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บทที่ 1 
บทนํา 

 
     จักรวาล คือ  แหลงพลังงานอนัยิง่ใหญที่เต็มไปดวยความซับซอนของรูปแบบตาง ๆ 

ต้ังแตระดับที่สามารถมองเห็นไดไปจนถึงระดับที่เล็กเปนอณู มนุษยไดต้ังคําถามเกี่ยวกบัโลกและ
จักรวาลมาเปนเวลานานนับพันป   ในโลกตะวันตก การศึกษาเกีย่วกับโลกและจักรวาลเปนไปตาม
หลักเกณฑอันมีเหตุผลนาเชือ่ถือและพิสูจนได  จนเกิดเปนศาสตรตาง ๆ เชน วิทยาศาสตร  ฟสิกส  
ดาราศาสตร ฯลฯ เกิดทฤษฎีตาง ๆ เกีย่วกับโลกและจักรวาลขึ้นมากมาย ต้ังแตการมองใน
ระดับมหภาคของฟสิกสที่วาดวยดวงดาวและจักรวาลวทิยา เชน ทฤษฎีบ๊ิกแบงทีก่ลาวถึงกําเนิด
ของจักรวาล โดยการระเบิดครั้งใหญกอใหเกิดดวงดาวตาง ๆ ตามดวยสิ่งมีชวีิตและวิวัฒนาการใน
เวลาตอมา ตลอดจนการมองระดับจุลภาคของฟสิกสที่วาดวยอะตอม ซึ่งเปนวิทยาศาสตรที่วา
ดวยของซึง่เลก็ เล็กไมมีที่สุด1 ในโลกตะวนัออก การศกึษาเกี่ยวกับโลกและจักรวาลเนนไปในเชิง
นามธรรมเกี่ยวกับความสัมพันธของชีวิตและจิตวิญญาณที่มีตอโลกและจักรวาลมากกวาที่จะ
ศึกษาในเชิงรูปธรรมอยางโลกตะวนัตก โลกตะวนัออกจึงใหกาํเนิดลทัธิความเชื่อและศาสนาตาง ๆ 
ข้ึนมากมาย  เชน  ฮินด ู พุทธ  เตา  ฯลฯ 

    พุทธศาสนาเปนศาสนาทีช่าวไทยยึดถือมาเปนเวลาชานาน  โดยอาศัยการศึกษาพระ
ธรรมวินัยซึ่งนาํไปสูการประพฤติปฏิบัติเพือ่ใหรูแจงเหน็จริงในหลักธรรม  แมพทุธศาสนาจะมีการ
แตกออกเปนนิกายตาง ๆ แตทุกนกิายก็มุงสูปลายทางเดียวกนัคือ  ความสวาง  สงบ  และสันติสุข
ชั่วนิรันดร2 คติความเชื่อเกี่ยวกับจกัรวาลเปนอีกคติหนึ่งที่ถกูนาํมาผนวกเขากับพทุธศาสนาได
อยางลงตัว   โดยในประเทศไทยนัน้มีปรากฏอยูในไตรภูมิพระรวง  ซึ่งแตงโดยพระยาลิไทแหงกรุง
ศรีสัชนาลัยสุโขทัย3  เนื้อหาภายในกลาวถึงแดนทั้งสาม  ไดแก  กามภูม ิ รูปภูมิ  และอรูปภูมิ  ซึ่งมี
ความละเอยีดลึกซึ้ง    และมีคุณคาทางปรัชญาและจิตวทิยาเนื่องจากสอนใหรูถงึบาปบุญคุณโทษ 

