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การสร้างประสบการณ์ทางสุนทรียะจากสีไทย

ไพโรจน์ พิทยเมธี  
นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาทัศนศิลป์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร                                   

อาจารย์ประจำา ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คำาสำาคัญ สีไทย สีไทยโทน การปรุงสีไทย ประสบการณ์สี

 

บทคัดย่อ

จากวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยและสร้างสรรค์ผลงาน คือการสังเคราะห์องค์ความรู้เรื่อง

ของสีไทยที่กำาลังจะสูญหายและถูกลืมเลือนไป ทำาให้ภูมิปัญญาการปรุงสีไทยหายไปและ ทำา

ให้ระดับค่าสีที่มีลักษณะสีคล้ำาแบบไทยผิดเพี้ยนไป ชื่อเรียกสีไทยและคติความเชื่อของการ

ใช้สีไทยหายไปด้วย การศึกษาการใช้สีไทย การปรุงสีไทยแบบโบราณ ทั้งจากผู้เชี่ยวชาญ

และจากตำาราและจากหนังสือต่าง ๆ แล้วจึงนำาองค์ความรู้เหล่านี้มาสังเคราะห์แล้วมาจัด

ทำาฐานข้อมูลสี ชุดค่าสี ตามระบบสีแบบสากล และศึกษาความเชื่อของการใช้สีของศาสนา
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พุทธที่มีหลายมิติที่ลึกซึ้ง แล้วจึงนำาองค์ความรู้ที่ได้มาสร้างสรรค์ผลงานในหัวข้อ การสร้าง

ประสบการณ์สุนทรียะจากสีไทย ตามทฤษฎีประสบการณ์สี Color Experience ผ่านมุมมอง

ทางจิตวิทยาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เรื่องของสีไทยได้ดีที่สุด ในแนวทางของศิลปะแบบจัดวาง 

(Installation) เพื่อที่จะให้ผู้เข้าชมได้เข้าไปมีประสบการณ์กับสีไทยในหมู่สีต่าง ๆ ผ่านงาน

สร้างสรรค์อันเป็นผลสัมฤทธิ์ทางศิลปกรรม เพื่อให้ผู้ชมได้เห็นได้สัมผัสสุนทรียะสีไทยโทน

ที่แตกต่างจากสีสากล คือสุนทรียะในสัญลักษณ์ของการใช้สีไทยตามคติความเชื่อที่เป็น

เอกลักษณ์ เช่น ใช้สีแดงที่แทนบรรยากาศของสวรรค์ เป็นต้น

สุนทรียะในวัสดุสีไทยโทนที่ล้วนมาจากธรรมชาติ สุนทรียะในค่าสีไทยที่มีความหม่นสวยงาม 

เพราะเป็นสีที่มาจากธรรมชาติ สุนทรียะในชื่อเรียกสีไทยที่นำามาตั้งชื่อผลงานแต่ละชุดคือ 

ทองพุทธะ ครามหยาดมหานทีสีทันดร และชาดดาวดึงส์ ประโยชน์ของการวิจัยและ

สร้างสรรค์ในครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมไม่ให้สูญหายไปเท่านั้น แต่

เป็นการสร้างมาตรฐานของชุดสีไทยตามระบบสีแบบสากล เพื่อให้นำาไปสร้างสรรค์ผลงาน

ศิลปะและการออกแบบได้ง่ายและแพร่หลายยิ่งขึ้น

ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

"สี" เป็นองค์ประกอบหลักหนึ่งในงานทัศนศิลป์ มีอิทธิพลอย่างยิ่งในการแสดงอารมณ์ ความ

รู้สึกไปจนถึงบุคลิกภาพเฉพาะตน "สีไทย"เป็นต้นทุนอันแสดงถึงอัตลักษณ์เฉพาะของไทย ที่

มีความโดดเด่นอย่างยิ่งในเรื่องการเรียกชื่อของสี เช่น สีนำ้าไหล สีเสน สีหงสบาท ฯลฯ ซึ่ง

ชือ่เรยีกเหลา่นีม้ทีีม่าทีน่า่สนใจ รวมทัง้วธิกีารปรงุสหีรอืการผลติสจีากวสัดทุีม่าจากธรรมชาต ิ

การเลือกใช้ค่าสีที่มีแบบอย่างเฉพาะ (Style) รวมถึงเทคนิควิธีการนำาไปใช้ และคติความเชื่อ

ในการใช้สีที่เป็นเอกลักษณ์

องค์ความรู้เรื่องสีไทย เป็นความรู้เฉพาะตนของครูช่างเฉพาะกลุ่ม ยังไม่มีการเผยแพร่ และ

นำามาประยุกต์ใช้ในงานศิลปะและการออกแบบอื่น ๆ  เนื่องจากเป็นองค์ความรู้ที่ยังไม่มีการ 

จัดการอย่างเป็นระบบ และค่อย ๆ  สูญหายเข้าไปทุกที จากความสำาคัญและที่มาของปัญหา

ที่กล่าวมาข้างต้น จึงจำาเป็นต้องมีการจัดการองค์ความรู้เรื่องสีไทย โดยการสร้างมาตรฐาน 

ทำาให้สะดวกต่อการนำาไปใช้สร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวอย่างผลงานศิลปะและการออกแบบ

ที่สร้างสรรค์ขึ้นจากสีไทย เพื่อนำาไปสู่การอนุรักษ์ สืบทอด ส่งต่อองค์ความรู้ เผยแพร่ให้เกิด
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การใช้ "สีไทย" อย่างกว้างขวางและร่วมยุคร่วมสมัยได้อย่างกลมกลืน และเอาองค์ความรู้

ทั้งหมดเหล่านี้มาสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมในแนวทางของการสร้างประสบการณ์ทาง

สุนทรียะจากสีไทยเป็นประสบการณ์ตรงของการเรียนรู้ที่สำาคัญ เพื่อให้ผู้ชมได้เห็นได้สัมผัส

ความงามที่แตกต่างจากสีสากล คือ คติความเชื่อของการใช้สีไทย วัสดุสีไทย ค่าสีที่มาจาก

ธรรมชาติ และความงามของชื่อเรียกสีไทยที่ทำาให้เข้าใจสีได้ง่ายและลึกซึ้งยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยและสร้างสรรค์ผลงาน

1. เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้เรื่องการใช้สีไทย การปรุงสีไทยแบบโบราณ แล้วนำามาจัดทำา 

ฐานข้อมูลสี ชุดสี เพื่อวิเคราะห์เทียบค่ามาตรฐานของชุดสีไทย ตามระบบสีแบบสากล เพื่อ

ที่จะได้ เป็นการอนุรักษ์มรดกทางภูมิปัญญาของชาติเอาไว้ และเพื่อง่ายต่อการนำาไปใช้ได้

สะดวกยิ่งขึ้น 

2. เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาแนวพุทธวิธีด้านคติความเชื่อในการใช้สีแบบไทย

3. เพื่อการนำาภูมิปัญญาเรื่องสีไทยมาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในแบบร่วมสมัยในหัวข้อ “การ

สร้างประสบการณ์สุนทรียะจากสีไทยโทน”

4. เพื่อให้ผู้ชมเกิดการเรียนรู้เรื่องวัสดุสีไทย ค่าสีไทย วัสดุสีไทย ชื่อเรียกสีไทย และคติ 

ความเชื่อในการใช้สีไทยที่เป็นเอกลักษณ์ผ่านการมีประสบการณ์จากผลงานศิลปะ

นิยามศัพท์/คำาสำาคัญ (Keywords) ของโครงการวิจัยและส้างสรรค์

1. สีไทย หมายถึงสีไทยในงานจิตรกรรมไทยประเพณี สีไทยในงานทำาสีหัวโขน และสีไทย

ในสีย้อมผ้าต่าง ๆ เป็นสีที่มีการปรุงและผลิตสีใช้กันเองตั้งแต่สมัยโบราณ เป็นวัสดุสีจาก

ธรรมชาติทั้งสิ้น มีชื่อเรียกสีและค่าสีที่เป็นเอกลักษณ์ มีคติความเชื่อ และมุมมองในการใช้

สีที่เฉพาะตัวอย่างโดดเด่น

2. สีโบราณ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้กล่าวไว้ ว่าสีโบราณ 

เช่น สีชาด สีขาบ สีคราม สีหงเสน ฯลฯ ต่างกับสีทั่ว ๆ ไปที่เรารู้จักกันดีว่าสีขาว สีดำา     

ส ีแดง สเีขยีว สเีหลอืง สฟีา้ เปน็ตน้ เชน่ สทีาบา้น สยีอ้มผา้ สวีาดภาพ ซึง่นา่จะหมายความ

ว่าสีโบราณคือสีไทยที่มีชื่อเรียกโดยเฉพาะกันในหมู่ช่างศิลปะไทย ไม่ใช่คำาเรียกสีสามัญโดย
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ทั่วไป และมีการใช้กันมาตั้งแต่สมัยโบราณนานมาแล้ว

3.สีไทยโทน การรวบรวมเรื่องของสีไทยและสังเคราะห์องค์ความรู้เรื่องของสีไทย โดยเทียบ

สีไทยเป็นระบบสีพิเศษ (Solid Color) เทียบค่าสีโดยใช้ระบบ CMYK และตั้งชื่อเรียกสี ไทย

