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สีแห่งความศรัทธาและสงบสุข
Colours of Faith and Serenity.
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**

บทคัดย่อ
จากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ผสมผสานกับรูปแบบเชิงสัญลักษณ์ของศิลปวัฒนธรรม สีในงาน
สถาปัตยกรรมไทย วิถีชีวิตไทยที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ไทยในความละเอียดอ่อน ความประณีตงดงามและ
ทรงคุณค่า ที่สื่อถึงสาระเชิงนามธรรมแบบไทยภายใต้กรอบความคิดและปรัชญาตะวันออกที่ก่อให้เกิดความสงบ
สุข รวมไปถึงรูปทรงทางความเชื่ อความศรัทธาในทางพุทธศาสนา คือแรงบันดาลใจเริ่มต้นในการสร้างสรรค์
ผลงานชุด “สีแห่งความศรัทธาและสงบสุข ” ที่เกิดจากความประทับใจด้วยการสัมพันธ์กับแสงและสี โดยให้
ความสาคัญกับมิติในบรรยากาศของสีที่ก่อรูปความหมายทางทัศนธาตุ
ด้วยการก่อตัวกันผสานกันของสีที่ทับซ้อนกันในบริบทต่างๆด้วยรูปทรงที่เรียบง่ายในแบบเรขาคณิตที่
เป็นเสมือนลวดลายและสัญลักษณ์ในงานศิลปะไทย ที่ค่อยๆก่อรูปจากหน่วยเล็กๆจนเป็นภาพของผลงานศิลปะ
ภาพพิมพ์แม่พิมพ์ตะแกรงไหมขึ้น จากทัศนธาตุทางทัศนศิลป์จนเกิดเป็นบรรยากาศของสี ที่ให้ความรู้สึกถึงการ
สั่นสะเทือน เกิดจากเงื่อนไขของกระบวนการทางเทคนิ คและเกิดจากปฏิกิริยาของสีที่มีผลต่อการสัมผัสรับรู้ทาง
สายตา ภายในโครงสร้างของรูปทรงหลักที่ไม่แสดงตัวตนหรือขอบเขตทางกายภาพที่ชัดเจนอันเป็นกายภาพของ
ผลงานในแบบ 2 มิติ เจตนาก็เพื่อต้องการให้เกิดการกระตุ้นการรับรู้ที่จะนาไปสู่การสร้างจินตนาการของผู้ดูที่
จะเชื่อมโยงไปสู่สภาวะนามธรรม โดยมุ่งหวังไว้ว่า สีและสัญลักษณ์ รูปทรง ลวดลายต่างๆ สามารถที่จะนาพา
จินตนาการให้ก่อเกิดความรู้สึกถึงความศรัทธาและความสงบสุขตามความเชื่อเดิมที่มีอยู่แล้ว ในทางปรัชญาแห่ง
โลกตะวันออก แม้จะอาศัยหลักทฤษฎีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมตามแบบของโลกตะวันตกก็ตาม
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Abstract

Natural environment,symbolic cultural form, color of Thai architecture, Thai life style
reflecting Thai unique refinement, delicateness and values, conveyance of Thai abstract substances
under eastern paradigm and philosophy which brings about tranquility, as well as Buddhist faith. All
these are inspiration for the artist to create the artwork of “Color of Faith and Serenity.” The work is
created from impressions on the relation between light and colors. The artist especially emphasizes
color atmosphere which forms up the meaning of visual elements.
The formation of mixing and overlapping colors in various contexts with simple geometry
forms is similar to the design and symbols of Thai artworks. The formation begins from small units
and becomes color print of silkscreen-namely from visual elements of visual art to color atmosphere,
giving the feeling of vibration. The conditions of the technique process and color reaction affect visual
sensation through the structure of main forms without clear identity or physical limitation, becoming
a physical base of 2 dimensioned artwork. The purpose of this work is to stimulate visual sensation
which will bring about the audience’s imagination leading to abstract conditions. The artist hopes that
colors and symbols, shapes, and designs will lead the audience’s imagination to the feeling of
serenity and faith based on existing beliefs and eastern philosophy, although the work is created with
western art creation theory
Keywords: Colours of Faith and Serenity / Silkscreen / Visual elements
บทนา

หากรสชาติของอาหารนั้นมีวัตถุดิบและวิธีการปรุงเป็นหัวใจสาคัญในการกาหนดรสชาติของอาหาร
และหากรสชาติของเสียงดนตรีนั้นเกิดจากตัวโน๊ตที่นักประพันธ์เป็นผู้เรียบเรียงขึ้นตามจังหวะท่วงทานองที่จะ
ก่อให้เกิดเสียงดนตรีอันไพเราะจากการบรรเลงของวงซิมโฟนี ออร์เคสตร้า (symphony orchestra)ที่สามารถ
ถ่ายทอดอันสื่อถึงห่วงอารมณ์ความรู้สึกตามที่นักประพัน ธ์นั้นต้องการ ในส่วนรสชาติทางด้านทัศนศิลป์นั้นเกิด
จากทัศนธาตุที่ศิลปิน เป็นผู้กาหนดสร้างสรรค์ขึ้นอันได้แก่ จุด เส้น สี รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว ผ่านกระบวนการ
