกอบพื้นฐาน เช่น การตดักนัของเส้น การตดักนัของรูปร่าง การ
ตดักนัของรูปทรง การตดักนัของขนาด การตดักนัของทิศทาง การตดักนัของน ้าหนกั การตดั
กนัของสี การตดักนัของลกัษณะผวิ46  
 
 

 

                                                           
45 เร่ืองเดียวกนั, 129-130. 
46 เร่ืองเดียวกนั, 137. 
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      8.ความสมดุล 
        ความสมดุล หมายถึง ความเท่ากนัในน ้าหนกัของส่ิงต่างๆ ระหวา่ง 2 ส่วน 
ความหมายน้ี ใชก้บัความสมดุลของวตัถุจริงท่ีสามารถชัง่น ้าหนกัดว้ยเคร่ืองชัง่ เรียกวา่    
ความสมดุลของน ้าหนกัจริงเชิงกายภาพ (Physical Weight) แต่ความสมดุลในทางศิลปะ 
หมายถึง ความเท่ากนัตามความรู้สึก (Sensible Equilibrium) โดยการแบ่งภาพ หรือผลงาน
ออกเป็น 2 ส่วน โดยใช ้ เส้นแบ่งก่ึงกลางของผลงาน เรียกวา่ เส้นแกน (Axis) แลว้
เปรียบเทียบน ้าหนกัขององคป์ระกอบอ่ืนๆ ท่ีอยู ่ 2 ดา้นของเส้นแกนวา่สมดุลหรือไม่ เป็น
ความสมดุลตามความรู้สึกทางการเห็น (Visual Weight) 
 

  8.1 เส้นแกน หรือเส้นแกนสมมติ 
 เส้นแกน หมายถึง เส้นแบ่งก่ึงกลางภาพท่ีเกิดจากจินตนาการของศิลปินหรือผูดู้ 
ไม่จ  าเป็นตอ้งเห็นเป็นเส้นจริงๆ ซ่ึงมี 2 ชนิด คือ  

8.1.1 เส้นแกนแนวตั้ง (Vertical Axis) หมายถึง เส้นแกนท่ีแบ่งพื้นท่ีภาพออกเป็น 
2 ส่วนในแนวตั้ง คือ ดา้นซา้ยและดา้นขวา 

8.1.2 เส้นแกนแนวนอน (Horizontal Axis) หมายถึง เส้นแกนท่ีแบ่งพื้นท่ีภาพ
ออกเป็น 2 ส่วนในแนวนอน คือ ดา้นบนและดา้นล่าง 

 
 8.2 ประเภทของความสมดุล แบ่งเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

8.2.1 ความสมดุลแบบ 2 ขา้งเท่ากนั (Symmetrical Balance) หรือความสมดุลแบบ
สมมาตร จดัวางโดยมีรูปร่าง รูปทรง หรือน ้ าหนัก เท่ากนัเหมือนการส่องกระจก ความ
สมดุลแบบน้ีใหค้วามรู้สึกสง่างาม มัน่คง แขง็แรง เป็นทางการ หยดุน่ิง (Static) เช่น ร่างกาย
ของคนหรือสัตวท่ี์มองดูจากหนา้ตรง สถาปัตยกรรมหลายแห่ง ฯลฯ ส าหรับในทางศิลปะ
ไม่ค่อยนิยมใชค้วามสมดุลประเภทน้ี 

8.2.2 ความสมดุลแบบ 2 ขา้งไม่เท่ากนั (Asymmetrical Balance) หรือความสมดุล
แบบอสมมาตร ความสมดุลแบบน้ีจะพบเห็นได้ทั่วไปในธรรมชาติ ให้ความรู้สึก
เคล่ือนไหว (Dynamic) อิสระ มีพลงั ในทางศิลปะศิลปิน และนกัออกแบบ จะนิยมใชค้วาม
สมดุลประเภทน้ีมาสร้างสรรคผ์ลงานมาก47 

 
 
 
 

                                                           
47 เร่ืองเดียวกนั, 142-144. 
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 9.เอกภาพ (Unity)  
    เอกภาพ หมายถึง การจดัวางทศันธาตุต่างๆ ใหเ้ป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั รวมทั้งให้
มีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกนั ทั้งดา้นรูปลกัษณะ และดา้นเน้ือหาเร่ืองราว ดงัท่ี เทียนชยั               
ตั้งพรประเสริฐ ไดก้ล่าวถึงความหมายไวด้งัน้ี “เอกภาพ หมายถึง การประสานกลมกลืนกนั
ของส่วนประกอบของศิลปะ มีความเป็นหน่ึง ท่ีไม่อาจแบ่งแยกไดใ้นผลงานศิลปะ เช่น 
ผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม ฯลฯ”48 จากความหมายดงักล่าว แสดงให้
เห็นวา่เอกภาพเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญั และจ าเป็นต่อการสร้างสรรคง์านศิลปะ ส าหรับจดัวาง
องคป์ระกอบทางทศันธาตุต่างๆ ใหมี้ความผสมผสานกนัอยา่งลงตวั เช่ือมโยงเป็นส่ิง
เดียวกนั 
 
  เอกภาพนบัวา่เป็นหวัใจส าคญัในการออกแบบและสร้างสรรคง์านศิลปะ เอกภาพ
ประกอบดว้ย 3 ส่ิงส าคญั คือ ดุลยภาพ การรวมตวั และความเป็นระเบียบ สามารถอธิบาย
ความหมายทั้ง 4 ขอ้ของเอกภาพได ้ดงัน้ี 
 
9.1 ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั หรือความเป็นระเบียบของภาพ หมายถึง ความเป็นหน่ึง
เดียวในภาพรวมของผลงานหรือช้ินงาน ไม่ให้มีความหลากหลายในเน้ือหาหรือ
องคป์ระกอบอ่ืนๆ มากเกินไป ตลอดจนเอกภาพทางดา้นเทคนิควธีิการสร้างสรรคง์าน 

 9.2 ความกลมกลืนขององคป์ระกอบพื้นฐาน 
การสร้างเอกภาพเป็นการจดัการความสับสน อนัเกิดจากการประกอบกันของ

องคป์ระกอบท่ีต่างกนัและซบัซ้อน ให้สามารถอยูร่่วมกนัอย่างลงตวั ไม่ขาดไม่เกิน ดงันั้น
ความกลมกลืนจึงเป็นองคป์ระกอบหลกัอยา่งหน่ึงท่ีมีความจ าเป็น มีผลท าใหง้านมีความเป็น
เอกภาพ เช่น จากภาพประกอบ การออกแบบงานประติมากรรม ท่ีมีรูปทรงสามเหล่ียม 
เพื่อใหป้ระสานกลมกลืนกบัตวัอาคาร และสะพานแขวน ท่ีอยูใ่นบริเวณเดียวกนั ภาพการจดั
สวนท่ีมีการจดัแต่งรูปทรงของพนัธ์ุไมใ้หก้ลมกลืนกบัลกัษณะรูปทรงของหิน  

 
 9.3 ความสมดุลของภาพ 

ความสมดุลก็เป็นองคป์ระกอบหลกัอยา่งหน่ึง ท่ีท าให้ผลงานเกิดความเป็นเอกภาพ
ดว้ยเช่นกนั  

 

                                                           
48 เทียนชยั ตั้งพรประเสริฐ. เทคนิคองค์ประกอบศิลปะ. พิมพค์ร้ังท่ี 1 (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พร้ินติง้, 2555), 

11. 
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9.4 การรวมกนัของรูปทรงในภาพเป็นจุดเด่น หมายถึง การจดัรูปทรงต่างๆ ภาพในภาพ ให้
เกิดการรวมกลุ่มเป็นจุดสนใจของงาน อาจท าได้ด้วยการบงั ซ้อน ทบั คาบเก่ียว หรือมี
รูปทรงอ่ืนมาเป็นตวัเช่ือมประสานให้อีกหลายๆ รูปทรงเกิดความเป็นมวลเดียวกัน ไม่
แตกแยก49 

 
 

 

                                                           
49 ฉตัร์ชยั อรรถปักษ.์ องค์ประกอบศิลปะ. พิมพค์ร้ังท่ี 1 (กรุงเทพฯ: วทิยพฒัน์, 2550), 124-125. 
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บทที ่3 
 

ประวตัิและแนวทางในการสร้างสรรค์ของศิลปินผู้ให้แรงบันดาลใจ 
 

 การสร้างสรรคผ์ลงานประติมากรรมนุ่มนั้นศิลปินตอ้งอาศยัประสบการณ์ ทกัษะดา้นการ
เยบ็ปักถกัร้อย ซ่ึงในปัจจุบนักลวธีิดงักล่าวไดรั้บความสนใจจากศิลปินหลายท่าน ดงัเช่น โจแอนนา 
วาสคอนเซลอส และเออร์เนสโต เนตโต ท่ีประสบความส าเร็จและไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวาง 
จากการสร้างสรรคผ์ลงานประติมากรรมนุ่น ประกอบกบัขา้พเจา้มีความรักในดา้นการตดัเยบ็ และ
ตอ้งการถ่ายทอดแนวความคิดสร้างสรรคส่์วนตน ดงันั้นจึงศึกษาหาแรงบนัดาลใจจากศิลปินทั้งสอง
ท่าน โดยมุ่งศึกษาวเิคราะห์ไปท่ีแนวคิด องคป์ระกอบของศิลปะ กลวธีิ และการใชว้สัดุ เพื่อน า
ความรู้ท่ีไดม้าสร้างสรรคเ์ป็นผลงานประติมากรรมนุ่ม 
 
3.1 โจแอนนา วาสคอนเซลอส  
 
 โจแอนนา วาสคอนเซลอส เป็นศิลปินร่วมสมยั ทางดา้นประติมากรรมจดัวาง (Sculpture ; 
Installation Art) ท่ีช่ืนชอบในการเยบ็ปักถกัร้อย อีกทั้งมีแนวความคิดท่ีสอดคลอ้งกบัเทคนิควธีิการ
ของตนเอง เก่ียวกบับทบาททางเพศ และภาพลกัษณ์ของสัมคมบริโภคนิยม  
 

3.1.1 ประวตัิและการแสดงผลงานประติมากรรมนุ่ม 
 
         โจแอนนา วาสคอนเซลอส เป็นศิลปินหญิงชาวโปรตุเกส อาย ุ 45 ปี เกิดวนัท่ี 8 

ธนัวาคม ค.ศ.1971 ท่ีกรุงปารีส (Paris) ประเทศฝร่ังเศส (France) ขณะนั้นบิดา และมารดายา้ยมาอยู่
ท่ีกรุงปารีส เน่ืองจากผลกระทบทางการเมือง เม่ือสถานการณ์ทางการเมืองสงบลง ในเดือนเมษายน
ของปี ค.ศ.1974 จึงยา้ยกลบัไปอยูท่ี่โปรตุเกตุเช่นเดิม จากนั้นไดเ้ขา้รับการศึกษาท่ี The Centre of Art 
and Visual Communication ในเมืองลิสบอร์น (Lisbon) ประเทศโปรตุเกส (Portugal) หลงัจากนั้น   
โจแอนนาเร่ิมสร้างสรรคผ์ลงาน จนกลายเป็นท่ีรู้จกั และตั้งแต่ปี ค.ศ.2000 โจแอนนาไดก้ลายเป็น
ศิลปินท่ีมีช่ือเสียงในระดบัสากล 

 
        โจแอนนาไดแ้สดงผลงานของตนเองอยา่งสม ่าเสมอ ตั้งแต่ช่วงกลางคริสตท์ศวรรษ 

90 ประกอบไปดว้ยงานแสดงเด่ียว และกลุ่มทัว่ทั้งยโุรป เช่น แสกนดิเนเวยี (Scandinavia) บราซิล 
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(Brazil) และอิตาลี (Italy) เป็นตน้ โดยในปี ค.ศ.2005 โจแอนนาไดเ้ป็นตวัแทนศิลปินจากโปรตุเกส
เขา้ร่วมนิทรรศการศิลปะร่วมสมยันานาชาติเวนิส เบียนนาเล่ย ์ (Venice Biennale) คร้ังท่ี 51                 
ซ่ึงในคร้ังนั้น โจแอนนาไดรั้บความสนใจจากสาธารณะชนอยา่งมาก จนต่อมาในปี ค.ศ.2012                          
โจแอนนาเป็นศิลปินหญิงคนแรก และอายนุอ้ยท่ีสุด ท่ีไดรั้บเกียรติใหจ้ดังานแสดงผลงานเด่ียวใน
พระราชวงัแวร์ซายส์ ตามรอยศิลปินท่ีมีช่ือเสียงก่อนหนา้อยา่งเจฟ คูนส์ (Jeff  Koons) และทาคาชิ    
มูรากามิ (Takashi Murakami) การแสดงผลงานคร้ังนั้นจดัโดย ฟรองซวัส์ ปิโนต ์(François Pinault) 
เศรษฐีนกัสะสมผลงานศิลปะ จากการแสดงผลงานของโจแอนนาในคร้ังน้ี ไดมี้ส่วนช่วยใหก้าร
สร้างสรรคผ์ลงานดว้ยเทคนิคเชิงงานฝีมือท่ีเป็นการตดัเยบ็ใหไ้ดเ้ป็นท่ีรู้จกั และยอมรับในโลก
ศิลปะมากยิง่ข้ึน45 

 
3.1.2 แนวความคิดสร้างสรรค์  
 

แนวความคิดในการสร้างสรรคผ์ลงานของโจแอนนา ส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบัสตรีนิยม 
เหตุการณ์ และประเด็นต่างๆ ทางสังคม และการเมือง โจแอนนาเลือกใชเ้ทคนิคท่ีส่ือถึงความเป็น
เพศหญิง ไดแ้ก่ การตดัเยบ็ผา้ การถกัโครเชต ์ การถกันิตต้ิง เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวความคิดท่ี
ตอ้งการเสียดสีสังคม โจแอนนามีช่ือเสียงในเร่ืองของการเลือกใชว้สัดุ และวตัถุในชีวติประจ าวนัมา
ประกอบกบัผลงาน เพื่อใชส่ื้อความหมายอนัลึกซ้ึง เช่น คอมพิวเตอร์ เปียโน และเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ 
ซ่ึงถูกน ามาตกแต่งปกคลุมดว้ยการปัก หรือการถกัโครเชต ์ผลงานของโจแอนนาส่วนใหญ่มกัใชมื้อ
ในการประดิษฐ์ จึงท าใหผ้ลงานนั้นมีคุณค่าอยา่งยิง่ โดยเฉพาะวตัถุท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานะของเพศ
หญิง การแบ่งชนชั้น หรือชาติพนัธ์ุ โดยท่ีมกัน าเสนอทุกส่ิงในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีเป็นขั้ว
ตรงขา้ม เช่น วตัถุทางอุตสาหกรรมกบัส่ิงท่ีประดิษฐด์ว้ยมือ ความเป็นประเพณีแบบดั้งเดิมกบัความ
เป็นสมยันิยม จากแนวความคิดน้ี โจแอนนาตอ้งการท่ีจะเปล่ียนบริบทและความหมายของส่ิงต่างๆ 
ในยคุร่วมสมยัใหต่้างไปจากเดิม  
 
   3.1.3 รูปแบบและกลวธีิ  
 

รูปแบบผลงานของโจแอนนาเป็นประติมากรรมจดัวางขนาดใหญ่ มกัถูกสร้างให้
สอดคลอ้งกบัความหมายของพื้นท่ี (Site-specific) ผลงานมีทั้งติดตั้งโดยการวางไวก้บัพื้น ติดผนงั 
หรือแขวนหอ้ยลงมาจากเพดาน โครงสร้างของผลงานแต่ละช้ินสร้างข้ึนจากวสัดุเน้ือแขง็ เป็น
ส่วนประกอบของโครงสร้างภายใน ท าใหผ้ลงานมีความแขง็แรง จากนั้นจึงเร่ิมน าผา้หลากหลาย
                                                           