ทับศัพท์ภาษาอังกฤษ รวมทั้งตั้งรหัสสีไทย สร้าง Swatch Library Thaitone ในโปรแกรม 

คอมพิวเตอร์สำาเร็จรูปเพื่อการออกแบบ จัดหมวดและหมู่สีไทยอย่างเป็นระบบให้เหมือนกับ

ชุดสีในมาตรฐานสากล โดยมีการตั้งชื่อเรียกใหม่ว่าสีไทยโทน โดย ไพโรจน์ พิทยเมธี เพื่อ

ให้เกิดการใช้ที่ง่ายได้มาตรฐาน และแพร่หลายเป็นสากลยิ่งขึ้น

4. การปรุงสีไทย หมายถึงการเรียกกรรมวิธีผลิตสีไทยผ่านกรรมวิธีจากภูมิปัญญาที่ สืบทอด

มายาวนาน ที่ล้วนมาจากธรรมชาติ

พื้นฐานความคิดของการสร้างสรรค์

แรงบันดาลใจจากสีไทยเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมอันแสดงถึงอัตลักษณ์เฉพาะของไทยที่มี 

ความโดดเด่นอย่างยิ่งในเรื่องของการเลือกใช้สีให้สอดคล้องกับคติความเชื่อของไทย เรื่อง

ของวัสดุสี วิธีการปรุงสี ค่าสีที่แตกต่าง และเรื่องของชื่อเรียกสีที่ไพเราะและมีความหมาย 

มีประวัติความ เป็นมาที่น่าสนใจ จึงเป็นที่มาของแรงบันดาลใจในการทำาโครงการวิจัยและ

สร้างสรรค์ในครั้งนี้ เพื่อให้เห็นถึงสุนทรียะความงามในคติความเชื่อของการใช้สีสุนทรียะใน

ตัววัสดุสี สุนทรียะในค่าสี และสุนทรียะความงามในชื่อเรียกสีไทยโทนที่ไพเราะ เข้าใจได้

ง่ายและมีความลึกซึ้งยิ่งขึ้น ซึ่งการวิจัยและการสร้างสรรค์ในครั้งนี้จะเป็นต้นแบบของการนำา 

“สีไทย” มาใช้เป็นสื่อใหม่ เป็นแรงบันดาลใจใหม่ในบริบทและความงามของสีไทยที่กล่าว

มาแล้วข้างต้น เพื่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะรูปแบบไทยร่วมสมัยอย่างแพร่หลายในวง

กว้างมากขึ้น และให้ "สีไทย" ที่มีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่กำาลังจะสูญหาย สามารถคงอยู่

อย่างมีชีวิต ที่พัฒนาและเติบโตร่วมไปกับสังคมไทย ทั้งในปัจจุบันและสืบไปในอนาคตต่อ

ไป

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสีไทยมีเป็นเป็นจำานวนมาก มีผู้สนใจศึกษาใน 

ประเด็นต่าง ๆ กัน เช่น น. ณ ปากน้ำา กล่าวถึงสีในศิลปะไทย สมชาติ มณีโชติ และ 

อาจารย์วิทย์ พิณคันเงิน ศึกษาเรื่องชื่อสีวัสดุต้นกำาเนิดและคุณลักษณะของสี กุลพันธาดา 

จันทร์โพธิ์ศรี และ ชมพูนุท ประศาสน์เศรษฐ ได้นำาเอากระบวนการและเครื่องมือทาง

วิทยาศาสตร์มาศึกษาผงสี ดูโครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมีจนได้ค่าวัสดุสีที่แท้จริง
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รศ.สน สีมาตรัง ศึกษาเรื่องสีในด้านศิลปะไทย วรรณิภา ณ สงขลา ศึกษาเรื่องชื่อสีโบราณ

จุลทัศน์ พยาฆรานนท์ เชี่ยวชาญในเรื่องสี ในศิลปะไทยและสูตรการปรุงสี วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 

กล่าวถึงสีในแง่ที่เป็นภูมิปัญญาของช่างไทย และอมร ศรีพจนารถ กล่าวถึงการใช้สีในงาน

จิตรกรรมและหัวโขน นอกจากนั้นยังมีบทความ และวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาที่มุ่ง

ศึกษาสีที่ปรากฏในงานจิตรกรรมฝาผนังตามวัดสำาคัญต่าง ๆ อยู่จำานวนหนึ่ง ในประเด็น

การเทียบสีไทยกับสีสากล หรือระบบสีเพื่อการสร้างสรรค์ต่อยอดเป็นผลงานศิลปะและการ

ออกแบบ มวีทิยานพินธเ์รือ่งการออกแบบคูม่อืการใชส้ไีทยสำาหรบันกัออกแบบของ พทิยพ์นัธ ์

สิธิรักษ์ และการวิเคราะห์องค์ประกอบการออกแบบเลขนศิลป์ที่แสดง เอกลักษณ์ไทยของ 

ไพโรจน์ พิทยเมธี ที่ข้อมูลเรื่องสีไทยเป็นส่วนหนึ่งในวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท นอกจาก

นั้น ศักดา ศิริพันธ์ุ ยังได้เขียนหนังสือ สีในศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และ อุตสาหกรรม 

ที่ ได้ เทียบสีไทยกับระบบสีมันเซลล์และซีไออีทั้ งหมด 50 สี พิชญดา เกตุ เมฆ                           

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้วิจัยคำาเรียกสีไทยดั้งเดิม (Complete Study 

of Traditional Thai Colour Naming in Mural Paintings and Khon Mask) และได้รับการ

ตพีมิพ ์เผยแพรใ่นตา่งประเทศ กาญจนา นาคสกลุ ศกึษาคำาเรยีกสใีนภาษาไทย จากวรรณคดี

ไทย และ ล่าสุดกับผลงานวิจัยและสร้างสรรค์จิตรกรรมร่วมสมัยในระดับดุษฎีบัณฑิตในชื่อ 

สีแห่งพุทไธสวรรย์ของพิชัย ตุรงคินานนท์ ที่เปรียบเทียบสีในผลงานจิตรกรรมไทยในพระที่

นั่งพุทไธสวรรย์ มาสร้างสรรค์จิตรกรรมร่วมสมัย เป็นต้น

จากผลงานวิจัยอ้างอิงที่ยกตัวอย่างมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่าผู้เชี่ยวชาญ และผลงานวิจัยของ

แต่ละคนจะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องต่าง ๆ ของสีไทยเฉพาะทางยังไม่ได้มีการบูรณาการ

องค์ ความรู้ในแง่มุมต่าง ๆ มาเรียบเรียงและรวบรวม และนำาไปต่อยอดสร้างสรรค์เป็นผล

งานศิลปะและ การออกแบบร่วมสมัยแบบครบวงจร การวิจัยสร้างสรรค์ในครั้งนี้จึงมีลักษณะ

เด่นในการสังเคราะห์ องค์ความรู้เรื่องของสีไทย โดยเทียบสีไทยเป็นระบบสีพิเศษ (Solid 

Color) เทียบค่าสีโดยใช้ระบบ CMYK และตั้งชื่อเรียกสีไทยทับศัพท์ภาษาอังกฤษ รวมทั้งตั้ง

รหัสสีไทย สร้าง Swatch Library Thaitone ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาเร็จรูปเพื่อการ

ออกแบบ จัดกลุ่มและหมวดสีไทยอย่างเป็นระบบให้เหมือนกับชุดสีในมาตรฐานสากล โดย

มีการตั้งชื่อเรียกใหม่ว่าสีไทยโทน เพื่อให้เกิดการใช้ที่ง่าย ได้มาตรฐาน และแพร่หลายเป็น

สากลยิ่งขึ้น และที่สำาคัญคือการนำาองค์ความรู้เรื่องสีไทยไปสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เพื่อให้

เกิดกระบวนการเรียนรู้และมีประสบการณ์จากสีไทยผ่านผลงานสร้างสรรค์ ซึ่งถือว่าเป็น 

กระบวนการเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและก่อให้เกิดการจดจำาได้ดีที่สุด (ภาพที่ 1)
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แนวความคิด

แนวคิดของกรอบการวิจัยและสร้างสรรค์เรื่อง การสร้างประสบการณ์ทางสุนทรียะจากสีไทย 

ในครั้งนี้ จะยึดถือจากข้อแตกต่างในเรื่องความงามของสีไทยกับสีสากลใน 4 ประเด็นดังนี้

1. สุนทรียะความงามของการนำาสีไทยไปใช้ในเรื่องของคติความเชื่อความศรัทธา 

2. สุนทรียะความงามของวัสดุสีไทยและการปรุงสี

3. สุนทรียะความงามค่าสีไทย

4. สุนทรียะความงามของชื่อเรียกสีไทย

ซึ่งจะเป็นข้อที่แตกต่างที่สำาคัญให้กับการวิจัย และการสร้างสรรค์ผลงานในครั้งนี้ ความ 

พยายามหาคติความเชื่อของการใช้สีที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นแตกต่างจากทางตะวันตก 

ความพยายามหาวัสดุสีที่แท้จริงพร้อมกับหาวิธีการปรุงสีตามวิธีการโบราณไปพร้อมกัน เพื่อ

ที่จะได้รู้ค่าสีที่แท้จริง และเพื่อต้องการพิสูจน์ให้แน่ชัดว่าคำาเรียกสีที่เรียกชื่อต่าง ๆ กันนั้น

มีสีใดบ้างที่น่าจะเป็น “สีเดียวกัน” โดยพิจารณาจากวัสดุต้นกำาเนิดที่เหมือนกัน ย่อมให้ค่า