ทางด้านเทคนิคต่างๆทางทัศนศิลป์ และเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ในการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก ชุด “สีแห่งความศรัทธาและสงบสุข”(Colours of Faith and Serenity) ของข้าพเจ้า ซึ่งเป็น
ผลงานที่สื่อถึงบรรยากาศของสีแห่งความศรัทธาและสงบสุ ขโดยมีทัศนธาตุทางด้านทัศนศิลป์ ได้แก่ สี จุด เส้น
รูปทรง พื้นผิวและกระบวนการทางเทคนิคเป็นส่วนประกอบสาคัญในการสร้างสรรค์ ซึ่งมีเนื้อหาแนวความคิดที่มี
ความสัมพันธ์กันกับทัศนธาตุและกระบวนการทางด้านทัศนศิลป์ดังกล่าวข้างต้น เพื่อ ต้องการถ่ายทอดความรู้สึก
(ศรัทธา)ภายในจิตใจสู่ผลงานศิลปะในรูปแบบนามธรรมผ่านบรรยากาศของสี
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วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์
วิทยานิพนธ์ชุด “สีแห่งความศรัทธาและสงบสุข” เป็นเรื่องราวของการก่อตัวกันผสานกันของสีที่ทับ
ซ้อนกันในบริบทต่างๆด้วยรูปทรงที่เรียบง่ายในแบบเรขาคณิตที่เป็นเสมือนลวดลายและสัญลักษณ์ในงานศิลปะ
ไทย ที่ค่อยๆก่อรูปจากหน่วยเล็กๆจนเป็นภาพของผลงานศิลปะภาพพิมพ์ขึ้นจากทัศนธาตุทางทัศนศิลป์จนเกิด
เป็นบรรยากาศของสีที่ให้ความรู้สึกถึงการสั่นสะเทือน ที่เกิดจากเงื่อนไขของกระบวนการทางเทคนิคและเกิดจาก
ปฏิกิริยาของสีที่มีผลต่อการสัมผัสรับรู้ทางสายตาภายในโครงสร้างของรูปทรงหลักที่ไม่แสดงตัวตนหรือขอบเขต
ทางกายภาพที่ชัดเจน เจตนาก็เพื่อต้องการให้เกิดกระตุ้นการรับรู้ที่จะนาไปสู่การสร้างจินตนาการของผู้ดูที่จะ
เชื่อมโยงไปสู่สภาวะนามธรรมแห่งความศรัทธาและสุขสงบดังจุดมุ่งหมายที่วางไว้ โดยการนาเอาหลักการศึกษา
การสร้างสรรค์ศิลปะแบบตะวันตกมาประยุกต์ใช้ ซึ่งสามารถสรุปเป็นข้อๆได้ดังนี้
1. ศึกษากระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยทัศนธาตุทางด้านทัศนศิลป์ ได้แก่ สี จุดสี เส้นสี
ด้วยกระบวนการการสร้างสรรค์ตามหลักการทางตะวันตกที่สามารถแสดงความศรัทธาความสงบแบบไทยได้
2. แสดงให้เห็นว่าสีและองค์ประกอบ (โครงสร้าง) ของสถาปัตยกรรมไทยรวมไปถึงศิลปวัฒนธรรม
สามารถที่จะนามาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยได้
3. ทฤษฎีสี รวมไปถึง กระบวนการท างานสร้า งสรรค์ (เทคนิ ค) นั้ น มี ความส าคัญ และมี ความ
สอดคล้องกันสนับสนุนส่งเสริมให้สามารถบรรลุไปยังวัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้
ขอบเขตของการศึกษา
1. นาเสนอเนื้อหาความคิดและเรื่องราวจากความประทับใจในโครงสร้างและสีสันบรรยากาศจาก
สถาปัตยกรรมไทย ด้วยบริบทของแสงสีแบบไทยที่ให้ความหมายเชิงสัญลักษณ์ถึงสภาวะนามธรรมในรูปลักษณะ
แห่งความเป็นไทย รวมถึงสภาพแวดล้อมแบบตะวันออก
2. ศึกษาวิเคราะห์ผลงานศิลปะรูปแบบแนวทางและปรัชญาการใช้สีในผลงานศิลปะของศิลปินใน
แนวอิ ม เพรสชั น นิ ส ต์ และวิ ธี คิด ในแบบของศิล ปะนามธรรม เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของความขัด แย้ ง ที่ ท าให้ ผลงาน
ศิลปกรรมเป็นผลงานที่ไม่กลมกลืนจนเกินไป
3. ใช้ รูป ทรงที่ เรีย บง่ า ย หน่ว ยย่ อยๆ ที่ ค่อยๆ ผสานทับ ซ้ อนกัน จนก่อรูป งานเป็ นระนาบมิ ติ ใน
บรรยากาศสี เช่นเดียวกับลวดลายในแบบของศิลปะไทย โดยการแสดงออกในผลงานจะไม่แสดงเรื่องราวทาง
รูปทรง แต่แสดงสาระในสภาวะหนึ่ง ที่เกิดจากปฏิกิริยาของสี -แสง เป็นเช่นเดียวกับแนวความคิดของศิลปะอิม
เพลสชันนิสต์ (Impressionism)
4. คิดค้นกระบวนการทางเทคนิคภาพพิมพ์แม่พิมพ์ตะแกรงไหม (Silk Screen) ในการสร้างสรรค์
ผลงานด้วยระบบความคิดแบบนามธรรม จากวิธีการพิมพ์ทับซ้อนกันเพื่อสร้างความลงตัวในมิติแห่งบรรยากาศ
ของการเหลื่อมพรายในโครงสร้างของสีตามความต้องการ
5. นาเสนอผลงานศิลปะในแบบ 2 มิติ และจัดแสดงผลงานศิลปะจานวน 5 ชิ้น ในลักษณะของการ
แสดงผลงานเดี่ยว เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน ณ พื้นที่ทางศิลปะ อาทิเช่นหอศิลป์ พิพิธภัณฑ์
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วิธีการศึกษาของกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานชุด “สีแห่งความศรัทธาและสงบสุข”
ผลงานศิลปะการสร้างสรรค์ชุด “สีแห่งความศรัทธาและสงบสุข”มีแรงบันดาลใจจากความประทับใจ
ในความเป็นชาติไทย ชนชาติที่มีศิลปวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์มีความประณีตละเอียดอ่อนซึ่งเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ
