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is a

creative

design

project

using

four

piece

of

two-dimensional

mixed media for interior imagimax co., at Narathiwatrajchanakharin road. This

company produces computer graphic and is the animation pioneer in Thailand. The building is long,
extending parallel to the road, with smooth external sides unpolished, unpainted gray concrete. It stands
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prominently as a backdrop to a single banyan tree at the front entrance to the building. The glass pares
constitute about 40%a light airy. The wall surface, imparting feeling that contrasts with the

bare

concrete walls. A stairway rises four the basement to the second (top) story. The building looks like a
block of ice floating in the air, especially when lighted at night.

The creation of work emphasized to motivate the emotion of calmness and relax. The used
content and idea were from the stories and experience from the past. The placement of abstract
elements was inspired about the water wave which motivated the feeling of being born and being gone.
The setting of this work in the area was chosen from 4 study cases which were the first area, in front of
the office where the work was determined to be fit the wall; its colour was grey for making a calmness
which emphasized the overlap of the curve lines, the surface caused by the flat and roughness; it was
highlighted by curving out from the wall. The second area was the gaps between the pathways in the
subway which was narrow. So the work was determined to curve out and deep for making the
motivation and attracting the eyes by the light red which motivated, stimulated and awoke the
spectators’ emotion. The third area was the staircase of the second floor which was the space relating to
the large mirror. So it emphasized to make the emotion of the work causing the simpleness and the
purity. IN this area, the work was separated into three elements for making the motivation; its colour was
white the same as the wall for merging and lightening for spectators. The forth area was in front of the
working room at the second floor which was the operating space of the company. It was determined to
be black for motivating the emotion of the strength, the seriousness but the coolness for the eyes and
making the atmosphere of the mystery.
When settling the works all in the four areas, the works could motivate the emotion to
spectators passing by because of the shape, the details, and the value of colour of each work which made
a highlight with the wall of which the area was the naked concrete wall which looked liveless. The works
decreased the angles such as pillars, stairs, large mirror etc. Therefore, the works caused the adapted art
which blended and make the unique which supported the aesthetics of the location.

Department of Applied Art Studies

Graduate School, Silpakorn University

Student's signature ........................................

Academic Year 2012

Thesis Advisor's signature ........................................

จ

กิตติกรรมประกาศ
ขอน้อมระลึกถึงพระคุณของบิดา มารดาของข้าพเจ้าผูใ้ ห้กาเนิด โดยเฉพาะบิดาผูอ้ บรม
สั่งสอน คอยสนับสนุ นอยูเ่ บื้องหลัง เป็ นกาลังใจให้เสมอและให้โอกาสข้าพเจ้าได้รับการศึกษาจน
จบหลักสู ตรปริ ญญาโท
ขอขอบพระคุ ณ อาจารย์ที่ ป รึ ก ษาในการท าวิท ยานิ พ นธ์ รศ. ปรี ช า ปั้ นกล่ า และ
Mr. Kim W. Atkinson ตลอดจนคณาจารย์ในภาควิชาประยุกตศิลปศึกษาทุกท่าน ที่ให้ความรู้
คาชี้แนะต่างๆที่เป็ นประโยชน์และมีค่ายิง่ ต่อข้าพเจ้า จนก่อเกิดวิทยานิพนธ์น้ ี
ขอขอบคุ ณ บริ ษ ทั อิ เมจิ แม็ก ซ์ ส าหรั บการอานวยความสะดวกและข้อมูล อันเป็ น
ประโยชน์ในการทาวิทยานิ พนธ์ ขอขอบคุณ ผลงานศิลปกรรมที่ทรงคุณค่าต่อวงการศิลปะที่เป็ น
ประโยชน์ ต่ อ การศึ ก ษาตลอดจนทุ ก สรรพสิ่ ง ที่ ผ่ า นเข้า มาในชี วิ ต ของข้า พเจ้า ก่ อ เกิ ด เป็ น
ประสบการณ์สร้างจินตนาการต่างๆและเป็ นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ฉ

สารบัญ
บทคัดย่อภาษาไทย ...............................................................................................................
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ..........................................................................................................
กิตติกรรมประกาศ ................................................................................................................
สารบัญภาพ ..........................................................................................................................
บทที่
1 บทนา .......................................................................................................................
ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา ..............................................................
วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ .........................................................................
ขอบเขตของการศึกษา .........................................................................................
ขั้นตอนการศึกษา ................................................................................................
ขั้นตอนของการศึกษา .........................................................................................
2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ .........................................................................
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ..............................................................................................
หลักธรรมคาสอนในพระพุทธศาสนา ................................................................
ศิลปะคือการแสดงออก (Art as Expression) .......................................................
ศิลปะนามธรรม (Abstract Art) ...........................................................................
การจัดองค์ประกอบทางศิลปะ ............................................................................
ความสมดุล ..........................................................................................................
ประยุกตศิลป์ (Applied Art) ................................................................................
3 การพัฒนาผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ..........................................................................
ผลงานการสร้างสรรค์ขณะศึกษาในระดับปริ ญญามหาบัณฑิต
ระหว่างปี 2553 - 2554 .......................................................................................
ผลงานการสร้างสรรค์ขณะศึกษาในระดับปริ ญญามหาบัณฑิต
ระหว่างปี 2554 – 2555 .......................................................................................
4 ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างภายในและภายนอกและการตกแต่งของสถานที่
บริ ษทั “อิเมจิ แม็กซ์” ..............................................................................................
5 การสร้างสรรค์และออกแบบผลงานเพื่อติดตั้ง บริ ษทั “อิเมจิ แม็กซ์”
เรื่ องการปรุ งแต่งนามธรรมจากการเกิดดับของอารมณ์ ............................................
ช

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

หน้า
ง
จ
ฉ
ฌ
1
1
2
2
2
3
4
5
5
5
6
7
8
9
10
10
19
21
30

บทที่
แนวความคิดการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานเพื่อติดตั้ง .............................
จุดที่1 บริ เวณหน้าทางเข้าออฟฟิ ศ .....................................................................
แนวความคิดการออกแบบเพื่อติดตั้ง .................................................................
จุดที่ 2 บริ เวณทางเดินชั้นใต้ดิน .........................................................................
แนวความคิดการออกแบบเพื่อติดตั้ง ................................................................
จุดที่ 3 บริ เวณผนังโถงบันไดชั้น 2 ....................................................................
แนวความคิดการออกแบบเพื่อติดตั้ง ..................................................................
จุดที่4 บริ เวณหน้าห้องทางานชั้น 2 ....................................................................
แนวความคิดการออกแบบเพื่อติดตั้ง .................................................................
6 สรุ ป ........................................................................................................................
รายการอ้างอิง ......................................................................................................................
ประวัติผวู้ ิจยั .........................................................................................................................

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ซ

หน้า
30
31
32
33
34
36
37
39
40
41
43
44

สารบัญภาพ
ภาพที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ภาพประกอบผลงานการสร้างสรรค์ระหว่างปี 2553 - 2554 ชิ้นที่ 1 ............................
ภาพประกอบผลงานการสร้างสรรค์ระหว่างปี 2553 - 2554 ชิ้นที่ 2 ............................
ภาพประกอบผลงานการสร้างสรรค์ระหว่างปี 2553 - 2554 ชิ้นที่ 3 ............................
ภาพประกอบผลงานการสร้างสรรค์ระหว่างปี 2553 - 2554 ชิ้นที่ 4 ............................
ภาพประกอบผลงานการสร้างสรรค์ระหว่างปี 2553 - 2554 ชิ้นที่ 5 ............................
ภาพประกอบผลงานการสร้างสรรค์ระหว่างปี 2553 - 2554 ชิ้นที่ 6 ............................
ภาพประกอบผลงานการสร้างสรรค์ระหว่างปี 2553 - 2554 ชิ้นที่ 7 ............................
ภาพประกอบผลงานการสร้างสรรค์ระหว่างปี 2553 - 2554 ชิ้นที่ 8 ............................
ภาพประกอบผลงานการสร้างสรรค์ระหว่างปี 2554 – 2555 ........................................
ภาพประกอบผลงานการสร้างสรรค์ระหว่างปี 2554-2555 ..........................................
ภาพแปลนโครงสร้าง บริ ษทั อิเมจิ แม็กซ์ ..................................................................
ภาพรู ปทรงอาคารบริ ษทั อิเมจิ แม็กซ์ .................................. ………………………..
ภาพลักษณะของรู ปทรงอาคารด้านทิศใต้ของสระน้ า .................................................
ภาพบริ เวณลานต้นไทรทิศเหนือ ................................................................................
ภาพบริ เวณหน้าทางเข้าบริ ษทั อิเมจิ แมกซ์ ................................................................
ภาพบริ เวณหน้าออฟฟิ ศชั้น 1 ....................................................................................
ภาพบริ เวณหน้าออฟฟิ ศชั้น 1 ....................................................................................
ภาพบริ เวณโถงบันได .................................................................................................
ภาพแสดงบริ เวณที่จะติดตั้งผลงานจุดที่ 1 ...................................................................
ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ที่ออกแบบเพื่อติดตั้งบริ เวณจุดที่ 1 .......................................
ภาพแสดงการจาลองการติดตั้งผลงานกับสถานที่บริ เวณจุดที่ 1 ................................
ภาพแสดงจุดที่จะติดตั้งผลงานจุดที่ 2 ........................................................................
ภาพแสดงจุดที่จะติดตั้งผลงานจุดที่ 2 ........................................................................
ภาพแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ที่ออกแบบเพื่อติดตั้งบริ เวณจุดที่ 2 …………………….
ภาพแสดงการจาลองการติดตั้งผลงานกับสถานที่บริ เวณจุดที่ 2 ................................
ภาพแสดงจุดที่จะติดตั้งผลงานจุดที่ 3 …………………………………………..……
ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ที่ออกแบบเพื่อติดตั้งบริ เวณจุดที่ 3 .......................................