สีที่เหมือนกัน และความพยายามที่จะรวบรวมคำาเรียกสีจากหลาย ๆ แหล่งโดยเฉพาะจาก

เอกสารโบราณ จากผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และจากการสัมภาษณ์ครูช่างโดยตรง ซึ่งเป็นการ

รวบรวมข้อมูลที่สำาคัญได้ค้นพบชื่อเรียกสีเพิ่มเติมจากข้อมูลเดิม เป็น 168 สี

ซึ่งจากผลของการวิจัยจะนำาไปสู่การสร้างสรรรค์ที่มีการแบ่งผลงานออกเป็น 3 ชุด 3 ห้อง 3 

สี โดยเลือกใช้แม่สีไทย 3 หมู่สี คือ หมู่สีทอง หมู่สีแดง และ หมู่สีคราม ในแต่ละชุดสีจะ

ต้องมีแนวคิดสุนทรียะความงามที่แตกต่างจากสีสากลทั้ง 4 ข้อนี้แฝงเข้าไปด้วย คือการใช้

สัญลักษณ์ในคติความเชื่อในเรื่องของสีจากแนวคิดของศาสนาพุทธนิกายเถรวาท ผ่านวัสดุ

สขีองสไีทย ผา่นคา่สตีัง้ชือ่ผลงานจากชือ่เรยีกสเีพือ่แทนสญัลกัษณใ์นความหมายของสแีตล่ะ

สีที่แตกต่างกัน และมีการแทนค่าของรูปทรง 3 รูปทรง ในแต่ละสีเพื่อให้การสื่อความหมาย

ตามคติที่เป็นสัญลักษณ์มีความชัดเจนยิ่งขึ้น (ภาพที่ 2)

ทฤษฎีที่ใช้คือทฤษฎี ศิลปะคือประสบการณ์ Art as Experience

จอห์น ดิวอี้ นักปรัชญาชาวอเมริกัน มีความเห็นว่าศิลปะคือประสบการณ์ คือการที่เรามี 
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ประสบการณ์ที่สำาคัญน่าพอใจเป็นพิเศษ เราจะจำาประสบการณ์นั้นได้ฝังใจ แบบนี้เรียกว่า 

ประสบการณ์แท้ ประสบการณ์แท้มีระเบียบ มีเอกภาพทุกส่วนทุกตอนมีความหมายมีความ 

สำาคัญ มีอารมณ์ที่เด่นชัด มีโครงสร้างตลอดทั้งประสบการณ์นั้น เช่นเดียวกับการได้เข้าไป

มี ประสบการณ์กับผลงานศิลปะ 1

ทฤษฎีประสบการณ์สี Color Experience

ทฤษฎีประสบการณ์สี Color Experience ผ่านแนวคิดด้านจิตวิทยาในแขนงต่าง ๆ  2 มีส่วน 

สำาคัญในการใช้เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ครั้งนี้ อาทิเช่น ใช้แนวคิดประสบการณ์

สีทางจิตวิเคราะห์ โดยนำาประสบการณ์สีที่เป็นประสบการณ์ที่ผู้ชมอาจจะเคยจะประสบมา

จากการได้ไปเห็นบรรยากาศสีตามวัดและพุทธสถานมาบ้างแล้ว จึงย่อมเป็นประสบการณ์สี

ฝังอยู่ในจิตใต้สำานึก เมื่อได้เห็นผลงานสร้างสรรค์ในครั้งนี้จะทำาให้หวนคิดถึงประสบการณ์

สีที่ผ่านมาได้ หรือการสร้างประสบการณ์จากสีไทยในผลงานครั้งนี้จะทำาให้มีประสบการณ์

สีฝังอยู่ในจิตใต้สำานึกได้เช่นเดียวกัน การใช้ทฤษฎีประสบการณ์สีทางมนุษยนิยม คือการได้

เข้าไปมีประสบการณ์สีในสภาวะสีที่จำาลองบรรยากาศของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ในห้องสีแดง

เป็นความต้องการที่เกินเป้าหมายชีวิต เป็นการได้จำาลองเข้าไปสู่สวรรค์และยืนต่อหน้าความ

เป็นสถานที่แห่งความศักดิ์สิทธิ์ ได้เป็นตนในแบบอุดมคติ (Ideal Self) ตามแนวคิดของ Carl 

Jung ที่ได้เข้าไปอยู่ในสภาวะที่เป็นทิพย์นั่นเอง ส่วนทฤษฎีประสบการณ์สีทางสังคม

วัฒนธรรมเป็นทฤษฎีที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงมากที่สุด เพราะผลงานสร้างสรรค์ในครั้งนี้

มาจากประสบการณ์ของผู้วิจัยที่มาจากศิลปวัฒธรรม การใช้สีตามคติความเชื่อทางพุทธ

ศาสนาแบบเถรวาทสู่การสร้างสรรค์ที่จะจำาลองประสบการณ์ที่แสดงความเป็นไทยให้ผู้ชม

ได้เข้ามามีส่วนร่วมรับรู้ถึงประสบการณ์นั้น จะถือว่าเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมโน้มน้าวใจ

ผู้ชมให้รู้สึกชื่นชมในความงามของสีไทยด้วย ส่วนแนวคิดประสบการณ์สีด้านปัญญานิยม มี

ส่วนเป็นอย่างยิ่งในการเลือกใช้การนำาเสนอในรูปแบบศิลปะ Installation เพื่อให้ผู้ชมเข้ามา

มีส่วนร่วม เข้ามาอยู่ในบรรยากาศของสีที่สร้างขึ้นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ทั้งการรับรู้ (Per-

ception) และการหยั่งเห็น (Insight) ที่ลึกซึ้งมากกว่าการรับรู้ขึ้นไปอีก ก่อให้เกิดความคิด 

แบบหยั่งรู้ (Intuition) ซึ่งเป็นการคิดหาเหตุผลอย่างอิสระที่สามารถพัฒนาเป็นความคิด 

สร้างสรรค์ได้ และได้ใช้ทฤษฎีเครื่องหมายจากสัญลักษณ์แทนค่าความหมายแทรกตัวในผล

งานสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดการค้นหาและตีความตามทฤษฎีพัฒนาทางสติปัญญาของ       

บรุนเนอร์ (Jerome Bruner) ว่าการเรียนรู้เกิดจากการค้นพบด้วยตัวเอง (Discovery Lerning) 
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ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่ได้ผลดีที่สุด แนวคิดประสบการณ์สีด้านพฤติกรรมนิยมถูกใช้ในงาน

สร้างสรรค์ในครั้งนี้คือ การใช้รูปทรงต่าง ๆ กัน มาจับคู่กับสีตามทฤษฎีสัมพันธ์เชื่อมโยง

ของธอร์นไดค์ (Thorndike’s Connectionism Theory) ทำาให้เกิดการเรียนรู้เรื่องของสีที่จะทำา

ให้จดจำาได้ง่ายยิ่งขึ้น ส่วนทฤษฎี ประสบการณ์สีตามแนวคิดทางชีวภาพและวิวัฒนาการถู

กนำามาใชใ้นการสรา้งสรรคค์รัง้นีโ้ดยการใชพ้ืน้ทีส่ขีนาดใหญเ่พือ่หอ้มลอ้มคนดใูหเ้กดิอารมณ์

และความรูส้กึทีเ่ปลีย่นไปตามสตีา่ง ๆ  ในแตล่ะหอ้งจะเหน็ไดว้า่มกีารใชท้ฤษฎปีระสบการณ์

สี Color Experience ผ่านแนวคิดด้านจิตวิทยาครบทุกทฤษฎีข้างต้น

การใช้สีตามคติความเช่ือในศาสนาพุทธ

คติความเชื่อในการใช้สีมักปรากฏในงานศิลปกรรมไทยทุกแขนง โดยเฉพาะด้านจิตรกรรม 

ไทยที่มีการเขียนเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนาเป็นส่วนใหญ่ ถึงจะมีการใช้สีที่มีความ

หลากหลายสี แต่ก็มีสีส่วนใหญ่ที่ครอบงำาสีทั้งหมดคือสีในหมวดสีแดงเป็นปริมาณ 70 - 90% 

ในสีโดยรวมทั้งหมด อันเกิดมาจากความเชื่อในการใช้สีแดงว่าเป็นสีที่เพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ให้

กับองค์พระประธานที่เป็นสีทองได้ดี กับเป็นสีที่แทนบรรยากาศของสวรรค์ 3 เป็นสีที่แทน

พื้นที่ว่างในงานจิตรกรรมไทย และโดยสัญลักษณ์ที่ต้องการจะสื่อว่าบรรยากาศในพุทธสถาน

แห่งนั้นแทนสถานที่ของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ที่มีองค์พระพุทธประติมาเป็นองค์ประธานอยู่บน

ฐานชุกชีประดิษฐานอยู่โดยจะเห็นการยืนยันแนวคิดนี้ได้จากเรื่องเล่าจากผนังหุ้มกลอง หรือ

ผนังสกัดด้านหลังพระประธานที่มักจะเขียนเล่าเรื่องของผังไตรภูมิ ที่เห็นเขาพระสุเมรุอยู่

เป็นศูนย์กลางของจักรวาลและศูนย์กลางของผนัง บนยอดเขาสัตตบริภัณฑ์เป็นสวรรค์ชั้น

ดาวดึงส์มีพระอินทร์เป็นผู้ปกครอง ความสำาคัญของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