45 Julia Michalska, “Transforming Tetris, tampons and tiles”, Frieze Art Fair (12 to 14 October 2012): 
14. 
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ชนิด เช่น ผา้ก ามะหยี ่ผา้ขนสัตว ์ท่ีมีสีสันต่างๆ มาประกอบเป็นช้ินงาน ซ่ึงโจแอนนามีความสามารถ
ในการเลือกใชสี้ไดอ้ยา่งมืออาชีพ รวมถึงความสามารถเชิงทกัษะฝีมือในการตดัเยบ็ การถกัโครเชต ์
และการห่อหุม้วสัดุผา้อยา่งประณีตพิถีพิถนั นอกจากน้ีโจแอนนายงัโดดเด่นในเร่ืองของความใส่ใจ
ในรายละเอียดของส่วนต่างๆ ไดแ้ก่ ลวดลาย วสัดุท่ีใชต้กแต่ง ตลอดจนพื้นผวิของช้ินงาน โดย
รูปทรงท่ีปรากฏส่วนใหญ่เป็นรูปทรงนามธรรม และก่ึงนามธรรมท่ีไดรั้บแรงบนัดาลใจจากรูปทรง
ของวตัถุในชีวิตประจ าวนั และรูปทรงธรรมชาติน ามาดดัแปลงผสมผสานจินตนาการ จนเกิดผลงาน
ท่ีมีรูปทรงแปลกตา ผดิปกติวสิัยไปจากรูปทรงทัว่ไป ผลงานเนน้น าเสนอดว้ยเส้นโคง้ อนัแสดงถึง
ความเป็นเพศหญิง อีกทั้งสีของวสัดุท่ีศิลปินเลือกใชแ้สดงใหเ้ห็นถึงความมีสีสัน มีเสน่ห์ชวน
หลงใหล  
 

3.1.4 วเิคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ 
 

 การศึกษาท าความเขา้ใจในคร้ังน้ีมุ่งวิเคราะห์ศึกษาแนวคิด องคป์ระกอบของศิลปะ 
กลวธีิ และการใชว้สัดุ โดยจะท าการคดัเลือกผลงานประติมากรรมนุ่มท่ีโดดเด่นและน่าสนใจเพื่อใช้
ศึกษาจ านวน 3 ช้ินไดแ้ก่ 

 
1. ผลงานช่ือ “Valkyrie Trousseau” 
2. ผลงานช่ือ “Valkyrie Marina Rinaldi” 
3. ผลงานช่ือ “Valkyrie Octopus” 
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ผลงานช้ินที ่1 ช่ือ “Valkyrie Trousseau”  
 

  
ภาพท่ี 13 Joana Vasconcelos, Valkyrie Trousseau, 2009, เทคนิคถกัโครเชต ์ ผา้ชนิดต่างๆ 
เคร่ืองประดบั โพลีเอสเตอร์ เหล็กเส้น, ขนาด 400 x 530 x 1400 ซม. 
ท่ีมาภาพ : 20 minutes. Valkyrie Trousseau [Online]. Accessed 29 February 2016. Available from 
http://www.20minutes.fr/culture/diaporama-2459-photo-710659-vie-rose-versailles-joana-
vasconcelos. 
 

ผลงานช้ินน้ีเป็นหน่ึงในผลงานชุด Royal Valkyrie มีจ  านวนทั้งหมด 3 ช้ิน โดยช้ินน้ีมีช่ือวา่ 
“Valkyrie Trousseau” (ภาพท่ี 13) ซ่ึงมีความหมายถึง เคร่ืองแต่งกายของวาลคิรี สร้างเม่ือปี ค.ศ.2009 
เป็นหน่ึงในผลงานประติมากรรมนุ่มขนาดใหญ่ ท่ีไดรั้บเชิญมาแสดงในพระราชวงัแวร์ซายส์ (the 
Palace of Versailles) ใชท้ั้งวสัดุท ามือร่วมกบัวสัดุท่ีผลิตจากอุตสาหกรรม ผลงานสร้างจาก
โครงสร้างท่ีแขง็แรง และเยบ็หุม้ดว้ยผา้หลายสีหลากชนิด น ามาเยบ็ติดประกอบกนั มีทั้งสีเรียบ และ
พื้นผวิท่ีแสดงลวดลาย รวมถึงการถกัโครเชต ์ และนิตต้ิงผสมอยูใ่นตวัผลงาน สร้างสรรคอ์ยูใ่น
รูปทรงก่ึงนามธรรม มีลกัษณะแปลกประหลาด แต่ยงัมีความคลา้ยคลึงกบัรูปทรงของส่ิงมีชีวติ คือ 
ปลาหมึก ติดตั้งภายในหอ้งโถงท่ีช่ือวา่ La Galerie des Batailles ภายในพระราชวงั สร้างโดยพระเจา้
หลุยส์ ฟิลิปป์ (Louis-Philippe) โดยติดตั้งในลกัษณะการหอ้ยแขวนจากเพดานโคง้ขนาดใหญ่ คลา้ย
โคมระยา้ ซ่ึงภายในห้องจดัแสดงน้ีมีภาพจิตรกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัชยัชนะทางสงครามของฝร่ังเศส 
รายลอ้มอยูร่อบห้อง เช่น ภาพ The Battle of Fontenoy สร้างเม่ือปี ค.ศ.1745, The Battle of Austerlitz 

http://www.20minutes.fr/culture/diaporama-2459-photo-710659-vie-rose-versailles-joana-vasconcelos
http://www.20minutes.fr/culture/diaporama-2459-photo-710659-vie-rose-versailles-joana-vasconcelos


 
 
 

52 
 

สร้างเม่ือปี ค.ศ.1805 และ The Battle of Friedland สร้างเม่ือปี ค.ศ.1807 อีกทั้งยงัมีประติมากรรมคร่ึง
ตวัรูปนกัรบชาวฝร่ังเศสท่ีพลีชีพในสงคราม เช่น โจเซฟ อองตวน (Joseph-Antoine), นิโคลาส์          
เบอูเชต ์ (Nicolas Béhuchet) และฌอง บาบติสท ์ แบสสิแยคส์ (Jean-Baptiste Bessières) สภาพ
โดยรวมของห้องตกแต่งดว้ยสีทองหรูหรา  

 
แนวความคิด 

 
โจแอนนาไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจากความงามแบบอุดมคติ ผลงานจะดูหรูหรา อลงัการ 

ตกแต่งดว้ยลวดลาย และใชสี้จดั แบบศิลปะในยคุบาโรก (Baroque) ท่ีไดรั้บความนิยมในประเทศ
โปรตุเกส ผลงานช้ินน้ีเก่ียวขอ้งกบัต านานของชาวนอร์ส (Norse Mythology) วา่ดว้ยเร่ืองของเทพี
วาลคิรี (Valkyrie) เป็นเทพธิดาท่ีรับใชเ้ทพเจา้โอดิน เทพสูงสุดของยโุรปเหนือ โดยเทพีวาลคิรีเป็น
เทพีท่ีมีหนา้ท่ีน านกัรบซ่ึงเสียชีวติจากสงครามไปยงั วลัฮลัลา (Valhalla) สถานท่ีส าหรับชุมนุมเหล่า
เทพและดวงวญิญาณวีรบุรุษทั้งหลาย เพื่อพบกบัเทพเจา้โอดิน  

 
ส าหรับผลงานช้ินน้ีไดรั้บแรงบนัดาลใจจากงานศิลปะพื้นถ่ินของโปรตุเกส แสดงออกผา่น

คุณลกัษณะของสี ลวดลาย และเทคนิคแบบโบราณของหมู่บา้นเล็กๆ ในชนบท ช่ือวา่ นิซา (Nisa) 
เป็นหมู่บา้นน้ีมีช่ือเสียงอยา่งมากในเร่ืองของศิลปะ และงานฝีมือ นอกจากน้ีโจแอนนายงัไดท้  างาน
ร่วมกบัช่างฝีมือในหมู่บา้นนิซาน้ีดว้ย จากการท่ีผลงานถูกติดตั้งไวภ้ายในห้องท่ีเตม็ไปดว้ยภาพของ
ชยัชนะทางสงคราม แต่ทวา่เบ้ืองหลงัของชยัชนะในคร้ังต่างๆ ยอ่มตอ้งมีผูพ้ลีชีพจากสงครามคร้ัง
นั้นๆ ดงันั้นการสร้างผลงานประติมากรรมนุ่มของโจแอนนาช้ินน้ี จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อร าลึกถึง
ประวติัศาสตร์ และการเสียสละของเหล่านกัรบผูก้ลา้หาญในสงคราม ประติมากรรมเทพีวาลคิรี
ของโจแอนนาจึงเป็นเสมือนผูท้  าหนา้ท่ีในการน าเหล่าผูก้ลา้ทั้งหลายไปสู่วลัฮลัลา อีกนยัยะหน่ึง
ของเทพีวาลคิรีสะทอ้นแนวคิดเก่ียวกบัสตรีเพศท่ีมีพลงัอ านาจ และความกลา้แกร่ง สอดคลอ้งกบั
แนวทางสตรีนิยมท่ีศิลปินสนใจน าเสนอในผลงาน     

 
รูปแบบและกลวธีิ 
 
-การใชรู้ปทรง  
  
ผลงานช้ินน้ีมีรูปทรงท่ีแปลกประหลาด ยาวไปตามลกัษณะของหอ้งโถง โดยตวัผลงาน

ประกอบไปดว้ยรูปทรงกลม เป็นเหมือนส่วนของตวัปลาหมึก และรูปทรงเป็นเส้นยาว จ านวนหลาย
เส้น และมีขนาดท่ีแตกต่างกนั เหมือนส่วนของหนวดปลาหมึก ท่ีอยูใ่นลกัษณะเป็นเส้นโคง้งอ         
โจแอนนาใชผ้า้สร้างเป็นลวดลายต่างๆ ไดแ้ก่ เส้นตั้ง เส้นนอน เส้นโคง้ เส้นขด ประกอบกบัท าเป็น
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ลวดลายของผเีส้ือ และดอกไมห้ลายแบบ ซ่ึงใหค้วามรู้สึกทั้งน่ารัก และหรูหราในเวลาเดียวกนั อีก
ทั้งยงัน าเคร่ืองประดบั ดอกไม ้ผเีส้ือต่างๆ เหล่านั้น มาติดบนรูปทรง ในลกัษณะกระจายเป็นจุด ส่วน
พื้นผวิบนตวังาน มีทั้งราบเรียบ นุ่มน่ิม นูนยืน่ออกมา และขรุขระ พื้นท่ีในผลงาน ส่วนใหญ่จะมีการ
ตกแต่งรายละเอียดต่างๆ ซ่ึงส่วนนอ้ยจะเป็นพื้นท่ีเรียบๆ แสดงใหเ้ห็นการใชจ้งัหวะในการจดั
รูปทรง ท าใหผ้ลงานเสมือนก าลงัเคล่ือนไหว มีชีวติชีวา 

 
-การใชสี้  
 
โจแอนนาเลือกใชสี้น ้าหนกัอ่อนไดแ้ก่ ขาว เหลือง กลางไดแ้ก่ แดง น ้าเงิน เขียว ม่วง และ

เขม้ไดแ้ก่ ด า โดยใชสี้กลางเป็นส่วนใหญ่ แทรกสีอ่อนเล็กนอ้ย และใชสี้เขม้รองลงมา ส่งผลต่อตวั
งานใหเ้กิดความรู้สึกท่ีไม่สดใสจนเกินไป และยงัใหค้วามรู้สึกท่ีหนกัแน่นอยู ่ แสดงความเป็น
กาลเทศะต่อบรรดานกัรบ ซ่ึงรูปทรงกลมระยะหนา้สุด เป็นจุดเด่นของผลงานช้ินน้ี เน่ืองจากเป็น
ส่วนท่ีใชเ้น้ือผา้สีแดงสลบัด าเป็นสีหลกั ซ่ึงส่วนอ่ืนๆ จะมีการใชสี้ท่ีหลากหลายปะปนสลบักนัไป
เป็นส่วนประกอบของงาน 

 
-วสัดุและกลวธีิในการเยบ็ 
 
โจแอนนาเร่ิมตน้ในการสร้างสรรคผ์ลงาน ดว้ยการข้ึนโครงสร้างท่ีแขง็แรงภายใน จากนั้น

จึงน ามาห่อหุม้ส่วนของโครงสร้างนั้น ดว้ยผา้หลากหลายชนิดและสีต่างๆ ทั้งผา้ขนสัตว ์ผา้ก ามะหยี ่
ผา้ลวดลาย และผา้ชนิดอ่ืนๆ ผสมผสานกบัเทคนิคการถกัโครเชต ์ ตกแต่งดว้ยวสัดุส าเร็จรูป พูห่อ้ย 
ผา้ท่ีถูกตดัเป็นเส้นๆ  

 
-การติดตั้งผลงาน  
 
ส าหรับการติดตั้ง ท่ีแขวนห้อยยอ้ยลงมาจากเพดานขนาดใหญ่นั้น จากความหมายของช่ือ

ผลงานท่ีแปลวา่ นางฟ้า แสดงใหเ้ห็นวา่ติดตั้งใหมี้ลกัษณะเหมือนการโบยบินของนก ซ่ึงเป็น
สัญลกัษณ์ของเทพวาลคิรี รูปทรงท่ีมีลกัษณะเป็นเส้นขนาดต่างๆ ถูกแขวนดึงในระดบัท่ีสูงต ่า
แตกต่างกนั      

 
ส าหรับผลงาน “Valkyrie Trousseau” น้ี เป็นการผสมผสานระหวา่งความเป็นรูปแบบ

ประเพณีดั้งเดิม จากเทคนิควิธีการเยบ็ปักถกัร้อย ท่ีไดรั้บมาจากหมู่บา้นนิซา น ามาสร้างสรรคใ์ห้อยู่
ในรูปแบบงานร่วมสมยั ท่ีมีความเป็นศิลปะชั้นสูงใหค้วามรู้สึกหรูหรา จากสีสัน รายละเอียด การ
ติดตั้ง และขนาดงานท่ีมีความใหญ่โต สอดคลอ้งกบัสถานท่ี ซ่ึงเตม็ไปดว้ยภาพการต่อสู้จากศึก
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สงคราม เสมือนเป็นการแสดงถึงการใหเ้กียรติอยา่งยิง่ใหญ่แก่เหล่านกัรบท่ีกลา้หาญในสงครามนั้น 
กล่าวไดว้า่ผลงานช้ินน้ีสร้างความทา้ทายใหแ้ก่ โจแอนนาอยา่งมากในเร่ืองของรูปแบบ และการ
ติดตั้งผลงานขนาดใหญ่ ในห้องท่ีทั้งใหญ่และกวา้ง 
 
ผลงานช้ินที ่2 ช่ือ “Valkyrie Marina Rinaldi” 

 

  
ภาพท่ี 14 Joana Vasconcelos, Valkyrie Marina Rinaldi, 2014, เทคนิคเยบ็ปักถกัร้อย  
ท่ีมาภาพ : Urban Glamourous. Valkyrie Marina Rinaldi [Online]. Accessed 29 February 2016. 
Available from https://urbanglamourous.wordpress.com/2015/02/19/joana-vasconcelos-marina-
rinaldi/. 
 