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ฌ

หน้า
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
31
32
32
33
33
34
35
36
37

ภาพที่
28
29
30
31

ภาพแสดงการจาลองการติดตั้งผลงานกับสถานที่บริ เวณจุดที่ 3 .................................
ภาพแสดงจุดที่จะติดตั้งผลงานจุดที่ 4 ........................................................................
ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ที่ออกแบบเพื่อติดตั้งบริ เวณจุดที่ 4 .......................................
ภาพแสดงการจาลองการติดตั้งผลงานกับสถานที่บริ เวณจุดที่ 4 ................................

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ญ

หน้า
38
39
40
41

บทที่1
บทนำ
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
อารมณ์ มาจากภาษาอังกฤษว่า(Emotion) มีความหมายว่าการเกิดการเคลื่อนไหว หรื อมี
ภาวะที่ ตื่นเต้น อารมณ์ เป็ นพลัง ที่ ท รงอานาจอย่า งหนึ่ ง ของมนุ ษ ย์ อารมณ์ อาจเป็ นต้นเหตุ ของ
สงคราม อาชญากรรม ความขัดแย้งเรื่ องเชื้ อชาติ และความขัดแย้งอื่นๆอีกหลายชนิดระหว่างมนุษย์
ด้วยกัน ในทางตรงกันข้ามอารมณ์ก็เป็ นน้ าทิพย์ของชีวิตทาให้ทุกสิ่ งทุกอย่างสวยสดงดงามและน่า
อภิรมย์ ความรัก ความสนุกสนาน ความเพลิดเพลิน ความพอใจ หรื อความตลกขบขันล้วนแต่ทาให้
ชีวติ มีคุณค่าในทางพุทธศาสนาเรี ยกช่วงการเกิดอารมณ์ต่างๆที่เข้ามาว่าการเกิด และเมื่ออารมณ์น้ นั
สิ้ นสุ ดลงเรี ยกว่าการดับ
จากประสบการณ์ หลายๆอย่างในอดีตของข้าพเจ้าโดยเฉพาะในเรื่ องของความรัก ความ
ผิดหวังจากการแยกจาก สู ญเสี ยคนรักในอดี ตสร้ างความผิดหวัง เจ็บปวด โดดเดียว ท้อแท้ไร้สิ้น
หนทาง ที่หลอมรวมกลายเป็ นห้วงอารมณ์ของความทุกข์ ฉุ ดดึงข้าพเจ้าให้จมลงไปในความมืดมิด
สร้ างความเจ็บปวดทรมานอย่างแสนสาหัส ข้าพเจ้าจึงเก็บเรื่ องราวความรู้สึกนี้ ไว้ในส่ วนลึกของ
จิตใจ ด้วยความกลัว หวาดระแวง ไม่ไว้ใจใครจนเวลาผ่านเลยไปเรื่ อยๆหลายปี เข้า จากความทุกข์
ในอดีตเกิดเป็ นความสงบ ด้วยการทาใจยอมรับ ปล่อยวาง ทาให้ความทุกข์ที่มีน้ นั เจือจางเบาบางลง
หากแต่ในบางครั้งบางเวลาเมื่อถูกกระตุน้ ปลุกเร้า อารมณ์ของความทุกข์ยงั กลับมาทาร้ายข้าพเจ้า
เสมอวนเวียนเช่นนี้เรื่ อยมา
ความทุกข์และความสุ ขก็อยูใ่ นช่วงระหว่างการเกิดดับที่เราปรุ งแต่งขึ้น อารมณ์เกิดนานก็
ทุกข์หรื อสุ ขนาน ถ้าเกิดและดับเร็ วทุกอย่างก็จบไป แต่ส่วนใหญ่เกิ ดแล้วไม่ค่อยดับหรื อดับยาก ก็
ทาให้เราต้องเผชิญกับห้วงอารมณ์น้ นั ต่อไป ซึ่ งในหลักพุทธธรรมมีคาสอนที่อธิ บายในเรื่ องของการ
เกิดและดับทางอารมณ์คือ เบญจขันธ์ หรื อ ขันธ์5
ข้าพเจ้าจึงนาเอาหลักธรรมคาสอนในเรื่ องของ เบญจขันธ์ หรื อ ขันธ์ 5 มาวิเคราะห์กบั
เรื่ องราวความสะเทื อนใจต่ างๆในอดี ตที่หลอมรวมเกิ ดขึ้นเป็ นอารมณ์ ต่า งและนาเสนอผลงาน
ศิลปกรรม2มิติ แบบสื่ อประสมในหัวข้อ “การปรุ งแต่งนามธรรมจากการเกิดและดับของอารมณ์”ที่
มีรูปแบบนามธรรม แสดงออกให้เห็นถึงภาวะของการเกิ ดขึ้นและดับลงของอารมณ์ เพื่อเป็ นการ
ชี้ นาในสัจธรรมแห่ ง ชี วิตโดยหวังให้ผลงานเป็ นสื่ อที่แสดงถึ ง ความมีสติ ในการควบคุ มอารมณ์
ความรู้สึกในชีวติ ประจาวัน
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อค้นหา ทดลองเทคนิ คในการสร้างพื้นผิว รู ปทรง และการจัดวางองค์ประกอบที่
แสดงถึงการเกิดขึ้น คงอยู่ ดับหายกลายเป็ นความสงบนิ่งของอารมณ์ความรู้สึกภายใน
2. เพื่อนาเสนอแนวทางการประยุกต์ผลงานศิลปกรรม2มิติ แบบสื่ อประสม สาหรั บ
ติดตั้งเพื่อส่ งเสริ มในด้านสุ นทรี ยภาพภายในอาคารบริ ษทั อิเมจิ แมกซ์
3. เพื่อให้สาธารณะชนได้รับรู้และเข้าใจในคุณค่าการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม 2 มิติ
4. สมมติฐานของการศึกษา
4.1 ผลงานสร้างสรรค์สามารถสะท้อนให้เห็นถึงภาวะอารมณ์ ความรู้สึกภายในของ
การเกิดและการดับ อันเกิดจากการผสมผสานกันของทัศนธาตุทางศิลปะ
4.2 ผลงานสามารถส่ งเสริ มในด้านสุ นทรี ยภาพภายในบริ ษทั อิเมจิ แมกซ์
4.3 ผลงานสร้ างสรรค์สามารถดึงดูดให้สาธารณชนได้รับรู้ และเข้าใจในคุ ณค่าการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม 2 มิติ แบบสื่ อประสม
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ขอบเขตกำรศึกษำ
1. ผลงานการสร้างสรรค์
ลักษณะของผลงานที่ถ่ายทอดเป็ นผลงานศิลปกรรม 2 มิติ แบบนามธรรม โดยการใช้
เทคนิคสื่ อประสม ด้วยการให้สีสันและรู ปทรงสอดคล้องกับแนวความคิด ความรู้สึกภายในถึงการ
เกิดดับของอารมณ์ตามจินตนาการ
2. สถานที่ในการติดตั้งผลงาน
ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ของบริ ษทั อิเมจิ แมกซ์ การออกแบบตกแต่ง
ภายนอกและภายในโดยรวมของบริ ษทั เพื่อช่วยในการออกแบบผลงานให้สอดคล้องกับสถานที่เพิ่ม
ความรู ้สึกนึกคิดและจินตนาการให้กบั พนักงานและผูม้ าติดต่อเยีย่ มชมต่างๆ
ขั้นตอนกำรศึกษำ
1. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
1.1 จากประสบการณ์ส่วนตัว
1.2 ทางด้านการกาหนดรู ปแบบของงานสร้างสรรค์
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนที่นาไปสร้างสรรค์
3. วิเคราะห์งานจากผลงานที่เตรี ยมการสร้างสรรค์
3.1 เพื่อคัดเลือกขยายนาไปปฏิบตั ิจริ ง
4. การสร้างสรรค์ผลงาน
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5. การนาเสนองาน
6. สรุ ปผลงานสร้างสรรค์ตามวัตถุประสงค์
ขั้นตอนของกำรศึกษำ
ข้อมูลการสร้ างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าเป็ นอารมณ์ความรู้สึกและประสบการณ์ การ
รับรู ้ส่วนตัว ในการสร้างสรรค์ผลงานในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดผลและความชัดเจนมากขึ้นและนาข้อมูล
เพื่อสนับสนุนแนวความคิดให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ มีวธิ ีการดาเนินงานดังต่อไปนี้
1.วิธีการสังเกตจากสภาพที่เกิดขึ้นที่ได้รับจากการดาเนินชีวติ ในปัจจุบนั
1.1 ข้อมูลที่คน้ คว้าจากห้องสมุดใช้ในการพัฒนาแนวความคิด ความเข้าใจ และเพื่อ
ใช้ในการอ้างอิงหาเหตุผลมาสนับสนุนการวิจยั ประเภทของข้อมูล เช่น ทฤษฎีเพื่อการสร้างสรรค์
งานศิลปะ องค์ประกอบของศิลปะ บทความเกี่ยวกับการสร้างสรรค์งานภายใต้จิตใต้สานึก เพื่อเป็ น
ข้อมูลในการอ้างอิงสนับสนุนและส่ งเสริ มแนวความคิด
1.2 ข้อมู ล รู ป ภาพ เป็ นข้อ มูล ที่ เป็ นส่ วนในการตอบสนองต่ อแนวความคิ ดเป็ น
รู ปทรงของสิ่ งมีชีวิตที่ได้จากธรรมชาติ และรู ปทรงความสัมพันธ์ ของสังคมร่ วมสมัยปั จจุบนั เพื่อ
นามาตอบสนองแนวความคิดเบื้องต้น
2. เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้ศึกษาจากสถานที่ บริ ษทั อิเมจิ แมกซ์
2.1 ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตกแต่งภายใน และภายนอกของบริ ษทั อิเมจิ แมกซ์
2.2 ศึกษาข้อมูลในเอกสาร รู ปถ่าย และสื่ อสิ่ งพิมพ์จาก บริ ษทั อิเมจิ แมกซ์
2.3 ศึกษารู ปแบบความสัมพันธ์ท้ งั ภายในและภายนอกของบริ ษทั อิเมจิ แมกซ์
2.4 ศึกษาจากการสัมภาษณ์ผบู้ ริ หาร และพนักงานภายในบริ ษทั
3. วิเคราะห์ ตั้งข้อสังเกต และจัดหมวดหมู่ของข้อมูลที่ได้ศึกษาให้เป็ นกลุ่ม เพื่อง่ายต่อ
การสร้างสรรค์
4. สรุ ปผลวิเคราะห์ ขอ้ มูล เพื่อกาหนดรู ปแบบของการสร้ างสรรค์ รวมไปถึ งเทคนิ ค
วิธีการต่างๆ
5. ปฏิบตั ิการทดลอง ค้นคว้า โดยการทาแบบร่ าง พร้อมสรุ ปแนวทางการสร้างสรรค์
6. ขยายแบบร่ าง ต้นฉบับ และแก้ปัญหา เพื่อให้ผลงานตรงตามจุดหมายและชัดเจนใน
เนื้อหาที่จะนาเสนอ
7. สร้างสรรค์ และพัฒนาผลงานให้ไปสู่ จุดมุ่งหมาย
8. นาเสนอผลงาน สู่ กระบวนการวิจารณ์ สัมมนา เพื่อแก้ไขปรับปรุ งให้ดียงิ่ ขึ้น
9. สรุ ปผลการทางาน เพื่อพัฒนาในครั้งต่อไป
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บทที่2
ข้ อมูลทีเ่ กี่ยวข้ องกับการสร้ างสรรค์
พืน้ ฐานความคิดและอิทธิพลในการสร้ างสรรค์ ผลงาน
การสร้ างสรรค์งานศิลปะคือสิ่ งที่มนุ ษย์สร้ างขึ้นเพื่อแสดงความรู้สึก ภูมิปัญญา หรื อ