กับพระพุทธศาสนามากมาย คือเป็นสถานที่ฟังธรรมในเทวโลก บรรดาเทวดาทั้งหลายจะมา

ประชุมกันเพื่อฟังธรรม 4 โดยมีพระอินทร์เป็นประธาน และในพุทธประวัติยังเคยเสด็จแสดง

พระธรรมเทศนาโปรดพระพุทธมารดาที่ประทับอยู่ที่สวรรค์ชั้นดุสิตให้ลงมาฟังธรรมที่สวรรค์

ชั้นดาวดึงส์ด้วย จึงเสมือนว่าสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เป็นที่รวม และชุมนุมเหล่าเทวดาเพื่อเข้าเฝ้า

เพื่อฟังธรรมต่อหน้าพระศาสดานั่นเอง ซึ่งจะเห็นได้ว่าผนังแปหรือผนังที่อยู่ด้านข้างของพระ

ประธานที่อยู่เหนือหน้าต่างขึ้นไป ทั้งด้านซ้ายและด้านขวามักเขียน รูปเทพชุมนุมเรียงอยู่

เต็มไปหมด ดาวดึงส์ยังเป็นที่ประดิษฐานของเจดีย์จุฬามณีที่บรรจุพระเกศ และพระธาตุ

เขี้ยวแก้วของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นที่เคารพของเทพเจ้าที่สถิตอยู่ในสวรรค์ชั้นอื่น ๆ  ต่าง ก็มา

นมัสการพระเกศจุฬามณีเจดีย์เจ้านี้เป็นเป็นประจำา นอกจากนั้นบนเพดานของพุทธสถานจะ 
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ประดับประดาด้วยไม้แกะสลักหรือรูปวาดดวงดาวที่เรียกว่าดาวเพดานบนพื้นสีแดง เสมือน

ว่า เพดานคือท้องฟ้าเพราะมีดาวประดับอยู่ ซึ่งสัมพันธ์กับสีแดงในพื้นจิตรกรรมกินไปจนถึง

สีแดงของเพดาน ซึ่งแทนรังสีพระธรรมของพระพุทธเจ้าจากการตรัสรู้ที่ได้ฉาบท้องฟ้าหรือ

จักรวาลเอาไว้ ทั้งหมดจากแนวคิดนี้ทำาให้บรรยากาศภายในของศาสนสถานในประเทศไทย

จึงเป็นสีแดงเป็นอัตลักษณ์สำาคัญ สีแดงที่กล่าวถึงนี้ครอบคลุมไปทั้งหมดของหมวดหมู่สีแดง

หลายสีอาทิเช่น สีแดงชาด สีดินแดง สีดินแดงเทศ สีแดงลิ้นจี่ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีการใช้สีทองในองค์ประกอบที่มีความสำาคัญ ซึ่งส่วนใหญ่สีทองมาจากการ 

ปิดทองคำาเปลว จากความเชื่อที่ว่าสีทองเป็นโลหะที่มีค่ามากที่สุด เป็นวัสดุสีที่มีประกายใน

ตัวเองแม้มีแสงน้อย จึงมีการใช้สีนี้ในตำาแหน่งที่สำาคัญเป็นจุดเด่นที่สุดในงานจิตรกรรมไทย

และงานศิลปะไทยทั้งหมด จึงปรากฏสีทองแทนสีพระวรกายของพระพุทธเจ้า ดังคุณสมบัติ

ของมหาบุรุษว่ามีฉวีวรรณดุจสีทอง ในลวดลายเครื่องแต่งกายของกษัตริย์ ลวดลายของ

สถาปัตยกรรม เช่น โบสถ์วิหารเจดีย์ช่อฟ้าจะแปะด้วยทองคำาเปลวติดกระจกสีทอง บรอนซ์

ทองหรือวัสดุแทนสีทองเป็นต้น

รูปทรงของสีที่เป็นเอกลักษณ์ในงานศิลปะไทยกับหมู่สี ไทย

สัญลักษณ์ของสีกับรูปทรง ได้เคยถูกตีความจากผู้บุกเบิกศิลปะนามธรรมในยุคสมัยศิลปะ

สมัยใหม่ คือ วาซิลี คานดินสกี้ (Wassily Kandinsky, 1866-1944) ด้วยการสร้างทฤษฎี และ

กฎเกณฑ์ใหม่ในความรู้สึกส่วนตัวตามแนวคิดของศิลปะนามธรรม โดยมีการใช้รูปทรง 

เรขาคณิตที่ตัดทอนสิ่งต่าง ๆ  ให้เป็นรูปทรงที่เรียบง่าย การตีความรูปของสีในครั้งนั้นส่งผล

การครอบงำาศิลปะและการออกแบบในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรม ในปี 1917 เป็นอย่างมาก 

รปูทรงของ สเีหลอืง สแีดง และสนี้ำาเงนิ ตามความคดิของคานดนิสกี ้5 คอื รปูทรงสามเหลีย่ม 

ใช้สีเหลืองที่อยู่ในกลุ่มสีร้อน เป็นสีสว่าง สีแห่งความเคลื่อนไหว มีพลังและแสงสีเหลือง

เหมือนคนโรคจิต รูปทรงสี่เหลี่ยมใช้สีแดงเป็นสีที่อยู่ตรงกลางระหว่างสีสว่างและสีมืด สีแดง

เป็นสีที่สร้างจุดสนใจได้ดี รูปทรงวงกลม รูปร่างที่น่าเบื่อสมควรเป็นสีหมองคล้ำาเช่นสีน้ำาเงิน 

เป็นสีของความไม่กระตือรือร้น

และในปี 1980 ศิลปินร่วมสมัยชาวอังกฤษ เชื้อสายอินเดียชื่อว่า Anish Kapoor ได้สร้าง 

งานโดยประสานรูปทรงและสี ในผลงานของตัวเอง โดยเขามีความเชื่อว่า รูปทรงกบัสีมคีวาม
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ใกล้ชิดกัน มีส่วนที่สัมพันธ์กัน ผงสีแดงในผลงานแสดงวัสดุสัญญะของความเป็นเชื้อชาติ

และ วัฒนธรรมแบบอินเดียของศิลปิน และรูปทรงก็มีความสัมพันธ์เช่นนั้นเหมือนกัน

การตีความสัญลักษณ์ของสีในงานศิลปะไทยในผลการิจัยสร้างสรรค์ผลงานในครั้งนี้ มีความ

คล้ายกันกับรูปทรงเรขาคณิต ในแบบศิลปะสมัยใหม่ของ Wassily Kandinsky (1914) แต่ 

รูปทรงของไทยเรามีความเฉพาะมากกว่า อาทิเช่น รูปทรงจอมแห รูปทรงย่อมุมไม้สิบสอง 

และรูปทรงวงกลม โดยมีกำาหนดสัญญะใหม่พร้อมกับสีดังนี้

1 รูปทรงจอมแหแทนหมู่สีเหลือง สีทอง 

มีรูปทรงที่มีลักษณะคล้ายรูปทรงสามเหลี่ยม แต่ของไทยเราจะมีรูปทรงสามเหลี่ยมที่เป็น 

เอกลักษณ์ซึ่งมีชื่อเรียกรูปทรงว่า “สามเหลี่ยมทรงจอมแห” ซึ่งมีการศึกษาวิเคราะห์ถึงรูป

ทรง สถาปัตยกรรมไทยแบบประเพณีประเภท “อาคารเครื่องยอด” โดยศึกษาในส่วน “ยอด

อาคาร” กรณีศึกษา “ยอดบุษบก-มณฑป” อันเป็น “แม่แบบ”ของการออกแบบทรงยอดไทย

ให้กับงาน เครื่องยอดประเภทต่าง ๆ ที่ถูกออกแบบภายใต้ “รูปทรง” ที่เรียกว่า “ทรงจอม

แห” 6

รูปทรงสามเหลี่ยมจอมแหถูกกำาหนดเป็นสีเหลืองสีทอง แทนที่สัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้า 

เป็นสิ่งสูงสุดที่พึงไหว้ พึงสักการะ พึงยึดถือ สีทองที่เป็นสีที่มีค่ามากที่สุดในใจคนไทยมาช้า

นาน เปน็สทีีม่คีวามพเิศษในตวัคงสภาพความเปน็ทองไมเ่ปลีย่นแปลง และไมข่ึน้สนมิเหมอืน

กับโลหะอื่น ๆ ส่องประกายได้ในที่มืด เรืองรองแม้มีแสงอันน้อยนิด

จะเห็นได้ว่าการกำาหนดสัญญะของสีและรูปทรงในครั้งนี้ เป็นการกำาหนดในบริบทของศิลปะ

ร่วมสมัย ที่ใช้แนวคิดตามศิลปวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม บวกกับรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ในงาน 

ศิลปะตามประเพณี มาใช้ในผลงานสร้างสรรค์แบบร่วมสมัย แตกต่างจากแนวคิดศิลปะแบบ

สมัยใหม่ที่ใช้การตั้งกฎเกณฑ์สัญญะรูปทรงและสี ตามแนวคิดของตัวเองเป็นหลัก

2 รูปทรงย่อมุมไม้สิบสองแทนหมู่สีแดง 

รูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย ที่มีลักษณะคล้าย ๆ กับสี่เหลี่ยมแบบสากล คือรูปทรงย่อ 
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มุมไม้สิบสอง เป็นสี่เหลี่ยมที่มีการลดมุมไม่ให้มีความกระด้างของเหลี่ยมของในสี่เหลี่ยม 

เพื่อให้มีการเชื่อมโยง หรือผสานรูปทรงให้คล้ายกับรูปทรงกลม (ในศิลปะไทยยังมีการย่อมุม