ผลงาน “Valkyrie Marina Rinaldi” (ภาพท่ี 14) ปี ค.ศ.2014 เป็นประติมากรรมนุ่มขนาด
ใหญ่ เทคนิคการเยบ็ปักถกัร้อย ใชว้สัดุเป็นผา้ต่างชนิดและหลากสี อยูใ่นรูปทรงนามธรรม มี
ลกัษณะเป็นปลอ้งขนาดใหญ่และอยูใ่นทิศทางยาวแนวนอน เป็นส่วนของล าตวั ประกอบกบัมีส่วน
ของแขนขาแยกออกมาจากส่วนของปลอ้งหลกันั้น โจแอนนาเลือกใชสี้สันท่ีสดใสในตวัผลงาน 
และติดตั้งไวใ้นห้องโถงโบราณในพระราชวงับอคโคนี (the Palace Bocconi) กรุงมิลาน ประเทศ
อิตาลี โดยการแขวนหอ้ยลงมาจากผนงัดา้นบน อีกทั้งยาวยอ้ยลงมาจนถึงพื้นดา้นล่าง และผลงานน้ี
ผูช้มสามารถสัมผสัไดอี้กดว้ย 

 
 

 

https://urbanglamourous.wordpress.com/2015/02/19/joana-vasconcelos-marina-rinaldi/
https://urbanglamourous.wordpress.com/2015/02/19/joana-vasconcelos-marina-rinaldi/
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แนวความคิด 
 

ผลงานน้ีเป็นความร่วมมือในการท างานระหวา่งศิลปิน และแบรนดเ์คร่ืองแต่งกายท่ีมีช่ือวา่ 
มารินา รินาลดี (Marina Rinaldi) เป็นการเปิดตวัคอลเลกชัน่เส้ือผา้สุดสัปดาห์ ภาคฤดูใบไมผ้ลิ และ
ฤดูร้อน ซ่ึงแรงบนัดาลใจจากแบรนด์น้ี คือ ความเป็นผูห้ญิง ท่ีแสดงให้เห็นถึงความแขง็แรง และมี
พลงัเท่าเทียมกบัผูช้าย แสดงออกผา่นรูปทรงในจินตนาการ คลา้ยกบัลกัษณะของนก ส่ือถึงเทพธิดา
วาลคิรี ซ่ึงในทางศิลปะถูกกล่าวถึงในสัญลกัษณ์ของความสวยงาม โดยจะมีลกัษณะเป็นนางฟ้า สวม
หมวกนกัรบ ถือหอก ข่ีบนหลงัมา้มีปีก ซ่ึงตามต านานวาลคิรีสามารถแปลงร่างเป็นหงส์และสามารถ
ใหชี้วติแก่ผูช้ายได ้

  
รูปแบบและกลวธีิ 
 
-การใชรู้ปทรง 
 
ผลงานช้ินน้ีมีลกัษณะเป็นท่อปลอ้งยาว ซ่ึงมีทั้งส่วนช่วงล าตวัท่ีแคบคอดเขา้ไปประกอบ

กบัส่วนท่ีกลมป่อง ประกอบไปดว้ยหลายส่วน มีทั้งส่วนท่ีถือเป็นล าตวัหลกั รูปทรงท่ียอ้ยลงมาจาก
พื้นทอ้งของงาน และส่วนท่ีมีลกัษณะเหมือนปีก แยกออกมาทั้งส่ีดา้นของล าตวัในจงัหวะท่ีเท่าๆ กนั 
ท าใหผ้ลงานมีความสมดุลในตวัเอง ดงันั้นเส้นรอบนอกของรูปร่างจะมีลกัษณะเป็นเส้นโคง้คล่ืน 
ใหค้วามรู้สึกคลา้ยกบัส่ิงมีชีวติท่ีก าลงัความเคล่ือนไหว ลวดลายท่ีโจแอนนาใช ้ มีทั้งในลกัษณะเป็น
เส้นตรง โคง้ คล่ืน และขดเป็นวงกลม โดยมีพื้นผวิทั้งเรียบ ขรุขระ และอ่อนนุ่ม  

 
-การใชสี้  
 
ส่วนสีท่ีโจแอนนาเลือกใชส่้วนใหญ่เป็นสีคู่ตรงขา้ม ไดแ้ก่ เหลืองกบัม่วง น ้าเงินกบัส้ม 

และแทรกสีเขียวแก่เขา้ไปในงาน ท าใหมี้ความกลมกลืนกนัมากข้ึน อีกทั้งใส่สีขาวแทรกเขา้ไปให้
เป็นจุดสวา่งของงาน สีน ้าเงินและเขียวเป็นส่วนท่ีสร้างน ้ าหนกัเขม้ ดงันั้นผลงานจึงมีความรู้สึกท่ี
สดใส มีชีวติชีวา จากการใชสี้คู่ตรงขา้มนั้น  
 

-วสัดุและกลวธีิในการเยบ็ 
 
โจแอนนาเร่ิมตน้สร้างสรรคผ์ลงานดว้ยการส้รางโครงสร้างข้ึนมาก่อน จากนั้นน าผา้มา

ห่อหุม้ก่อน ต่อจากนั้นถึงน าผา้ชนิดต่างๆ ท่ีมีทั้งเป็นสีเรียบ มีลวดลาย ผา้ขนสัตว ์ก ามะหยี ่ผสมกบั
การถกัโครเชต ์ น ามาเยบ็ประกอบกนั รวมถึงใชเ้ส้นเชือกสีต่างๆ หอ้ยตกแต่งในลกัษณะโคง้หยกั 
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และเป็นแถบตรง ใส่รายละเอียดดว้ยของประดบัหลากหลายขนาด สร้างความรู้สึกระหวา่งความ
หรูหราและสนุกสนานใหแ้ก่ผูช้ม    

 
-การติดตั้งผลงาน 
 
จากการติดตั้งผลงานอยูใ่นห้องท่ีแคบและมีแนวยาว เหมาะสมกบัลกัษณะรูปทรงของ

ช้ินงาน ท่ีทั้งยาวและมีแขนขายืน่ออกมา ทั้งจากดา้นขา้งล าตวั ท่ีถูกแขวนไวก้บัหวัมุมผนงัดา้นบน
ทั้ง 4 ดา้น คลา้ยกบัลกัษณะของปีกนก และส่วนของดา้นล่าง ท่ีมีน ้าหนกัถ่วงยอ้ยลงมาจนถึงพื้น 

 
ส าหรับผลงาน “Valkyrie Marina Rinaldi” แสดงถึงแนวความคิดท่ีสอดคลอ้งกนัระหว่าง   

มารินา รินาลดี กบัโจแอนนา เก่ียวกบัเร่ืองของสตรีเพศ แสดงออกผ่านทางรูปทรงวสัดุ ทกัษะใน
การตดัเย็บ และการใส่รายละเอียดอย่างประณีต อีกทั้งความสามารถในการเลือกใช้สีท่ีสวยงาม 
ขนาดของผลงานท่ีใหญ่มีพลัง และความสมบูรณ์แบบในเร่ืองของการติดตั้งจัดวางผลงานให้
เหมาะสมกบัสถานท่ีเฉพาะนั้น  
 
ผลงานช้ินที ่3 ช่ือ “Valkyrie Octopus” 

 

  
ภาพท่ี 15 Joana Vasconcelos, Valkyrie Octopus, 2015, เทคนิคเย็บปักถักร้อย, ขนาด 350 x 200 
ซม. 
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ท่ีมาภาพ  :  Publico. Valkyrie Octopus [Online]. Accessed 29 February 2016. Available from 
http://www.publico.pt/culturaipsilon/noticia/valquiria-gigante-de-joana-vasconcelos-toma-conta-
de-praca-de-casino-em-macau-1689215. 
 

ผลงาน “Valkyrie Octopus” (ภาพท่ี 15) ปี ค.ศ.2015 เป็นผลงานประติมากรรมนุ่มขนาด
ใหญ่ มีโครงสร้างภายในท่ีแขง็แรง และห่อหุม้ดว้ยผา้หลายชนิด ท่ีมีสีสันแตกต่างกนั อยูใ่นรูปทรง
ของปลาหมึกยกัษต์ามช่ือของผลงาน มีลกัษณะท่ีประกอบไปดว้ยช่วงล าตวัของปลาหมึก และหนวด
ของปลาหมึกท่ีแยกยอ่ยออกมา วางอยูบ่นตูป้ลาขนาดใหญ่ทรงกลม ท่ีอยูจุ่ดก่ึงกลางของหอ้ง สีสัน
ในตวัผลงานมีความหลากหลาย อีกทั้งติดไฟประดบัรอบตวัประติมากรรม ติดตั้งไวใ้นหอ้งขนาด
ใหญ่ ภายในของโรงแรม the Grande Praça กรุงมาเก๊า แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการแขวน
หอ้ยลงมาจากเพดาน ครอบคลุมอยูเ่หนือตูป้ลาท่ีวางไวก้ลางหอ้ง และหนวดปลาหมึก ท่ีหอ้ยยอ้ยลง
มาจนถึงพื้นของห้องถูกโยงเขา้กบัประติมากรรมท่ีถูกตกแต่งดว้ยกระเบ้ือง ซ่ึงจดัวางเอาไวเ้บ้ืองล่าง 
บรรยากาศภายในห้องมีลกัษณะเป็นแสงสลวั ท่ีใชเ้พียงไฟส้ม และแสงจากไฟท่ีประดบัอยูบ่นตวั
ผลงาน  
 

แนวความคิด 
 

ผลงานน้ีโจแอนนาไดเ้ปล่ียนพื้นท่ีภายในของห้อง ใหเ้ป็นพื้นท่ีในการคิดค านึง จดจ่อ และ
น่าหลงใหล โดยรูปทรงท่ีครอบคลุมอยูเ่หนือพื้นท่ีภายในหอ้ง เสมือนวา่จะบินลอยออกไปคลา้ย
บอลลูนยกัษ ์ โดยไดรั้บแรงบนัดาลใจจากรูปทรงเหมือนกบัผลงานสองช้ินท่ีกล่าวถึงก่อนหนา้น้ี คือ 
รูปทรงของเทพธิดาวาลคิรี ท่ีอยูใ่นต านานชาวนอร์ส ซ่ึงจะบินลอยเหนือสมรภูมิรบ เพื่อเลือกนกัรบ
ผูมี้เกียรติ ท่ีสมควรแก่การพาไปยงัวลัฮลัลา (Valhalla) แฝงนยัยะวา่ในชีวติจริง เราไม่สามารถท าให้
บุคคลซ่ึงเสียชีวติแลว้ ใหก้ลบัมามีชีวติใหม่อีกคร้ังได ้ แต่เราสามารถสร้างพื้นท่ีเสมือนมีชีวติข้ึนมา
ได ้จึงหมายถึงการสร้างชีวิตใหม่ใหเ้กิดข้ึนภายในหอ้งโถงนั้น 

 
รูปแบบและกลวธีิ 
 
-การใชรู้ปทรง  
 
ผลงานช้ินน้ีมีลักษณะเหมือนดังอนุสาวรีย์รูปทรงของปลาหมึกยกัษ์ขนาดใหญ่ ท่ี

ประกอบดว้ยส่วนของหวัปลาหมึก ท่ีมีขนาดเล็กใหญ่แตกต่างกนั อยูใ่นลกัษณะทิศทาง ทั้งแนวตั้ง
และแนวนอน และส่วนของหนวดปลาหมึก ซ่ึงท าให้รูปทรงมีทั้งขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก อยูใ่น
ตวัเอง จึงเกิดความสมดุล ท าให้รู้สึกไม่แน่นอึดอดัมากจนเกินไป ถึงแมจ้ะมีขนาดท่ีใหญ่มากก็ตาม 

http://www.publico.pt/culturaipsilon/noticia/valquiria-gigante-de-joana-vasconcelos-toma-conta-de-praca-de-casino-em-macau-1689215
http://www.publico.pt/culturaipsilon/noticia/valquiria-gigante-de-joana-vasconcelos-toma-conta-de-praca-de-casino-em-macau-1689215
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และการใช้ลวดลายในผลงาน มีหลากหลายแบบ ทั้ งใช้เส้นโค้ง คล่ืน เส้นตรง เส้นหยกั แต่               
โจแอนนามีทักษะในการใช้จังหวะในการวางลวดลายต่างๆ รวมทั้ งการใส่รายละเอียดต่างๆ            
ท าให้ผลงานมีการผสมผสานกนัอยา่งกลมกลืน ส่วนของพื้นผิวมีทั้งผิวเรียบ นูน ขรุขระจากการใช้
เทคนิคโครเชต ์และการตกแต่ง  

 
-การใชสี้  
 
เร่ืองของสี มีทั้งน ้าหนกัอ่อนสุด ไดแ้ก่ ขาว  กลาง ไดแ้ก่ เหลือง ชมพู เขียว ฟ้า  และน ้าหนกั

เข้มสุดนั้นมีพื้นท่ีน้อยมาก ซ่ึงจุดเด่นของงานอยู่ตรงส่วนของหัวปลาหมึก สีฟ้าสดใส ท่ีอยู่ใน
ลกัษณะแนวนอน เน่ืองจากสีฟ้าท่ีมีปริมาณมาก ผสมสีอ่ืนนอ้ย และขนาดท่ีใหญ่ท่ีสุดในตวัผลงาน 
ท าให้บริเวณน้ีเป็นจุดดึงดูดสายตามากท่ีสุด กลมกลืนกบัตูป้ลาทรงกลมขนาดใหญ่ท่ีอยู่ดา้นล่าง 
ส่วนจุดรองเป็นส่วนของหวัปลาหมึก ท่ีอยูบ่ริเวณช่วงกลางของล าตวั ในลกัษณะจดัวางเป็นแนวตั้ง 
ซ่ึงมีการใชสี้ของผา้ท่ีหลากหลายเยบ็ผสมผสานกนั จากการใชสี้สวา่งมากท่ีสุดในตวัผลงาน ท าให้
เกิดความรู้สึกเบา แมข้นาดจะใหญ่ก็ตาม อีกทั้งการใช้สีชมพู ม่วง เหลือง เขียว ท าให้ผลงานรู้สึก
สดใส มีชีวิตชีวาและสนุกสนาน รวมถึงสีท่ีเกิดจากไฟประดบัทัว่ผลงาน ในขณะท่ีห้องเป็นเพียง
แสงสลวั จากไฟสีส้ม ผสมผสานกบัแสงท่ีตกกระทบจากสีของงาน ท าให้ดูมีความระยิบระยบั 
สวยงาม หรูหรา สร้างบรรยากาศท่ีชวนเคลิบเคล้ิมน่าหลงใหล 

   
-วสัดุและกลวธีิในการเยบ็ 
 
โจแอนนาสร้างโครงสร้างท่ีแขง็แรงไวภ้ายในเพื่อใหไ้ดรู้ปทรงตามท่ีตอ้งการ จากนั้นจึงใช้

ผา้หลายชนิด และการตดัปะผา้ให้มีลวดลายท่ีแตกต่างกนั ทั้งลางทาง ลายโคง้ ลายคล่ืน ลายหยกั  
รวมถึงการใชเ้ส้นเชือกห้อยเรียงเป็นร้ิวตามทางยาวของรูปทรง จากนั้นจึงประดบัดว้ยพู่ห้อยขนาด
ใหญ่ ในบางส่วนของผลงาน  

 
-การติดตั้งผลงาน 
 
ผลงานถูกแขวนติดตั้งอยูในห้องโถงขนาดใหญ่ ท่ีมีลกัษณะเป็นทรงส่ีเหล่ียมผืนผา้ แขวน

อยู่เหนือตู้ปลาทรงกลมนั้ น โดยส่วนของหนวดปลาหมึกแขวนในระดับท่ีสูงต ่าแตกต่างกัน 
บางส่วนห้อยยอ้ยลงมาวางถึงพื้นของห้องโถง เพื่อสร้างความสมดุลให้แก่ตวังาน ประกอบกบัห้อย
ยอ้ยไปเช่ือมโยงกบังานประติมากรรมกระเบ้ืองท่ีวางอยูเ่บ้ืองล่าง  
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ผลงาน “Valkyrie Octopus” น้ี โจแอนนาเลือกรูปทรงของสัตวท์ะเลใหส้อดคลอ้งกบัตูป้ลา
ขนาดใหญ่ท่ีอยูภ่ายในห้องโถง ลกัษณะการใชผ้า้ วสัดุ สีสัน ลวดลาย ท่ีเช่ือมโยงกบัประติมากรรม
กระเบ้ือง และสถาปัตยกรรมภายในห้อง องค์ประกอบทั้งหลายนั้น ท าให้ผลงาน และสถานท่ี
กลมกลืนเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั มีความเป็นเอกภาพ อีกทั้งแสดงให้เห็นถึงความทา้ทา้ย และความ
กลา้หาญในการสร้างสรรคผ์ลงานท่ีมีขนาดใหญ่ยกัษด์งัอนุสาวรีย ์

 
3.1.5 สรุปการวเิคราะห์ผลงาน 

 
        โจแอนนา วาสคอนเซลอส ถือว่าเป็นปฏิมากรหญิงร่วมสมัย ท่ีแสดงให้เห็นถึง

ศกัยภาพท่ีทดัเทียมดงัเพศชาย จากความกลา้หาญ และพลงัในการสร้างสรรค์ผลงานแต่ละช้ิน ท่ีมี
ขนาดใหญ่ยกัษ์ การลงทุนใช้ผา้หลากชนิดและหลายสี ซ่ึงโจแอนนามีความเฉลียวฉลาดในการ
เลือกใชสี้ใหมี้ความกลมกลืนกนั ความประณีตในการเยบ็ การถกัโครเชต ์ความใส่ใจในรายละเอียด
ของการตกแต่งต่างๆ ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความมานะอุตสาหะ รวมถึงความสามารถในการใชล้วดลาย 
เหมือนปลุกจิตวิญญาณ ท าให้ผลงานดูราวกบัมีชีวิตข้ึนมา ซ่ึงเป็นคุณสมบติัพิเศษ ส่งผลท าให้ผูช้ม
เกิดความรู้สึกคลอ้ยตามไปกบัตวัผลงานนั้น 