ความงาม ซึ่ งประกอบด้วยหลักขององค์ประกอบศิลปะ โดยแยกองค์ประกอบออกเป็ น 2 ส่ วนคือ
ส่ วนที่มนุษย์สร้างขึ้นได้แก่โครงสร้างทางวัตถุ และเนื้ อหาหรื อองค์ประกอบทางนามธรรม โดยทั้ง
สองส่ วนคือ รู ปทรง และเนื้ อหาเป็ นองค์ประกอบที่เป็ นโครงสร้างหลักของศิลปะ ในการออกแบบ
สร้ างสรรค์ผลงานศิลปะสามารถสื่ อออกมาในลักษณะ หรื อรู ปแบบต่างๆ ซึ่ งแสดงถึงพื้นฐานทาง
ความคิด การแสดงออกประสบการณ์ อารมณ์ ความรู้สึก จินตนาการเชิงสุ นทรี เฉพาะบุคคล
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะมิใช่สิ่งที่เกิ ดขึ้นโดยปราศจากมูลฐานใดๆ การสร้างสรรค์
ต้องอาศัยปั จจัยหลากหลายประการจึงก่อตัวเป็ นรู ปผลงานขึ้นมาได้ เพราะศิลปะมีความเกี่ยวข้องกับ
ความรู้สึกนึกคิด และชีวติ ของมนุษย์ โดยเฉพาะผูท้ างานศิลปะย่อยมีเหตุผลมีอิทธิ พลจากแหล่งที่มา
เหมือนกัน หรื อต่างกันไปในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากประสบการณ์รสนิ ยมความเชื่ อทาง
ศิลปะเฉพาะบุคคล ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี อธิ บายเอาไว้ว่า “อิทธิ พลคือแรงอานาจที่มากระทบ
จิตใจของคนเราให้เห็นเรากระทาและทาให้เรารู้สึกเป็ นไปตามลักษณะพิเศษของแรงอานาจนั้น”1
จากประสบการณ์ บ างอย่า งในอดี ตที่ ฝั ง แน่ นในจิ ตใจส่ ว นลึ ก ท าให้ข ้า พเจ้า มี ค วาม
ผูกพันอยูก่ บั จิตวิสัยของตนเอง มากกว่าวัตถุวิสัยในสังคมภายนอก ข้าพเจ้าได้รู้สึกถึงพลังผลักดัน
จากภาวะภายในใจนี้ ให้มีความต้องการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มุ่งเน้นการแสดงออกซึ่ งอารมณ์
ความรู ้ สึ ก และความปรารถนาส่ วนตัวเป็ นหลัก ส าคัญ โดยอาศัย ข้อมูล จากสิ่ ง ที่ ใ ห้ผลในการ
กาหนดแนวคิดและรู ปแบบของการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ จากอิทธิพลในด้านต่างๆดังนี้
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ศิลป พีระศรี , ศิลป์ สังเคราะห์ (กรุ งเทพฯ : ม.ป.ท.), 197.
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เอกสารทีเ่ กีย่ วข้ อง
หลักธรรมคาสอนในพระพุทธศาสนา
เบญจขันธ์ หมายถึง กองแห่งรู ปธรรมและนามธรรมห้าหมวดที่ประชุมกันเข้าเป็ นชีวติ
ขันธ์5 ประกอบด้วย รู ปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์
รู ปขันธ์ คือ กองรู ป ส่ วนที่เป็ นรู ป ร่ างกาย พฤติกรรมและคุณสมบัติต่างๆของส่ วนที่เป็ น
ร่ างกายส่ วนประกอบฝ่ ายรู ปธรรมทั้งหมด
เวทนาขันธ์ คือ กองเวทนา ส่ วนที่เป็ นการเสวยรสอารมณ์ ความรู้สึก สุ ข ทุกข์ หรื อเฉยๆ
เมื่อรับรู ้ เกิดความพอใจ มนุ ษย์เรี ยกว่า สุ ข เมื่อรับรู้เกิดความไม่พอใจ มนุ ษย์เรี ยกว่า ทุกข์ เมื่อรับรู้
แล้วไม่ทุกข์ไม่สุขเรี ยกว่า อุเบกขา
สัญญาขันธ์ คือ กองสัญญา ส่ วนที่กาหนดหมายให้จาอารมณ์น้ นั ๆได้ ความกาหนดได้
หมายรู้ ในอารมณ์ 6 เช่น เสี ยงดัง รู ปสวย กลิ่นหอม รสหวาน ร้อน และดีใจ
สังขารขันธ์ คือ กองสังขาร ส่ วนที่เป็ นความปรุ งแต่ง ที่ปรุ งแต่งจิตให้ดีหรื อชัว่ หรื อเป็ น
กลางๆ คุณสมบัติต่างๆของจิต มีเจตนาเป็ นตัวนา ที่ปรุ งแต่งคุณภาพของจิต ให้เป็ น กุศล อกุศล อัพ
ยากฤต
วิญญาณขันธ์ หรื อ จิ ต คื อ กองวิญญาณ ส่ วนที่ เป็ นการรู้ แจ้ง อารมณ์ รับ รู้ สิ่ งทั้ง ปวง
ความรู ้สึกต่างๆ ตั้งแต่ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ จนถึงสังขารขันธ์ และเป็ นผูร้ ับรู้ส่วนที่เป็ นรู ปขันธ์
ทั้งหลายด้วย
ท่านปั ญญานันทภิกขุกล่าวว่า รู้วา่ ร้อน รู้วา่ ทุกข์ แต่ตอ้ งคิดต่อไปว่า ร้อนเรื่ องอะไร ทุกข์
เรื่ องอะไร ทาไมถึงได้ร้อนใจ ทาไมถึงได้เป็ นทุกข์ อะไรเป็ นตัวเหตุ อะไรเป็ นตัวการให้เกิ ดภาวะ
เช่นนี้ ข้ ึนในใจเรา บางเรื่ องมันเกิดมาตั้งนานแล้วเรายังอุตสาห์คุย้ เขี่ยเอามานัง่ เป็ นทุกข์ มาตรอมใจ
ทุกข์ดว้ ยเรื่ องเก่า พอนึกถึงแล้วก็ไม่สบายใจ เราต้องเข้าใจว่าสิ่ งทั้งหลายเกิด ดับอยูต่ ลอดเวลา ตัวเรา
เองก็เกิ ดดับ ความคิดก็เกิ ด ดับ ไม่มีอะไรคงทนถาวร มันมีการเปลี่ยนแปลง แล้วมันก็แตกดับไป
โดยธรรมชาติ
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ศิลปะคือการแสดงออก (Art as Expression)
นักปรัชญาและนักประพันธ์หลายคนเช่น อูยนี เวรอง (Eugene Veron) จอห์น ดิวอี (John
Dewey) เลโอ ตอลสตอย (Leo Tolstoy) โรเจอร์ ฟราย (Roger Fry) รู ดอล์ฟ อาร์ นไฮม์ (Rudolf
Arnheim) ต่ างเน้นความหมายของศิ ลปะไปที่การแสดงออกเป็ นความเห็ นที่ ดูเผินๆแล้วค้า นกับ
ทัศนะที่วา่ ศิลปะเป็ นตัวแทนของธรรมชาติ ซึ่ งนักปราชญ์กลุ่มนี้เห็นว่านัน่ เป็ นเพียงการแสดงส่ วนที่
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อยู่ภายนอกของธรรมชาติ เท่านั้นศิ ลปะจะต้องแสดงส่ วนที่อยู่ภายในของชี วิตออกมา ส่ วนที่อยู่
ภายในนั้น ได้แก่ อารมณ์ (Emotion) ความรู้สึก (Feeling) ซึ่งจะเป็ นของตัวศิลปิ นเองหรื อของสังคม
ก็ได้ เช่ น ความรู ้สึกของเชื้ อชาติ ชาติ หรื ออารมณ์ความรู้สึกของมนุษยชาติส่วนรวม นอกจากนั้น
บางคนยังให้ความเห็นรวมไปถึงการแสดงออกของมโนคติ (Idea) และความคิด (Thought)อีกด้วย
แต่ถา้ พิจารณาเปรี ยบเทียบกันแล้ว ทัศนะที่วา่ ศิลปะคือการแสดงออกซึ่ งอารมณ์หรื อส่ วน
ที่อยูภ่ ายในของชี วิตหรื อธรรมชาติ ก็จะดูไม่แตกต่างอะไรกับทัศนะที่วา่ ศิลปะคือตัวแทนของชีวิต
ที่แสดงความจริ งภายในของรู ปลักษณะที่ปรากฏในธรรมชาติเท่าไรนักจะมีบา้ งก็ตรงที่ฝ่ายแรกเน้น
เรื่ องอารมณ์สะเทือนใจเป็ นสาคัญแต่ฝ่ายหลังเน้นไปที่รูปทรงที่เข้าถึงด้วยปัญญา
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ศิลปะนามธรรม (Abstract
Art)
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หมายถึ ง แบบอย่า งของทัศนศิ ลป์ ที่เกี่ ยวข้องกับจิ ตใจแสดงความรู้ สึกของมนุ ษ ย์ต่อ
ธรรมชาติแวดล้อมถ่ า ยทอดเป็ นรู ปภาพ จะมีล ักษณะเป็ นสองมิติ หรื อ สามมิติ ส่ วนใหญ่จะไม่
พรรณนาเรื่ องราวตามความเป็ นจริ ง ศิลปิ นอาจละทิ้งรู ปทรงต่างๆด้วยการตัดทอนรู ปทรงจนหมด
สิ้ น อาจสร้ างรู ปทรงขึ้นใหม่ตามความรู้สึกของตนเอง ด้วยการวางโครงสี ใหม่ และเรื่ องราวล้วน
เป็ นนามธรรม ผูร้ ิ เริ่ มคือ วาสสิ ลี่ แคนดินสกี้ ชาวรัสเซี ย โดยเน้นหลัก 2 ประการคือ ความรู้สึก
ภายนอกและความรู ้ สึกภายใน ความรู้สึกภายนอกคือ วัสดุรูปทรง และเมื่อรู้สึกต่อการเห็นรู ปทรง
แล้วก็จะเกิดความรู ้สึกภายในสาหรับคุณค่ารู ปทรงนั้น เป็ นการสร้างความกลมกลืนด้วยสี สัน การ
เคลื่อนไหว ลีลา จังหวะ ลักษณะผิว สัดส่ วน และความเด่นชัด
คุณค่าของความรู ้สึกถือเป็ นสิ่ งสาคัญที่สุดของศิลปะนามธรรม ศิลปิ นกลุ่มนี้ไม่ตอ้ งการ
สร้ างรู ปทรงที่ ปรากฏให้ผดู ้ ู หลงติดเท่านั้น แต่ตอ้ งการสร้ างรู ปทรงใหม่โดยคานึ งถึ งการจัดภาพ
ลีลา จังหวะความสมดุล และความรู้สึก เพื่อให้เกิ ดอารมณ์และความรู้สึกเองเมื่อได้สัมผัสสิ่ งที่ไม่
อาจชี้เฉพาะไปได้วา่ เป็ นอะไร
ศิ ล ปะนามธรรมเปรี ยบเที ย บกับ ศัพ ท์ท างพุ ท ธศาสนาที่ แ ยกระหว่ า ง “รู ป ” หรื อ
“รู ปธรรม” กับ “นาม” หรื อ “นามธรรม” นัน่ คือ “รู ป” คือร่ างกายอันเป็ นส่ วนที่มองเห็นได้ และ
“นาม” คื อ ส่ ว นของจิ ต ใจ และสภาวะอารมณ์ ที่ ค วามรู้ สึ ก ที่ ม องไม่ เ ห็ น ในทางศิ ล ปะแบบ
“รู ปธรรม” ก็คือศิลปะที่อาศัย “รู ป” ของวัตถุ ที่เหมือนจริ ง บอกเล่ าเรื่ องราวและความหมายส่ วน
ศิลปนามธรรมก็คือศิลปะที่อาศัยทัศนธาตุในการสื่ อถึงสภาวะจิตใจและอารมณ์ความรู้สึกโดยตรง
ศิลปิ นที่ทางานในแนวทางนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะค้นหาความจริ งที่ลุ่มลึก “เหนื อวัตถุ ” ที่มองเห็นได้
ด้วยตาและ “เหนือเรื่ องราว” ที่บอกเล่าเรื่ องของโลกทางกายภาพ แต่มุ่งเข้าหาความเป็ นจริ งแห่ งโลก
ภายในของจิตวิญญาณด้วยภาษาสากลแห่ งทัศนศิลป์ ดังนั้นสาหรับศิลปิ นนี้ แล้วพวกเขามีความเชื่อ
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ว่าศิลปะนามธรรมเป็ นศิลปะ “ขั้นสู ง” และศิลปะแบบเหมือนจริ งเป็ นศิลปะ “ขั้นต่า” ด้วยเหตุผล