ไม้ 24 และ 36 ฯลฯ เพื่อให้มีลักษณะใกล้เคียงกับรูปทรงวงกลมขึ้นไปอีก) ลักษณะรูปทรง

ย่อมุมไม้สิบสองยังมีการใช้อยู่ในศิลปะในชาติอื่นอีกหลากหลาย อาทิเช่น ศิลปะจีน เป็นต้น 

แต่การใช้รูปทรงย่อมุมไม้สิบสองก็มีความนิยมอย่างมากในศิลปะอยุธยา ซึ่งปรากฏอยู่ในรูป

ทรงของเจดีย์ รูปทรงของพระปรางค์ รูปทรงของเครื่องยอดต่าง ๆ  ในสถาปัตยกรรม เป็นต้น 

จะกล่าวได้ว่ารูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ของศิลปะสมัยอยุธยาคือรูปทรงย่อมุมไม้สิบสองก็ว่าได้

เมื่อพิจารณารูปทรงย่อมุมไม้สิบสอง เวลาประกอบกันเป็นชั้น ๆ หรืออยู่ด้วยกันเป็นขนาด 

เล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ หรืออยู่ด้วยกันหลายขนาด จะเห็นได้ว่ารูปทรงจะเกิดเป็นเส้น ที่

มีความเคลื่อนไหวเป็นลักษณะเหมือนกันกับวงกระเพื่อมของวงน้ำา ที่มีขนาดเล็กขนาดใหญ่

หลาย ระดบั กระจายออกไปไมม่ทีีส่ิน้สดุ แตใ่หอ้ารมณแ์ละความรูส้กึมากวา่วงน้ำาทีก่ระเพือ่ม

ในรูปทรงกลมอย่างแปลกประหลาด เหมือนผลงานของศิลปินในรูปแบบฟิวเจอริสม์ ที่เน้น

การนำาเสนอรูปทรงในความเคลื่อนไหวแบบสมัยใหม่

รูปทรงย่อมุมไม้สิบสองถูกกำาหนดสัญลักษณ์สีเป็นสีแดงชาด สีดินแดง สัญลักษณ์ของความ

ว่างเปล่า แทนบรรยากาศของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เป็นสีที่ซับหนุนช่วยขับองค์พระประธานให ้

ลอยเด่นกว่าสีอื่น ๆ เป็นสีที่ช่วยเพิ่มบรรยากาศให้กับพระประธานมีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้น 

ล่องลอยอยู่บนอากาศ เสมือนอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้า

3 รูปทรงวงกลมแทนหมู่สีน้ำาเงิน

รูปทรงวงกลมเป็นรูปทรงที่มีความพิเศษ เรียบง่าย แต่แฝงไว้ด้วยการเคลื่อนไหวที่ไม่มีที่สิ้น

สุด สงบนิ่งราบเรียบเสมือนใบพัดหรือวงล้อของรถยนต์ เป็นการเคลื่อนที่ที่มีความเร็วแรง 

แต่นิ่งสงบ เป็นสัญลักษณ์ที่ปรากฏอยู่ในศิลปะโดยรวมของภูมิภาคเอเชีย เป็นรูปทรงที่มีคติ

ความเชื่อที่หลากหลายแทนความหมายของดวงดาว ของแสงสว่าง ของดวงแก้ว ของ

พระอาทิตย์ พระจันทร์ หรือแทนความหมายของธรรมจักร สัญลักษณ์ของการแสดงธรรม

ของพระพุทธเจ้าในศาสนาพุทธ
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ในการตีความหมายสัญญะครั้งนี้ จึงแทนรูปทรงวงกลมถึงปรากฏการณ์ “ครามหยาด” ที่ 

ความหมายแฝงเปรียบเทียบเชิงสัญญะว่าหยาดหยดครามนั้นได้หยาดหยดสู่มหานทีสีทันดร

อันกว้างใหญ่ไพศาล ที่ลึก สงบ นิ่ง เปรียบเสมือนสภาวะจิตแห่งสมาธิ ที่จิตตกศูนย์ เข้าสู่

สภาวะธรรมดวงจิตกระเพื่อมขยายตัวไม่มีที่สิ้นสุดจากเล็กไปใหญ่ ๆ  ดวงเล็กดวงน้อย เต็ม

ไปหมดสุดลูกหูลูกตา เปรียบเสมือนอยู่ในห้วงของ “ภวังค์จิต” ที่เป็นสมาธิ

การวิเคราะห์ข้อมูลสีไทย และเนื้อหาของการสร้างสรรค์

1. การวิเคราะห์สีไทยโทน หมู่สี ชื่อเรียกสีไทยภาษาไทยและทับศัพท์ภาษาอังกฤษ ค่าสี 

CMYK รหัสสี และวัสดุการปรุงสี

การวิเคราะห์สีไทยในครั้งนี้ จะมีการตั้งชื่อผลการวิเคราะห์ว่าเป็นการวิเคราะห์สี “ไทย โทน” 

(ภาพที่ 3) การแบ่งหมู่สีจะแบ่งคำาเรียกสีไทยไปตามกลุ่มโทน (Tone) สีเดียวกัน เพื่อการจับ

กลุ่มสีได้ ง่ายยิ่งขึ้นจึงได้แบ่งสีไทยเป็น 10 หมู่สี และใช้ชื่อการจัดหมู่สีเป็นศัพท์สามัญเช่น 

หมู่สีแดง หมู่สีน้ำาเงิน หมู่สีม่วง เป็นต้น เพื่อป้องกันการเข้าใจผิด หรือป้องกันการไม่เข้าใจ

ค่าของกลุ่มสีของคนสามัญธรรมดาที่ไม่ใช่ช่าง แต่ละชื่อเรียกสีไทยจะประกอบไปด้วยชื่อ

เรียกสีไทยภาษาไทย และชื่อเรียกสี ทับศัพท์ภาษาอังกฤษ 7 ตามด้วยรหัสสีที่ตั้งขึ้นใหม่ ขึ้น

ต้นด้วยตัว T หมายถึงสี Thaitone รหัสเลขตัวแรกหลังจากตัว T เป็นเลขรหัสหมู่สี ไล่ลำาดับ

ไปเช่นหมู่สีแดงเลข 1 หมู่สีส้มเลข 2 เป็นต้น เลข อันดับ 2 และ 3 เป็นเลขลำาดับในหมู่สี

นั้น ๆ เลขสุดท้ายในลำาดับที่ 4 เป็นเลขแทนค่าอ่อนแก่ของค่าสีต่าง ๆ แต่ขณะนี้เลขด้าน

หลังจะมีเพียงแค่ค่าเป็น 0 เท่านั้นซึ่งหมายถึงค่าสีที่เป็นสีกลาง หรือสีแท้ผังที่ 7 แสดงให้

เห็นกลุ่มคำาที่อธิบายสีไทย ชื่อเรียกสีไทย คติความเชื่อสีไทย วัสดุสีไทย และค่าสีไทยของสี

นั้น ๆ และสุดท้ายจะตามด้วยค่าสีที่แทนด้วยรหัสสีแบบ CMYK ในระบบการพิมพ์ ซึ่ง C 

คือค่าสี Cyan หรือสีฟ้าอมเขียว M คือค่าสี Magenta หรือสีแดงอมม่วง Y คือค่าสี Yellow 

หรือ สีเหลือง K มาจากคำาว่า Key คือค่าสีดำา (สีดำาไม่ใช้ B แทน black เพราะจะสับสนกับ 

blue) แต่ละสีจะตามด้วยค่าสีเป็นตัวเลข อาทิเช่น c15 m70 y50 k5 หมายความว่าสีนั้นมี

ค่าสี c อยู่ 15% m70% y50% และ k หรือสีดำา 5% เป็นต้น

สรุปการวิเคราะห์ข้อมูลสีไทยโทน วัสดุสีไทยส่วนใหญ่มีการนำาเข้าวัสดุมาจากต่างประเทศ 

มีเพียงไม่กี่สีที่เป็นวัสดุภายในประเทศที่เราสามารถผลิตได้เอง ในการวิเคราะห์หรือคัดเลือก
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สีที่นำาสีมาใช้ในงานสร้างสรรค์ครั้งนี้ จึงได้มีการเลือกสี เป็นหมู่สี 3 หมู่ คือ หมู่สีแดง หมู่

สีเหลือง สีทอง และหมู่สีน้ำาเงิน จะสังเกตุได้ว่าเป็นหมู่สีขั้นที่ 1 หรือเป็นหมู่แม่สี ที่มีวัสดุสี

ขั้นต้นเป็นของตัวมันเอง ซึ่งสะท้อนเอกลักษณ์ คุณลักษณะ ที่สามารถบอกได้ว่าเป็นสีที่เป็น

เอกลักษณ์ของสีในงานจิตรกรรมไทยได้เหตุผลของการเลือกเป็นหมู่สี เพราะว่าการใช้สีแดง

ในงานจิตรกรรมไทยไม่ได้หมายความว่าเราใช้สีแดงสีเดียวในภาพทั้งหมด แต่เราจะใช้สีแดง

ชาด สีดินแดง สีลิ้นจี่ ฯลฯ ประกอบกันไปทั้งหมด

การวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ “การสร้างประสบการณ์สุนทรียะจากสีไทยโทน”

ผลงานสร้างสรรค์แบ่งออกเป็น 3 ชุด 3 ห้อง 3 หมู่สี แทนค่าสัญญะรูปทรง 3 รูปทรง (ภาพ 

ที่ 4) ซึ่งมีการใช้สุนทรียะสีไทยโทยที่แตกต่างกับสากลใน 4 ประเด็นแฝงอยู่ในผลงานคือ