 
3.2 เออร์เนสโต เนตโต  
 
 เออร์เนสโต เนตโต เป็นศิลปินร่วมสมยัทางดา้นประติมากรรมจดัวางเช่นเดียวกนักบั           
โจแอนนา วาสคอนเซลอส โดยมีจุดประสงคใ์นการสร้างสรรคผ์ลงาน คือ ตอ้งการหลอมรวมศิลปะ
ใหเ้ป็นส่วนหน่ึงกบัผูช้ม เพื่อใหมี้ปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั   
  

3.2.1 ประวตัิและการแสดงผลงานประติมากรรมนุ่มของเออร์เนสโต เนตโต 
 
         เออร์เนสโต เนตโต เป็นชายชาวบราซิล เกิดปี ค.ศ.1964 ท่ีเมืองริโอเดจาเนโร (Rio de 

Janeiro) ประเทศบราซิล (Brazil) ซ่ึงยงัคงอาศยั และท างานอยูท่ี่เมืองน้ีเร่ือยมา เออร์เนสโตเขา้ศึกษา
ท่ี The School of Visual Arts of  Parque Lage ซ่ึงเป็นโรงเรียนเนน้สอนเก่ียวกบัศิลปะ และการจดัการ
ทางดา้นศิลปะ ในปี ค.ศ.1994 และ1997 และไดท้  างานร่วมกบั The Sao Paulo Museum of Modern 
Art ในปี ค.ศ.1994-1996 ซ่ึงช่วงเวลาน้ีผลงานของเออร์เนสโตเร่ิมไดรั้บความสนใจ  

 
 ผลงานจดัแสดงนิทรรศการเด่ียวคร้ังแรกของเออร์เนสโต เร่ิมตั้งแต่ปี ค.ศ.1988 ท่ี

ประเทศสกอตแลนด ์ (Scotland) หลงัจากผลงานไดรั้บความนิยมเพิ่มข้ึนทัว่ประเทศบราซิล ในช่วง
ตน้จึงถูกเชิญใหจ้ดันิทรรศการแสดงเด่ียว ทั้งท่ีเซา เปาโล (Sao Paulo) ประเทศอิตาลี และเซอร์จิโอ 



 
 
 

60 
 

พอตโต (Sergio Porto) ประเทศบราซิล ในปี ค.ศ.1996 จากนั้นไดเ้ป็นตวัแทนของประเทศบราซิล ให้
เขา้ร่วมในนิทรรศการศิลปะร่วมสมยันานาชาติเวนิส เบียนนาเล่ย ์(Venice  Biennale) คร้ังท่ี 49 ในปี 
ค.ศ.2011 นอกเหนือจากนั้นเออร์เนสโตไดจ้ดัแสดงนิทรรศการในพิพิธภณัฑส์ าคญัต่างๆ ทัว่โลก 
ไดแ้ก่ The Hirshhorn Museum and Sculpture Garden กรุงวอชิงตนัดีซี (Washington, D.C.) ในปี ค.ศ.
2002 และท่ี Museum of Contemporary Art ในปี ค.ศ.2008 อีกทั้งแสดงท่ี Hayward Gallery กรุง
ลอนดอน (London) ประเทศองักฤษ (England) Museum of Modern Art กรุงนิวยอร์ก (NewYork) 
Fearnley Museum of Modern Art เมืองออสโล (Oslo) ประเทศนอร์เวย ์ (Norway) Sao Paolo 
Museum of Modern Art และ Museo d'Arte Contemporanea Roma ประเทศอิตาลี ในปี ค.ศ.2010 ท่ี 
The Nasher Sculpture Center เมืองดลัลสั (Dallas) ประเทศสหรัฐอเมริกา (United States) ในปี ค.ศ.
2012 จากนั้นไดไ้ปจดัแสดงท่ีประเทศเมก็ซิโก (México) ในปี ค.ศ.2013  

 
3.2.2 แนวความคิดสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมนุ่มของเออร์เนสโต เนตโต 

 
         แนวความคิดในการสร้างสรรคผ์ลงานของเออร์เนสโต มีวตัถุประสงคท่ี์มุ่งแสวงหา

พื้นท่ีใหแ้ก่ธรรมชาติเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงกบัมนุษย ์ โดยใชว้ธีิเชิญชวนใหผู้ช้มเขา้มามีปฏิสัมพนัธ์
ในเชิงทางกายภาพ และประสบการณ์ร่วมกนัทางการรับรู้จากการใชป้ระสาทสัมผสั เออร์เนสโตได ้        
แรงบนัดาลใจจากรูปทรงในธรรมชาติ (Biomorphic forms) มาท าใหอ้ยูใ่นรูปทรงนามธรรม 
(Abstract) และน าวสัดุจากธรรมชาติ เช่น ทราย เปลือกหอย จ าพวกเคร่ืองเทศต่างๆ ท่ีมีกล่ินหอม เขา้
มาเป็นส่วนหน่ึงในงานประติมากรรมนุ่ม ผา่นกลวธีิในการสร้างสรรคด์ว้ยผา้ ท่ีมีความยดื และโปร่ง 
บรรจุภายในดว้ยเม็ดโฟม ทราย และเคร่ืองเทศ อีกทั้งผลงานถูกออกแบบใหผู้ช้มสามารถสัมผสั และ
ไดก้ล่ิน เพื่อท าลายระยะห่างระหวา่งผูช้มกบัผลงานศิลปะ ใหเ้ขา้มาหลอมรวมเป็นหน่ึงเดียวกนั  

 
3.2.3 รูปแบบและกลวธีิในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมนุ่มของเออร์เนสโต เนตโต 
 
         เออร์เนสโตใชรู้ปแบบท่ีเรียบง่าย (Minimal) ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลจาก Neo-Concretism 

เป็นการเคล่ือนไหวของศิลปะในบราซิล ช่วงยคุคริสตท์ศวรรษ 1950 ท่ีนิยมใชสี้ใหเ้กิดความรู้สึก
ตามจินตนาการท่ีงดงาม และ Brazilian Vanguard เป็นความเคล่ือนไหวของศิลปะบราซิลสมยัใหม ่
ช่วงยคุคริสตท์ศวรรษ 1960 และ 1970 ผา่นกลวธีิการเยบ็ประกอบกนัใหเ้ป็นรูปทรงในลกัษณะ
นามธรรม ไดแ้รงบนัดาลใจมาจากธรรมชาติ ใชสี้และพื้นผวิเรียบ บรรจุเม็ดโฟมละเอียด ทราย 
เคร่ืองเทศต่างๆ สร้างความรู้สึกนุ่มนวล ผอ่นคลาย ชวนฝัน อีกทั้งใชท้กัษะการถกั น ามาสร้าง
รูปทรง โดยผลงานบางช้ินมีการน าวตัถุเขา้มาใชร่้วมดว้ย เป็นการสร้างความน่าสนใจและดึงดูดผูช้ม
ใหเ้ขา้มาเล่นกบัตวัผลงาน อนัเป็นความคาดหวงัของเออร์เนสโต 
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3.2.4 วเิคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ประติมากรรมนุ่มของเออร์เนสโต เนตโต 
 
         ลกัษณะโดดเด่นในผลงานของเออร์เนสโต คือ การเลือกใชเ้น้ือผา้เนน้ผิวสัมผสัท่ีน่ิม

นวล ประกอบกบัการบรรจุนุ่น ทราย ท่ีท าใหรู้ปทรงนั้นสามารถคงตวัได ้การเลือกใชสี้ท่ีอ่อนหวาน
หรือสอดคลอ้งกบัสีในธรรมชาติ และอนุญาติใหผู้ช้มสามารถเขา้มามีส่วนร่วมในตวังานได ้ ซ่ึงถือ
วา่เป็นส่วนประกอบส าคญั ท่ีท าใหผ้ลงานของเออร์เนสโตประสบความส าเร็จ 
 
ผลงานช้ินที ่1 ช่ือ “Humanoids Family” 

 

  
ภาพท่ี 16 Ernesto Neto, Humanoids Family, 2001, เทคนิคผา้ใยสังเคราะห์ ก ามะหยี ่บรรจุเมด็โฟม
, ขนาด แปรผนัตามพื้นท่ี 
ท่ีมาภาพ  :  Tanya Bonakdar Gallery. Humanoids Family [Online]. Accessed 2 March 2016 . 
Available from http://www.tanyabonakdargallery.com/artists/ernesto-neto/emodal/sculpture-and-
installation_5. 

 
ผลงาน “Humanoids Family” (ภาพท่ี 16) ปี ค.ศ.2001 เป็นผลงานประติมากรรมนุ่ม จ านวน 

6 ช้ิน สร้างสรรคจ์ากผา้ใยสังเคราะห์ ผา้ก ามะหยี ่ ผา่นกระบวนการเยบ็ใหเ้กิดรูปทรงนามธรรม มี
ขนาดเล็กใหญ่แตกต่างกนั บรรจุภายในผลงานดว้ยเม็ดโฟม และแป้งมนั ท่ีท าใหรู้ปทรงสามารถ     
คงตวัอยูไ่ด ้ โดยเออร์เนสโตเลือกใชสี้โทนอ่อน ไดแ้ก่ ขาวและชมพูอ่อน ในลกัษณะพื้นผวิเรียบ    
ไม่มีการตกแต่งรายละเอียดใดๆ ซ่ึงสามารถใหผู้ช้ม ทั้งผูใ้หญ่ และเด็กเขา้ไปสัมผสั สวมใส่ ยนื หรือ

http://www.tanyabonakdargallery.com/artists/ernesto-neto/emodal/sculpture-and-installation_5
http://www.tanyabonakdargallery.com/artists/ernesto-neto/emodal/sculpture-and-installation_5


 
 
 

62 
 

เดินไปรอบๆ ห้องได ้เม่ือสวมใส่แลว้ จะมีส่วนของศีรษะ แขน และขา ยืน่ออกมา น ามาจดัวางอยูบ่น
พื้นในหอ้งทรงส่ีเหล่ียมท่ีมีลกัษณะเรียบ โล่ง และโปร่ง 
 

แนวความคิด 
 
ผลงานน้ีเออร์เนสโตตอ้งการแสดงออกถึงเร่ืองของเพศหญิง และชาย  ซ่ึงรูปทรงนั้นได ้   

แรงบนัดาลใจมาจากลกัษณะของอวยัวะเพศ โดยใหผู้ช้มเขา้ไปสวมใส่ ซ่ึงท าใหร่้างกายไดแ้นบ
สัมผสักบัตวัผลงานอยา่งใกลชิ้ด เสมือนการร่วมเพศระหวา่งชายกบัหญิง แต่นยัยะส าคญัท่ี            
เออร์เนสโตตอ้งการส่ือความหมาย คือ ความกระหายในการอยากรู้อยากเห็น เหมือนนิสัยของเด็ก 
ดงันั้นจึงใชว้ธีิการท่ีจะดึงดูดใหผู้ช้มมีปฏิสัมพนัธ์ร่วมกบังาน โดยใชร่้างกายของตนเอง ในการมี
ส่วนช่วยเติมเตม็ใหผ้ลงานมีความสมบูรณ์  

 
รูปแบบและกลวธีิ 

 
-การใชรู้ปทรง  
 
ผลงานช้ินน้ีอยูใ่นลกัษณะรูปทรงแบบนามธรรม ค่อนไปทางทรงกลม คลา้ยส่ิงมีชีวติยนืน่ิง

อยู ่ โดยทั้ง 6 ช้ิน มีรูปทรงท่ีคลบัคลา้ยกนั เพียงแต่ต่างกนัในส่วนของขนาดท่ีลดหลัน่กนัไป ตั้งแต่
ขนาดใหญ่ไปจนถึงขนาดเล็กลงมา ซ่ึงเหมาะส าหรับใหผู้ช้ม ท่ีมีขนาดของล าตวั ความสูง และอาย ุท่ี
แตกต่างกนั สามารถเขา้มามีส่วนร่วมในผลงานน้ีไดอ้ยา่งหลากหลาย โดยจวัผลงานมีพื้นผวิท่ีเรียบ
เนียน น่าสัมผสั และใชจ้งัหวะในการวางผลงานสลบักนัไปมาอยา่งเป็นระเบียบ 

 
-การใชสี้  
 
เออร์เนสโตใชสี้ชมพูอ่อน และสีขาว รวมถึงพื้นผวิท่ีเรียบ   ท าใหรู้้สึกเงียบสงบ สะอาด และ

สบายตา อีกทั้งความนุ่มจากเน้ือผา้ ประกอบกบัเมด็โฟมและแป้งมนัท่ีบรรจุอยูภ่ายใน เม่ือผูช้มเขา้
ไปสัมผสัหรือสวมใส่ จึงท าใหเ้กิดความรู้สึกท่ีอ่อนโยน 

 
-วสัดุและกลวธีิในการเยบ็ 
 
เออร์เนสโตใชโ้ครงสร้างภายใน เพื่อให้รูปทรงของผลงานสามารถตั้งตวัได ้จากนั้นจึงใชผ้า้

ใยสังเคราะห์ และก ามะหยีเ่ยบ็ประกอบเป็นรูปทรง โดยใหมี้ช่องวา่งส าหรับสวมใส่ร่างกายของ
ผูช้มเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงในผลงาน อีกทั้งบรรจุเมด็โฟมและแป้งมนัเขา้ไป เพื่อเพิ่มมวลภายใน
รูปทรง ใหมี้ลกัษณะอ่อนนุ่ม  
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-การติดตั้งผลงาน 
 
ติดตั้งในลกัษณะจดัวางผลงานแต่ละช้ิน ไวบ้นพื้นของห้อง โดยตวังานถูกวางในแนวตั้ง ให้

ความรู้สึกเหมือนเป็นส่ิงมีชีวติ ท่ีก าลงัยนืรอใหค้นเขา้ไปเล่นกบัมนั และติดตั้งผลงานแต่ละช้ินใหมี้
ทิศทางในแนวหยกั เพื่อใหเ้กิดช่องไฟระหวา่งกนัอยา่งสมดุล 

 
ผลงาน “Humanoids Family” น้ี เออร์เนสโตแฝงไวห้ลายนยัยะ ทั้งเร่ืองเก่ียวกบัเพศ และ

ความใคร่รู้แบบเด็ก ซ่ึงผลงานจะประสบความส าเร็จตามแนวความคิดน้ีได ้ตอ้งอาศยัการมีส่วนร่วม
จากผูช้ม ซ่ึงวธีิการสวมใส่ท่ีเออร์เนสโตเลือกน ามาใช ้ ช่วยดึงดูดความสนใจจากผูช้มไดเ้ป็นอยา่งดี 
เน่ืองจากการสวมใส่เป็นวธีิท่ีสะดวก ผูช้มสามารถท าได ้ และเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงกบัตวัผลงานได้
อยา่งเตม็ท่ี นอกจากนั้นประติมากรรมนุ่มน้ีเม่ือวางไวเ้ฉยๆ ก็มีความแปลกประหลาดน่าสนใจใน
ตวัเองอยูแ่ลว้ แต่เม่ือผูช้มเขา้ไปสวมใส่ก็เป็นการเปล่ียนรูปลกัษณ์ของผลงานไดเ้ช่นกนั  
 
ผลงานช้ินที ่2 ช่ือ “Celula Nave” 

 

  
ภาพท่ี 17 Ernesto Neto, Celula Nave, 2004, เทคนิคเยบ็ผา้ถุงน่อง บรรจุเมด็โฟม และแป้งมนั, 
ขนาด แปรผนัตามสถานท่ี 
ท่ีมาภาพ : lft. Celula Nave [Online]. Accessed 2 March 2016. Available from 
http://wewastetime.com/2011/03/09/celula-nave/. 