วิถีชีวิตเชื่อมโยงกับความศรัทธาต่อพระพุทศาสนา สื่อผ่านบรรยากาศของสีสันและโครงสร้างของสถาปัตยกรรม
ไทยโดยมีหลักทฤษฏีสีของ Johannes Itten ที่กล่าวถึงความเปรียบต่างของคุณลักษณะของสีเป็นหลักทฤษฏีสีที่
นามาประกอบเปรียบเทียบวิเคราะห์ ซึ่งลักษณะของการเปรียบต่างนั้น เป็นการหาค่าระดับความต่างด้วยความ
มากหรือน้อยหรือปานกลาง ซึ่งJohannes Itten ได้แบ่งคุณลักษณะต่างๆอันเกิดจากการทางานของสีในรูปแบบ
ของความเปรียบต่างสีที่แตกต่างกันไว้ 7 แบบ ได้แก่
1. ความเปรียบต่างของสีแท้(Contrast of Hue)
2. ความเปรียบต่างของความสว่าง-มืดของสี(Light-Dark Contrast)
3. ความเปรียบต่างของสีเย็น-สีร้อน(Cold-Warm Contrast)
4. ความเปรียบต่างของสีคู่ประกอบ(Complementary Contrast)
5. ความเปรียบต่างที่เกิดจากอิทธิพลของสีคู่ประกอบที่เกิดขึ้นทันที(Simultaneous Contrast)
6. ความเปรียบต่างของความอิ่มตัวของสี(Contrast of Saturation)
7. ความเปรียบต่างของการแผ่ขยายตัวของสี(Contrast of Extension)1
ผลที่ได้จากการศึกษาทฤษฎีสีตามหลักการข้างต้นโดยการนาไปวิเคราะห์ศึกษาผลงานจิตรกรรมที่มี
แนวความคิดเช่นเดียวกับข้าพเจ้าในเรื่องความศรัทธาความสงบสุข จากการประกวดผลงานจิตรกรรมบัวหลวงซึ่ง
เป็นผลงานที่มีคุณภาพซึ่งได้ผ่านการคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ จากการศึกษาทาให้ข้าพเจ้าพบว่าบรรยากาศของสีที่
จะทาให้เกิดความรู้สึกถึงความศรัทธาและความสงบสุขนั้น การใช้สีในการสร้างสรรค์จะมีทั้งลักษณะของความ
เปรียบต่ างแบบคล้ อยตามกันและแบบผกผั นกัน ของความเปรียบต่ างของสี แบบต่ างๆที่ กล่ าวมาแล้ วข้างต้ น
ยกตั วอย่ างเช่ น บรรยากาศของสี ที่ จะมุ่ งไปสู่ ความศรัทธาที่ สงบสุ ขได้ นั้ น ค่า ของความเปรีย บต่ า งของสี แ ท้
(Contrast of Hue)จะต้องมีลักษณะแปรผันแบบผกผันกับค่าของความเปรียบต่างของความสว่าง-มืดของสี
(Light-Dark Contrast) แต่ค่าของความเปรียบต่างของสีแท้(Contrast of Hue)กับค่าของความเปรียบต่างของสี
เย็น-สีร้อน(Cold-Warm Contrast)จะมีลักษณะแปรผันแบบคล้อยตามกัน ในส่วนของค่าความเปรียบต่างของ
การแผ่ขยายตัวของสี กับค่าความเปรียบต่างของความสว่าง-มืดของสีจะมีลักษณะความผันแปรแบบผกผันกัน
(ภาพที่ 1) นอกจากนี้แล้วอิทธิผลทางด้านศิลปกรรมตะวันตกก็ยังเป็นสิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้านามาใช้ในการศึ กษา
วิเคราะห์ถึงรูปแบบวิธีการและแนวความคิดได้แก่ ศิลปะลัทธิอิมเพรสชันนิสซึ่ม (Impressionism)ที่แสดงอารมณ์
ความรู้สึกประทับใจจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งเร้า ซึ่งในทางปรัชญาคาว่า อิมเพรสชั่น (Impressionism) หมายถึง
ความรู้สึ ก ของมนุ ษ ย์ ที่ ต้ องการสร้า งรอยประทั บ ใจขึ้น 2 และศิ ล ปะลั ท ธิ แ สดงอารมณ์ น ามธรรม (Abstract
Expressionism) นั้น “เชื่อว่าได้หลุดพ้นจากการพึ่งพาธรรมชาติ งานศิลปะเกิดขึ้นอย่างฉับพลันของจิตไร้สานึก
จึงบังเกิดรูปทรงที่ไม่ได้มีเจตนา ศิลปินกลุ่มนี้ปฏิเสธการออกแบบใช้สีสันรุนแรงตามอารมณ์ความรู้สึก ใช้เทคนิค
1

โจฮันเนท อิทเธน,องค์ประกอบของสี,แปลโดยวิญญู สถิตวิทยานันท์และคนอื่น(กรุงเทพฯ:มหาวิยาลัยกรุงเทพ,ม.ป.ป.), 37.
อารี สุทธิพนธุ,์ ศิลปะนิยม (กรุงเทพฯ: กระดาษสา, 2528), 172.
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การสร้างภาพอย่างอิสระเสรีเช่น การวาดภาพ การหยดสี สลัดสี การเทสี ฯลฯ”3 สิ่งต่างๆเหล่านี้นับเป็นสิ่งที่มี
ปัจจัยต่อกระบวนการการสร้างสรรค์ของข้าพเจ้าเปรียบเสมือนเข็มทิศที่ใช้กาหนดทิศทางไปสู่เป้าหมาย(ภาพที่ 2)

A

B

C

ภาพที่ 1 ภาพไดอะแกรมแสดงความผันแปรของค่าของความเปรียบต่างของสี , A แสดงความผันแปร
แบบผกผันระหว่างค่าความเปรียบต่างของสีแท้กับค่าความเปรียบต่างของความสว่าง-มืดของสี, B แสดงความผัน
แปรแบบคล้อยตามระหว่างค่าความเปรียบต่างของสีแท้กับค่าความเปรียบต่างของสีเย็น -สีร้อน, C แสดงความผัน
แปรแบบผกผั นระหว่างค่าความเปรียบต่ างของการแผ่ ขยายตัวของสี กับค่าความเปรียบต่างของความสว่ าง มืดของสี

A

B

C

D
E
ภาพที่ 2 ภาพแสดงลักษณะของการศึกษาวิเคราะห์ผลงานศิลปะตะวันตกทั้งศิลปะลัทธิอิมเพรสชัน
นิสซึ่มและศิลปะลัทธิแสดงอารมณ์นามธรรม, A ผลงานศิลปะของโคล้ด โมเน่ต์, B แสดงรูปทรงแบบเปิดและ
ทิศทางของสีที่อิสระ, C สัดส่วนของการใช้สีร้อน-เย็น, D แสดงทิศทางของการเคลื่อนที่ของสีอย่างอิสระ, E แสดง
ลักษณะของการแผ่ขยายตัวขอสี
3

วุฒิ วัฒนสิน, ประวัติศาสตร์ศิลปะ (กรุงเทพฯ: สิปประภา, 2552), 118.