ดังที่ กล่ าวไปแล้วว่า ศิ ลปะแบบเหมือนจริ งนั้นศิลปิ นเลี ยนแบบรู ปลักษณ์ ของธรรมชาติเพียงผิว
ภายนอก แต่ศิลปิ นนามธรรมนั้นมุ่งมัน่ สร้างสรรค์ผลงานที่เข้าถึงคุณลักษณะภายใน หรื อ “แก่นแท้”
แห่งธรรมชาติที่เป็ นสากลและคงอยูไ่ ด้ชว่ั นิรันดร์ ศิลปะนามธรรมผ่านความเจริ ญรุ่ งเรื องสู งสุ ดเป็ น
ผลสัมฤทธิ์ แห่งยุคโมเดิร์นนิสม์และเสื่ อมถอยลง แต่ยงั ไม่เคยตายไปจากโลกศิลปะ
การจัดองค์ ประกอบทางศิลปะ
การจัดองค์ประกอบทางศิลปะถือเป็ นหลักสาคัญสาหรับผูส้ ร้างสรรค์และผูศ้ ึกษางาน
ศิลปะ เนื่ องจากผลงานศิลปะใดๆก็ตามล้วนมีคุณค่าอยู่ 2 ประการคือคุณค่าทางด้านรู ปทรง และ
คุณค่าทางด้านเนื้อหา
รู ปทรงคือ สิ่ งที่มองเห็นได้ในทัศนศิลป์ เป็ นส่ วนที่ศิลปิ นสร้างขึ้นด้วยการประสานกัน
อย่างมีเอกภาพของทัศนธาตุ (Visual Elements) ซึ่ งได้แก่ เส้น น้ าหนักอ่อนแก่ของขาว-ดา ที่วา่ ง สี
และลักษณะพื้นผิว รู ปทรงให้ความรู้สึกพอใจต่อความรู้สึกสัมผัส เป็ นความสุ ขทางตา พร้อมกันนั้น
ก็สร้างเนื้ อหาให้กบั ตัวรู ปทรงเอง และเป็ นสัญลักษณ์ให้แก่อารมณ์ ความรู้สึก หรื อปั ญญาความคิด
ที่เกิดขึ้นในจิตด้วย ถ้าจะเปรี ยบกับชีวติ รู ปทรงคือส่ วนที่เป็ นกาย เนื้อหาคือส่ วนที่เป็ นใจ รู ปทรงกับ
เนื้ อหาจึ งไม่อาจแยกจากกันได้ ในงานศิลปะที่ดีท้ งั สองส่ วนนี้ จะรวมเป็ นสิ่ งเดี ยวกัน ถ้าแยกกัน
ความเป็ นเอกภาพก็จะถูกทาลายชีวติ ของศิลปะก็ไม่อาจอุบตั ิข้ ึนได้
รู ปทรงมีองค์ประกอบสาคัญ 2 ส่ วนคือ ส่ วนที่เป็ นโครงสร้างทางรู ป และส่ วนที่เป็ น
โครงสร้างทางวัตถุ ส่ วนที่เป็ นโครงสร้างทางรู ปได้แก่ ทัศนธาตุที่รวมตัวกันอย่างมีเอกภาพ ส่ วนที่
เป็ นโครงสร้างทางวัตถุได้แก่ วัสดุที่ใช้ในการสร้างรู ป เช่น สี ดินเหนียว หิ น ไม้ กระดาษ ผ้า โลหะ
เป็ นต้น และเทคนิ คที่ใช้กบั วัสดุเหล่านั้น เช่น การระบาย การปั้ น การสลัก การแกะ การตัดปะ การ
ทอ การเชื่อมต่อ ฯลฯ เป็ นส่ วนที่เกี่ยวข้องกับความคงทนถาวรของผลงาน และความแนบเนียนของ
ฝี มือ องค์ประกอบที่เป็ นโครงสร้างของรู ปทรง ซึ่ งได้แก่ การประสานกันอย่างมีเอกภาพของทัศน
ธาตุน้ ี เป็ นส่ วนสาคัญที่สุด เพราะเท่ากับเป็ นกายของงานศิลปะ ถ้าศิลปิ นสร้างรู ปทรงให้มีเอกภาพ
ไม่ได้หรื อไม่สมบูรณ์ รู ปทรงนั้นก็ขาดชีวติ ขาดเนื้อหา ไม่สามารถจะแปลหรื อสื่ อความใดๆได้
เนื้ อหาคือ องค์ประกอบที่เป็ นนามธรรม หรื อโครงสร้างทางจิต ตรงกันข้ามกับส่ วนที่
เป็ นรู ปทรง หมายถึง ผลที่ได้รับจากงานศิลปะ ส่ วนที่เป็ นนามธรรมนี้นอกจากเนื้ อหาแล้วยังมีเรื่ อง
(Subject) และแนวเรื่ อง (Theme) รวมอยูด่ ว้ ย ทั้งสามส่ วนนี้ ต่างก็มีความเชื่อมโยงและทับซ้อนกัน
อยู่ เรื่ องกับ เนื้ อหาในงานบางประเภทเกื อบแยกจากกันไม่ ออก แต่ ในงานบางประเภทเกื อบไม่
เกี่ ยวข้องกันเลย แนวเรื่ องคือ แนวทางของเรื่ อง และเป็ นต้นทางที่จะนาไปสู่ เนื้ อหาซึ่ งเป็ นผลขั้น
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สุ ดท้าย เรื่ องกับแนวเรื่ องบางแห่ งมีความหมายแตกต่างกันไม่มากนักโดยทัว่ ไปอาจใช้แทนกันได้
ซึ่งแยกได้ดงั นี้
เรื่ อง หมายถึง สิ่ งที่ศิลปิ นสรรหามาเป็ นจุดเริ่ มต้นของการสร้างงานศิลปะแบบรู ปธรรม
เช่ น คน สัตว์ ทิวทัศน์ สิ่ งของ ศาสนา สงคราม ฯลฯ งานจิตรกรรม ประติมากรรม แบบรู ปธรรม
ตามปกติจะมีเรื่ อง เราดูรู้ว่างานชิ้นนั้น เป็ นม้า เป็ นคน เป็ นทิวทัศน์ ซึ่ งเรายังแบ่งประเภทของงาน
ออกตามเรื่ องด้วยเช่น จิตรกรรมทิวทัศน์ จิตรกรรมหุ่ นนิ่ ง ประติมากรรมรู ปคนเหมือน ฯลฯ แต่ก็มี
จิตรกรรม ประติมากรรมจานวนมากที่ไม่มีเรื่ อง ซึ่ งส่ วนมากจะเป็ นงานแบบนามธรรม ที่ศิลปิ น
แสดงออกโดยใช้การประสานกันของรู ปทรงที่มิได้อา้ งอิงความจริ งในธรรมชาติเป็ นสาคัญ
แนวเรื่ อง เป็ นส่ ว นหนึ่ งขององค์ ป ระกอบทางนามธรรมของงานศิ ล ปะที่ เ น้ น
แนวความคิ ด (Concept) ของศิ ล ปิ นที่ มี ต่ อ เรื่ อ งหรื อ รู ป ทรง เป็ นสาระหรื อ แนวทางของการ
สร้างสรรค์มากกว่าเรื่ อง แนวเรื่ องเป็ นองค์ประกอบทางด้านนามธรรมที่สาคัญที่สุดของงานศิลปะ
เมื่อมองจากด้านการสร้างสรรค์หรื อผูส้ ร้างสรรค์ เพราะเป็ นแนวความคิดที่เป็ นโครงสร้างเบื้องต้น
ของงานถ้าแนวความคิ ดหรื อโครงสร้ างของความคิดไม่ดีเสี ยแล้ว จะพัฒนาอย่า งไร จะเพิ่มเติ ม
ตกแต่งอย่างไรก็ไม่มีทางที่จะได้ผลหรื อเนื้อหาที่ดีได้
เนื้อหา คือ ความหมายของงานศิลปะที่แสดงออกผ่านรู ปทรงทางศิลปะ (Artistic Form)
เนื้ อหาของงานศิลปะแบบรู ปธรรมเกิดจากการประสานกันอย่างมีเอกภาพของเรื่ อง แนวเรื่ อง และ
รู ปทรง เนื้ อหาของงานแบบนามธรรม เกิ ดจากการประสานกันอย่างมีเอกภาพของรู ปทรง เนื้ อหา
เป็ นคุณลักษณะฝ่ ายนามธรรมของงานศิลปะที่มองจากด้านการชื่นชมจากผู้ดู รู ปทรงที่แสดงเนื้อหา
หรื อความหมายของงานศิลปะได้จะต้องเป็ นรู ปทรงที่เป็ นศิลปะเท่านั้น หมายถึง รู ปทรงที่ศิลปิ น
สร้ างขึ้ นจากทัศนธาตุ ต่างๆอย่างมีเอกภาพ รู ปทรงที่มีคุณลักษณะนี้ จะให้เนื้ อหาที่ประกอบด้วย
อารมณ์ความรู้สึกทางสุ นทรี ยภาพ และอารมณ์อื่นๆตามเรื่ องที่ศิลปิ นได้รับแรงบันดาลใจมา
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ความสมดุล
ความสมดุล หรื อ ดุลยภาพ หมายถึง น้ าหนักที่เท่ากันขององค์ประกอบ ไม่เอนเอียงไป
ข้างใดข้างหนึ่ง ในทางศิลปะยังรวมถึงการประสานกลมกลืน ความพอเหมาะพอดีของส่ วนต่างๆใน
รู ปทรงหนึ่ ง หรื องานศิลปะชิ้ นหนึ่ ง การจัดวางองค์ประกอบต่างๆลงในงานศิลปกรรมนั้นจะต้อง
คานึงถึงจุดศูนย์ถ่วง ในธรรมชาติน้ นั ทุกสิ่ งที่ทรงตัวอยูไ่ ด้โดยไม่ลม้ เพราะมีน้ าหนักเฉลี่ยเท่ากันทุก
ด้านฉะนั้นในงานศิลปะถ้ามองดูแล้วรู้สึกว่าบางส่ วนหนักไป แน่ นไป หรื อเบาบางไป ก็จะทาให้
ภาพนั้นดูเอนเอียง เกิดความรู ้สึกไม่สมดุล เป็ นการบกพร่ องทางความงาม ดุลยภาพในงานศิลปะมี 2
ลักษณะคือ
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1. ดุ ล ยภาพแบบสมมาตร (Symmetry Balance) หรื อ ความสมดุ ล แบบซ้ า ยขวา
เหมือนกัน คือ การวางรู ปทั้งสองข้างของแกนสมดุล เป็ นการสมดุลแบบธรรมชาติลกั ษณะแบบนี้
ในทางศิลปะมีใช้นอ้ ย ส่ วนมากจะใช้ในลวดลายตกแต่งในงานสถาปั ตยกรรมบางแบบ หรื อในงาน
ที่ตอ้ งการดุลยภาพที่น่ิงมัน่ คงจริ งๆ
2. ดุลยภาพแบบอสมมาตร (Asymmetry Balance) หรื อความสมดุลแบบซ้ายขวาไม่
เท่ากัน มักเป็ นการสมดุ ล ที่ เกิ ดจากการจัดใหม่ของมนุ ษย์ ซึ่ งมีล ักษณะที่ทางซ้า ยและขวาจะไม่
เหมือนกัน ใช้องค์ประกอบที่ไม่เหมือนกันแต่มีความสมดุลกัน อาจเป็ นความสมดุลด้วยน้ าหนักของ
องค์ประกอบ หรื อสมดุลด้วยความรู้สึกก็ได้ การจัดองค์ประกอบให้เกิดความสมดุลแบบอสมมาตร
อาจทาได้โดยเลื่ อนแกนสมดุลไปทางด้านที่มีน้ าหนักมากกว่า หรื อเลื่อนรู ปที่มีน้ าหนักมากกว่าเข้า
หาแกน จะทาให้เกิดความสมดุลขึ้น หรื อใช้หน่วยที่มีขนาดเล็กแต่มีรูปลักษณะที่น่าสนใจถ่วงดุลกับ
รู ปลักษณะที่มีขนาดใหญ่แต่มีรูปแบบธรรมดา
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ประยุกตศิลป์ (Applied Art)
ประยุกตศิลป์ หมายถึ ง ผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์ข้ ึนเพื่อมุ่งประโยชน์ใช้สอยเป็ นสาคัญ
นอกเหนื อจากความชื่ นชมในคุ ณค่าของศิลปะโดยตรง โดยการใช้หลักการทางสุ นทรี ยภาพเช่ น
ภาพหรื อลวดลายที่ใช้ตกแต่งอาคาร หรื อเครื่ องเรื อน สี สันของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ออกแบบ
ให้เป็ นที่พอใจของผูบ้ ริ โภค หรื อเครื่ องใช้ไม้สอยที่ทาขึ้นด้วยฝี มือประณี ต ศิลปะที่ประยุกต์เข้าไป
ในสิ่ งที่ใช้ประโยชน์เหล่านี้ จะให้ความพอใจอันเกิ ดจากความประณี ตสวยงาม ความกลมกลืน แก่
ประสาทสัมผัสควบคู่ไ ปกับ ประโยชน์ใช้สอย ซึ่ งประกอบด้วย มัณฑนศิลป์ (Decorative art)
อุตสาหกรรมศิลป์ (Industrial Art) หัตถศิลป์ (Crafts) และการออกแบบต่างๆ (Design) เป็ นต้น งาน
ศิลปะประยุกต์สามารถพบได้ทวั่ ไปในชีวิตประจาวัน ทั้งนี้ ผอู้ อกแบบจะต้องคานึงถึงความสวยงาม
ความเหมาะสมและความปลอดภัยในการใช้งานเป็ นหลักสาคัญ