 
ผลงาน “Celula Nave” (ภาพท่ี 17) ปี ค.ศ.2004 เป็นผลงานประติมากรรมจดัวาง ท่ีเลือกใช้

ผา้ถุงน่องท่ีมีความโปร่ง น ามาสร้างสรรคผ์ลงาน  โดยแบ่งเป็นส่วนของผา้โปร่งสีฟ้า และสีชมพ ู                 

http://wewastetime.com/2011/03/09/celula-nave/
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เออร์เนสโตเลือกน าผา้โปร่งสีฟ้ามาสร้างสรรค ์ ในลกัษณะครอบคลุมพื้นท่ีรอบดา้นคลา้ยโพรง       
อีกทั้งสร้างรูปทรงในลกัษณะคลา้ยปล่องท่อยาว โยงจากเพดานดา้นบน ลงมาทางดา้นล่าง และ
ปล่อยใหภ้ายในนั้นโปร่ง ไม่บรรจุส่ิงใด อีกทั้งมีส่วนท่ีน าผา้โปร่งสีฟ้า คลา้ยขา จ านวน 8 ขา บรรจุ
ทรายเขา้ไปภายใน 8 กิโลกรัม ใหเ้กิดเป็นถุงรูปทรงกลม ยดืโยงถ่วงลงมาจากส่วนท่ีเป็นเหมือนผนงั
หอ้ง ส าหรับส่วนของผา้โปร่งสีชมพู น ามาเยบ็เป็นรูปทรงอว้นกลมขนาดใหญ่ ลกัษณะเหมือนของ
เหลว บรรจุทรายเขา้ไปภายใน และน ามาวางไว ้ภายในห้องท่ีสร้างจากผา้โปร่งสีฟ้า ซ่ึงสร้างใหผู้ช้ม
เขา้มาเอนกายนอนลงบนตวังานได ้ติดตั้งไวใ้นหอ้งท่ีมีตะแกรงดา้นบน ไวส้ าหรับยดืผา้โปร่ง  สีฟ้า
นั้น 

 
แนวความคิด 
 
ผลงานน้ีเออร์เนสโตสร้างสรรคอ์อกมาใหอ้ยูใ่นลกัษณะของเซลลส่ิ์งมีชีวติ ท่ีตอ้งการ

เรียกร้องใหผู้ช้มเขา้มามีปฏิสัมพนัธ์กบังาน โดยการเอนกายลงบนตวังาน เสมือนจุ่มตวัเองลงบน
หยดน ้า เพื่อใหร่้ายกายไดส้ัมผสัเช่ือมโยงเขา้กบัตวัผลงานโดยตรง เป็นการใชห้ลกัการทางจิตวทิยา 
ท่ีท าใหก้ระตุน้อารมณ์ความรู้สึกผอ่นคลาย เหมือนการท าบ าบดัทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยจ ากดั
ขอบเขตของพื้นท่ี ให้เป็นพื้นท่ีแห่งความสุข 

 
รูปแบบและกลวธีิ 
 
-การใชรู้ปทรง 
 
ผลงานช้ินน้ี ประกอบไปดว้ยสองรูปทรง คือ รูปทรงของกอ้นทรงกลม ขนาดใหญ่ ท่ีวา่งไว้

ก่ึงกลางของพื้นท่ีตวังานทั้งหใด และส่วนของท่อยาว เป็นลกัษณะในแนวทิศทางตั้งตรงลอ้มรอบ
กอ้นกลมสีชมพูนั้น มีพื้นผวิท่ีเรียบและโปร่ง ท าใหเ้กิดความรู้สึกอ่อนโยน น่าสัมผสั ประหน่ึงเป็น
พื้นท่ีแห่งความฝัน ท่ีหนีจากโลกแห่งความเป็นจริงชัว่ขณะหน่ึง   

 
-การใชสี้  
 
ผลงานช้ินน้ีประกอบไปดว้ยสีจ านวนสองสี ไดแ้ก่ สีฟ้าอ่อน และสีชมพูอ่อน คือ ส าหรับ

ส่วนของกอ้นกลมสีชมพู ท าใหต้วังานดูมีมวลน ้าหนกัข้ึนมา ไม่ใหค้วามรู้สึกต่อตวังานทั้งหมดเบา
บางจนเกินไป อีกทั้งยงัเป็นจุดเด่นของงาน เน่ืองจากสีท่ีเลือกใช ้ ไดแ้ก่ ชมพู ซ่ึงสีชมพูเป็นสีใน
วรรณะร้อน วางอยูต่รงกลางหอ้ง ซ่ึงเป็นส่วนของจุดศูนยก์ลาง ส่วนสีฟ้าท่ีอยูล่อ้มรอบนั้น เป็นสีใน
วรรณะเยน็ ช่วยท าใหผ้ลงานช้ินน้ีไม่เกิดความรู้สึกท่ีกระตุน้พลงัจนเกินไป และจืดชืดจนน่าเบ่ือ 
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-วสัดุและกลวธีิในการเยบ็ 
 
ผลงานช้ินน้ีสร้างโครงสร้างภายในท่ีไม่แขง็มาก เพื่อใหเ้วลาท่ีผูช้มเขา้มามีส่วนร่วม สัมผสั

กบัตวังาน จะไดรู้้สึกถึงความอ่อนนุ่ม จากนั้นชผ้า้โปร่งสีชมพูเยบ็สร้างเป็นรูปทรง  ส่วนของรูปทรง
กอ้นกลม ซ่ึงเม่ือบรรจุเมด็โฟมหรือแป้งมนัเขา้ไปภายใน จะท าใหผ้า้นั้นยดืขยายออก และรูปทรง
ของท่อยาวสีฟ้าใชโ้ครงสร้าง ในส่วนของดา้นบนและดา้นล่าง เพื่อเป็นท่ียดึส าหรับผา้โปร่ง 

 
-การติดตั้งผลงาน 

 
ส่วนของกอ้นกลมสีชมพู เออร์เนสโตจดัวางไวบ้ริเวณพื้นก่ึงกลางของหอ้ง และส่วนของ

ท่อปลอ้งยาวสีฟ้า ขึงไวก้บัเพดานท่ีมีตะแกรงดา้นบน ห้อยยอ้ยลงมาจนถึงพื้นดา้นล่าง และใชผ้า้
โปร่งสีฟ้านั้น สร้างเป็นเหมือนผนงัของหอ้งอีกที เพื่อครอบคลุมตวังานทั้งหมด ให้เป็นเอกภาพ  

 
ผลงาน “Celula Nave” น้ี เออร์เนสโตเลือกใชรู้ปทรงจากธรรมชาติ มาสร้างขอบเขตของ

ศิลปะแบบจดัวาง ใหก้ลายเป็นพื้นท่ีแห่งจินตนาการ ท่ีทุกคนสามารถเขา้มามีประสบการณ์ร่วมกนั 
และปฏิสัมพนัธ์กบัตวังาน ท าใหเ้ขา้ถึงความรู้สึกต่องานไดอ้ยา่งลึกซ้ึง อีกทั้งยงัเขา้ใจเป้าหมายของ
ศิลปิน  ท่ีตอ้งการหลอมรวมงานศิลปะกบัผูช้ม  
 
ผลงานช้ินที ่3 ช่ือ “Egg Bed Crystal Shell A” 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 18 Ernesto Neto, Egg Bed Crystal Shell A, 2014, เทคนิคส่ือผสม, ขนาด แปรผนัตาม
สถานท่ี 
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ท่ีมาภาพ : Artnet. Egg Bed Crystal Shell A [Online]. Accessed 2 March 2016. Available from 
http://www.artnet.com/artists/ernesto-neto/egg-bed-crystal-shellaaa-a-y4vXhlTVjHuWOjk0O61l-
g2. 

 
ผลงาน “Egg Bed Crystal Shell A” (ภาพท่ี 18) ปี ค.ศ.2014 เป็นศิลปะแบบจดัวาง 

สร้างสรรคจ์ากไมอ้ดั มีลกัษณะคลา้ยรูปร่างคน เป็นสีฟ้า สามารถใหผู้ช้มข้ึนไปนอนแผต่ามรูปร่าง
นั้นได ้ เหนือข้ึนไปเป็นประติมากรรมรูปทรงคลา้ยร่ม มีขนาดใหญ่สามารถครอบคลุมรูปร่างคนท่ี
อยูเ่บ้ืองล่าง โดยท าจากผา้ถุงน่องสีชมพู และสีขาว ภายใตข้องร่มนั้น มีส่วนท่ีห้อยยอ้ยลงมาเหมือน
หยดน ้า ซ่ึงถ่วงดว้ยการบรรจุหิน เคร่ืองเทศและสมุนไพรไวภ้ายใน ห่างออกไปจะมีรูปทรงคลา้ย
น ้าเตา้ ท่ีสร้างจากการเชือกสีขาวดว้ยวธีิการเทคนิคถกัโครเชตห์้อยลงมา แลว้ถ่วงไวด้ว้ยหิน
เช่นเดียวกนั ซ่ึงสร้างกลไกเช่ือมกบัส่วนของร่ม โดยในส่วนน้ีผูช้มสามารถเขา้มาดึงรูปทรงคลา้ย
น ้าเตา้นั้นใหต้ ่าลง และในขณะท่ีดึงลงร่มนั้น ก็จะลดระดบันั้นต ่าลงมาเช่นเดียวกนั จนถึงส่วนท่ี
คลา้ยหยดน ้านั้นวางลงบนร่างกายของผูช้มท่ีนอนอยู ่
 

แนวความคิด 
 

เออร์เนสโตตอ้งการท าลายระยะห่างระหวา่งผูช้มกบังานศิลปะในพิพิธภณัฑ ์ ท่ีปกติแลว้เรา
จะคุน้เคยกบัการถูกละเวน้จากการสัมผสัช้ินงาน ซ่ึงผลงานช้ินน้ีสร้างพื้นท่ีเชิญชวนให้ผูช้มสามารถ
เขา้ไปเอนกายนอน เปรียบเสมือนกบัเป็นท่ีพกัอาศยั ซ่ึงมีความเป็นส่วนตวั เพื่อสัมผสักบัความรู้สึก
ผอ่นคลาย ทั้งทางกายภาพและอารมณ์ อีกทั้งรู้สึกถึงความสุขและความสงบ ดงัการบ าบดัดว้ยวธีิการ
ทางธรรมชาติ  

 
รูปแบบและกลวธีิ 
 
-การใชรู้ปทรง  
 
ผลงานช้ินน้ีอยูใ่นลกัษณะรูปทรงทางธรรมชาติ แบ่งเป็นสามส่วนดว้ยกนั โดยส่วนแรกเป็น

ท่ีนอนใชรู้ปร่างก่ึงนามธรรมของคน ต่อมาส่วนซ่ึงอยูเ่หนือท่ีนอนน้ีเป็นรูปทรงคลา้ยตน้ไม ้หรือร่ม 
ท่ีมีขนาดใหญ่ครอบคลุมท่ีนอนนั้น โดยขา้งใตมี้รูปทรงของหยดน ้าท่ีห้อยยอ้ยลงมาในระดบัท่ีสูงต ่า
ไม่เท่ากนั ซ่ึงภายในบรรจุวตัถุดิบทางธรรมชาติ ไดแ้ก่ หิน เคร่ืองเทศ และสมุนไพรท่ีใหก้ล่ิน โดยใน
ส่วนของรูปทรงร่มหรือตน้ไมน้ี้ ใชก้ลไกเช่ือมกบัรูปทรงคลา้ยน ้าเตา้ท่ีอยูไ่กลออกไป 
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-การใชสี้  
 
เออร์เนสโตเลือกใช้โทนสีคลา้ยกบัผลงานท่ีกล่าวถึงก่อนหน้าน้ี คือ ใช้สีหลกัเป็นสีชมพู

และฟ้า ซ่ึงเป็นคู่สีท่ีน่ารักอ่อนหวาน ใหค้วามรู้สึกอ่อนโยน เพอ้ฝัน และกระตุน้จินตนาการ แก่ผูช้ม  
 

-วสัดุและกลวธีิในการเยบ็ 
 
เออร์เนสโตเลือกวสัดุเน้ือแขง็ เช่น ไมอ้ดั และเหล็ก เพื่อน ามาใชเ้ป็นโครงสร้างภายในของ

รูปทรงหลกั ให้เกิดความแข็งแรงทนทาน โดยเลือกใช้ผา้ท่ีน ามาห่อหุ้มเป็นผา้เน้ือโปร่ง คือ ผา้ถุง
น่อง ท่ีมีคุณสมบติัในเร่ืองของความยืดหยุ่น ดงันั้นผลงานจึงมีลกัษณะไม่ทึบตนั ให้ความรู้สึกเบา
สบาย อีกทั้งน าเชือกไหมพรมสีขาวมาผา่นกลวธีิการถกัโครเชตใ์หเ้กิดเป็นรูปทรง 

 
-การติดตั้งผลงาน 
 

 ผลงานช้ินน้ีถูกติดตั้งโดยวธีิการวางไวก้บัพื้น และห้อยแขวนลงมาจากเพดาน อีกทั้งใช้
กลไก เพื่อใหช้ิ้นงานสามารถเคล่ือนท่ีได ้ และเปิดโอกาสใหผู้ช้มเขา้มามีส่วนร่วมโดยวธีิการนอน 
และการดึง  
 

ผลงาน “Egg Bed Crystal Shell A” น้ี มีความน่าสนใจในส่วนท่ีช้ินงานสามารถเคล่ือนท่ีได ้
อีกทั้งสัมผสักบัร่างกายของผูช้มท่ีนอนอยู ่สร้างประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่ จากการสัมผสัทั้งทางกาย
และกล่ิน เหมือนกบัการไดห้ยดุพกั ผอ่นคลายจากส่ิงเร้าภายนอก เพื่อสัมผสักบัความรู้สึกภายใน
ของตวัเอง เสมือนเป็นการบ าบดัร่างกาย และจิตใจ รวมถึงเหมือนกบัการท าสมาธิ ท่ีใหเ้ราไดฟั้ง
เสียงลมหายใจ และการเตน้ของหวัใจภายในร่างกายตนเอง 

 
3.2.5 สรุปการวิเคราะห์ผลงาน 

 
         เออร์เนสโต เนตโต เป็นศิลปินท่ีสร้างสรรคผ์ลงานจากการใชว้สัดุเน้ืออ่อนนุ่ม ไดแ้ก่ 

ผา้ถุงน่อง ผา้ก ามะหยี ่ เชือก มาใชใ้นการสร้างผลงานในรูปแบบสามมิติผสมผสานกบัการจดัวาง    
อีกทั้งการเลือกใชสี้ในตวังาน และมีพื้นผวิเรียบ สอดคลอ้งกบัแนวความคิดท่ีตอ้งการใหผู้ช้มเกิด
ความรู้สึกสงบ และผอ่นคลาย นอกจากน้ีความพิเศษในงานของเออร์เนสโต คือ ความสามารถของ
ผูช้มในการมีปฏิสัมพนัธ์ร่วมกบัผลงาน ทั้งการสัมผสั เดิน ไดก้ล่ิน กอด นอน นัง่ อีกทั้งผลงานบาง
ช้ินไดน้ าอุปกรณ์อ่ืนๆ มาร่วมดว้ย เช่น เคร่ืองดนตรี ท าใหผู้ช้มสามารถเล่นกบังานไดม้ากข้ึน ส่งผล
ต่อร่างกาย ความคิด อารมณ์ความรู้สึก และจิตใจของผูช้ม ท่ีไดเ้ขา้มาหลอมเป็นส่วนหน่ึงกบัผลงาน  
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บทที ่4 
 

การวเิคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ 
 

จากการคน้ควา้หาขอ้มูลในส่ิงท่ีตอ้งการน ามาศึกษาวเิคราะห์ผลงานของศิลปิน โจแอนนา         
วาสคอนเซลอส และเออร์เนสโต เนตโต รวมถึงทฤษฎีทางดา้นศิลปะท่ีเก่ียวขอ้ง และน ามา
สร้างสรรคเ์ป็นผลงานของตนเอง จึงสามารถศึกษาวเิคราะห์ถึงแรงบนัดาลใจดา้นต่างๆ อนัไดแ้ก่ 
แรงบนัดาลใจดา้นเน้ือหา แรงบนัดาลใจดา้นรูปแบบ และแรงบนัดาลใจดา้นรูปทรง ตลอดจน
แนวความคิด ขั้นตอนการสร้างสรรค ์ และการวเิคราะห์ผลงานประติมากรรมนุ่ม โดยสามารถ
กล่าวถึงรายละเอียดต่างๆ ดงัน้ี 

 
4.1 แรงบันดาลใจด้านเน้ือหา 
 
     อุปนิสัยส่วนตวัของขา้พเจา้ท่ีมองโลกในแง่ดี และรักความสนุกสาน อนัเกิดจากการเล้ียง

ดูบ่มเพาะนิสัยจากบิดามารดา ไดรั้บความรัก และความอบอุ่นจากครอบครัว ตลอดจนมีเพื่อน
มากมาย ดงันั้นจึงเกิดความตอ้งการถ่ายทอดเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งมอบพื้นท่ีแห่งความสุข และ
ความสนุกสนานแก่บุคคลอ่ืน ผา่นรูปแบบประติมากรรมนุ่ม ซ่ึงมีนยัยะของความเป็นเพศหญิง 
ไดแ้ก่ ความนุ่มนวล ความประณีต อ่อนโยน เตม็ไปดว้ยสีสัน ความสุข และความสบายใจ  