                                                           
              1ฟริตจอฟ คาปรา , เตาแหงฟสิกส ( The Tao of Physics ) , แปลโดย วเนช , พิมพครั้งที่ 3                               
( กรุงเทพฯ : ดอกหญา , 2537 ) , 72. 
              2อภิชัย  โพธิประสิทธิ์ศาสต , พระพุทธศาสนามหายาน , พิมพครั้งที่ 2 ( กรุงเทพฯ : สภาการศึกษา         
มหาราชกุฏราชวิทยาลัย , 2517 ) , ไมปรากฏเลขหนา. 
              3พระยาอนุมานราชธน [ เสถียรโกเศศ ] , เลาเรื่องในไตรภูมิ ( พระนคร : กรมศิลปากร , 2541 ) , 1. 
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คตินี้ไดถูกถายทอดดวยความศรัทธาผานทางพทุธสถาปตยกรรมของไทย  โดยนําไปใชกับแผนภูมิ   
การวางโครงสราง และตําแหนงหลกั ๆ ของสถาปตยกรรม  เชน  ตวัอาคาร  โบสถ  วหิาร  เจดีย  
รวมไปถึงการวางตาํแหนงและการเลือกใชวัสดุทีน่ํามาประดับเปนลวดลายตาง ๆ ทั้งภายนอกและ
ภายในอาคาร  โดยใชการเลือกสีและชนิดของวัสดุที่มีความหมายเหมาะสมกบัลักษณะของตัว
อาคารนัน้ ๆ นอกจากนี้ในสวนของจิตรกรรมฝาผนังก็ไดรับการวางเนื้อหาของเรื่องราว  โครงสราง 
และสีที่สอดคลองกับสถาปตยกรรมดวย  ดังนัน้จะเหน็ไดวาพทุธสถาปตยกรรมของไทยเปน
สถานทีท่ี่มีเอกภาพในการสรางสรรคทั้งในสวนของวัสดุ วิธกีาร และเนื้อหา แสดงใหเห็นถึงภมูิ
ปญญาในการนําปรัชญาเชิงนามธรรมมาผนวกเขากับสถาปตยกรรมอนัเปนรูปธรรม กลาวไดวา  
การเขาไปในเขตของพุทธสถาปตยกรรมนั้นก็เสมือนเปนการเขาไปอยูในจักรวาลทางความเชื่อที่
สืบทอดกันมานานนัน่เอง 
 
ความสาํคัญของเรื่องทีส่รางสรรค 

    สีเปนธาตทุางศิลปะที่สามารถสื่อใหผูชมเกิดอารมณความรูสึกตาง ๆ ไดมากมาย ทัง้
ความรูสึกในแงดีและราย  ขาพเจานาํสีตาง ๆ มาผสมกับสีเงนิและสทีอง  ซึง่เปนสีที่ทาํปฏิกริยา
สะทอนกับแสง  จงึเปนการสรางใหเกิดมติิของปฏิกริยาระหวางแสงและสีข้ึนมาโดยการใชกลุมสีที่
ส่ือความหมายและอารมณโดยรวมของภาพ ประกอบเขากับวธิีการไลน้ําหนักทีนุ่มนวลแสดงถึง
ลักษณะอันสะอาด  สวาง  สงบ  ตามแนวทางความเชือ่ในพทุธศาสนาและยงัเปนการใชระดับที่
แตกตางของมติิแสง  สรางการเกิดและการสลายรูปทรงไปในเวลาเดยีวกนั  กอใหเกิดนัยยะทาง
ความหมายเกีย่วกับการเกิดและการดับทีส่ลับกันไปมาอยูตลอดเวลา 
 
ความมุงหมาย 

    ตองการถายทอดความรูสึกอันสะอาด  สวาง  สงบ  ผานโครงสรางเรขาคณิต  ทีก่อตัว
กันขึ้นอยางมีระบบระเบียบ  โดยมทีั้งความเรียบงายและซับซอนปรากฏขึ้นในเวลาเดียวกนั  
กอใหเกิดรูปทรงอันแฝงไวซึง่ปรัชญาทางความคิด 
 
แนวทางและขอบเขตการสรางสรรค 

     แสดงใหเหน็ถึงมิติของแสงและสีที่ประสานกลมกลนืและมีพลัง ผานการใชลวดลาย
เรขาคณิตที่มีการลดทอนมาจากลวดลายของกระเบื้องสีที่ใชในงานสถาปตยกรรมไทย มีการใชสี
เงินสทีองและสีอ่ืน ๆ ที่ผสมสีเงนิสีทองเพื่อสรางใหเกดิปฏิกิริยาตอแสง   และใชการไลน้ําหนกัที่
นุมนวลสรางใหเกิดลักษณะลวงตาใหเห็นวาเปนรูปทรง  ขณะเดียวกันก็เปนตัวประสานเชื่อมโยง
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ระหวางรูปทรงดวย  โดยแสดงออกผานเทคนิคภาพพิมพตะแกรงไหม ( Silk Screen หรือ 
Serigraphy )  เนื่องจากเปนเทคนิคที่สามารถตอบสนองตอการแสดงออกสูผลงานไดดีที่สุด 
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คํานิยามศัพทเฉพาะ 
 