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กระบวนการศึกษาข้อมูลด้านรูปแบบของงานศิลปะ
เป็นการวิเคราะห์ทบทวนถึงปัจจัยต่างๆของทัศนธาตุทางทัศนศิลป์ที่ก่อให้เกิดรูปแบบอั นมีผลต่อ
ผลงานศิลปะของข้าพเจ้าดังนี้คือ
1. สี (Colour) เป็นทัศนธาตุหลักที่มีความสาคัญเป็นลาดับต้นๆก็ว่าได้ในการสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะที่มีความหมายสื่อถึงเรื่องของอารมณ์ความรู้สึ กและบรรยากาศ ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากสีเป็นตัวการหนึ่งที่
สามารถจะนาพาหรือสื่อสารสาระการแสดงออกทางสภาวะอารมณ์ความรู้สึกของผลงานไปสู่ผู้ดูได้เป็นอย่างดี
ดังนั้นด้วยการที่ข้าพเจ้าเป็นคนที่มีความชื่นชอบในธรรมชาติและเติบโตมาในสังคมชนบทที่ แวดล้อมไปด้วย
บรรยากาศที่สวยงาม ทาให้มีทัศนคติในเชิงบวกจึงส่งผลให้มีมุมมองเกี่ยวกับศิลปะนั้นเป็นสิ่งที่สวยงามซึ่งสามารถ
ช่วยยกระดับจิตใจได้ ด้วยเหตุนี้จึงทาให้ข้าพเจ้ามีความชื่นชอบในเรื่องของการใช้สีและนาสีสันที่หลากหลายมาใช้
ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ข้าพเจ้าจึงใช้สีสันสดใสเบิกบาน หรูหรา และศรัทธา โดยมีการกาหนดสีตามความ
เป็นจริงที่สามารถพบเห็นได้ตามสถาปัตยกรรมไทยและสีสันของบรรยากาศซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่นามาใช้ในการ
สร้างสรรค์ผลงาน รวมไปถึงหลักการของการใช้สีตามหลักของทฤษฏีสีที่ได้ทาการศึกษามา ซึ่งข้าพเจ้ามีความเชื่อ
เดิมอยู่แล้วว่าสีนั้นมีความพิเศษมีความมหัศจรรย์ เป็นตัวการหนึ่งที่สามารถแทนค่าหรือบ่งบอกถึงอารมณ์
ความรู้สึกของผลงานศิลปะได้ทั้งอารมณ์เศร้า เบิกบาน สงบ ปีติ สนุกสนานหรือความศรัทธา ดังนั้นสีจึงเป็น
ตัวการสาคัญในการสร้างอารมณ์ความรู้สึกที่ข้าพเจ้าต้องการถ่ายทอดให้แก่ผลงาน ดังในผลงานศิลปะที่ข้าพเจ้า
สร้างสรรค์ขึ้น
2. เส้น (Lines) ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของข้าพเจ้านั้นนอกเหนือจากสีและรูปทรงที่เป็น
ตัวกาหนดเรื่องราวแนวความคิดและมีความสาคัญแล้ว ทั ศนธาตุที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ เส้น เพราะว่าใน
ผลงานการสร้างสรรค์ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าใช้เส้นเป็นตัวการสร้างลวดลายและรูปทรง เส้น จานวนหลายๆเส้น
ประกอบกันจนเป็นรูปทรง รูปทรงหลายรูปทรงประกอบกันจนเป็นพื้นผิว พื้นผิวที่กว้างใหญ่จึงสามารถแสดงตัว
เป็นบรรยากาศ เส้นที่แสดงตัวเป็นลวดลายซึ่งปรากฏอยู่ ในผลงานของข้าพเจ้านั้นได้แก่ ลวดลายพื้นฐานทาง
เรขาคณิต เช่น รูปทรงกลม รูปทรงสี่เหลี่ยม และลวดลายที่บ่งบอกถึงความเป็นไทยเช่นลวดลายของดอกไม้
ลวดลายทางศิลปะไทยตลอดจนลวดลายที่เป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงพระพุทธศาสนาเช่น ลวดลายของเจดีย์ ลวดลาย
ของพระพุทธรูป ลวดลายต่างๆเหล่านี้เป็นลวดลายที่มีลักษณะเป็นรูปทรงโปร่งดังนั้นเมื่อเกิดการซ้อนทับกันตาม
วิธีการของการสร้างสรรค์หลายๆชั้นหลายๆระนาบก็จะทาให้เกิดทั้ งน้าหนักและโครงสร้างใหม่ขึ้น ซึ่งโครงสร้าง
ใหม่ ที่ เกิด ขึ้น มามี ลั กษณะของเส้ น ในจิ น ตนาการเกิด ขึ้น ด้ ว ย กล่ า วคือ “เส้ น ที่ ม องไม่ เห็น ด้ ว ยตาเป็ น เส้ น ใน
จินตนาการที่ผู้ดูจะรู้สึกหรือปะติดปะต่อเชื่อมโยงจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง เส้นชนิดนี้เดินทางด้วยความรู้สึกไม่ใช่
ด้วยการมองเห็น เป็นเส้นที่มีความสาคัญมากในงานศิลปะ พลังอานาจในงานศิลปะที่จะเคลื่อนไหวหรือหยุดนิ่ง
ผ่อนคลายหรือตึงเครียดก็อยู่ที่เส้นโครงสร้างหรือเส้นภายในที่มองเห็นนี้ ”4 ดังนั้นเส้นในผลงานศิลปะของการ
สร้างสรรค์ข้าพเจ้าที่นามาใช้ในการสร้างสรรค์เมื่อเกิดการซ้อนทับกั นตามกระบวนการทางด้านเทคนิคแล้ว ก็จะ
ยั ง ผลให้เกิด เรื่องของบรรยากาศที่ มี ลั กษณะระยิ บ ระยั บ สามารถรับ รู้ถึ ง ความรู้ สึ กของการเคลื่ อนไหวและ
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สั่นสะเทือนในทางการมองเห็นทางสายตา อันจะส่งผลไปสู่การรับรู้ทางอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในผลงาน
ได้เป็นอย่างดี
3. รูปทรง (Form) จากการที่ข้าพเจ้าได้สังเกตเห็นสิ่งต่างๆที่มีการก่อเกิดหรือเติบโตขึ้นมาทั้งที่
เกิดขึ้นเองตามเป็นธรรมชาติหรือมนุษย์นั้นเป็นผู้สร้างขึ้นมา ซึ่งล้วนแล้วแต่เกิดจากการรวมตัวแล้วขยายออก
จากมวลหรือรูปทรงเล็กๆไปสู่มวลหรือรูปทรงใหญ่ขึ้นแทบทั้งสิ้น จากข้อคิดดังกล่าวนี้เองที่ทาให้ข้าพเจ้านามาใช้