บทที่3
การพัฒนาผลงานก่อนวิทยานิพนธ์
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแต่ละชิ้น ศิลปิ นจะต้องผ่านประสบการณ์ การเรี ยนรู้ การ
พัฒนาทั้งทางด้านเทคนิค วิธีการและแนวความคิดมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่ งผลและเชื่อมโยงต่อการ
สร้างสรรค์ผลงานในปัจจุบนั การศึกษาผลงานในแต่ละช่วงระยะเวลาจึงมีความสาคัญ ในการที่จะ
นาความเข้าใจในผลงานและความต้องการแสดงออกของผูส้ ร้ างงานศิลปะ โดยข้าพเจ้าได้แบ่ง
ช่วงเวลาการสร้างสรรค์ผลงานเป็ นช่วงเวลาที่สาคัญดังนี้
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1. ผลงานการสร้ างสรรค์ ขณะศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตระหว่างปี 2553 - 2554
การสร้ างสรรค์ผลงานศิลปกรรม2มิติแบบ สื่ อประสมของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้นาเอา
ความคิด อารมณ์ ความรู้สึก ของความทุกข์และความเจ็บปวด จากประสบการณ์ส่วนตัว อีกทั้ง
การเรี ยนรู้จากเรื่ องราวประสบการณ์ในอดีต นามาถ่ายทอดผ่านจินตนาการ และความรู้สึกภายใต้
จิตสานึก โดยอาศัยทัศนธาตุ (Visual element) ทางศิลปะประกอบรวมกันเพื่อแสดงแนวเรื่ อง โดย
ผ่านกระบวนการเทคนิ คเฉพาะตัวโดยใช้ท่าทางของมนุ ษย์เป็ นตัวสื่ อแสดงออกด้วยกิ ริยาท่าทางที่
เป็ นทุกข์ เศร้าหมอง ในห้วงของบรรยากาศที่มืดดา ดูสิ้นไร้หนทาง
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ภาพที่ 1