Silk Screen , Serigraphy ภาพพมิพตะแกรงไหม 
Volume    ปริมาตร    
Form    รูปทรง 
Content   เนื้อหา 
Abstract   นามธรรม 
Brilliance   ความสดสวาง 
Concept   แนวความคิด 
Technique   วิธีการ 
Visual  Elements  ทัศนธาต ุ
Pattern    โครงสรางแบบ    
Harmony   ความกลมกลนื 
Contrast   ความขัดแยง 
Reflection   การสะทอน 
Metallic  Powder  ผงโลหะ 
Medium   ตัวผสม 
Transparence     ความโปรงแสง 
Space    พื้นที่วาง   
Geometric  Form  รูปทรงเรขาคณิต 
Symmetry     ความสมมาตร 
Tone    น้ําหนกัออนแก 
Sketch    ภาพราง 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่ 2 
พื้นฐานความคิดและอิทธิพลในการสรางสรรค 

 
    จักรวาลเปนสิ่งที่มีความมหัศจรรยและลึกลับในสายตาของมนษุย  ในทางวทิยาศาสตร

จึงไดมีความพยายามศึกษาคนควาเกี่ยวกบัชีวิตและจักรวาลมาตั้งแตอดีต   และไดพัฒนาทฤษฎี
ตาง ๆ จากสมมติฐานจนสามารถพิสูจนไดในระดับหนึ่ง ในทางพทุธศาสนาเองก็มีคติความเชือ่
เกี่ยวกับชีวิตและจักรวาลเชนเดียวกัน ซึ่งเปนคตทิี่แฝงไวดวยสัจธรรมอันพิสูจนไดและสอดคลอง
กับความเปนจริงในวัฏจกัรของจักรวาล กลาวไดอีกนัยวาความจริงอันเปนธรรมะในพทุธศาสนา  
มีความสอดคลองกับความเปนจริงอนัเปนรูปธรรมในทางวทิยาศาสตร  เชน  เร่ืองของวัฎจักรของ
ชีวิตที่มกีารเกดิ  แก  เจ็บ  ตาย  ดําเนนิไปอยางตอเนื่องเปนตัวอยางทางรูปธรรม  สวนในทาง
นามธรรมทางพุทธศาสนากม็ีเร่ืองของจิตและวิญญาณ  ซึ่งเปนรูปแบบพลังงานอยางหนึ่งในทาง
วิทยาศาสนตรที่มีการพิสูจนแลววามีอยูจริง หากแตวาความจริงทางวทิยาศาสตรนั้นเปนเพียงการ
พิสูจนใหเห็นจริงซึ่งความจรงิที่ไดรับการพสูิจนนัน้สามารถใหทัง้คุณและโทษ สวนความจริงทาง
พุทธศาสนาเปนความจริงที่มุงไปสูหนทางแหงความผาสุกและสันตสุิข  ซึ่งเปนสาระสําคัญในการ
ดํารงชีวิตอยูรวมกนัของผูคนในสงัคม 
 
อิทธิพลจากความเชื่อทางศาสนา 

    ขาพเจาไดรับอิทธิพลทางความเชื่อจากพุทธศาสนา ในเรื่องของคติความเชื่อที่
สอดคลองตอชีวิตและจักรวาล  โดยกลาวถึงสมัพนัธภาพของสิง่ตาง ๆ ในจักรวาลกับการดําเนิน
ไปของชีวิตและจุดหมายแหงชีวิต ซึ่งเปนสัจธรรมอนัมีประโยชนในการนํามาใชในการดํารงชวีิต
จริงได รวมถงึไดรับอิทธิพลทางความเชื่อจากลทัธิศาสนาตาง ๆ เชน ลัทธิเตาทีก่ลาวถึงสัมพนัธ
ภาพของ หยนิกับหยาง ซึ่งสิ่งที่ตางกนัสดุขั้ว  เปนตวัแทนของความมืด-ความสวาง , หญิง-ชาย , 
ดิน-ฟา , ความสงบนิง่-ความเคลื่อนไหว , ความซับซอน-ความชัดเจน , ญาณปญญา-เหตุผล ฯลฯ 
แตมีความสอดคลองเปนหนึ่งเดียว การเลื่อนไหลและเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งเปนเรื่องธรรมดาที่
หมุนเปนวงกลม ไมมีจุดเริ่ม ไมมีจุดจบ ทุกสิ่งสัมพนัธกันอยางแยกไมออก ส่ิงหนึง่ที่เกิดจะกระทบ
เปนผลตออีกสิ่งหนึ่งเสมอ เปนตน ซึ่งความเชื่อเหลานีล้วนสัมพนัธกบัการเกิดดับ การหมนุเวียน
ของจักรวาล และวัฏจักรแหงชีวิตทัง้สิ้น 
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บทที่ 3 
กระบวนการสรางสรรคและการสรางองคประกอบทางศลิปะ 