ในการสร้า งสรรค์ ผ ลงานโดยให้ ค วามสนใจในรู ป ทรงที่ สื่ อ ถึง เรื่ องราวความเป็ น ไทยและพระพุ ท ธศาสนา
ประกอบด้วยรูปทรงลวดลายเรขาคณิต ลวดลายทางศิลปะไทย และลวดลายสัญลักษณ์ที่สื่อถึงพระพุทธศาสนาที่
นามาใช้ในการสร้างสรรค์ได้แก่
- ลายวงกลม เป็น ลวดลายทางเรขาคฺณิตที่ปรากฏและสามารถพบเห็นได้ทั่วไปตามที่ต่างๆ
สามารถสื่อถึงการเติบโตการแผ่ขยายออกได้อย่างชัดเจน ดังเช่น วงกลมที่เกิดจากรอบวงของต้นไม้ที่แสดงให้
เห็นถึงการเติบโตในแต่ละหนึ่งปี หากมองลึกลงไปอีกก็จะพบได้ว่าส่วนประกอบเล็กๆของพืชที่เรียกว่านิวเคลียส
นั้นก็มีลักษณะเป็นรูปทรงกลมประกอบกันอยู่ (ภาพที่3)
- ลายสี่เหลี่ยม เป็น ลวดลายทางเรขาคฺณิตที่เรียบง่ายอีกลวดลายหนึ่งที่สามารถพบเห็นเป็น
รูปธรรมได้จากรูปแบบของโครงสร้างของอาคาร เสา คาน โครงเหล็ก ซึ่งถูกซ่อนอยู่ภายในสถาปัตยกรรมต่างๆ
เป็นการก่อตัวในระบบเชิงช่างที่สามารถอธิบายให้เห็นถึง การก่อตัวการเติบโตการแผ่ขยายออกได้เป็นอย่างดี
จนกลายเป็นรูปทรงใหญ่ที่มีความสมบูรณ์ในโครงร้าง (ภาพที่3)
- ลายดอกไม้ เป็นลวดลายที่ต้องการแสดงถึงความหมายนัยยะของความรู้สึกเบิกบานความสุข
ตามวิสัยของธรรมชาติ ซึ่งข้าพเจ้าได้ตัดทอนลวดลายมาจากลวดลายที่สามารถพบเห็นได้จากรูปดอกไม้ลายปูน
ปั้นที่ประดับอยู่ตามซุ้มประตูวัดและหน้าบันของวิหารให้มีลักษณะที่เรียบง่ายมากขึ้น เพื่อให้มีความสอดคล้องกับ
ลวดลายรูปทรงอื่นๆที่จะนามาใช้ในการสร้างสรรค์ร่วมกันซึ่งจะทาให้เกิดความกลมกลืน(ดังภาพที่3)
- ลายศิลปะไทย ได้แก่ลายกระจังตาอ้อย ลายประจายาม ลายประยุกต์ ซึ่งศิลปะไทยนั้นเป็น
ศิลปะอันสวยงามเกิดขึ้นด้วยฝีมือและสติปัญญาอันชาญฉลาดของช่างเขียน โดยได้รับแรงบันดาลใจและอาศัย
รูปทรงจากพืช พันธุ์ไม้ สรรพสัตว์ และสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ เช่น ดอกไม้ ใบไม้ เปลวไฟ มาคิด
ดัดแปลงลดเพิ่มให้เป็นลวดลายต่างๆจัดวางรูปจังหวะให้เป็นระเบียบกลมกลืนเป็นอันดี โดยเลียนแบบของจริง
ตามธรรมชาติแล้วค่อยๆลดทอนความเหมือนจริงจนกลายเป็นลวดลายที่มีเอกลักษณ์ มีลักษณะของการก่อตัวของ
ลวดลายเล็กๆจนเป็นลวดลายใหญ่ (ภาพที่3)
- ลวดลายสัญลักษณ์ที่สื่อถึงพระพุทธศาสนาเช่น ลวดลายของเจดีย์ ลวดลายของพระพุทธรูป
ลวดลายของลายก้นหอย ลวดลายของดอกบัว ลวดลายเหล่านี้เป็นลวดลายที่สอดแทรกอยู่ในผลงานและช่วยเสริม
ให้เกิดบรรยากาศที่สื่อไปถึงเรื่องราวของความศรัทธาในทางพระพุทธศาสนา ดังนั้นจากลวดลายที่ประกอบกันจน
เป็นรูปทรงดังกล่าวที่ได้กล่าวมาแล้ว ซึ่งเป็นหน่วยย่อยเล็กๆเหล่านี้ค่อยๆก่อตัวกันขึ้น ด้วยกรรมวิธีทางเทคนิค
ของการพิมพ์ทับซ้อนกันจนเกิดเป็นรูปทรงใหญ่ จากรูปทรงย่อยๆที่มีการก่อตัวกันเป็นรูปทรงใหญ่นี้นับเป็นส่วนที่
มีความสาคัญและสอดคล้องกับแนวความคิดของข้าพเจ้ากับวิธีคิดแบบช่างโบราณ (ภาพที่3)
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4. พื้นผิว (Texture) ในส่วนของลักษณะพื้นผิวสามารถอธิบายได้ดังนี้“ลักษณะผิวโดยทั่วไปถือว่า
เป็นทัศนธาตุที่มิได้เป็นหลักในการสร้างรูปทรง เพราะตัวมันเองมีข้อจากัด ไม่มีลักษณะทั่วไปสมบูรณ์เหมือนธาตุ
อื่นๆ ลักษณะผิวมี 2 ชนิดคือ ลักษณะผิวที่เราจับต้องได้ และลักษณะผิวที่ทาเทียมขึ้น 5” ดังนั้นด้วยพื้นฐานทาง
เทคนิคทางภาพพิมพ์แม่พิมพ์ตะแกรงไหม การที่จะสร้างพื้นผิวที่มีลักษณะที่สามารถจับต้องได้นั้นจึงนับได้ว่าเป็น
เรื่องยาก ด้วยเหตุนี้พื้นผิวในผลงานการสร้างสรรค์ของข้าพเจ้าจึงมีลักษณะเป็นพื้นผิวที่ทาเทียมขึ้นมา เมื่อมองดู
จะให้ความรู้สึกว่าหยาบหรือละเอียด แต่เมื่อได้สัมผัสหรือจับต้องเข้าจริงกลับมีลักษณะเป็นพื้นผิวแบบเรียบๆ
อันเกิดจากเส้นของลวดลายที่ซ้อนทับกันจนทาให้เกิดพื้นผิ วที่ระยิบระยับทางสายตา ซึ่งข้าพเจ้าได้ใช้พื้นผิว ใน
รูปแบบนี้ปกคลุมไปทั่วทัง้ ภาพ ทั้งนี้และทั้งนั้นก็เพื่อยังผลให้เกิดบรรยากาศของสีที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งภาพ
ซึ่งจะทาให้ผลงานการสร้างนั้นมีความเป็นเอกภาพของบรรยากาศขึ้นภายในผลงาน (ภาพที่7)
5. พื้นที่ว่าง (Space) พื้นที่ว่างในงานศิลปะนั้นล้วนเป็นที่ว่างที่ถูกกาหนดแล้วให้มีลักษณะและมิติ
ตามที่ศิลปินหรือผู้สร้างสรรค์มีความต้องการ ที่ว่างเป็นทัศนธาตุที่มีบทบาทสาคัญมากในเรื่ององค์ประกอบของ
รูปทรง ซึ่งมีความสัมพันธ์กับรูปทรงและทัศนธาตุอื่นๆทุกชนิดเป็นทัศนธาตุที่มองไม่เห็น แต่จะปรากฏหรือแสดง