1. การวิเคราะห์สุนทรียะในการใช้สัญลักษณ์คติความเชื่อของการใช้สีไทยโทนโดยใช้ความ

เชื่อเรื่องของพุทธศาสนา คติความเชื่อเรื่องของสี และจิตวิทยาของสีที่มีความโดดเด่น ดังนี้

ผลงานชุดที่ 1 ใช้หมวดสีทองแทนสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้า เป็นสิ่งสูงสุดที่พึงเคารพสูงสุด 

สัมพันธ์กับสีทองที่เป็นสีที่มีค่ามากที่สุดในใจคนไทยมาช้านาน เพราะเป็นสีที่คงสภาพไม่ 

เปลี่ยนแปลง ไม่ขึ้นสนิมเหมือนกับโลหะอื่น ๆ  ในศิลปะไทยจึงมักใช้ทองเป็นสัญลักษณ์ของ

สิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่สำาคัญคือมักแทนสีพระวรกายของพระพุทธเจ้า และใช้สัญลักษณ์รูปทรงเป็น

รูปสามเหลี่ยม จอมแหกับวัสดุสีคือ ทองคำาเปลว ผงทอง และบรอนซ์์ทอง และใช้ชื่อเรียก

ผสมกับสัญลักษณ์คติความเชื่อ เป็นชื่อผลงาน “ทองพุทธะ” (ภาพที่ 5)

ผลงานชุดที่ 2 ที่ใช้หมู่สีแดงแทนสัญลักษณ์รูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง ซึ่งเป็นรูป

ทรงที่เป็นเอกลักษณ์ในงานสถาปัตยกรรมไทยเป็นสีบรรยากาศของสวรรค์ ตามแนวคิดการ

จำาลองบรรยากาศภายในพทุธสถานของไทยวา่เปน็สวรรคช์ัน้ดาวดงึส ์ความสำาคญัของสวรรค์

ชั้นดาวดึงส์มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนามากมาย คือเป็นสถานที่ฟังธรรมใน

เทวโลก บรรดาเทวดาทั้งหลายจะมาประชุมกันเพื่อฟังธรรม โดยมีพระอินทร์เป็นประธาน 

และในพุทธประวัติยังเคยเสด็จแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพระพุทธมารดาที่ประทับอยู่ที่

สวรรค์ชั้นดุสิตให้ลงมาฟังธรรมที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ด้วย จึงเสมือนว่าสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เป็น

ที่รวมและชุมนุมเหล่าเทวดาเพื่อเข้าเฝ้าเพื่อฟังธรรมต่อหน้าพระศาสดานั่นเอง ซึ่งจะเห็นได้



88 การสร้างประสบการณ์ทางสุนทรียะจากสีไทย โดย ไพโรจน์ พิทยเมธี

ว่าผนังแปหรือผนังที่อยู่ด้านข้างของพระประธานที่อยู่เหนือหน้าต่างขึ้นไป ทั้งด้านซ้ายและ

ด้านขวามักเขียนรูปเทพชุมนุมเรียงอยู่เต็มไปหมด ดาวดึงส์ยังเป็นที่ประดิษฐานของเจดีย์

จุฬามณี ที่บรรจุพระเกศและพระธาตุเขี้ยวแก้วของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นที่เคารพของเทพเจ้า

ที่สถิตอยู่ในสวรรค์ชั้นอื่น ๆ ต่างก็มานมัสการพระเกศจุฬามณีเจดีย์เจ้านี้เป็นเป็นประจำา 

และยังเป็นสีที่ซับหนุนช่วยขับองค์พระประธานให้ลอยเด่น กว่าสี่อื่น ๆ  เป็นสีที่ช่วยเพิ่ม

บรรยากาศให้กับพระประธานมีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้น สีแดง ถือว่าเป็นสีที่เข้มดูดซับแสง บวก

กับคุณสมบัติของสีฝุ่น ที่มีความด้านไม่สะท้อนแสงยิ่งทำาให้สีแดงมีความ เข้มขึ้นไปอีก แต่

ด้วยพลังของสีแดง ที่มีคุณสมบัติบางอย่างส่งผลกระทบต่อความรู้สึกบางอย่างที่ แตกต่าง

จากสีอื่นๆ ส่งผลต่อความรู้สึกกับพระประธานที่เป็นสีทอง เสมือนว่า ท่านล่องลอยเสมือน

สถิตย์อยู่ในสวรรค์วิมานชั้นดาวดึงส์ ตามคติความของพุทธศาสนาเป็นสีที่ซับหนุนช่วยขับ

องค์ พระประธานให้ลอยเด่น เป็นสีที่ช่วยเพิ่มบรรยากาศให้กับพระประธานมีความศักดิ์สิทธิ์

ยิ่งขึ้น ล่อง ลอยอยู่บนอากาศ เสมือนอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ และใช้ชื่อเรียกผสมกับ

สัญลักษณ์คติความเชื่อเป็นชื่อผลงาน “ชาดดาวดึงส์” (ภาพที่ 8)

ผลงานชุดที่ 3 ใช้หมวดสีน้ำาเงิน ใช้สีครามในผลงานแทนสัญลักษณ์เรื่อง “ครามหยาด หยด

สู่มหานทีสีทันดร” และการจำาลองปรากฏการณ์ “ครามหยาด” เพื่อให้เห็นความงามจาก

วัสดุสีของสีไทยที่มาจากใบครามจากธรรมชาติกับการก่อเกิดผลึกครามบนใบครามที่แก่จัด

เมื่อโดนน้ำาค้างยามใกล้รุ่งไหลหยดลงพื้นน้ำาหยดสู่มหานทีสีทันดรอันกว้างใหญ่ไพศาล การ

ใช้สัญลักษณ์รูปทรงวงกลมของกระเพื่อมน้ำาบวกกับคติความเชื่อที่ให้ความรู้สึก สงบ นิ่ง ลึก 

เปรียบเสมือนสภาวะจิตแห่งสมาธิของการตรัสรู้ธรรมของพระพุทธเจ้า เป็นการตรัสรู้ความ

รู้ความจริงเป็นพระธรรมคำาสอนที่มีความลุ่มลึก เพื่อให้เกิดสงบเป็นหลักสำาคัญ สอดคล้อง

กับอารมณ์ความรู้สึกของสีครามที่แสดงความสงบนิ่งและลึก และมีการใช้คติความเชื่อบวก

กับวัสดุสีคือใช้น้ำาครามจากธรรมชาติจริง ๆ มาหยาดหยด ผู้ชมจะได้ยินเสียงน้ำาหยดด้วย

2. การวิเคราะห์สุนทรียะในการใช้วัสดุสีไทยโทน

วัสดุสีไทยเป็นเรื่องของทางวิทยาศาสตร์ ทางสารเคมี วัสดุที่ให้สีมาจากธรรมชาติ จากพืช 

สัตว์ ดินแร่ธาตุต่างๆที่มีประวัติการนำามาใช้ยาวนานการสร้างสรรค์ในครั้งนี้จึงเน้นที่จะใช้

วัสดุจากธรรมชาติเป็นวัสดุที่เป็นการใช้งานจริงในงานศิลปะไทย ซึ่งถือว่าเป็นวัสดุสัญญะ

ทางวัฒนธรรมด้วยอีกอย่างหนึ่ง ให้มามีส่วนอยู่ในผลงานสร้างสรรค์ที่นำามาจัดแสดง เพื่อ

ให้ผู้ชมมีประสบการณ์สุนทรียะจากวัสดุสี อาทิเช่น
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ผลงานชุดที่ 1 หมวดสีทอง โดยการใช้ทองคำาเปลว ที่แทนสัญญะของสิ่งสูงค่าที่สุดในงาน 

ศิลปะไทย บวกกับสีบรอนซ์ทอง โดยตัววัสดุจะมีความพิเศษในตัวของตัวเอง เพราะความ

เปน็ทองจะสอ่งประกายไดใ้นทีม่ดื เรอืงรองแมม้แีสงอนันอ้ยนดิ ใหอ้ารมณค์วามรูส้กึถงึความ

ศักดิ์สิทธิ์ สูงค่า การใช้สติ๊กเกอร์ฟอยล์ทองขนาดเท่าแผ่นทองคำาเปลวปิดด้านบนยอดสุดไล่

ความถี่จากบนลงล่างให้ความรู้สึกถึงแสงสว่างที่สะท้อนของทองคำาเปลวจากความสว่างด้าน

บนไล่น้ำาหนักจนจางหายไปด้านล่าง วัสดุสีทองทั้งหมดให้ความรู้สึกที่พิเศษมาก สว่างสดใส 

เป็นประกายเลื่อมตัดบนพื้นสีเข้ม ดูเป็นสิ่งอัศจรรย์ ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นทันที เห็นแล้วทึ่งกับ

ภมูปิญัญาของบรรพบรุษุทีช่า่งสรรสรา้งเทคนคิและวธิกีารนีย้ิง่นกั และการจำาลองแสงเสมอืน

พุทธสถานที่ยังไม่มีไฟฟ้า มีเพียงแสงแห่งเครื่องกำาเนิดแสงไม่มาก เกิดผลทางสุนทรียะว่าสี

ทองสามารถส่องประกายท่ามกลางแสงที่สลัวได้ดีดูน่าอัศจรรย์

ผลงานชุดที่ 2 หมวดสีแดงโดยการใช้วัสดุสีดินแดง เพื่อให้ผู้ชมได้มีประสบการณ์ว่าดินลูกรัง