 
   ศิลปะ คือ ส่ิงที่มนุษยสรางสรรคข้ึน เพือ่แสดงออกอีกอารมณ ความรูสึก ความคิดหรือ

ความงาม จะเห็นไดวาศิลปะนั้นมีองคประกอบสําคัญ 2 สวน  คือ  สวนที่มนุษยสรางสรรคข้ึนซึ่ง
ไดแก  โครงสรางทางวัตถุที่มองเหน็ได  รับรูไดดวยประสาทสัมผัสหนึง่  กบัสวนที่เปนการ
แสดงออกอันเปนผลที่เกิดจากโครงสรางทางวัตถุอีกสวนหนึง่ เราเรยีกสวนแรกวารูปทรง ( Form ) 
หรือองคประกอบทางรูปธรรม และเรียกสวนหลังวาเนื้อหา ( Content ) หรือองคประกอบทาง
นามธรรม ( Abstract )5 จากหลักการขางตนพอจะนํามาวิเคราะหผลงานไดดังนี ้
 
การประมวลความคิด 

    ในการสรางสรรคงานศิลปะ ขาพเจานําประสบการณสวนตัวที่มีตอสถาปตยกรรมทาง
ศาสนาของไทย  การศึกษาคนควา  จนิตนาการ  และความเชื่อสวนตัวมาผสมผสานกนั  เพื่อ
นําไปสูการสรางองคประกอบและทัศนธาตุที่มีความสัมพันธกับเนื้อหา กอใหเกิดผลสําเร็จอันเปน
เอกภาพในผลงาน 

     รูปแบบในการแสดงออก ขาพเจาสื่อผานผลงานศลิปะแบบนามธรรม โดยรูปทรงที่
ปรากฎในผลงานจะเปนรูปทรงกลมที่ใหความรูสึกขยายตวัออกหรือหดเขาสูศูนยกลาง เปน
ลักษณะของความเปนอนันต หรือ ความเปนสุญญตา ซึ่งมีความหมายเชื่อมโยงกับคติความเชื่อ
ของพุทธศาสนา ความเชือ่มโยงระหวางการแสดงออกผานศิลปะแบบนามธรรมกับหลักในเนื้อหา
ของพุทธศาสนานั้น จะเหน็ไดจากการทีแ่กนของพทุธศาสนามุงไปสูการหลุดพน อันเปนสุญญตา
หรือความไมมตัีวตน สวนศิลปะแบบนามธรรมก็เปนผลงานที่สลายลกัษณะของความเปนจริงทาง
รูปธรรมไปสูความเปนนามธรรมที่หลุดพนออกไป ผลงานนามธรรมจึงเปนเสมือนสุญญตาชนดิ
หนึง่ทีม่ีการคลี่คลายตัวแลว ในสวนของการแสดงออกผานผลงานแนว Optical  Art นั้น นอกจาก
สามารถสื่อความหมายของผลงานแลว  ในทางรูปแบบยังสอดคลองกับลวดลายของ
สถาปตยกรรมไทยอีกดวย  จะเห็นไดวาลวดลายในสถาปตยกรรมไทย  ทัง้ลวดลายจากกระเบื้อง

                                                           
                   5ชลูด  นิ่มเสมอ , องคประกอบศิลปะ ( กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช , 2531 ) , 18. 
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สถาปตยกรรมไทยนั้นสื่อถงึวิมาน สวรรคชั้นตาง ๆ รวมถึงจักรวาลตามคติความเชื่อทางพทุธ
ศาสนา สวนลกัษณะ Optical ในผลงานของขาพเจาสื่อถึงความหมายอันหลากหลายโดยมนีัยยะ
แฝงอยู  ดังจะกลาวในสวนของเนื้อหาตอไป 

    เนื้อหา ภายในผลงานของขาพเจาแสดงออกโดยมคีวามเกี่ยวของกับคติความเชื่อที่
เกี่ยวกับชีวิตและจักรวาลของพทุธศาสนาซึ่งแฝงไวดวยสัจธรรม โดยนํามาผสานกับจินตนาการ
และความเชื่อสวนตัวที่สอดคลองกับวัฏจกัรของจักรวาล รูปทรงกลมอันเกิดจากลักษณะความเปน 
Optical ในผลงานจงึเปนสัญลักษณทางนามธรรมอยางหนึ่งที่ส่ือความหมายแตกตางกันไป
ตามแตละชิ้นงาน ซึง่สามารถหมายถงึจักรวาลทางอุดมคติ พลังงาน การเกิด การดับ ความเปน
อนันต  สุญญตา ความสมดลุยในจักรวาล ฯลฯ อันเปนสิ่งที่ปรากฏเปนสังสารวัฏ ในสวนของการ
สรางใหเกิดมติิของแสงและสีในผลงานนัน้ จะเปนมิตทิี่สลับไปมาระหวางสทีี่คอย ๆ สลายไปเปน
แสง  และแสงที่คอย ๆ กอตัวขึ้นเปนสี เปนลกัษณะของการสรางและสลายรปูทรงไปในเวลา
เดียวกนั  เปนนัยยะที่ส่ือถงึการเกิดและการดับที่ปรากฏขึ้นพรอม ๆ กัน หรือกลาวไดอีกนัยหนึ่งวา
การเกิดก็คือการดับ  และการดับก็คือการเกิด 