ผลงานการสร้างสรรค์ขณะศึกษาในระดับปริ ญญามหาบัณฑิตระหว่างปี 2553 - 2554
ชื่อผลงาน จิตที่ยดึ ติด หมายเลข 1
เทคนิค สื่ อประสม
ขนาด 206 x 230 เซนติเมตร
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ภาพที่ 2

ผลงานการสร้างสรรค์ขณะศึกษาในระดับปริ ญญามหาบัณฑิตระหว่างปี 2553 - 2554
ชื่อผลงาน จิตที่ยดึ ติด หมายเลข 2
เทคนิค สื่ อประสม
ขนาด 180 x 130 เซนติเมตร
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ภาพที่ 3 ผลงานการสร้างสรรค์ขณะศึกษาในระดับปริ ญญามหาบัณฑิตระหว่างปี 2553 - 2554
ชื่อผลงาน จิตที่ยดึ ติด หมายเลข 3
เทคนิค
สื่ อประสม
ขนาด
130 x 150 เซนติเมตร
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ภาพที่ 4

ผลงานการสร้างสรรค์ขณะศึกษาในระดับปริ ญญามหาบัณฑิตระหว่างปี 2553 - 2554
ชื่อผลงาน จิตที่ยดึ ติด หมายเลข 4
เทคนิค สื่ อประสม
ขนาด
130 x 150 เซนติเมตร
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ภาพที่ 5

ผลงานการสร้างสรรค์ขณะศึกษาในระดับปริ ญญามหาบัณฑิตระหว่างปี 2553 - 2554
ชื่อผลงาน จิตที่ยดึ ติด หมายเลข 5
เทคนิค สื่ อประสม
ขนาด
150 x 170 เซนติเมตร
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ภาพที่ 6

ผลงานการสร้างสรรค์ขณะศึกษาในระดับปริ ญญามหาบัณฑิตระหว่างปี 2553 - 2554
ชื่อผลงาน จิตที่ยดึ ติด หมายเลข 6
เทคนิค สื่ อประสม
ขนาด
120 x 150 เซนติเมตร
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ภาพที่ 7

ผลงานการสร้างสรรค์ขณะศึกษาในระดับปริ ญญามหาบัณฑิตระหว่างปี 2553 - 2554
ชื่อผลงาน ทุกข์และสุ ขที่อยูร่ ่ วมกัน หมายเลข 1
เทคนิค
สื่ อประสม
ขนาด
185 x 305 เซนติเมตร
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ภาพที่ 8

ผลงานการสร้างสรรค์ขณะศึกษาในระดับปริ ญญามหาบัณฑิตระหว่างปี 2553 - 2554
ชื่อผลงาน ทุกข์และสุ ขที่อยูร่ ่ วมกัน หมายเลข 2
เทคนิค สื่ อประสม
ขนาด
185 x 305 เซนติเมตร
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2. ผลงานการสร้ างสรรค์ ขณะศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตระหว่างปี 2554 - 2555
ผลงานในช่ ว งที่ ส ร้ า งขึ้ น ระหว่ า งที่ ก าลัง ศึ ก ษาอยู่ ใ นระดับ มหาบัณ ฑิ ต ก่ อ นช่ ว ง
วิทยานิ พนธ์น้ นั ได้มีแนวความคิดถึง อารมณ์ของความสงบ ความเคลื่อนไหวที่เชื่องช้าอ่อนโยนที่
ข้าพเจ้าสัมผัสได้จากความสงบนิ่งในธรรมชาติที่ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปช้าๆ รู ปแบบของผลงานเป็ น
วงกลมทับซ้อนที่มีที่มาจากรู ปทรงธรรมชาติภายในความรู้สึกนึ กคิด รู ปทรงของธรรมชาติภายใน
ความรู ้สึกที่แสดงออกให้เห็นถึงการสร้างสรรค์รูปทรงใหม่ที่ตอบสนองต่ออารมณ์ความรู้สึก

ภาพที่ 9

ผลงานการสร้างสรรค์ขณะศึกษาในระดับปริ ญญามหาบัณฑิตระหว่างปี 2554 - 2555
ชื่อผลงาน ทับซ้อน
เทคนิค สื่ อประสม
ขนาด
90 x 140 เซนติเมตร
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ภาพที่ 10 ผลงานการสร้างสรรค์ขณะศึกษาในระดับปริ ญญามหาบัณฑิตระหว่างปี 2554 - 2555
ชื่อผลงาน การเคลื่อนไหวอย่างสงบ
เทคนิค สื่ อประสม
ขนาด
340 x 340 เซนติเมตร

บทที่ 4
ศึกษาวิเคราะห์ โครงสร้ างภายในและภายนอก และการตกแต่ งของสถานที่
บริษัท “ อิเมจิ แมกซ์ ”
บริ ษทั อิเมจิ แมกซ์ ( IMAGIMAX ) ถ.นราธิ วาสราชนคริ นทร์ จากถนนสาทรเลี้ยว
เข้าถนนนราธิวาสราชนคริ นทร์ ปริ มาณและขนาดของตึกสู งสองข้างทางค่อนข้างแตกต่างกันอย่าง
เห็นได้ชดั สถาปนิ กได้นาเสนออาคารที่สะท้อนถึงการรับรู้บริ บทเมืองในวิถีชีวิตร่ วมสมัยกับลาน
ต้น ไทร ที่ เ ผยให้ ผูค้ นที่ สั ญ จรบนถนนเห็ น ความเคลื่ อ นไหวของกิ จ กรรมที่ เ กิ ด ขึ้ น สถาปนิ ก
ออกแบบให้อาคารถอยร่ นจากแนวถนนและมีรูปทรงทอดตัวเป็ นแนวยาวขนานแนวถนน รู ปทรง
ภายนอกที่ เรี ย บเกลี้ ยง และความยืดหยุ่นในการใช้งานภายในอาคาร ดังนั้นรู ปทรงอาคารจึง มี
ลักษณะเรี ยบเกลี้ ยงโดดเด่นและลอยตัว เป็ นเสมือนฉากหลังให้กบั การอยู่ร่วมกับธรรมชาติของ
ลานต้น ไทร เมื่ อ เดิ น ทางเข้า มาถึ ง ลานใต้ต้น ไทรอั น ต่ อ เนื่ อ งเป็ นผืน เดี ย วกับ พื้ น ที่ ไ ด้รั บ การ
ออกแบบให้มีระดับลดหลัน่ เพื่อแยกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน
ความแตกต่างของพื้นผิววัสดุ และแถบกระจกของแสง ของทางหนีไฟ ส่ งผลให้กอ้ น
คอนกรี ตเปลือยมีลกั ษณะลอยตัวอยูด่ า้ นในพื้นคอนกรี ตหุม้ แผ่นอลูมีเนียมสี ขาว ยาวต่อเนื่องขึ้นไป
จนถึงโครงหลังคาหลัก เสาเหล็กโดยรอบทาหน้าที่รับหลังคา และรักษาความโปร่ งเบาของอาคาร
เอาไว้ การสร้างดุลยภาพรู ปทรงโดยรวม อาศัยการยกลอยของรู ปทรงด้านทิศใต้ เหนือสระน้ าและ
สร้างความแตกต่างระหว่างผนังคอนกรี ต เปลือยกับผืนกระจก ของโถงบันได ทางเดียว สู งสามชั้น
เพื่อดึ งดูดความสนใจ และสร้ างรู ปลักษณ์ที่ดูคล้ายก้อนน้ าแข็ง ลอยอยู่ในอากาศ ยามค่าคืนให้แก่
อาคาร
โครงสร้างของบริ ษทั มีเนื้อที่ 3.9 ไร่ จากพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 11,170 ตรม. เฟสแรกมี
เนื้อที่ประมาณ 1,220 ตรม. ซึ่ งประกอบด้วย โรงอาหาร ห้องน้ าชัว่ คราว ลานกลางแจ้ง และลาน
จอดรถ ส่ วนชั้น 1 เป็ นออฟฟิ ศงาน 2 มิติ ชั้น 2 เป็ นออฟฟิ ศงาน 3 มิติ และส่ วนบริ หารใต้ถุน
อาคารปรับเป็ นห้องประชุ ม ทั้งหมดนี้เชื่อมโยงกันด้วยโถงบันไดทางเดียวที่เป็ นมุมมองออกสู่ ลาน
ต้นไทรทิศเหนือ
ถึงแม้วา่ รู ปทรงอาคารจะทึบตัน แต่การใช้งานเป็ นออฟฟิ ศในลักษณะนี้ กลับส่ งผลดีต่อ
การทางาน ที่ไม่ตอ้ งการให้แสงสว่างรบกวนต่อการทางาน โถงบันไดที่เปิ ดออกสู่ ทิศตะวันตกและ
เหนือกลายเป็ นส่ วนที่พกั คอยและพักผ่อนของบริ ษทั เมื่อสังเกตโถงบันได จะเห็นว่าผูอ้ อกแบบใช้
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ความดิ บของผิวคอนกรี ตเปลื อยกับผิวเรี ยบเกลี้ ยงสี ขาว ช่ วยเน้นให้การจัดวางขององค์ประกอบ
ทางสถาปั ตยกรรม เกิ ดความชัดเจนได้เป็ นอย่างดี สถาปนิกเริ่ มต้นทางานจากรู ปทรงเรี ยบเกลี้ยง
และปรับให้มีความสอดคล้องกับการรับรู้ บริ บทสังคมเมือง และวัฒนธรรมร่ วมสมัยจนเกิ ดเป็ น
รู ปทรง ที่มีการผสานกับธรรมชาติที่มีอยู่ เพื่อตอบสนองการออกแบบได้อย่างชัดเจน