ที่พบเห็นดาษดื่นทั่วไปในเมืองไทยสามารถนำามาทำาเป็นสีได้เช่นกัน ผนวกกับการกำาหนด 

สญัลกัษณว์สัดจุากสกีบัความเชือ่วา่วสัดสุทีีม่าจากดนิ สามารถนำาไปสูก่ารใชใ้นงานจติรกรรม

ไทยซึง่เปน็สทีีแ่ทนบรรยากาศของสวรรค ์หรอืการใชด้า้ยสายสญิจนส์แีดงแทนวสัดวุฒันธรรม

เปน็สญัลกัษณแ์ทนความเชือ่เรือ่งของพธิกีรรมในการกัน้อาณาบรเิวณวา่เปน็สถานทีศ่กัดิส์ทิธิ ์

และมีการใช้แผ่นทอง แผ่นเงิน แผ่นทองแดง มีการจารอักขระยันต์เหมือนการลงตะกรุดไว้

ให้ผู้ชมงานมีส่วนร่วมโดยการเขียนชื่อ นามสกุล ของผู้ที่จะอุทิศส่วนกุศลไปบนแผ่นโลหะนี้

เป็นสัญญะ แทนการสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนสวรรค์เป็นการกำาหนดสัญญะจากวัสดุสีทาง

วัฒนธรรมเพื่อสื่อสารทางทัศนศิลป์

ผลงานชุดที่ 3 หมวดสีน้ำาเงิน ใช้วัสดุสีครามจากวัสดุจากใบครามจริง ๆ  โดยใช้เยื่อกระดาษ

ปอสาผสมสีครามแล้วนำาไปติดบนเฟรมแคนวาส และการย้อมสีกระดาษปอสาด้วยสีคราม

จากธรรมชาติ และการจำาลองปรากฏการณ์ “ครามหยาด” เพื่อให้เห็นความงามจากวัสดุสี 

ของสีไทยที่มาจากใบครามจากธรรมชาติกับการก่อเกิดผลึกครามบนใบครามที่แก่จัดเมื่อ

โดนน้ำาค้างยามใกล้รุ่งไหลหยดลงพื้นน้ำา โดยการใช้น้ำาครามจริงมาหยดลงในภาชนะที่ติด

ตั้งในผลงาน ด้วยจากการใช้วัสดุจากครามที่มาจากธรรมชาติ ผู้ชมยังจะได้สัมผัสเฉดสีจาก

สีครามที่เป็นสีน้ำาเงินเข้มอมดำาจากการมองเห็น และยังจะได้สัมผัสกลิ่นครามจากธรรมชาติ

ที่มีเอกลักษณ์อีกด้วย 
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3. การวิเคราะห์สุนทรียะในค่าสีไทยโทน

การเลือกหมวดสี 3 หมวด ที่จะสะท้อนเอกลักษณ์ คุณลักษณะที่สามารถบอกได้ว่าเป็นสีที่

เป็นเอกลักษณ์ของสีในงานจิตรกรรมไทยได้อย่างแท้จริง เพราะเหตุของรสนิยมทางความ

งาม ทางศิลปะที่มีการใช้ในปริมาณที่มากกว่าหมวดสีอื่น ๆ และเลือกจากวัสดุสีที่ไทยเรา

ไม่ต้องนำาเข้ามาจากต่างประเทศ เหตุผลของการเลือกเป็นหมวดสีที่เป็นกลุ่มสีหลายสีไม่ได้

เลือกเป็นสีเดียว เพราะว่าการใช้สีแดงในงานจิตรกรรมไทยไม่ได้หมายความว่าเราใช้สีแดง

สเีดยีวในภาพทัง้หมด หมวดสไีทยทีเ่ปน็เอกลกัษณใ์นงานศลิปะไทยคอืหมวดสทีองจากโลหะ

ทองที่มีมากในดินแดนสุวรรณภูมิแห่งนี้มาช้านาน และเฉดสีมีการใช้อย่างมากในศิลปะไทย

ทุกหมวดบนพื้นที่หรือสิ่งของที่จะแสดงความศักดิ์สิทธิ์ หมวดสีน้ำาเงินจากสีครามที่ยังมีการ

ปลูกต้นครามและย้อมผ้าครามในประเทศไทย ทั้งที่ทั่วโลกได้สูญหายและหลงเหลืออยู่น้อย

เต็มที่ และค่าสียังปรากฏให้เห็นบนจิตรกรรมไทยเป็นสีที่แทนสีของท้องฟ้า หรือสีของ        

แม่น้ำาและมหาสมุทรเป็นส่วนใหญ่ และหมวดสีแดงจากสีชาดและสีดินแดงที่มีอยู่มากมาย

ในผืนแผ่นดินไทย นับว่าเป็นค่าสีที่พบมากที่สุดในงานศิลปะไทย

4. การวิเคราะห์สุนทรียะในชื่อเรียกสีไทยโทน

ชือ่เรยีกสไีทยถกูนำามาใชเ้ปน็ชือ่ของผลงานสรา้งสรรค ์“การสรา้งประสบการณส์นุทรยีะ จาก

สีไทยโทน” ในแต่ละชุดด้วย โดยการแบ่งผลงานออกเป็น 3 ชุด 3 ชื่อดังนี้

ผลงานชุดที่ 1 ชื่อผลงาน “ทองพุทธะ”

ผลงานชุดที่ 2 ชื่อผลงาน “ชาดดาวดึงส์”

ผลงานชุดที่ 3 ชื่อผลงาน “ครามหยาดมหานทีสีทันดร”

การตัง้ชือ่ผลงานโดยการนำาชือ่เรยีกสไีทยมาตัง้ชือ่ เปน็การใหค้วามรูแ้ละสรา้งความนา่สนใจ

ที่มีเสน่ห์เป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นชื่อเรียกสีที่คนทั่วไปไม่ค่อยรู้ จึงทำาให้เกิดความสนใจใคร่รู้ 

ให้ติดตามจากผู้ชมเป็นอย่างดี
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สรุปผลงานการสร้างสรรค์ผลงาน การสร้างประสบการณ์สุนทรียะจากสีไทย

สรุปการศึกษาองค์ความรู้ด้านสีไทยเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการสร้างสรรค์ครั้งนี้เป็นอย่าง

มากเพราะได้ข้อมูลเชิงลึกในเรื่องของสีไทยเกินคาดหมาย มีการค้นพบและได้แรงบันดาลใจ

ใหม ่ๆ  จากขบวนการของการปรงุสทีีค่รบถว้นเกอืบทกุคา่สทีีค่น้พบ จนไดผ้ลขอ้มลูสทีัง้หมด 

168 สีในครั้งนี้ จากผลที่ค้นพบได้ถึงกว่า 220 สี ซึ่งต้องมีการค้นคว้าต่อเนื่องในโอกาสต่อ

ไป ถึงแม้ว่าผลจากการค้นคว้าจะได้ข้อมูลสีมามากมายมากกว่าการวิจัยครั้งไหน ๆ ก่อน

การวิจัยในครั้งนี้ ผลการวิจัยก็เกินพอที่จะนำามาใช้ในการสร้างสรรค์ครั้งนี้ไปมาก แต่ผู้วิจัย

ก็เห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อไปในอนาคตในการจะใช้ข้อมูลเพื่อนำาไปต่อยอด ทั้งของผู้วิจัยเอง 

หรือผู้อื่น จึงนำาผลนั้นลงไว้ในเนื้อหาวิทยานิพนธ์เล่มนี้ด้วย และการวิจัยข้อมูลเรื่องสีไทยยัง

ได้คลุกคลีกับวัสดุทำาให้ได้สัมผัสของอารมณ์ความรู้สึกของสีจากวัสดุก่อนการนำามาปรุงสี จึง

ได้มีการนำาความรู้สึกในครั้งนั้นมาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ผลงานด้วย 

สรุปผลการสร้างสรรค์ได้ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์และร่างผลงานมาอย่างนับครั้งไม่ถ้วน 

ทดลองขยายผลงานแบบลองผิดลองถูกจากผลของการร่างผลงาน เข้าเป้าบ้าง ออกนอกเส้น 

ทางบ้าง กว่าจะได้แนวทางที่เหมาะสมเป็นของตัวเอง ผลงานที่จะให้อ้างอิงในการสร้างสรรค์

ในเนื้อหาเกี่ยวกับสีไทยก็ยังไม่มีให้เห็น ผลงานสร้างสรรค์จึงต้องผ่านกระบวนการที่เรียกว่า 

“การบ่มเพาะ” คือการที่ต้องมีการทดลองทำาซ้ำาแล้วซ้ำาเล่า ต้องกลับมาวิเคราะห์ผลงานตัว

เองซ้ำาไปซ้ำามา จนหาแนวทางออกของการสร้างสรรค์ได้ เช่น ภาพร่างผลงานที่สร้างไว้ใน 1 

ชุดสี มีขนาดภาพละ 1 x 1 เมตร มีกำาลังหรือพลังสีที่ไม่เพียงพอ จึงมีการทบทวนและหา

แนวทางจากประวัติศาสตร์ทางศิลปะว่าในระหว่างกลางคริสต์ทศวรรษ 1950 ถึงปลาย 1960 

มีศิลปินในกลุ่มคัลเลอร์-ฟิลด์ เพ้นติ้ง (Colour-Field Painting) ในสหรัฐอเมริกาที่มักจะ