      เทคนิคที่ใชในผลงานคือเทคนิคภาพพมิพตะแกรงไหม เนื่องจากเปนเทคนิคทางภาพ
พิมพที่สามารถตอบสนองตอกระบวนการสรางสรรคผลงาน ที่ตองใชความปราณีตละเอียดออนใน
การใชสี ซึง่จะตองคอย ๆ ผสมสีใหมนี้ําหนักแตกตางกนัทีละนอย แลวพิมพทบัซอนกนัเปนจํานวน
มากครั้งเพื่อใหเกิดรูปทรง องคประกอบ และปฏิกริยาของแสงและสีตามตองการ โดยเฉพาะใน
สวนของการพมิพทับซอนหลาย ๆ ชัน้โดยยงัคงความสดสวาง ( Brillance ) ของสีไวไดนั้น  เทคนิค
ภาพพมิพตะแกรงไหมสามารถตอบสนองไดเปนอยางด ี
 
การวิเคราะหองคประกอบศิลป 

    ผลงานศิลปะตองมีการประสานกันของเนื้อหาทางความคิด ( Concept ) เนือ้หาทาง
เทคนิควธิีการ  ( Technique )  และเนื้อหาทางองคประกอบของทัศนธาตุ ( Visual Elements ) จึง
จะเปนผลงานที่มีความสมบรูณ การสรางสรรคของขาพเจาแสดงออกดวยรูปทรงเรขาคณิตเรียบ
งายที่ประกอบตัวกันขึน้ โดยมีปจจัยสาํคญัคือการใชแสงและสีเพื่อส่ืออารมณในผลงาน ซึ่งตอง
สัมพันธกับเนือ้หาทางความเชื่อที่ผานการกลั่นกรองมาแลว สรางใหเกิดความรูสึกอันสงบและมี
พลัง  การแสดงออกใหเกิดความสมัพนัธของเนื้อหาทั้งหมดนี้ จงึตองมกีารกลัน่กรอง ทัศนธาตุทีจ่ะ
นํามาประกอบกันเพื่อส่ือความหมายใหตรงตามตองการ  ซึง่สามารถวิเคราะหไดดังนี ้
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ภาพที่ 9  ภาพรางที่สมบูรณแลว 
เทคนิควิธกีารพิมพ 

    ขาพเจาใชเทคนิคภาพพมิพตะแกรงไหม เนื่องจากเปนเทคนิคที่สามารถตอบสนอง
ความตองการในการแสดงปฏิกริยาของสีและแสงในผลงาน มีลักษณะของการพมิพทับ พมิพซ้าํลง
ไปบนสีเดิม เพื่อใหเกิดสีใหม เกิดปฏิกิริยาของสีโดยรอบ และเกิดน้ําหนกัออนแกไดละเอียดการ
พิมพซ้าํลงไปหลาย ๆ คร้ังจนกระทัง่เสร็จส้ินเปนจาํนวน 300–600 ครั้งในเทคนิคภาพพิมพ
ตะแกรงไหม  ไมทําใหภาพซ้ํา แตกลับทําใหเกิดความละเอียดของสีและน้ําหนกั อีกทั้งเปนการ
แสดงออกของความอุตสาหะ ความเพยีรพยายามในอนัที่จะกาวไปสูความงามในอดุมคติอีกดวย 
และทั้งหมดนีย้ังใหผลใกลเคียงกับภาพรางมากกวาเทคนิคอื่น ๆ ภาพพิมพชนิดนีจ้ะตองพมิพผาน
แมพิมพซึ่งเปนผาไหมหรือผาใยสังเคราะห  โดยมีข้ันตอนดังนี ้