ตัวก็ต่อเมื่อมีทัศนธาตุอื่นมาทาปฏิกิริยาปฏิสัมพันธ์กันขึ้น ที่ ว่างนั้นอาจแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะได้แก่ ที่ว่าง
แบบรูปปิดและที่ว่างแบบรูปเปิด ทั้งนี้ในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้านั้น ข้าพเจ้าใช้ลักษณะที่ว่างแบบรูป
เปิด กล่าวคือ เป็นรูปแบบที่มีเส้นรอบนอกเปิดออกในลักษณะที่ไม่มีขอบเขตที่ชัดเจนให้ความรู้สึกพร่าเลือน
จึงส่งผลให้พลังความเคลื่อนไหวของที่ว่างในรูปแบบนี้ให้ความรู้สึกสงบสบายเกิดขึ้นภายในผลงาน เป็นความรู้สึก
ของความว่างที่เข้าไปละลายลดทอนความหนาแน่นและชัดเจนของรูปทรงจนเกิดเป็นบรรยากาศสีภายในผลงาน
ขึ้นมาแทน
สี (Colour), เส้น (Lines), รูปทรง (Form), พื้นผิว (Texture), พื้นที่ว่าง(Space)ที่ได้กล่าวมาแล้ว
ข้างต้นล้วนเป็นทัศนธาตุทางทัศนศิลป์ที่ล้วนแล้วแต่มีหน้าที่และบทบาทในการแสดงออกโดยตัวของตัวเอง ซึ่งมี
ความสอดคล้องสัมพันธ์ซึ่งกันและกันจะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เลย ซึ่งถ้าขาดทัศนธาตุอย่างใดอย่างหนึ่งที่ว่า
นี้เสียแล้วผลงานการสร้างสรรค์ของข้าพเจ้าก็ไม่สามารถที่จะสัมฤทธิผลได้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ หากแต่หน้าที่
และบทบาทในการแสดงออกของทัศนธาตุที่ได้กล่าวมานั้นจาเป็นต้องมีสัดส่วนที่พอเหมาะพอดีจึงจะสามารถทา
ให้ผลงานของการสร้างสรรค์นี้แสดงออกถึงรสชาติทางศิลปะได้ดีเยี่ยม ซึ่งความพอเหมาะพอดีที่ว่านี้ขึ้นอยู่กับ
ความเข้าใจประสบการณ์ของผู้ทาการวิจัยสร้างสรรค์เป็นสาคัญ คล้ายกับกุ๊กฝีมือเลิศในการปรุงรสชาติของอาหาร
เอง ซึ่งมิได้มีอัตราส่วนหรือมาตรวัด ชั่งตวงที่แน่นอนตายตัว ดังนั้นผลของความชื่นชอบก็ขึ้นอยู่กับรสนิยมและ
ประสบการณ์ร่วมของผู้ชมด้วยส่วนหนึ่ง (ภาพที่ 6)
การศึกษาข้อมูลด้านเทคนิคศิลปะภาพพิมพ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์
กระบวนการการทางานหรือการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของศิลปินนั้น นอกเหนือการได้รับสิ่งเร้าจาก
อิทธิพลทางธรรมชาติแวดล้อมและอิทธิพลทางด้านศิลปกรรมที่จะเป็นตัวกาหนดเนื้อหาแนวความคิด รูปแบบของ
ผลงานการสร้างสรรค์แล้ว การมีทักษะความชานาญทางด้านเทคนิคกรรมวิธีในการสร้างสรรค์ก็ยังเป็นอีกสิ่งหนึ่ง
5
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ที่จะกาหนดขอบเขตรูปแบบของผลงานได้ ยิ่งถ้าเป็นผลงานทางด้านศิลปะภาพพิมพ์แล้วนั้น การเลือกใช้เทคนิค
วิธีการต่างๆที่มีอยู่ในกระบวนการของการทางานศิลปะภาพพิมพ์นั้นนับได้ว่ามีส่วนสาคัญกับการสร้างสรรค์
ผลงาน เนื่ อ งจากมี ค วามสอดคล้ อ งสั ม พั น ธ์ กั น ซึ่ ง จะช่ ว ยส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น เรื่ อ งแนวความคิ ด ได้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น
กระบวนการทางเทคนิคในศิลปะภาพพิมพ์แต่ละเทคนิคนั้นมีคุณลักษณะและรสชาติเฉพาะ มีความโดดเด่น
ซับซ้อนในทางสร้างสรรค์ที่ไม่เหมือนกันอันส่งผลไปสู่การสื่อสารและแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกที่ต่างกัน
ดังนั้นการคานึงถึงเทคนิคที่จะนามาใช้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะจึงนับว่ามีความสาคัญยิ่งเพื่อที่จะให้เกิดผลสาเร็จ
สูงสุด ดังนั้นข้าพเจ้าจึงเลือกใช้เทคนิคภาพพิมพ์แม่พิมพ์ตะแกรงไหม (Silk Screen) มาเป็นเทคนิคที่ใช้ในการ
สร้างสรรค์อย่างไรก็ตามในขั้นตอนของการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้ านั้นข้าพเจ้ามิได้ใช้กระบวนการทางด้าน
ศิลปะภาพพิมพ์เทคนิคภาพพิมพ์แม่พิมพ์ตะแกรงไหมตามรูปแบบประเพณีนิยมที่กระทาสืบทอดกันมา กล่าวคือ
การมีวิธีการขั้นตอนการสร้างแม่พิมพ์การสร้างสรรค์ผลงานซ้าๆและพิมพ์ผลงานซ้าแล้วซ้าเล่าซึ่งสามารถพิมพ์
ผลงานออกมาได้เหมือนๆกันหลายๆชิ้นตามแต่ที่ศิลปินหรือผู้สร้างสรรค์ต้องการ ข้าพเจ้าใช้กระบวนการทางด้าน
เทคนิ ค ภาพพิ ม พ์ แม่ พิ ม พ์ ต ะแกรงไหมในการรองรับ และช่ ว ยสนั บ สนุ น ในการสร้า งสรรค์เ พื่ อ ให้บ รรลุ ต าม
วัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ ด้วยการนากระบวนการพิมพ์แม่พิมพ์ตะแกรงไหมมาพิมพ์แบบการแสตมป์หรือประทับลง
ไปบนวัสดุที่ต้องการจะพิมพ์ตรงพื้นที่หรือตาแหน่งที่ข้าพเจ้าต้องการ การพิมพ์แบบนี้ให้ความเป็นอิสระในการ