 
4.2 แรงบันดาลใจด้านรูปแบบ 
 
     ผลงานของขา้พเจา้อยูใ่นรูปแบบผลงานประติมากรรมนุ่ม ท่ีเชิญชวนใหผู้ช้มสามารถเขา้

มามีปฏิสัมพนัธ์ร่วมกนักบัช้ินงานได ้ ซ่ึงไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจากศิลปินร่วมสมยัสองท่าน ไดแ้ก่                  
โจแอนนา วาสคอนเซลอส และเออร์เนสโต เนตโต  

 
4.2.1 อทิธิพลทีไ่ด้รับจากศิลปิน โจแอนนา วาสคอนเซลอส 

 
              อิทธิพลท่ีไดรั้บจากศิลปินโจแอนนา วาสคอนเซลอส คือ การข้ึนโครงสร้างของ
ผลงานดว้ยวสัดุเน้ือแขง็ท าใหช้ิ้นงานมีความคงทน แขง็แรง การเลือกใชเ้น้ือผา้ท่ีมีความ
หลากหลาย ทั้งผา้ท่ีมีลวดลาย พื้นสีเรียบ และมีพื้นผวิสัมผสัท่ีแตกต่างกนั รวมถึงการใชผ้า้ 
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เทคนิคถกัโครเชตน์ ำมำประกอบเป็นผลงำน นอกจำกน้ียงัไดอิ้ทธิพลในเร่ืองของกำรใช้
รูปทรงท่ีมีส่วนท่ียืน่ยำวออกมำ และกำรก ำหนดสีสันใหส้ดใส อีกทั้งกำรตกแต่ง
รำยละเอียดดว้ยวสัดุต่ำงๆ เช่น ลูกปัด เล่ือม กระดุม ทั้งน้ียงัไดรั้บอิทธิพลในเร่ืองของกำร
สร้ำงมวลประติมำกรรมท่ีแน่นทึบ และภำพลกัษณ์ภำยนอกท่ีอ่อนนุ่ม แต่ทวำ่มีควำม
แขง็แรง 

 
4.2.2 อทิธิพลทีไ่ด้รับจากศิลปิน เออร์เนสโต เนตโต 

 
  อิทธิพลท่ีไดรั้บจำกศิลปินเออร์เนสโต เนตโต คือ ผลงำนมีกำรเนน้สร้ำง
ปฏิสัมพนัธ์แก่ผูช้ม ดว้ยวธีิกำรเปิดโอกำสใหส้ำมำรถเขำ้มำร่วมใชร่้ำงกำยเป็นส่วนหน่ึง
ของผลงำน กล่ำวคือ ผูช้มสำมำรถนัง่บนผลงำนหรือร่วมสัมผสัพื้นผวิอนัเกิดจำกกำรบรรจุ
เมล็ดธญัพืช ท่ีมีควำมหยำบ ละเอียด นุ่ม และแขง็ต่ำงกนั นอกจำกน้ีผูช้มยงัสำมำรถน ำส่วน
ท่ียืน่ออกมำของประติมำกรรม อำทิ ส่วนของหูกระต่ำย สำมำรถน ำมำโอบลอ้มร่ำงกำยของ
ผูช้ม หรือร่วมสนุกกบัของเล่นท่ีซ่อนอยูภ่ำยในประติมำกรรม 
 
4.3 แรงบันดาลใจด้านรูปทรง  
           

ส ำหรับแรงบนัดำลใจดำ้นรูปทรงในกำรสร้ำงสรรคผ์ลงำนของขำ้พเจำ้ เกิดจำกกำร
ผสมผสำนรูปทรง 2 ประเภท ไดแ้ก่ รูปทรงท่ีไดรั้บแรงบนัดำลใจจำกรูปทรงธรรมชำติ และ
รูปทรงของวตัถุในชีวิตประจ ำวนั ดงัต่อไปน้ี  

 
4.3.1 รูปทรงท่ีไดรั้บแรงบนัดำลใจจำกรูปทรงธรรมชำติ ประกอบดว้ยรูปทรงของ

สัตวเ์ล้ียงท่ีขำ้พเจำ้ผกูพนั ไดแ้ก่ แมว และกระต่ำย ซ่ึงเป็นควำมทรงจ ำท่ีดีตั้งแต่คร้ังเยำวว์ยั 
โดยแมว และกระต่ำยเป็นสัตวท่ี์มีลกัษณะนิสัยน่ำรัก น่ำเอ็นดู ประกอบกบัมีเส้นขนท่ีอ่อน
นุ่ม น่ำสัมผสั สร้ำงควำมสุข ควำมสบำยใจ เป็นเสมือนเพื่อนท่ีคอยปลอบประโลมยำมท่ี
ตอ้งพบเจอกบัอุปสรรคและปัญหำ อีกทั้งขำ้พเจำ้ยงัมีควำมผกูพนักบัตุก๊ตำแมว และ
กระต่ำย ซ่ึงเป็นของเล่นท่ีมำรดำเคยเป็นผูม้อบใหเ้ม่ือคร้ังเยำวว์ยั  

 
4.3.2 รูปทรงของวตัถุในชีวิตประจ ำวนั คือ เกำ้อ้ี จำกควำมเห็นส่วนตวัเกำ้อ้ี

หมำยถึงกำรหยดุพกั กำรผอ่นคลำย และกำรรองรับ ดงันั้นผลงำนชุดน้ีจึงมีกำรใชรู้ปทรง
ของเกำ้อ้ีมำสร้ำงสรรคเ์ป็นผลงำนประติมำกรรมนุ่ม ซ่ึง อองรี มำติสส์ (Henri Matisse) ได้
เคยกล่ำวเปรียบเปรยผลงำนศิลปะวำ่ "ส่ิงท่ีขำ้พเจำ้ฝันถึง คือ ศิลปะท่ีมีดุลยภำพ มีควำม
บริสุทธ์ิ และมีควำมสงบเยอืกเยน็ ไกลจำกควำมยุง่ยำกหรือส่ิงรบกวนทั้งปวง เฉกเช่นเกำ้อ้ี
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เทำ้แขนให้เรำไดน้ัง่สบำย ๆ ไดพ้กัผอ่นจำกควำมตรำกตร ำเม่ือยลำ้ทำงกำย..." จำกขอ้ควำม
ขำ้งตน้ ขำ้พเจำ้ไดน้ ำกลวธีิกำรเปรียบเปรย โดยสร้ำงผลงำนศิลปะจำกรูปทรงของเกำ้อ้ี เพื่อ
สะทอ้นถึงพื้นท่ีแห่งควำมสนุกสนำน ใชผ้อ่นคลำย และพกัผอ่น ซ่ึงไม่เพียงแต่เพื่อสร้ำง
ควำมสุขแก่ตนเองเท่ำนั้น แต่ยงัแบ่งปันพื้นท่ีแห่งควำมสุขน้ีแก่ผูอ่ื้นดว้ยกำรสร้ำงผลงำน
แนวปฏิสัมพนัธ์อีกดว้ย 

 
 4.4 แนวความคิดสร้างสรรค์ 
 

 ศิลปนิพนธ์ชุดน้ีมีแนวควำมคิดในกำรสร้ำงสรรคท่ี์เก่ียวขอ้งกบักำรน ำเสนอภำพ
ของโลกในจินตนำกำรท่ีเตม็เป่ียมไปดว้ยควำมสุข มำสู่พื้นท่ีแห่งควำมเป็นจริง 

 
 4.5 ขั้นตอนของการสร้างสรรค์ 
 

 ศิลปนิพนธ์ชุดน้ีประกอบดว้ย ผลงำนจ ำนวน 2 ช้ิน ซ่ึงมีแนวควำมคิด และ            
แรงบนัดำลใจในกำรสร้ำงสรรคผ์ลงำนเช่นเดียวกนั โดยผลงำนทั้งสองช้ินมีวธีิกำรเร่ิมตน้
สร้ำงสรรคต์ั้งแต่กำรร่ำงภำพ เตรียมวสัดุในกำรท ำงำน ตลอดจนขั้นตอนของกำรปฏิบติังำน 
โดยแต่ละช้ินจะมีรำยละเอียดของขั้นตอนต่ำงๆ ดงัต่อไปน้ี 

 
                   4.5.1 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานช้ินที ่1 
 
  4.5.1.1 ขั้นตอนกำรร่ำงภำพ 
 

 เม่ือมีแรงบนัดำลใจดำ้นเน้ือหำ ผนวกกบัแรงบนัดำลใจดำ้นรูปแบบ จึงเกิด
ควำมตอ้งกำรถ่ำยทอดแนวควำมคิด โดยเร่ิมตน้จำกกำรสร้ำงลำยเส้นของรูปทรง 
ซ่ึงใชว้ธีิกำรคล่ีคลำยลดทอนรูปทรงแมวใหมี้ควำมหลำกหลำย จำกนั้นจึงน ำภำพ
ร่ำงลำยเส้นท่ีลงตวัมำท ำกำรพิมพซ์ ้ ำจ  ำนวน 4 แผน่ และลงสี ซ่ึงภำพร่ำงแต่ละแผน่
มีกำรเลือกใชคู้่สีท่ีแตกต่ำงกนัออกไป เม่ือเสร็จส้ินกระบวนกำรร่ำงภำพทั้งหมด จึง
ท ำกำรเลือกช้ินงำนท่ีสมบูรณ์แบบท่ีสุด   
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ภำพท่ี  19 ภำพร่ำงผลงำนช้ินท่ี 1 แบบลำยเส้น 
 

  
ภำพท่ี 20 ภำพร่ำงผลงำนช้ินท่ี 1 แบบลงสี 
 

  4.5.1.2 ขั้นตอนกำรเตรียมวสัดุ 
 

            เร่ิมจำกกำรหำซ้ือเกำ้อ้ี  ท่ีสำมำรถน ำเอำมำใชเ้ป็นโครงสร้ำงภำยในของ
รูปทรงได ้และเตรียมฟองน ้ำและใยสังเครำะห์ เพื่อใชส้ ำหรับกำรน ำมำห่อหุม้เกำ้อ้ี 
และเพิ่มมวลแก่รูปทรง จำกนั้นจึงหำซ้ือผำ้หลำกชนิดและมีหลำยสี เช่น ผำ้ซบัใน 
ผำ้ก ำมะหยี ่ ผำ้ขนสัตว ์ และผำ้มีลวดลำย เป็นตน้ ส ำหรับน ำมำห่อหุม้และตดัเยบ็
ประกอบรูปทรง ใหมี้สีสันและลวดลำยตำมภำพท่ีร่ำงไว ้ จดัเตรียมอุปกรณ์กำรตดั
เยบ็ เช่น จกัรเยบ็ผำ้ ดำ้ย กรรไกร กระสวย เขม็หมุด และอ่ืนๆ อีกทั้งเตรียมวสัดุท่ี
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ใชใ้นกำรประดบัตกแต่ง ไดแ้ก่ ไหมพรม ส ำหรับน ำมำถกัโครเชต ์ ลูกปัด เล่ือม 
วสัดุท่ีมีเสียง เช่น กระด่ิง ของเล่น เป็นตน้   

 

  
ภำพท่ี 21  อุปกรณ์กำรตดัเยบ็ของผลงำนช้ินท่ี 1 
 

  
ภำพท่ี 22 โครงสร้ำงเกำ้อ้ีของผลงำนช้ินท่ี 1 
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ภำพท่ี 23 ผำ้และไหมพรมของผลงำนช้ินท่ี 1 

 

  
ภำพท่ี 24 อุปกรณ์ตกแต่งของผลงำนช้ินท่ี 1 
 

  
ภำพท่ี 25 ตวัอยำ่งของเล่นของผลงำนช้ินท่ี 1 
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 4.5.1.3 ขั้นตอนกำรข้ึนโครงสร้ำงและกำรตดัเยบ็ 
 

  
ภำพท่ี 26 กำรเตรียมเกำ้อ้ี ส ำหรับใชเ้ป็นโครงสร้ำงของผลงำนช้ินท่ี 1  
 

  
ภำพท่ี 27 กำรเสริมฟองน ้ำของผลงำนช้ินท่ี 1  
เพื่อเพิ่มมวลและควำมหนำแก่รูปทรง ดว้ยวธีิกำรทำกำว มดัดว้ยเชือก และเทปกำว  
 

  
ภำพท่ี 28 กำรน ำผำ้มำเยบ็ห่อหุม้รูปทรงของผลงำนช้ินท่ี 1  
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ภำพท่ี 29 กำรน ำผำ้ท่ีบรรจุใยสังเครำะห์มำเยบ็ทบัชั้นท่ีห่อหุม้ไวข้องผลงำนช้ินท่ี 1 

 เพื่อเพิ่มมวล และสร้ำงควำมอ่อนนุ่ม จนกระทัง่ไดรู้ปทรงใกลเ้คียงตำมภำพร่ำง 
 

 
 

ภำพท่ี 30 กำรเลือกผำ้ของผลงำนช้ินท่ี 1  
น ำมำตดัเยบ็ ใส่ลวดลำย แลว้น ำมำประกอบติดกบัรูปทรงนั้น 

 

  
ภำพท่ี 31 กำรเยบ็ผำ้รูปทรงหลกัของผลงำนช้ินท่ี 1 เสร็จสมบูรณ์ 
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ภำพท่ี 32 กำรเยบ็ส่วนยืน่ออกมำ และต่อเขำ้กบัรูปทรงหลกัใหส้มบูรณ์ของผลงำนช้ินท่ี 1 
 

  
ภำพท่ี 33 กำรตกแต่งส่วนรำยละเอียดของผลงำนช้ินท่ี 1ดว้ย ลูกปัด เล่ือม กระพวน  
 

  
ภำพท่ี 34 ผลงำนประติมำกรรมนุ่มช้ินท่ี 1 
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4.5.2 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานช้ินที ่2 
 
         4.5.2.1 ขั้นตอนกำรร่ำงภำพ 
 
                     เม่ือมีแรงบนัดำลใจดำ้นเน้ือหำ ผนวกกบัแรงบนัดำลใจดำ้นรูปแบบ จึงเกิด

ควำมตอ้งกำรถ่ำยทอดแนวควำมคิด โดยเร่ิมตน้จำกกำรสร้ำงลำยเส้นของรูปทรง ซ่ึง
ใชว้ธีิกำรคล่ีคลำยลดทอนรูปทรงกระต่ำยใหมี้ควำมหลำกหลำย จำกนั้นจึงน ำภำพร่ำง
ลำยเส้นมำท ำกำรลงสี เม่ือเสร็จส้ินกระบวนกำรร่ำงภำพทั้งหมด จึงท ำกำรเลือก
ช้ินงำนท่ีสมบูรณ์แบบท่ีสุด   

 

  
ภำพท่ี 35 ภำพร่ำงผลงำนช้ินท่ี 2 แบบลำยเส้น 
 

  
ภำพท่ี 36 ภำพร่ำงผลงำนช้ินท่ี 2 แบบลงสี 
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 4.5.2.2 ขั้นตอนกำรเตรียมวสัดุ 
 

 เร่ิมจำกกำรหำซ้ือเกำ้อ้ีท่ีหุม้ฟองน ้ำไวเ้รียบร้อยแลว้ เพื่อประหยดัเวลำในกำร
ห่อหุม้ในระดบัหน่ึง จำกนั้นซ้ือฟองน ้ำตรียมไวส้ ำหรับเพิ่มมวล และขนำดของเกำ้อ้ี
ใหเ้ป็นไปตำมภำพท่ีร่ำงไว ้ อีกทั้งซ้ือผำ้ใหมี้ชนิดและสีท่ีหลำกหลำยมำกข้ึน ใย
สังเครำะห์ไวส้ ำหรับบรรจุภำยในรูปทรงใหมี้ควำมอ่อนนุ่ม ไหมพรมหลำกสี เมล็ด
พืช เช่น เมล็ดถัว่ด ำ ถัว่แดง ลูกเดือย เพื่อบรรจุใส่ไวใ้ตเ้น้ือผำ้ ให้เกิดพื้นผวิท่ีแปลก
ใหม่  

 

  
ภำพท่ี 37 โครงสร้ำงเกำ้อ้ีของผลงำนช้ินท่ี 2    
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ภำพท่ี 38 อุปกรณ์กำรตดัเยบ็ของผลงำนช้ินท่ี 2 
 