 
  1. ข้ันตอนการสรางแมพิมพ เร่ิมจากการทําแบบขึ้นบนวัสดุโปรงแสงดวยวิธีการตาง ๆ 

เชน ถายเอกสารลงบนแผนใส ติดสติ๊กเกอรบนแผนใส ใชฟลมหนากาก ฯลฯ จากนัน้จึงนําไปถาย
แบบลงบนแมพิมพ โดยนาํแบบมาทาบใหแนบสนทิกับแมพิมพ ซึ่งเคลือบกาวอัดและปลอยใหกาว
อัดแหงในหองมืดแลว จากนั้นจงึใชแสงสขีาวในการถายแบบ แบบสวนที่ทึบแสงจะกันไมใหกาว
อัดทําปฏิกิริยากับแสง เมือ่ถายแบบเสรจ็แลวจึงนําแมพิมพไปลางดวยน้าํสะอาด สวนที่ไมทาํ
ปฏิกิริยากับแสงก็จะหลุดออกไป  แลวทิ้งแมพิมพไวใหแหง 

 
    2. ข้ันตอนการพิมพ นําแมพิมพมายึดไวกับโตะดวยตัวยึดบลอคซึ่งจะทําใหยกแมพิมพ

ข้ึนลงไดโดยทีต่ําแหนงแมพมิพจะไมเคลื่อน ดานลางของแมพิมพจะมีวัสดุที่ใชพิมพรองรับอยู ซึง่
ขาพเจาใชผาใบ ( canvas ) เปนวัสดุที่ใชพิมพ จากนัน้จึงเริ่มพิมพโดยเทหมึกพิมพเชื้อน้าํมนัลง
บนแมพมิพแลวใชยางปาดปาดสีเขาหาตัว สีสวนทีไ่มถูกกาวอัดกัน้ไวก็จะลงไปติดผาใบที่อยู
ดานลาง แลวทําความสะอาดแมพิมพ ตอมาใชกาวอุดสฟีาซึง่เปนกาวเชื้อน้ํากั้นลงบนแมพิมพ ใน
สวนที่ไมตองการพิมพแลว เมื่อกาวแหงก็เร่ิมพิมพสีตอไป ทําเชนนี้เร่ือย ๆ จนกระทั่งไดผลงาน
สมบูรณตามทีต่องการ สําหรับขาพเจาจะพิมพประมาณ 300-600 คร้ัง ข้ึนอยูกับองคประกอบและ
ขนาดของผลงาน 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 





บทที่ 4 
วิเคราะหการพัฒนาผลงาน 

 
    ในการพฒันาผลงานนัน้ จะตองผานขัน้ตอนของการศึกษาคนควา ทดลอง เรียนรู และ

ปรับปรุงแกไข จึงจะทําใหงานมีการพัฒนาทั้งทางแนวความคิด รูปแบบ และเทคนิค ซึ่งขาพเจาได
พัฒนาคลี่คลายผลงานเปนสี่ระยะคือ 
 
ระยะที่หนึง่  ( ภาคการศกึษาตน  ปการศึกษา  2541 ) 

  ชวงนี้ขาพเจาไดรับแรงบันดาลใจจากสถาปตยกรรมไทยโดยตรง โดยพยายามคลีค่ลาย
โครงสรางที่ซบัซอนของสถาปตยกรรม จนเหลือเพียงโครงสรางในแนวตั้งและแนวนอนอนัเรียบงาย 
ใหความรูสึกคลายประตูหรือกําแพง ในสวนของโครงสรางแบบ ( pattern ) ที่ใชนัน้ ลดทอนมา
จากลวดลายอันวิจิตรของกระเบื้องสีที่ใชประดับสถาปตยกรรม สวนสทีี่ใชนัน้ก็ใชสีทองเปนหลกั
ถึง 60 – 90% ของภาพ  โดยใชสีอ่ืน ๆ ประกอบไมมากนัก ขาพเจาใชการไลสีดวยวธิีการทีเ่รียกวา 
ตีเรนโบว ( Rainbow ) คือ การนําสทีี่มนี้ําหนกัตางกนั หรือตางสกีนัมาเทลงสีละฝงของแมพมิพ 
แลวจึงใชยางปาดคอย ๆ ตีสีเขาหากันจนสีทัง้สองไลเขาหากันอยางนุมนวล วิธีนีย้ังสามารถไลสี
เขาหากันไดมากกวา 2 สีอีกดวย ลักษณะผลงานในชวงนี้จะดูคลายโครงสรางของผนังหรือประตู 
มีลักษณะที่แบน เปนเพยีงการถายทอดความประทับใจทําใหยงัขาดประเด็นทีน่าสนใจ จงึยังไม
เปนทีน่าพอใจนัก ตองไดรับการพัฒนาตอไป 
 
ระยะทีส่อง  ( ภาคการศกึษาปลาย  ปการศึกษา 2541 )  