ภาพที่ 11 แบบแปลนโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของบริ ษทั อิเมจิ แมกซ์
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ภาพที่ 12 รู ปทรงอาคารบริ ษทั อิเมจิ แมกซ์
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ภาพที่ 13 ลักษณะของรู ปทรงอาคารด้านทิศใต้ของสระน้ า
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ภาพที่ 14 บริ เวณลานต้นไทรทิศเหนือ
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ภาพที่ 15 บริ เวณหน้าทางเข้าบริ ษทั อิเมจิ แมกซ์
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ภาพที่ 16 บริ เวณหน้าออฟฟิ ศชั้น 1 บริ ษทั อิเมจิ แมกซ์
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ภาพที่ 17 บริ เวณหน้าออฟฟิ ศชั้น 1 บริ ษทั อิเมจิ แมกซ์
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ภาพที่ 18 บริ เวณโถงบันไดที่เชื่อมต่อเป็ นทางเดียวกันระหว่างบริ ษทั ทั้ง 3 ชั้น

บทที่ 5
การสร้ างสรรค์ และออกแบบผลงานเพือ่ ติดตั้ง บริษัท “อิเมจิ แมกซ์ ”
เรื่อง การปรุ งแต่ งนามธรรมจากการเกิดดับของอารมณ์
สภาพแวดล้อมและสังคมในที่ทางานมีบทบาทสาคัญอย่างมากต่อคนทางานที่ใช้แต่ละ
วันในบริ ษทั มากกว่าที่บา้ น จากการที่สถาปนิกได้ออกแบบอาคารที่สะท้อนถึงการรับรู้บริ บทเมือง
ในวิถี ชีวิตร่ วมสมัยกับธรรมชาติ การออกแบบสร้ า งสรรค์ข องสถาปนิ ก กับการมีแนวคิด การ
ออกแบบที่ชดั เจน ทาให้ภายในตัวอาคารมีพ้ืนที่สาหรับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแบบสองมิติ มี
ความสาคัญมากต่อสถานที่ดว้ ยเช่ นกัน เพื่อให้มีความลงตัวและผสานแนวความคิดของสถาปนิ ก
และศิล ปิ นผูส้ ร้ างสรรค์ผลงาน จึงท าให้ก ารสร้ างสรรค์ผลงานต้องมีความสัมพันธ์ และมีความ
สอดคล้อง จนทาให้เกิดความประทับใจต่อการสร้างสรรค์ผลงานและผูท้ ี่พบเห็น
แนวความคิดการออกแบบและสร้ างสรรค์ ผลงานเพือ่ ติดตั้ง
อารมณ์ เป็ นสิ่ งสาคัญในชี วิตประจาวันเพราะอารมณ์เป็ นตัวกาหนดทั้งความคิดและ
การกระทาของแต่ละบุคคล โดยเฉพาะในที่ทางานที่มีพนักงานจานวนมากย่อมเกิดความเครี ยดได้
ง่ายเช่น จากงานที่ทาอยู่ จากเพื่อนร่ วมงาน หรื อจากปัญหาส่ วนตัวต่างๆ
ทาให้ขา้ พเจ้าเกิดแนวความคิด และการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ตอบสนอง
ความรู ้ สึกส่ วนตัวและมี ความสอดคล้องสัมพันธ์กบั การสร้ างสรรค์ตกแต่งภายใน บริ ษทั อิเมจิ
แมกซ์ การสร้ างสรรค์ผลงานวิทยานิ พนธ์ในครั้งนี้ จึงเกิ ดขึ้นเป็ นแนวความคิด เรื่ องการปรุ งแต่ง
นามธรรมจากการเกิดดับของอารมณ์ โดยการใช้รูปทรงทางธรรมชาติ ผ่านกระบวนการความรู้สึก
ทางความคิ ด และจิ นตนาการ ในเรื่ องการเกิ ด และดับ ของอารมณ์ โดยวิเคราะห์ บ ริ เ วณและ
ออกแบบผลงานในพื้นที่แต่ละส่ วนที่จะติดตั้งทั้งหมด 4 จุด ดังนี้
1. บริ เวณหน้าทางเข้า
2. บริ เวณทางเดินชั้นใต้ดิน
3. บริ เวณผนังโถงบันไดชั้น 2
4. บริ เวณหน้าห้องทางานชั้น2
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จุดที1่ บริเวณหน้ าทางเข้ าออฟฟิ ศ
บริ เวณหน้าออฟฟิ ศชั้นที่ 1 มีพ้นื ที่เป็ นผนังยาวราบเรี ยบไปจนถึงประตูทางเข้าออฟฟิ ศ
มีความยาวโดยประมาณ 10 เมตร และตรงข้ามมีโถงบันไดที่เชื่ อมต่อเป็ นทางเดียวกัน ระหว่าง
บริ ษทั ทั้ง 3 ชั้น ทาให้บริ เวณชั้นที่ 1 ผนังที่จะติดตั้งผลงานมีความสาคัญและเป็ นจุดเชื่อมทั้งหมด
ต่อผูท้ ี่ได้พบเห็น อีกทั้งโถงบันไดเปิ ดรับแสงธรรมชาติและต่อเนื่องไปยังลานทางออกสู่ ตน้ ไทร
การออกแบบเพื่อติดตั้งผลงานตรงจุดที่1 บริ เวณหน้าทางเข้าออฟฟิ ศ ที่มีพ้ืนที่เป็ นผนัง
ปูนขัดมันที่มีความยาว จึงมีความสาคัญมาก เพราะผลงานจะต้องมีขนาดเหมาะสมกับจุดที่ติดตั้ง
และสามารถดึงสายตาผูช้ มได้

ภาพที่ 19 ภาพแสดงบริ เวณที่จะติดตั้งผลงานจุดที่1
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แนวความคิดการออกแบบเพือ่ ติดตั้ง
เนื่ องด้วยบริ เวณหน้าทางเข้าออฟฟิ ศเป็ นส่ วนที่มีความสาคัญและเป็ นจุดศูนย์กลางของ
บริ ษทั ข้าพเจ้าจึงสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม2มิติ แบบสื่ อประสม โดยมุ่งเน้นอารมณ์ของความ
สงบ วางองค์ประกอบของผลงานให้มีความยาวรับกับผนังซึ่ งผลงานติดตั้งในแนวนอน สามารถให้
ความรู ้สึก ราบเรี ยบ นิ่ง สงบ ภายในผลงานเน้นการทับซ้อนกันของเส้นโค้ง พื้นผิวที่เกิดจากความ
เรี ยบและหยาบของผ้าจัดวางอย่างประณี ต โทนสี ที่นามาใช้เป็ นสี เทาซึ่ งบงบอกถึงความ สงบ สุ ขุม
ผ่อนคลาย

ภาพที่ 20 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ที่ออกแบบเพื่อติดตั้งบริ เวณจุดที่ 1

ภาพที่ 21 ภาพแสดงการจาลองการติดตั้งผลงานกับสถานที่บริ เวณจุดที่ 1
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จุดที่ 2 บริเวณทางเดินชั้นใต้ ดิน
บริ เวณนี้เป็ นทางเชื่อมต่อที่จะแยกไปส่ วนอื่น เช่น ห้องอาหาร ห้องประชุม และเป็ นทาง
ขึ้นมาออฟฟิ ศด้านบนอี กด้วย มีพนักงานและผูม้ าติดต่อผ่านไปมาตลอด การตกแต่งในบริ เวณนี้
ยังคงเน้นโทนสี เทา ตัดกับผนังสี ขาว และราวบันไดอลูมิเนียมที่เป็ นจุดนาสายตาขึ้นมาด้านบน

ภาพที่ 22 ภาพแสดงจุดที่จะติดตั้งผลงาน จุดที่ 2

ภาพที่ 23 ภาพแสดงจุดที่จะติดตั้งผลงาน จุดที่ 2
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แนวความคิดการออกแบบเพือ่ ติดตั้ง
ในบริ เวณที่มีผคู ้ นผ่านไปมาตลอดข้าพเจ้าจึงเกิดแรงบันดาลใจสร้างผลงานศิลปกรรม2
มิ ติ แบบสื่ อประสมที่ มีข นาดเต็มพื้นที่ ด้วยกรอบสี่ เหลี่ ย มสี ดาขนาดใหญ่ เส้ นโค้งที่ ก่ อรู ปเป็ น
รู ปทรงใหม่เกิ ดความนูนความลึ กและพื้นผิวในผลงานแสดงความเคลื่อนไหวในเรื่ องของการเกิ ด
และดับสร้ างความโดดเด่นดึ งดูดสายตาด้วยสี แดงสด ก่อให้เกิ ดความรู้สึกถึงความร้อนแรง มีพลัง
ความปรารถนา ความมุ่งมัน่ เป็ นการกระตุน้ ปลุกเร้าสร้างความตื่นตัวต่ออารมณ์ความรู้สึกของผูช้ ม

ภาพที่ 24 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ที่ออกแบบเพื่อติดตั้งบริ เวณจุดที่ 2
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ภาพที่ 25 ภาพแสดงการจาลองการติดตั้งผลงานกับสถานที่บริ เวณจุดที่ 2
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จุดที่ 3 บริเวณผนังโถงบันไดชั้น 2
ผนัง ในส่ ว นนี้ ต่ อ มาจากผนัง กระจกขนาดใหญ่ บ ริ เ วณชั้น 1 การตกแต่ ง บริ เ วณนี้
ค่อนข้างเรี ยบง่ายแม้บริ เวณนี้ จะดูคบั แคบแต่ ผนังสี ขาวขนาดใหญ่ดูโปร่ งโล่ง สบายตา โดยมีแสง
จากธรรมชาติส่องผ่านกระจกขนาดใหญ่เพิ่มความสว่างให้กบั สถานที่ สะท้อนราวบันไดอลูมิเนียม
เกิดความแวววาว โดดเด่น ทาให้พนักงานไม่รู้สึกอึดอัดเมื่อออกมาพักผ่อนนอกห้องทางาน