สร้างผลงานเกี่ยวกับสีไปบนเฟรมขนาดใหญ่ เพื่อให้เกิดผลต่อสายตาปะทะอารมณ์ความ

รู้สึก ซึ่งให้แนวคิดต่อการสร้างผลงานในครั้งนี้เป็นอย่างมากที่จะต้องสร้างผลงานที่มีขนาด

ใหญ่แต่มีเนื้อหาสัญลักษณ์แบบไทย และมีเรื่องของวัสดุสีที่มีพื้นผิวที่แตกต่างจากแนวคิด

ของกลุ่มคัลเลอร์-ฟิลด์ เพ้นติ้ง ที่แบบราบ

การสรา้งสรรคผ์ลงานในครัง้แรก ๆ  ไมไ่ดก้ำาหนดรปูทรงแทนสใีนแตล่ะหมูส่ ีทำาใหเ้กดิปญัหา

ว่าการสร้างผลงานที่เป็นชุดแต่ละกลุ่มความคิดแยกจากกันไม่ชัดเจน และจากประสบการณ์

การสร้างสรรค์ผลงานที่เกี่ยวกับสีมายาวนานมีความคิดว่าการใช้สีไทยอย่างเดียวโดยไม่มีรูป



92 การสร้างประสบการณ์ทางสุนทรียะจากสีไทย โดย ไพโรจน์ พิทยเมธี

ทรงหรือลวดลายที่เป็นอัตลักษณ์ของสีมาร่วมด้วย จะทำาให้การสื่อความหมายเรื่องของ สี

นั้นไม่ชัดเจน ขาดอัตลักษณ์ที่พึงมีกับสีนั้น ๆ ไป ผลงานสร้างสรรค์ในครั้งหลัง ๆ จึงมี     

การกำาหนดรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ไทยควบคู่ไปกับสีนั้น ๆ ด้วย แต่ไม่ขอใส่ลวดลายที่เป็น

เอกลักษณ์ไทย เข้าไปเพราะกลัวว่าลวดลายจะเข้าไปแข่งกับความเป็นสีเกินไป

การสร้างผลงานในแนวทางศิลปะแบบจัดวางแต่ละครั้งต้องมีการคิดถึงสถานที่การติดตั้ง 

งานเป็นอย่างมาก ต้องคำานึงถึงทิศทางของการติดตั้งผลงานแสงส่องผลงาน ขนาดของพื้นที ่

ความสัมพันธ์ของผลงานแต่ละชุด เป็นต้น แต่จากเงื่อนไขในการจัดแสดงผลงานแต่ละครั้ง 

อุปสรรคก็แตกต่างกันไป ต้องมีการวิเคราะห์ หาแนวทาง และแก้ปัญหาไปแต่ละครั้ง

การกำาหนดสัญลักษณ์แทนค่าความหมายแทรกตัวในผลงานสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดการค้นหา

และตีความตามทฤษฎีพัฒนาทางสติปัญญาของบรุนเนอร์ (Jerome Bruner) ว่าการเรียนรู้ 

เกดิจากการคน้พบดว้ยตวัเอง (Discovery Lerning) ซึง่เปน็การเรยีนรูท้ีไ่ดผ้ลดทีีส่ดุในแนวคดิ 

ประสบการณ์สีด้านพฤติกรรมนิยมถูกใช้ในงานสร้างสรรค์ในครั้งนี้คือการใช้รูปทรงต่าง ๆ 

กัน มาจับคู่กับสีการใช้ทฤษฎีสัมพันธ์เชื่อมโยงของธอร์นไดค์ (Thorndike’s Connectionism 

Theory) ทำาให้เกิดการเรียนรู้เรื่องของสีที่จะทำาให้จดจำาได้ง่ายขึ้น แต่ถ้ามีการกำาหนด

สัญลักษณ์บางอย่างถ้ามากไปก็จะเป็นการสร้างความสับสนให้กับเนื้อหาที่เกี่ยวกับสีนั้นเอง 

เช่น แผ่นเงินแผ่นทองที่ให้ผู้ชมเอาไปพันกับเส้นด้ายสีแดงอาจสร้างความสับสนให้กับผลงาน 

เป็นต้น

ข้อค้นพบในการวิจัย

ข้อค้นพบจากการวิจัยความรู้ชุดสีไทยมีการค้นพบสีไทยเพิ่มขึ้นเป็น 168 สี ที่เป็นการค้น 

พบที่มากที่สุดกว่าการวิจัยอื่น ๆ และแต่ละสีได้ข้อมูลที่ครบถ้วนที่ประกอบไปด้วยชื่อเรียก

สีไทย คติความเชื่อสีไทย วัสดุสีไทย และค่าสีไทย และได้มีการแบ่งหมู่สีใหม่ ตามกลุ่มโทน 

(Tone) สีเดียวกันเป็น 10 หมู่สี แต่ละชื่อเรียกสีไทยจะประกอบไปด้วยชื่อเรียกสีไทยภาษา

ไทย และชื่อเรียกสีทับศัพท์ภาษาอังกฤษ ตามด้วยรหัสสีที่ตั้งขึ้นใหม่ ขึ้นต้นด้วยตัว T หมาย

ถึงสี Thaitone รหัสเลขตัวแรกหลังจากตัว T เป็นเลขรหัสหมู่สีไล่ลำาดับไป เช่น หมู่สีแดง

เลข 1 หมู่สีส้มเลข 2 เป็นต้น เลขอันดับ 2 และ 3 เป็นเลขลำาดับในหมู่สีนั้น ๆ เลขสุดท้าย

ในลำาดับที่ 4 เป็นเลขแทนค่าอ่อน แก่ของค่าสีต่าง ๆ ตามด้วยค่าสีที่แทนด้วยรหัสสีแบบ 
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CMYK ในระบบการพิมพ์ อาทิเช่น c15 m70 y50 k5 หมายความว่าสีนั้นมีค่าสี c อยู่ 15% 

m70% y50% และk หรือสีดำา 5% เป็นต้น และการขยายสีต่อไปในอนาคตจะมีค่าสีอ่อนแก่ 

และเข้ม อีก 3 น้ำาหนักไปในสีไทยโทนแต่ละสี จะทำาให้ค่าสีเพิ่มเป็น 3 เท่าทันที เพิ่มความ

หลากหลายให้เพียงพอต่อการใช้งานขึ้นไปอีก

ข้อค้นพบจากการสร้างสรรค์ผลงาน ได้ผลว่าการสร้างประสบการณ์สุนทรียะเรื่องสี ผลงาน

จะตอ้งมขีนาดใหญห่อ้มลอ้มคนด ูเพือ่ผลตอ่การกระทบตอ่อารมณแ์ละความรูส้กึในการเรยีน 

รู้และจดจำาเรื่องของสี การใช้ระบบสัญลักษณ์มาแทรกเอาไว้ในผลงานจะช่วยกระตุ้นการ

เรยีนรูท้ีจ่ะเสาะแสวงหาคำาตอบดว้ยตวัเอง ทำาใหเ้กดิการเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งลกึซึง้ยิง่ขึน้ การสรา้ง

ผลงานใน

แนวทางของศิลปะการจัดวาง Installation Art ต้องคำานึงถึงสถานที่จัดแสดงงานเป็นอย่าง

มาก เพราะสถานที่จะมีผลกับการรับรู้เรื่องของประสบการณ์สีโดยตรง ทั้งพื้นที่ สิ่งแวดล้อม 

ความสัมพันธ์ในผลงานแต่ละชุดแสงทิศทาง เป็นต้น และยังพบว่าผู้ชมชาวไทยกับผู้ชมชาว

ต่างชาติมีพฤติกรรมการชมผลงานศิลปะแบบร่วมสมัยที่ เป็นศิลปะแบบจัดวางที่ให้

ประสบการณ์สุนทรียะที่แตกต่างกัน เช่น ผู้ชมคนไทยเข้าดูผลงานห่าง ๆ แบบผิวเผินแล้ว

เดินจากไปในเวลาไม่เกิน 3 นาที ผู้ชมชาวต่างชาติเข้าดูผลงานแบบสังเกตและร่วมค้นหาคำา

ตอบไปโดยรอบผลงานด้วยตัวเอง ร่วมสนุกกับการค้นหาสัญลักษณ์เช่นใส่รองเท้ากันฝุ่น 

เข้าไปเหยียบย่ำาดินแดงภายในห้องรูปทรงย่อมุมไม้สิบสอง ก้มและแหงนคอขึ้นมองผลงาน

โดยรอบอย่างใคร่รู้ และสุดท้ายจึงมายืนอ่านทำาความเข้าใจผลงานจากแผ่นอธิบายผลงาน

อีกทีเป็นขั้นตอนสุดท้าย ทั้งหมดกินเวลากว่า 15 นาทีในผลงานแต่ละชุด แสดงให้เห็นได้

ว่าการจัดแสดงผลงานสร้างประสบการณ์ในรูปแบบนี้กับคนไทยอาจจะยังไม่คุ้นเคยเท่าไหร่

นัก ไม่เหมือนกับที่ต่างประเทศฝั่งตะวันตกจะมีผลงานแบบนี้เกือบทั้งสิ้น แสดงให้เห็นว่าการ

จดัแสดงผลงานในรปูแบบนีใ้นครัง้ตอ่ ๆ  ไปในประเทศไทยอาจจะตอ้งมไีกดน์ำาชมและอธบิาย

วิธีการเพื่อเป็นการชี้ชวนให้เข้าถึง และเข้าใจผลงานให้มากกว่าครั้งที่ผ่านมา
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