  ในชวงนี้มกีารพัฒนารูปแบบของงานรวมทั้งแนวคิดที่ชดัเจนขึ้น โดยศึกษาถงึรูปแบบการ
วางโครงสราง การวางตาํแหนงของลวดลายและตัวสถาปตยกรรม แลวนาํไปผนวกกับวิธีการใชสี
สรางใหเกิดรูปทรง ทําใหลักษณะของผลงานเปนภาพที่มองในมุมสูง ( Top View ) ตางจาก
ผลงานชุดกอนที่เปนภาพทีม่องจากดานขาง ( Side View )  ทางดานเทคนิคนัน้ กต็องเปลี่ยนจาก
การตีเรนโบวมาเปนการผสมสีไลน้ําหนกัจากออนไปเขมประมาณ 12 –15 น้าํหนกัตอหนึง่สี แลว
จึงคอย ๆ พิมพทีละน้าํหนักเพื่อใหเกิดความนุมนวลของน้าํหนักที่ตอเนื่องกนั องคประกอบในงาน
จะเปนรูปทรงเรขาคณิตตาง ๆ ทัง้ใหญและเล็กตางกนัไป โดยมากรูปทรงเล็กจะลอมรอบรูปทรง
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อิทธิพลจากคติความเชื่อเกีย่วกับพุทธจักรวาลดวย ในสวนของการใชสีนั้นไดลดการใชสีทองลง  
แลวใชสีเงนิเขามาเสริม นอกจากนี้ยงัเริ่มนําสีอ่ืน ๆ มาผสมกับสีเงนิสีทอง เพื่อความกลมกลืนของ
การไลน้ําหนักสี และการทําปฏิกิริยากับแสง กลาวไดวาผลงานชวงนี้สามารถถายทอด
แนวความคิดและจินตนาการไดสูง แตยังเปนผลงานทีม่ีลักษณะของการทดลองอยู ผลงานบางชิน้
จึงมีลักษณะแข็งและมีน้าํหนักสทีี่ทึบตัน จึงตองพัฒนาตอไป 
 
ระยะทีส่าม  ( ภาคการศกึษาตน  ปการศึกษา 2542 ) 

     การพฒันาผลงานในชวงนี้ ใชพืน้ฐานความเชื่อสวนตัวทีม่ีตอจักรวาลและสอดคลอง
กับวิทยาศาสตรเปนเกณฑ โดยการเชื่อมโยงไปถงึสิ่งที่ปรากฏอยูในจักรวาล ทําใหคนพบวารูปทรง
กลมเปนรูปทรงที่สามารถเชือ่มโยงกับความเปนนามธรรมของสิ่งตาง ๆ ไดมากที่สุด และเปน
รูปทรงที่แสดงถึงพลงัอนัไมส้ินสุด ขาพเจาจึงคลี่คลายผลงานโดยการตัดองคประกอบเล็ก ๆ 
ออกไป  แลวใชรูปทรงกลมเปนศูนยกลางของภาพ ซึง่รูปทรงกลมนี้มกีารแผพลังงานออกไปรอบตัว
ทุกทิศทางในลักษณะที่แตกตางกนัออกไป โดยขาพเจาใชการไลน้าํหนักสีจากเขมไปออน หรือ
ออนไปเขมสลับกัน เพื่อสรางชั้นของการกระจายและคลีค่ลายตัวของรปูทรงที่นุมนวล แตบางภาพ
ยังมีลักษณะขอบที่แข็งอยู  และในสวนการใชสีนั้น ยงัจดัไดวามีการทดลองการใชสีอยู ภาพบาง
ภาพจึงใหความรูสึกที่แหงหรอืทึบตัน ขาดความเปนอากาศตามที่ตองการ ซึง่เปนจุดที่ควรไดรับ
การพัฒนาตอไป 
 
ระยะทีส่ี่  ( ภาคการศึกษาปลาย  ปการศึกษา 2542 ) 
    ผลงานชวงนี้ เปนผลงานที่สรางโดยใชความเชื่อสวนตัวอันสอดคลองกับความเชื่อทาง
พุทธศาสนา และความจริงทางวทิยาศาสตรเปนพืน้ฐานในการสรางสรรค โดยแทนคาความหมาย
ลงในรูปทรงวงกลม และใชการทับซอนของแสงและสทีี่มีน้าํหนกัแตกตางกนัเพื่อสรางใหเกิดมิติ
ของรูปทรง ขาพเจาใชสีที่สามารถแสดงความสดของสีขณะทับซอนไดดีข้ึน กอใหเกดิบรรยากาศที่
โปรงเบาและมีอากาศในผลงาน ใหผลทีส่ะอาดและสวางตอความรูสึกทางการรับรู น้ําหนกัของสีที่
เขมและออนสลับกันไปมาสรางใหเกิดรูปทรงอันมีมิต ิ และยงักอใหเกิดลักษณะของการเกิดและ
ดับของรูปทรงไปพรอม ๆ กนั แสดงใหเหน็ถึงความมีมติิในทางลึกของผลงาน ทัง้ในสวนที่เหน็เปน
รูปธรรมรับรูไดทางการมองเห็น  และในสวนที่เปนนามธรรมของนัยยะที่มีคุณคาในเชิงความหมาย 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่ 5 
สรุปผลการสรางสรรค 