ภาพที่ 26 ภาพแสดงจุดที่จะติดตั้งผลงานจุดที่ 3
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แนวความคิดการออกแบบเพือ่ ติดตั้ง
ในส่ วนนี้ ผู ้ใ ช้ พ้ื น ที่ ส่ วนใหญ่ จ ะเป็ นพนั ก งาน ซึ่ งเป็ นนั ก ออกแบบที่ ท างานกั บ
คอมพิวเตอร์ ตลอดเวลาจึงต้องใช้ความคิดสายตาในการทางานมาก ข้าพเจ้า จึงเกิ ดแรงบันดาลใจ
สร้างผลงานศิลปกรรม2มิติ แบบสื่ อประสม โดยมุ่งเน้นอารมณ์ของความ เรี ยบง่าย บริ สุทธิ์ จัดแบ่ง
องค์ประกอบในผลงานแยกออกเป็ น 3 ชิ้ น เพื่อให้เกิ ดความเคลื่อนไหวในผลงาน กาหนดสี ของ
ผลงานเป็ นสี ขาวเช่ นเดี ยวกับผนัง เพื่อสร้างความกลมกลืนกับสถานที่ และเพื่อให้เกิ ดความสว่าง
สบายตาแก่ผพู ้ บเห็น

ภาพที่ 27 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ที่ออกแบบเพื่อติดตั้งบริ เวณจุดที่ 3
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ภาพที่ 28 ภาพแสดงการจาลองการติดตั้งผลงานกับสถานที่บริ เวณจุดที่ 3
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จุดที่ 4 บริเวณหน้ าห้ องทางานชั้น 2
บริ เวณนี้เป็ นส่ วนทางานชั้นบนสุ ดประกอบด้วยห้องทางานใหญ่ 1 ห้อง ห้องประชุมเล็ก
1 ห้องการตกแตงบริ เวณนี้ เรี ยบง่ายด้วยสี ขาวและสี เทา ซึ่ งในชั้นนี้ จะค่อนข้างเงียบเพราะเป็ นชั้น
ทางานที่จะต้องใช้สมาธิมาก

ภาพที่ 29 ภาพแสดงจุดที่จะติดตั้งผลงานจุดที่ 4
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แนวความคิดการออกแบบเพือ่ ติดตั้ง
ผูใ้ ช้งานพื้นที่ บริ เวณชั้นสองจะมีเพียงพนักงานและผูบ้ ริ หารเท่านั้นเพื่อการประชุ ม
หารื อหรื อการสร้ างสรรค์ผลงานเป็ นเรื่ องสาคัญ ข้าพเจ้าจึงสร้ างผลงานศิลปกรรม2มิติ แบบสื่ อ
ประสม เน้นไปที่อารมณ์ของความหนักแน่น จริ งจัง กาหนดให้สีสันภายในผลงานเป็ นสี ดา ดูเย็นตา
แต่หนักแน่น รู ปทรงในผลงานสร้างบรรยากาศความลึกลับน่าค้นหา

ภาพที่ 30 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ที่ออกแบบเพื่อติดตั้งบริ เวณจุดที่ 4

ภาพที่ 31 ภาพแสดงการจาลองการติดตั้งผลงานกับสถานที่บริ เวณจุดที่ 4

บทที่6
สรุ ป
การศึกษาค้นคว้าสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม 2 มิติ แบบสื่ อประสม เพื่อติดตั้งภายใน
อาคารบริ ษทั อิเมจิ แม็กซ์ ในหัวข้อ การปรุ งแต่งนามธรรมจากการเกิดดับของอารมณ์ ได้รวบรวม
เนื้ อหาและกระบวนการสร้ า งสรรค์ ผ ลงานวิ เ คราะห์ แ บ่ ง เป็ นขั้ น ตอนไว้แ ต่ ล ะบทตาม
กระบวนการวิจยั เพื่อพัฒนาความคิดและการสร้างสรรค์อย่างเป็ นระเบียบโดยเน้นการแก้ไขปั ญหา
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แข็งกระด้าง คอนกรี ตเปลือยที่เป็ นสี ของพื้นที่โดยรวมทั้งภายในและภายนอกอาคารสร้างความรู้สึก

ภายในตามจุดต่างๆของบริ ษทั เช่น มุมหรื อผนังที่มีเส้นตรง เส้นนอน มากเกินไปจนเกิดเป็ นความ
นิ่ง เงียบเกินไป หรื อจุดที่เป็ นมุมอับสร้างความอึดอัดในบริ เวณนั้น
ผูว้ ิจยั จึงมีแนวความคิดสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม 2 มิติ แบบสื่ อประสม เพื่อแก้ไข
ปั ญหาดังกล่ าวโดยใช้จินตนาการและประสบการณ์ ส่วนตัวในเรื่ อง การเกิ ดดับของอารมณ์ เป็ น
แนวทางสร้างสรรค์ผลงานสื่ อประสมแบบนามธรรม โดยใช้รูปแบบจากคลื่นของวงน้ าเป็ นต้นแบบ
ในการสร้างสรรค์ เพื่อให้เส้นโค้งที่อยูใ่ นผลงานลดทอนความแข็งกระด้างของโครงสร้างโดยรวม
ต่ า งๆของพื้นที่ ที่ มี เส้ น ตั้ง เส้ นนอนอยู่ม ากและใช้สี ใ นผลงานแต่ ล ะชิ้ น เป็ นตัว ก าหนดอารมณ์
ความรู ้ สึก เช่ น สี เทาให้ความรู ้ สึกสงบนิ่ ง สี แดงให้ความรู้สึกกระตุน้ ปลุกเร้า สี ขาวให้ความรู้สึก
เรี ย บง่ า ย บริ สุ ท ธิ์ และสี ด าให้ ค วามรู้ สึ ก ที่ ห นัก แน่ น จริ ง จัง ผูว้ ิจ ัย จึ ง ทดลองติ ด ตั้ง ผลงานใน
แบบจาลองกาหนดตาแหน่งติดตั้งผลงานไว้ 4 จุด โดยจุดติดตั้งที่ 1 เป็ นบริ เวณหน้าทางเข้าออฟฟิ ศ
ซึ่ งเป็ นจุ ดศูนย์รวมของบริ ษทั มี ผูต้ ิดต่อและพนัก งานเข้าออก จุ ดติดตั้งผลงานเป็ นผนังคอนกรี ต
เปลือยที่มีความยาวบริ เวณโดยรอบมีเส้นตั้ง เส้นนอน ของเสา ราวบันได และผืนกระจกขนาดใหญ่
เป็ นต้น ผูว้ จิ ยั จึงออกแบบให้ผลงานมีความยาวรับกับผนังและมีขนาดใหญ่เพื่อให้เส้นโค้งในผลงาน
ลดทอนความแรงของเส้นตั้ง เส้นนอน รอบๆ ใช้สีเทาเพื่อแสดงถึงความสงบนิ่ ง สุ ขุม สร้างความ
กลมกลื นเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกับบริ เวณโดยรวม จุดติดตั้งที่ 2 เป็ นช่ องว่างระหว่างทางเดินชั้นใต้
ดิน ในบริ เวณนี้ค่อนข้างจะเป็ นมุมอับ คับแคบ สร้างความอึดอัด จึงออกแบบผลงานให้มีความนูน
ความลึ ก เพื่อให้เกิดความเคลื่ อนไหว ลวงตา ใช้สีแดงสดสร้างความโดดเด่นและความรู้สึกตื่นตัว
41
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กระตุน้ ปลุกเร้าต่ออารมณ์ของผูพ้ บเห็น จุดติดตั้งที่ 3 บริ เวณโถงบันไดชั้น2 บริ เวณนี้ เป็ นผนังสี ขาว
ติ ดกับผืนกระจกขนาดใหญ่ดูไร้ ชี วิตชี วา จึงออกแบบผลงานให้เป็ นสี ขาวเช่ นเดี ยวกับผนังแทน
ความรู ้สึกที่เรี ยบง่าย บริ สุทธิ์ จัดองค์ประกอบในผลงานแยกเป็ น 3 ชิ้นเพื่อให้เกิดความเคลื่อนไหว
สบายตาแก่ผชู ้ ม จุดติดตั้งที่ 4 หน้าห้องทางานชั้น2 เป็ นพื้นที่ปฏิบตั ิงานหลักของบริ ษทั ซึ่ งพนักงาน
จะต้องใช้สมาธิ มากในการสร้างสรรค์ผลงาน ผูว้ ิจยั จึงออกแบบผลงานด้วยสี ดาที่แสดงถึง ความ
สุ ขมุ เยือกเย็น มีความหนักแน่นจริ งจังแต่ก็ดูเย็นตาสร้างความลึกลับน่าค้นหา
ดังที่ ก ล่ าวมาจะเห็ นได้ว่าผลงานสามารถแก้ปัญหาของสถาปั ตยกรรมภายใน สร้ า ง
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ในตัวผลงานแต่ละชิ้ น สร้ างความโดดเด่นให้กบั พื้นที่ติดตั้งทั้งยังเป็ นการเพิ่มสุ นทรี ยภาพภายใน

อารมณ์ความรู ้สึกเกิ ดเป็ นจุดสนใจให้กบั ผูช้ มที่ผา่ นไปมาได้ดว้ ยรู ปทรง รายละเอียด และค่าของสี

เกิดเป็ นรู ปแบบศิลปะประยุกต์ที่ผสมผสาน ส่ งเสริ มและสร้างความเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกันให้กบั
สถานที่
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