  
ภำพท่ี 39 ผำ้ และไหมพรมของผลงำนช้ินท่ี 2 
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ภำพท่ี 40 อุปกรณ์ตกแต่งของผลงำนช้ินท่ี 2 
 

  
ภำพท่ี 41 เมล็ดธญัพืชของผลงำนช้ินท่ี 2 
 
 4.5.2.3 ขั้นตอนกำรข้ึนโครงสร้ำงและกำรตดัเยบ็ 
 

  
ภำพท่ี 42 กำรเตรียมเกำ้อ้ี ส ำหรับใชเ้ป็นโครงสร้ำงของผลงำนช้ินท่ี 2 
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ภำพท่ี 43 กำรน ำฟองน ้ำมำห่อหุม้เกำ้อ้ีของผลงำนช้ินท่ี 2 เพื่อเพิ่มมวล และขนำด 
 

  
ภำพท่ี 44 กำรน ำผำ้มำหุม้ให้ทัว่รูปทรงของผลงำนช้ินท่ี 2 
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ภำพท่ี 45 กำรน ำผำ้ท่ีบรรจุใยสังเครำะห์มำเยบ็ติดกบัผำ้ท่ีห่อหุม้ไวข้องผลงำนช้ินท่ี 2 
จนไดข้นำด มวล และรูปทรงตำมภำพร่ำง 
 

  
ภำพท่ี 46 กำรเลือกผำ้ ท่ีจะน ำมำเยบ็ลงบนรูปทรงของผลงำนช้ินท่ี 2   
ประกอบกบับรรจุเมล็ดพืช ไวใ้ตเ้น้ือผำ้บำงส่วน 
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ภำพท่ี 47 กำรใชผ้ำ้หลำกสีน ำมำเยบ็ประกอบกนัของผลงำนช้ินท่ี 2  
รวมทั้งใส่ลวดลำย พื้นผวิ และรำยละเอียดต่ำงๆ 
 

  
ภำพท่ี 48 กำรเยบ็ส่วนท่ียืน่ออกมำ และต่อเขำ้กบัรูปทรงหลกัใหส้มบูรณ์ของผลงำนช้ินท่ี 2 
 

  
ภำพท่ี 49 กำรตกแต่งรำยละเอียดต่ำงๆ ของผลงำนช้ินท่ี 2 
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ภำพท่ี 50 ผลงำนประติมำกรรมนุ่มช้ินท่ี 2 
 
4.6 การวเิคราะห์ผลงานประติมากรรมนุ่มช้ินที ่1 
  

ผลงานประติมากรรมนุ่มช้ินที ่1 ช่ือ พืน้ทีแ่ห่งสีสันและการสร้างปฏิสัมพนัธ์ หมายเลข 1 
 

  
ภำพท่ี 51 จิตพิมล เสรีรังสรรค,์ พืน้ทีแ่ห่งสีสันและการสร้างปฏิสัมพนัธ์ หมายเลข 1, 2559, 
ประติมำกรรมส่ือผสม, แปรผนัตำมพื้นท่ี 
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การวเิคราะห์รูปแบบ 
 
 -กำรใชรู้ปทรง 
 
 ผลงำนช้ินน้ีไดรั้บแรงบนัดำลใจมำจำกรูปทรงแมว โดยมีกำรลดทอนให้เหลือเพียงส่วน
ใบหนำ้แมว ซ่ึงเป็นรูปทรงหลกัของผลงำน เนน้มวลท่ีแสดงควำมกลมนูน สร้ำงรูปทรงใหมี้
ภำพลกัษณ์ท่ีอ่อนนุ่ม ปุกปุย น่ำสัมผสั นอกจำกน้ียงัเพิ่มส่วนท่ียืน่ออกมำ ซ่ึงไดรั้บแรงบนัดำลใจจำก
รูปทรงของโจแอนนำ วำสคอนเซลอส ผสมผสำนกบัรูปทรงของวตัถุในชีวติประจ ำวนัท่ีสัมพนัธ์กบั
ชีวติของแมว เช่น ลูกบอล กอ้นไหมพรม และหนู เป็นตน้ น ำมำจดัวำงให้เกิดทิศทำงของเส้นโคง้ 
เพื่อส่งเสริมควำมรู้สึกถึงควำมสนุกสนำนและควำมอ่อนโยน  
 
 -กำรใชสี้ 
  
 สีท่ีใชใ้นผลงำนช้ินน้ี จะเนน้ไปท่ีสีชมพู และสีเหลือง สร้ำงควำมรู้สึกอ่อนหวำนและสดใส
แสดงถึงควำมรัก ควำมสุข และควำมสนุกสนำน ส่วนสีฟ้ำ และสีเขียว เป็นสีท่ีใชป้ระกอบ โดย
เลือกใชสี้เหล่ำน้ีใหมี้น ้ำหนกัท่ีแตกต่ำงกนั ตั้งแต่สีอ่อน ไปจนถึงเขม้สุด  ซ่ึงสีในผลงำนเกิดจำกวสัดุ
จ ำพวกผำ้ชนิดต่ำงๆ ท่ีมีพื้นผิวแตกต่ำงกนั  
 
 -วสัดุและเทคนิคกำรเยบ็ 
  
 ผลงำนช้ินน้ีเลือกใชว้สัดุเป็นผำ้หลำยชนิด มีสี ลวดลำย และพื้นผิวท่ีแตกต่ำงกนั เพื่อน ำมำ
ตดัเยบ็และประกอบรูปทรงเป็นลวดลำย ทั้งส่วนท่ีเป็นรูปทรงหลกัและรูปทรงของส่วนท่ียื่นออก
อย่ำงหลำกหลำย ประกอบกบักำรใช้ไหมพรม ท่ีมีขนำดและสีต่ำงๆ น ำมำถกั โดยใช้เทคนิคของ   
โครเชต ์และน ำท ำให้เกิดรูปทรงกลม เพื่อใชติ้ดประกอบตกแต่ง อีกทั้งยงัใชว้สัดุอ่ืนๆ เพื่อตกแต่ง 
เช่น เล่ือม ลูกปัด เพิ่มรำยละเอียดใหแ้ก่ช้ินงำน   
 
 -กำรติดตั้ง 
 
 ผลงำนช้ินน้ีติดตั้งให้อยูใ่นลกัษณะของกำรจดัวำงไวก้บัพื้น เพื่อใหช้ิ้นงำนน้ีมีควำมโดด
เด่น สำมำรถเห็นสีและลวดลำยไดอ้ยำ่งชดัเจน อีกทั้งเปิดโอกำสใหผู้ช้มสำมำรถมีปฏิสัมพนัธ์ ดว้ย
วธีิกำรสัมผสัควำมนุ่มของผลงำน ดว้ยกำรนัง่บนช้ินงำน หยบิข้ึนมำเขยำ่ หรือบีบใหเ้กิดเสียง   
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สรุปปัญหาและการพฒันาผลงาน 
  
 ปัญหำท่ีเกิดข้ึนในกำรปฏิบติังำนช้ินน้ี คือ กำรใชโ้ครงสร้ำงของเกำ้อ้ีท่ีมีขนำดเล็กเกินไป 
ท ำใหต้อ้งน ำฟองน ้ำมำเพิ่มมวลของรูปทรงเป็นจ ำนวนมำก ซ่ึงตอ้งใชร้ะยะเวลำ อีกทั้งในตอนแรก
รูปทรงไม่เป็นไปตำมภำพร่ำงเท่ำท่ีควร ในส่วนของกำรเยบ็ติดประกอบผำ้กบัรูปทรง ยงัไม่ช ำนำญ 
ท ำใหต้อ้งใชเ้วลำในกำรตดัเยบ็นำน และในส่วนของกำรใส่ของเล่น และกำรประดบัตกแต่งใหเ้กิด
พื้นผวิท่ีหลำกหลำยยงันอ้ย โดยจะเพิ่มเติมในผลงำนช้ินถดัไป 
 

4.7 การวเิคราะห์ผลงานประติมากรรมนุ่มช้ินที ่2 
 

ผลงานประติมากรรมนุ่มช้ินที ่2 ช่ือ พืน้ทีแ่ห่งสีสันและการสร้างปฏิสัมพนัธ์ หมายเลข 2 
 

  
ภำพท่ี 52 จิตพิมล เสรีรังสรรค,์ พืน้ทีแ่ห่งสีสันและการสร้างปฏิสัมพนัธ์ หมายเลข 2, 2559, 
ประติมำกรรมส่ือผสม, แปรผนัตำมพื้นท่ี 
 
การวเิคราะห์รูปแบบ 
 
 -กำรใชรู้ปทรง 
 
 ผลงำนช้ินน้ีไดรั้บแรงบนัดำลใจมำจำกรูปทรงของกระต่ำย โดยสังเกตวำ่รูปทรงหลกัมี
ลกัษณะเป็นส่วนใบหนำ้ของกระต่ำย อยูใ่นรูปทรงกลมป่อง มีหูติดอยูท่ ั้งสองขำ้ง ซ่ึงสำมำรถน ำมำ
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โอบกอดได ้โดยมีแรงบนัดำลใจมำจำกผลงำนของเออร์เนสโต เนตโต อีกทั้งมีส่วนท่ียื่นออกมำจำก
รูปทรงหลกั ซ่ึงมีลกัษณะเป็นเส้นยำว ไดรั้บแรงบนัดำลใจมำจำกโจแอนนำ วำสคอนเซลอส โดยแต่
ละเส้นนั้น มีลกัษณะท่ีแตกต่ำงกนัไป  เป็นรูปทรงของส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบักระต่ำย เช่น แครอท ดอกไม้
ตน้ไม ้เป็นตน้ 
     
 -กำรใชสี้ 
  
 สีท่ีเลือกใชใ้นผลงำนช้ินน้ีมีสีสันท่ีสดใส สีท่ีเป็นจุดเด่น คือ สีเหลือง ซ่ึงมีน ้ำหนกัสีอ่อน
และมีค่ำควำมสดสวำ่งของสีสูง จึงใชว้ำงไวท่ี้จุดศูนยก์ลำงของผลงำน เพื่อช่วยสร้ำงแรงดึงดูดทำง
สำยตำแก่ผูช้มใหเ้กิดควำมสนใจ ส่วนสีท่ีใชใ้นพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นสีฟ้ำ และสีเขียว จดัเป็นสีอยูใ่น
วรรณะเยน็ ส่วนสีอ่ืนๆ ท่ีใชป้ระกอบผลงำน คือ สีชมพู และสีม่วง ท ำใหมี้น ้ำหนกัหลำกหลำย เพิ่ม
กำรกระตุน้ทำงกำรมองเห็น เพื่อดึงดูดสำยตำ และสร้ำงมิติควำมเคล่ือนไหว 
 
 -วสัดุและกำรตดัเยบ็ 
  
 ผลงำนช้ินน้ีเลือกใชผ้ำ้หลำยชนิด ผำ้ผวิเรียบ ลวดลำย มีเส้นขน ทั้งขนสั้นและยำว ผำ้หนงั 
เป็นตน้ ซ่ึงน ำผำ้มำต่อจนเกิดเป็นลวดลำย ซ่ึงไดรั้บแรงบนัดำลใจมำจำกโจแอนนำ วำสคอนเซลอส 
บรรจุนุ่นและใยสังเครำะห์เขำ้ไปในลวดลำยนั้น เพื่อเพิ่มควำมนูน ใหล้วดลำยมีมิติมำกยิง่ข้ึน ใช้
ไหมพรมสีต่ำงๆ มำถกัโครเชต ์ เป็นรูปทรงธรรมชำติ อีกทั้งยงัไดรั้บแรงบนัดำลใจมำจำกเออร์
เนสโต เนตโต ในกำรใส่เมล็ดธญัพืชเขำ้ไปเป็นส่วนหน่ึงในผลงำน ไดแ้ก่ เมล็ดลูกเดือย ถัว่แดง       
ถัว่ด ำ เป็นตน้ และใชไ้หมพรมมำท ำใหเ้ป็นทรงกลม น ำมำติดให้เกิดกลุ่มกอ้น เพื่อสร้ำงควำม
หลำกหลำยดำ้นพื้นผวิ 
 
 -กำรติดตั้ง 
 
 จำกลกัษณะงำนท่ีใหค้วำมรู้สึกเคล่ือนไหว ซ่ึงมำจำกกำรใชล้วดลำยทำงทศันธำตุต่ำงๆ 
ดงันั้นจึงเหมำะสมส ำหรับกำรติดตั้งผลงำนไวบ้นพื้นท่ีมีผิวเรียบ สะอำดตำ เพื่อส่งเสริมใหผ้ลงำนมี
ควำมโดดเด่น อีกทั้งส่วนท่ียืน่จำกรูปทรงหลกั ถูกจดัวำงใหมี้ลกัษณะแผอ่อกมำ ซ่ึงผลงำนช้ินน้ีผูช้ม
สำมำรถเขำ้ไปมีปฏิสัมพนัธ์ร่วมไดเ้หมือนกนักบัผลงำนช้ินแรก ดงัเช่น กำรนัง่ กำรโอบกอด เป็นตน้ 
  
สรุปปัญหาและการพฒันาผลงาน  
 
 ผลงำนน้ีในส่วนของขั้นตอนในกำรข้ึนโครงสร้ำง มีกำรแกไ้ขปัญหำจำกผลงำนช้ินท่ี 1 คือ 
หำเกำ้อ้ีท่ีหุม้ฟองน ้ำมำแลว้ ซ่ึงมีขนำดใกลเ้คียงกบัควำมตอ้งกำร ท ำใหไ้ม่ตอ้งใชเ้วลำในกำรเสริม
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ขนำด เพิ่มมวลมำกนกั ประกอบกบัผลงำนช้ินน้ีไดเ้พิ่มวสัดุในกำรตดัเยบ็ใหห้ลำกหลำยยิง่ข้ึน เช่น 
ใชผ้ำ้หลำยชนิดมำกกวำ่ผลงำนช้ินแรก ไดแ้ก่ ผำ้หนงั ผำ้ขนชนิดต่ำงๆ เลือกใชสี้ท่ีสดใส เพิ่ม
ลวดลำย ใส่รำยละเอียดจำกวสัดุตกแต่งมำกข้ึน รวมถึงกำรสร้ำงผวิสัมผสัของวสัดุท่ีบรรจุจำก
ผลงำนช้ินแรกท่ีมีเพียงควำมอ่อนนุ่มจำกใยสังเครำะห์ ผลงำนช้ินน้ีไดพ้ฒันำโดยกำรใส่เมล็ดธญัพืช
ชนิดต่ำงๆ เพื่อใหผ้ลทำงดำ้นผวิสัมผสัท่ีหลำกหลำยยิง่ข้ึนไวอี้กดว้ย อยำ่งไรก็ตำมผลงำนช้ินน้ีพบ
ปัญหำดงัน้ี คือ เม่ือสร้ำงผลงำนประติมำกรรมนุ่มตำมแบบร่ำงแลว้พบวำ่จ ำนวนส่วนท่ียืน่ออกมำ 3 
ส่วนนั้น ไม่สมดุลกบัรูปทรงหลกัท่ีมีขนำดใหญ่ ท ำให้โล่งเกินไป  จึงท ำใหต้อ้งมีกำรเยบ็ส่วนท่ียืน่
ออกมำเพิ่ม โดยเพิ่มไวใ้นบริเวณดำ้นหลงัของรูปทรงหลกั เพื่อสร้ำงควำมหลำกหลำย และเพิ่มควำม
สนุกสนำนในกำรมีปฏิสัมพนัธ์ของผูช้มมำกยิง่ข้ึน 
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บทที ่5 

บทสรุป และผลการวจัิย 

จากการศึกษาถึงผลงานของศิลปินทั้งสองท่าน น ามาเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์
ผลงานของตนเอง ภายใตห้วัขอ้ “ประติมากรรมนุ่ม : พื้นท่ีแห่งสีสัน และการสร้างปฏิสัมพนัธ์” 
ประกอบดว้ยผลงานจ านวน 2 ช้ิน ซ่ึงสามารถกล่าวถึงสรุปได ้ดงัน้ี 