สร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น เป็นการพิมพ์ที่มีลักษณะคล้ายกับการป้ายทีของพู่กันลงบนผืนผ้าใบในพื้นที่หรือตาแหน่งที่
ต้องการ จึงอาจกล่าวได้ว่ากระบวนการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้านั้นเป็นกระบวนการทางด้านศิลปะภาพ
พิมพ์ก็ได้หรือเป็นกระบวนการทางด้านจิ ตรกรรมก็ได้ หากแต่จะสรุปว่าเป็นกระบวนการทางด้านจิตรกรรมก็ไม่
สามารถสรุปได้เพราะกระบวนการทางด้านจิตรกรรมเองนั้นไม่สามารถสร้างเทคนิคนี้ได้ด้วยตัว ของมันเอง ดังนั้น
ทั้งกระบวนการในการสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะภาพพิมพ์และกระบวนการทางด้านจิตรกรรมได้ผสมผสานกันอยู่
ในกระบวนการการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชดุ นี้ของข้าพเจ้าได้อย่างลงตัวและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งใน
กระบวนการการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าได้แยกขั้นตอนการทางานออกเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่
1. ขั้นตอนของความคิดและการแสดงออก จากการได้สังเกตเห็นการเติบโตของสิ่งต่างๆ ไม่ว่าสิ่ง
นั้นจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่เกิดจากการกระทาของมนุษย์ สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ล้วนแล้วต่าง
ประกอบกันขึ้นมาจากมวลเล็กๆ ที่ก่อตัวกันจนกลายเป็นมวลที่ใหญ่ขึ้นเป็นรูปทรงต่างๆ ซึ่งมวลเล็กๆที่ว่านี้ต่างก็มี
พื้นฐานมาจากรูปทรงเรขาคณิต จากหลักการต่างๆเหล่านี้เป็นเหตุให้ข้าพเจ้านามาใช้เป็นแนวทางเบื้องต้นในการ
สร้า งสรรค์ผ ลงาน โดยน ามาใช้ ผ สมผสานกับ โครงเรื่องที่ ข้าพเจ้า มี ความสนใจทั้ งในความเป็ นชาติไ ทยและ
ศิล ปวัฒ นธรรมที่ มี ความเป็ น เอกลักษณ์มี พุ ท ธศาสนาเป็ น ศาสนาประจ าชาติ ทั้ ง ทางด้ านแนวความคิด และ
กระบวนการในการทางาน ซึ่งแนวคิดนี้ข้าพเจ้าได้ศึกษาจากสิ่งที่มีอยู่ในลักษณะรูปแบบของศิลปะไทยและตาม
แนวทางความเชื่อความศรัทธาจากพระพุทธศาสนา โดยอาศัยทัศนธาตุทางทัศนศิลป์เป็นตัวบอกเล่าถ่ายทอด
อารมณ์ความรู้สึกความศรัทธาเกิดขึ้นภายในจิตใจของข้าพเจ้า โดยมีความมุ่งหมายว่าสีสามารถแสดงตัวและสื่อ
ถึงบรรยากาศแห่งความศรัทธาได้
2. ขั้นตอนในการเตรียมการพิมพ์หรือขั้นตอนการเตรียมแม่พิมพ์ ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สาคัญ
โดยเริ่มต้นจากการร่างแบบด้วยปากกาเคมีสีดาลงบนกระดาษไขหรือออกแบบลวดลายต้นแบบในโปรแกรมกราฟ
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ฟิกส์ในคอมพิวเตอร์แล้วทาการพริ้นด้วยหมึกสีดาลงบนกระดาษไข ซึ่งลวดลายรูปภาพต้นแบบที่สร้างขึ้นนี้จะต้อง
มีคุ ณ สมบั ติทึ บ ไม่ โ ปร่ง แสง เพื่ อจะได้ ง่ ายและสะดวกในการทาการสร้า งแม่ พิ มพ์ ในขั้น ตอนต่อไป หลัง จาก
ออกแบบลายต้นแบบเสร็จแล้ว ก็นาลายต้นแบบไปสร้างแม่พิมพ์ด้วยปฏิกิริยาทางเคมีในห้องปฏิบัติการหรือห้อง
มืด เพื่อจะได้ลวดลายต้นแบบไปปรากฏอยู่บนบล็อกสกรีนที่จะนาไปใช้เป็นแม่พิมพ์ ซึ่งข้าพเจ้าได้กาหนดให้หนึ่ง
แบบหนึ่งลวดลายต่อหนึ่งบล็อกสกรีน ดังนั้นจานวนบล็อกสกรีนที่ใช้เป็นแม่พิมพ์ในการสร้างสรรค์ผลงานจะต้องมี
สัมพันธ์กับจานวนแบบลวดลายที่ได้ทาการออกแบบไว้ โดยสามารถสรุปเป็นลาดับขั้นตอนง่ายๆได้ดังนี้
1. ออกแบบลวดลายรูปทรงต้นแบบด้วยปากกาเคมีหมึกสีดาลงบนกระดาษไปหรือวัสดุที่โปร่งแสง
โดยให้ลายเส้นหรือลวดลายที่ได้ออกแบบต้องมีความทึบแสง (ภาพที่ 3)
2. ทาความสะอาดบล็อกสกรีนให้เรียบร้อยและล้างด้วยน้ายาทาความสะอาดภาชนะเพื่อเอาคราบ
ไขที่มองไม่เห็นที่ติดอยู่บนผ้าไหมของบล็อกสกรีนออกให้หมดแล้วนาไปตากให้แห้งสนิท
3. นาน้ายาไวแสงที่ผสมกับกาวอัดแล้วในสัดส่วน 1:5 ปาดหรือฉาบด้วยรางปาดเวลาจะปาดก็ตัก
น้ายาไวแสงใส่ลงในราง ถือกรอบฉากไหมให้เอียงรอรับอยู่ และกดรางปาดให้แนบกับฉากไหมโดยทาการปาดทั้ง
ด้านหน้าและด้านหลังให้ก้าวอัดนั้นเรียบสนิท
4. นาบล็อกสกรีนที่ฉาบด้วยกาวอัดเรียบร้อยแล้วไปเป่าด้วยไดร์เป่าผมให้แห้งสนิท ซึ่งขั้นตอนนี้
จะต้องทาในห้องมืดหรือห้องที่มีแสงสีเหลือง วิ ธีการตรวจดูว่ากาวอัดแห้งสนิทหรือยังให้ใช้นิ้วมือค่อยๆแตะ
บริเวณริมแม่พิมพ์ ไม่ควรแตะตรงกลาง เพราะอาจจะเป็นรอยบนกาวอัดซึ่งอาจทาให้แม่พิมพ์เกิดรอยรั่วได้
5. นาฟิล์มลายต้นแบบที่ออกแบบไว้แล้วไปวางบนตู้ไฟนาบล็อกสกรีนไปวางทับบนแผ่นฟิล์มให้ผ้า
ไหมแนบสนิทแผ่นฟิล์ม เพื่อไม่ให้เกิดเงาระหว่างฟิล์มกับผ้าไหม วางแผ่นไม้หรือหนังสือปกแข็งที่หนาเกินกว่า