 
    ในการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธชดุนี้ ขาพเจาพัฒนาผลงานโดยไดรับแรงบันดาล

ใจและแนวความคิดในการสรางสรรค จากลักษณะทางกายภาพของพทุธสถาปตยกรรมไทยที่
ผสมผสานกับหลักความคิดความเชื่อเกี่ยวกับจักรวาลของไทย ซึ่งสอดคลองกับวิทยาศาสตรอัน
พิสูจนได โดยมีความเชื่อและจินตนาการสวนตัว เปนตัวเชื่อมประสานทุกสวนเขาดวยกนัอยาง
กลมกลนื รูปทรงและรูปทรงของสีทีเ่กิดขึ้นจากสวนของงานสถาปตยกรรมไทยและศิลปะไทย เปน
รูปแบบที่ถายทอดดัดแปลงจากวธิีคิดในการใชสัญลักษณตาง ๆ และนํามาประกอบเขาอยางมี
ระเบียบและสลับซับซอนทางศิลปะ ทั้งนีเ้พื่อใหมกีารผสมผสานกันระหวางลกัษณะที่มาจากอดีต
และลักษณะทีเ่ปนยุคสมยัของปจจุบัน 

   ในสวนของการแสดงออกผานกระบวนการทางเทคนคิ ขาพเจาแสดงออกผานภาพพิมพ
ตะแกรงไหมซึง่ตอบสนองในเรื่องการใชสีไดดี และใชมิติของแสงและสีสรางใหเกิดรูปทรงกลมที่มี
นัยยะทางความหมายแฝงอยู โดยใชสีเงนิสีทองผสมกบัสีตาง ๆ แลวคอย ๆ ไลน้ําหนกัสีใหเกดิ
รูปทรง โดยเนนไปที่ความละเมียดละไมในการไลน้าํหนกัสีใหคอย ๆ มีความตางทลีะนอย แลวจึง
พิมพทับซอนเปนจํานวนมากครั้ง ซึ่งทาํใหผลงานเกิดความละเอียดของสีและน้าํหนัก ลักษณะใน
การใชสีที่มีความสด การไลน้ําหนกัสีจากเขมไปออนสลับกับออนไปเขม รวมทั้งองคประกอบแบบ
สมมาตรในผลงาน กอใหเกดิความรูสึกที่เคลื่อนไหว มพีลัง สะอาด สวาง และสงบเปนสมาธิ และ
สะทอนถึงเรื่องการเกิดดับ และการหมนุเวียนของจักรวาลไปในเวลาเดียวกนั ซึ่งทัง้หมดทีก่ลาวมา
ขางตนนี้ ทําใหผลงานเกิดความเปนเอกภาพทั้งทางแนวความคิด เนื้อหา และเทคนคิ 

   จากกระบวนการทั้งหมดทุกขั้นตอน ทําใหขาพเจาไดประสบการณและความเขาใจใน
การทาํงานมากขึ้น ทั้งในดานการหาแรงบันดาลใจ การศึกษาคนควาหาขอมูลสนับสนนุ
แนวความคิดและเปดโลกทศันใหกวางขึ้น การเรียนรูวิธีการทํางานและการแกปญหาในผลงาน 
ตลอดจนการทําความเขาใจในการมอง และแยกแยะสิ่งตาง ๆ ทัง้ในทางกวางและในทางลึก 
ขาพเจาหวังเปนอยางยิง่วา ผลงานวทิยานพินธชุดนี้จะไมเปนงานทีติ่ดอยูกับอดีตจนเกนิไป แต
หากจะมีสวนของอดีตจากความคิดความเชื่อทางพุทธศาสนากับความเปนสมัยใหมและรวมสมยั 
ใหผูคนปจจุบันไดรับรูและเขาใจงาย ซึ่งประสบการณเหลานี้นาจะเปนผลดีแกตัวขาพเจาเองใน
การทาํงานศิลปะตอไปในภายภาคหนา  
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