ผลงานช้ินท่ี 1 ช่ือ “พื้นท่ีแห่งสีสันและการสร้างปฏิสัมพนัธ์ หมายเลข 1” ได ้                           
รับแรงบนัดาลใจจากรูปทรงในส่วนของใบหนา้แมว ประกอบกบัการใชรู้ปทรงจากส่ิงท่ีสัมพนัธ์กบั
ชีวติประจ าวนัของแมว ไดแ้ก่ ลูกบอล กอ้นไหมพรม และหนู เป็นตน้ ดา้นวสัดุ มีการเลือกใชผ้า้
หลายชนิดท่ีมีสี ลวดลาย และพื้นผวิแตกต่างกนั เพื่อเพิ่มความหลากหลายใหแ้ก่ผลงาน อีกทั้งให้เกิด
สีสัน และลวดลายนั้น ท่ีแสดงออกถึงความสุข สนุกสนาน รวมถึงรูปทรงท่ียืน่ออกมาคลา้ยกบั
หนวดปลาหมึก ซ่ึงมีรูปทรง และขนาดท่ีแตกต่างกนั เพื่อท าใหอ้งคป์ระกอบมีความน่าสนใจ พร้อม
กบับรรจุนุ่น และใยสังเคราะห์ ส่งผลต่อการสัมผสัอนัอ่อนนุ่ม นอกจากนั้นยงับรรจุของเล่นท่ีท าให้
เกิดเสียงเขา้ไปในบางส่วนของช้ินงาน เพื่อใหผู้ช้มท่ีเขา้มาสัมผสักบัผลงาน ไม่ไดรั้บรู้ความงาม
เพียงตาเห็นเท่านั้น แต่ยงัไดรั้บสัมผสัจากการรับรู้ทางกายสัมผสั โดยการ นัง่ หรือโอบกอด และรับรู้
เสียงจากวตัถุท่ีก่อใหเ้กิดเสียงภายในงานประติมากรรมอีกดว้ย  

หลงัจากการสร้างสรรคผ์ลงานช้ินท่ี 1 เสร็จสมบูรณ์ จึงน าประสบการณ์จากการท างานมา
สร้างสรรคเ์ป็นผลงานช้ินท่ี 2 ในช่ือผลงานวา่ “พื้นท่ีแห่งสีสันและการสร้างปฏิสัมพนัธ์ หมายเลข 
2” ซ่ึงไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจากรูปทรงของกระต่าย โดยลดทอนรูปทรงให้เหลือเพียงส่วนใบหนา้
ของกระต่าย เปิดโอกาสใหผู้ช้มเขา้มามีปฏิสัมพนัธ์ร่วมดว้ยวธีิการนัง่เช่นกนั นอกจากนั้นส่วนหู
ของกระต่ายท่ีติดประกอบกบัส่วนของใบหนา้ สามารถหยบิจบัมาสวมกอด และห่อหุม้ร่างกายได ้
ดา้นวสัดุ มีการเลือกใชผ้า้ท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน โดยเนน้ไปท่ีผา้ขนในแบบต่างๆ เพื่อให้
พื้นผวิมีความนุ่มมากยิง่ข้ึน และเพิ่มผา้หนงัเขา้มา เพื่อสร้างความแตกต่างทางผวิสัมผสั อีกทั้งใชผ้า้
ท่ีมีสีสัน และลวดลายมากข้ึน เพื่อใหมี้ความหลากหลายในการเยบ็ต่อประกอบกนั พร้อมทั้งเพิ่ม
พื้นผวิดว้ยการบรรจุนุ่น และเมล็ดธญัพืชชนิดต่างๆ เขา้ไป จึงเกิดพื้นผวิในลกัษณะต่างๆ ทั้งเรียบ 
และขรุขระ ซ่ึงแตกต่างจากผลงานช้ินท่ี 1 นอกจากน้ียงัมีการบรรจุของเล่นเพิ่ม เขา้ไปในส่วนต่างๆ  
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ใหผู้ช้มไดรั้บสัมผสัทางเสียง เม่ือเขา้มามีปฏิสัมพนัธ์กบัช้ินงาน ดว้ยการบีบ การกอด และการเขยา่ 

เป็นตน้ 

จากการสร้างสรรคผ์ลงานประติมากรรมนุ่มทั้งสองช้ิน  สามารถสรุปผลทางดา้นอิทธิพล 

และแรงบนัดาลใจท่ีไดรั้บจากส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนศิลปินทั้งสอง โจแอนนาและเออเนสโต ไดด้งัน้ี    

 ดา้นเน้ือหาท่ีใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงาน เป็นเร่ืองเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการท่ีจะถ่ายทอด

จินตนาการแห่งความสุข สนุกสนาน และผอ่นคลาย จากความทรงจ าในวยัเยาวข์องขา้พเจา้ ไปสู่

พื้นท่ีแห่งความจริง ซ่ึงหมายถึงพื้นท่ีทางสังคม ใหผู้ช้มสามารถเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในโลกแห่ง

จินตนาการน้ี โดยวธีิการเปิดโอกาสใหผู้ช้มเขา้มามีปฏิสัมพนัธ์ร่วมกบัช้ินงาน ดว้ยวธีิการนัง่ สัมผสั 

และโอบกอด อนัเน่ืองมาจากอิทธิพลท่ีไดรั้บในผลงานของเออร์เนสโต เนตโต ท่ีตอ้งการสร้างพื้นท่ี

แห่งความผอ่นคลาย ใหธ้รรมชาติเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินชีวติของมนุษย ์ อีกทั้งการใช้

วสัดุ และกลวธีิการน าเสนอผลงานของขา้พเจา้ยงัมีนยัยะแสดงออกถึงความเป็นเพศหญิง กล่าวคือ 

จากการเลือกใชว้สัดุ ลวดลาย สีสัน ท่ีปรากฎบนผลงาน อีกทั้งเทคนิคการเยบ็ปักถกัร้อย ซ่ึงไดรั้บ

อิทธิพลมาจากผลงานของโจแอนนา วาสคอนเซลอส ท่ีตอ้งการส่ือถึงความเป็นสตรีนิยม จากการใช้

วสัดุ และเทคนิคท่ีหลากหลายนั้น 

 ดา้นรูปแบบ และประเภทของการน าเสนอนั้น ขา้พเจา้ไดรั้บอิทธิพลจากศิลปินทั้งสอง   

ท่านร่วมกนั โดยสามารถสรุปลกัษณะพิเศษในผลงานประติมากรรมนุ่มของทั้งสองท่านไดด้งัน้ี            

โจแอนนา น าเสนอผลงานซ่ึงผูช้มสามารถไดรั้บสุนทรียะทางความงามผา่นสี รูปทรง และการ

ตกแต่งอยา่งตระการตา ในขณะท่ีผลงานของเออร์เนสโต ผูช้มเขา้มาเป็นส่วนหน่ึง และรับสุนทรียะ

ทางความงามท่ีลึกซ้ึงผา่นการรับสัมผสัดว้ยประสาทรับรู้ส่วนต่างๆ ดงันั้นขา้พเจา้จึงน าเอาความ

พิเศษเหล่าน้ีมาใชเ้ป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคผ์ลงานประติมากรรมนุ่มของตน เพื่อท าให้

ผูช้มสามารถเขา้ใจถึงวตัถุประสงคใ์นการสร้างสรรคข์องขา้พเจา้ไดอ้ยา่งชดัเจนมากยิง่ข้ึน   โดย

สามารถกล่าวถึงลกัษณะของอิทธิพลในการสร้างสรรคด์า้นรูปแบบโดยละเอียดดงัน้ี 

 ทางดา้นรูปทรงท่ีใชใ้นผลงานของขา้พเจา้ ไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจากผลงานของโจแอนนา 

วาสคอนเซลอส ท่ีใชรู้ปทรงมาจากส่ิงมีชีวติน ามาดดัแปลงใหเ้กิดเป็นรูปทรงนามธรรม และก่ึง

นามธรรม ตลอดจนรูปทรงจากวตัถุในชีวติประจ าวนั รวมถึงการท าใหรู้ปทรง มีมวล และปริมาตร 

จากการบรรจุนุ่น หรือใยสังเคราะห์ ใหมี้ความนุ่ม และแน่นทึบ โดยขา้พเจา้เลือกใชรู้ปทรงของ
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ส่ิงมีชีวติ และรูปทรงของวตัถุในชีวติประจ าวนัน ามาประกอบกนั กล่าวคือ รูปทรงของส่ิงมีชีวติ 

ไดแ้ก่ แมว และกระต่าย ซ่ึงเป็นสัตวท่ี์มีความผกูพนัตั้งแต่วยัเด็ก อีกทั้งยงัเป็นตุก๊ตาท่ีมารดาเคยมอบ

ให ้ ขา้พเจา้น าแรงบนัดาลใจน้ีมาสร้างสรรคผ์สมผสานกบัจินตนาการใหเ้กิดรูปทรงก่ึงนามธรรมท่ี

แปลกตา โดยใหมี้รูปทรงหลกัเป็นส่วนของใบหนา้ เพิ่มมวลใหอ้ยูใ่นทรงกลม เพื่อใหเ้กิดความรู้สึก

นุ่มแน่น น่าสัมผสั เหมือนดงัลกัษณะของแมว และกระต่าย อีกทั้งน าส่วนท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของสัตว์

ทั้งสองชนิดน้ี คือ ส่วนของใบหู มาใชเ้ป็นจุดเด่นของรูปทรง ประกอบกบัการตดัเยบ็รูปทรง                 

ท่ียืน่ยาวออกมาจากส่วนของรูปทรงหลกันั้น ซ่ึงยงัคงไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจากผลงานของโจแอน

นาเช่นกนั ส่วนรูปทรงของวตัถุในชีวติประจ าวนั คือ เกา้อ้ี โดยเกา้อ้ีมีความหมายถึงการหยดุพกั 

ดงันั้นขา้พเจา้จึงน าเอาภาพลกัษณ์ของสัตว ์ ซ่ึงมีความหมายถึงความรัก ผสานเขา้กบัเกา้อ้ีท่ีสร้าง

ความรู้สึกผอ่นคลายผนวกรวมเขา้ไวด้ว้ยกนั ทั้งน้ีผูช้มสามารถเขา้มานัง่ หรือร่วมเล่นกบัผลงานได ้

 การเลือกใชสี้ไดรั้บอิทธิพลจากโจแอนนา วาสคอนเซลอส โดยผลงานของขา้พเจา้ ใชสี้สัน

สดใส เพื่อโนม้น าความรู้สึกของผูช้มใหเ้กิดความสุข มีการใชก้ารตดักนัของค่าน ้าหนกัสี เพื่อ

กระตุน้เร้าต่อความรู้สึกใหส้ัมพนัธ์ไปกบัแนวคิดเร่ืองความสุข ความสนุกสนาน ซ่ึงสีทั้งหมดเกิด

จากสีของวสัดุผา้ และอุปกรณ์ตกแต่งอ่ืนๆ   

 กลวธีิ และการตดัเยบ็ไดรั้บอิทธิพลจากโจแอนนา วาสคอนเซลอส ตั้งแต่การใชโ้ครงสร้าง

ภายในของรูปทรงท่ีแขง็แรง มีความมัน่คง จากการเลือกใชว้สัดุเน้ือแขง็ ไดแ้ก่ ไม ้ และเกา้อ้ี ก่อน

น ามาหุม้ดว้ยผา้หลากชนิด ท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนัทั้ง ลวดลาย สี และพื้นผวิ เช่น ผา้ก ามะหยี ่ผา้ขน

สัตว ์ ผา้หนงั ผา้สีเรียบ ผา้ท่ีมีลวดลาย เป็นตน้ ซ่ึงท าใหผ้ลงานมีสีสัน และรายละเอียดท่ีน่าสนใจ 

สร้างความน่าหลงใหล ดึงดูดใจใหแ้ก่ผูช้มอยากเขา้มาสัมผสั ผา่นทางเทคนิคการเยบ็ต่อประกอบติด

ผา้เขา้ดว้ยกนัแบบโจแอนนา โดยมีทั้งการน าผา้มาซอ้นทบั และเยบ็ติดกนั การสร้างลวดลายจากการ

ตดัผา้เป็นรูปทรงต่างๆ แลว้น ามาเยบ็ติดให้เป็นเน้ือเดียวกนั ลายจากการปักของเส้นดา้ย และไหม

พรม การตดัผา้มาถกัเป็นเปีย การเพิ่มมิติในบางส่วน ท่ีไม่ใหมี้เพียงพื้นผวิท่ีเรียบแบน แต่สร้างพื้นผวิ

ใหมี้ความนูน จากการบรรจุนุ่น หรือใยสังเคราะห์เขา้ไปในบางจุด และเยบ็ปิด อีกทั้งการใชเ้ชือก

ไหมพรมชนิดต่างๆ มาสร้างสรรคต์กแต่ง ผา่นการถกัโครเชต ์หรือนิตต้ิงให้เกิดเป็นรูปทรงสอง และ

สามมิติ น ามาต่อติดประกอบกนัอยา่งกลมกลืน อีกทั้งน าไหมพรมสีต่างๆ มาท าใหเ้ป็นกอ้นกลม 

รวมถึงการใส่รายละเอียดจากการใชอุ้ปกรณ์ตกแต่งต่างๆ เพื่อเพิ่มความสวยงามดูหรูหรา เช่น เล่ือม 

ลูกปัด กระดุม เป็นตน้  
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 ดา้นการน าเสนอผลงานไดรั้บอิทธิพลจากผลงานของเออร์เนสโต เนตโต ในส่วนของการ

มุ่งเนน้ใหผู้ช้มเขา้มามีปฏิสัมพนัธ์ร่วมกบัช้ินงาน ผา่นวิธีการสัมผสั สวมใส่ และเอนกายลงบน

ช้ินงาน โดยผลงานของขา้พเจา้เปิดโอกาสใหผู้ช้มสามารถเขา้มาสัมผสักบัความนุ่ม ดว้ยวธีิการนัง่ 

เพื่อสร้างความรู้สึกถึงการพกั และการผอ่นคลาย ประกอบกบัยงัรับอิทธิพลของเออเนสโตในเร่ือง

ของการบรรจุวตัถุอ่ืน เช่น เคร่ืองเทศ เมล็ดพนัธ์ุท่ีใหก้ารสัมผสัรับรู้แตกต่างออกไป มากกวา่เพียง

ความนุ่ม ดงันั้นขา้พเจา้จึงบรรจุเมล็ดธญัพืชชนิดต่างๆ เพื่อสร้างพื้นผวิท่ีแปลกใหม่ รวมทั้งซ่อน

วตัถุท่ีท าใหเ้กิดเสียง เช่น กระพรวน และของเล่นต่างๆ ไวใ้นผลงานเพื่อใหผู้ช้มเกิดความสนุกสนาน

มากยิง่ข้ึน 

 จากการศึกษาถึงผลงานของโจแอนนา และเออร์เนสโต แสดงใหเ้ห็นถึงการสร้างสรรค์

ประติมากรรมนุ่ม ท่ีมีแนวความคิด รูปทรง การใชสี้ วสัดุ เทคนิค และการติดตั้งท่ีมีลกัษณะแตกต่าง

กนั โดยผลงานของโจแอนนนั้น มุ่งน าเสนอถึงประเด็นทางดา้นต่างๆ ผา่นผลงานขนาดใหญ่มีพลงั 

ดว้ยการใชว้สัดุอยา่งหลายหลาย ซ่ึงสามารถวางแผนการจดัการไดอ้ยา่งช านาญจนน่าหลงใหล 

แสดงใหเ้ห็นถึงศกัยภาพในการท างานท่ีเทียบเท่าเพศชาย ส่วนผลงานของเออร์เนสโต แสดงใหเ้ห็น

ถึงความอ่อนโยนท่ีมีอยูใ่นเพศชาย โดยมุ่งถ่ายทอดแนวความคิดผา่นการน าเสนอผลงานปฏิสัมพนัธ์ 

ท่ีสามารถรวบรวมทุกองคป์ระกอบของธรรมชาติ และมนุษยเ์ขา้ไวด้ว้ยกนัอยา่งกลมกลืน ก่อใหเ้กิด

การแปรสภาพเป็นรูปทรงใหม่ นบัเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือระหวา่งศิลปิน ศิลปะ และผูช้ม 

จากคุณสมบติัพิเศษท่ีขา้พเจา้ไดศึ้กษามาขา้งตน้นั้น ท าใหข้า้พเจา้ไดเ้รียนรู้ถึงกระบวนการศึกษา

วเิคราะห์ผลงาน ตลอดจนการสร้างสรรคผ์ลงานอยา่งเป็นระบบ ดว้ยความตั้งใจ และความมุ่งมัน่น้ี

ไดข้บัเคล่ือนกระบวนการทั้งหมด จนเกิดเป็นผลงานประติมากรรมนุ่ม เพื่อแบ่งปันพื้นท่ีแห่งสีสัน 

และสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผลงานกบัผูช้ม  
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