กรอบแม่พิมพ์วางแนบไว้ด้วย เพื่อช่วยดันให้ผ้าไหมแนบสนิทกับฟิล์มต้นแบบมากยิ่งขึ้น
6. เปิดสวิทซ์ตู้ไฟเพื่อถ่ายแสงตามกาหนดเวลา นาบล็อกสกรีนแม่พิมพ์ไปล้างน้าทันที พยายามฉีด
น้าเบาๆให้กาวอัดที่ไม่ได้ทาปฏิกิริยากับแสงไฟหลุดออกไปให้หมด ขั้นตอนนี้ต้องฉีดน้าผ่านไปมาให้ทั่วบล็อก
สกรีนแม่พิมพ์ จากนั้นนาไปเป่าด้วยลมร้อนให้แห้งก็พร้อมที่จะนาไปใช้ในการพิมพ์ผลงานได้แล้ว โดยแม่พิมพ์ที่ใช้
แล้วสามารถนามาใช้งานใหม่ ด้วยการใช้นายาล้างแม่พิมพ์ล้างออกแล้วทาตามวิธีการดังกล่าวข้างต้นใหม่อีกครั้ง
ทั้งนี้แ ละทั้ งนั้นขั้นตอนนี้จะปรากฏผลเป็น ที่น่าพอใจหรือไม่นั้น ก็ขึ้นอยู่กับ ประสบการณ์ความช านาญของผู้
สร้างสรรค์เอง
3. ขั้นตอนการเตรียมวัสดุที่ใช้พิมพ์และสร้างสรรค์ผลงาน เมื่อสร้างแม่พิ มพ์ตะแกรงไหมเสร็จ
เรียบร้อยแล้วด้วยวิธีการถ่ายกาวอัด ซึ่งในผลงานของข้าพเจ้ามีแม่พิมพ์ทั้งหมดที่ใช้ในการสร้างสรรค์ในแต่ละชิ้น
นั้ น โดยประมาณมี จ านวนอยู่ ห ลายลวดลายด้ ว ยกัน ซึ่ ง จ านวนของลวดลายในแต่ ล ะชิ้ น นั้ น ขึ้น อยู่ กับ ความ
เหมาะสมของแต่ละชิ้นงานนั้นๆ ทั้งนี้และทั้ง นั้นจะมีลวดลายหลักอยู่ประมาณ 10 ลวดลาย นั้นก็หมายความว่า
จะต้องมีบล็อกสกรีนที่เป็นแม่พิมพ์หลักทั้งหมด 10 บล็อกด้วยเช่นกัน นอกจากนี้แล้วยังมีลวดลายทีเ่ สริมขึ้นมาอีก
ประมาณ 20 ลวดลาย ต้องมีบล็อกสกรีนที่เป็นแม่พิมพ์อีกประมาณ 20 บล็อกสกรีนด้วยเช่นกัน โดยก่อนจะเริ่ ม
พิมพ์งานข้าพเจ้าจะต้องเตรียมวัสดุที่จะต้องพิมพ์ลงไปเป็นผลงานก่อนเสมอ ซึ่งข้าพเจ้าใช้ผ้าใบ(Canvas)เป็นวัสดุ
ในการพิมพ์ผ ลงาน ทั้งนี้ ก็เพราะว่า ผลงานของข้าพเจ้ามีขนาดใหญ่การใช้กระดาษเป็นวั สดุในการพิ มพ์ดูจ ะ
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ไม่เหมาะสมเนื่องจากต้องมีร่องรอยของการต่อกระดาษปรากฏให้เห็น ดังนั้นการใช้ผ้าใบ(Canvas)เป็นวัสดุใน
การพิมพ์จึงสามารถช่วยแก้ปัญหาในการต่อกระดาษและสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่มีขนาดใหญ่ได้เพราะว่า
บางครั้งการสร้างสรรค์ผลงานที่มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับบรรยากาศของสีนั้นจาเป็นต้องอาศัยผลงานที่มีขนาดใหญ่จะได้
ช่วยสนับสนุนและส่งผลต่อสีในเรื่องของบรรยากาศของสีต่ออารมณ์ความรู้สึกได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งข้าพเจ้าเตรียมวัสดุที่
จะพิมพ์โดยการปูผ้าใบ(Canvas) ลงบนไม้กระดาน จากนั้นจึงระบายรองพื้นด้วย สีเงินหรือสีทองหรือสีอื่นๆที่เป็น
สีอะครีลิค (Acrylic) หรือสีสกรีนประเภทสียางเชื้อน้าตามความต้องการของข้าพเจ้าในการสร้างสรรค์ผลงานลง
ไปจนเต็มขอบเขตของผลงาน โดยใช้กระดาษบรู๊ฟปิดกันในพื้นที่ของผ้าใบที่ไม่ต้องการให้เกิดการเลอะสีขณะทา
การสร้างสรรค์ผลงาน โดยมีการเตรียมพื้นผลงานประมาณสามหรือสี่ชั้น เพื่อไม่ให้สีหมึกพิมพ์ที่จะพิมพ์ลงไปนั้นมี
การแตกร้าว เนื่องจากหมึกพิมพ์ที่ใช้เป็นหมึกพิมพ์เชื้อน้ามันซึ่งเมื่อพิมพ์ลงไปแล้วนั้นจะทาให้มีการระเหยของ
น้ามันที่ผสมไว้ทาให้เกิดการหดรัดระหว่างเนื้อสีกับผ้าใบการเตรียมพื้นวัสดุที่จะทาการพิมพ์ลงไปจึงนับว่ามี
ความสาคัญยิ่งเช่นกัน (ภาพที่ 4)
4. ขั้นตอนการพิมพ์ผลงาน ขั้นตอนของการสร้างสรรค์ในการพิมพ์ผลงานนั้นข้าพเจ้าเริ่มต้นการ
พิมพ์โดยใช้แม่พิมพ์ที่มีลวดลายใดลวดลายหนึ่งก่อนเสมอเป็นการพิมพ์ที่มีลักษณะคล้ายแบบเดียวกันกับการกด
แสตมป์ หากแต่เป็นการแสตมป์โดยใช้วิธีการพิมพ์ลายสกรีนที่มีขนาดเล็กๆค่อยๆแผ่ขยายออกไปคลุมทั้งภาพ
ทั้งนี้เพื่อเป็นตัวกาหนดโครงสร้างภายในผลงานและบรรยากาศโดยรวมของภาพ ข้าพเจ้าจึงได้กาหนดกลุ่มสีที่จะ
ใช้ในการสร้างสรรค์ในแต่ละชิ้นงานด้วยการอ้างอิงกลุ่มสีมาจากตัวผลงานต้นแบบภาพร่างที่ได้ทาการร่างเอาไว้
ก่อนหน้านี้ (ดังภาพที่5) จากนั้นก็ใช้สีที่มีปริมาณมากที่สุดจากภาพต้นแบบที่ได้ทาการร่างไว้พิมพ์ลงไปก่อน แล้ว
ค่อยเปลี่ยนสีที่จะพิมพ์ตามความต้องการโดยดูโครงสีจากแบบร่าง (Sketch) โดยการพิมพ์ลงไปทีละระนาบเป็น
การพิมพ์จากลวดลายเล็กๆแล้วค่อยเลื่อนเพื่อให้ลวดลายได้แผ่ขยายออกไปตามโครงร่างของสีที่ข้าพเจ้าได้ร่างไว้
แล้ว ซึ่งไม่จาเป็นว่าแต่ละระนาบสีแต่ละสีจะปกคลุมทั้งภาพ เมื่อกาหนดโครงสร้างและบรรยากาศของสีได้แล้ว
ข้าพเจ้าก็ใช้แม่พิมพ์อีกลวดลายมาพิมพ์ซ้อนทับเข้าไปอีกทีละระนาบ ระนาบละสี เฉดสี ที่เคยพิมพ์แล้วสามารถ
นามาใช้พิมพ์ใหม่ได้อีกด้วยลวดลายของแม่พิมพ์อื่นอย่างไม่จากัด โดยมีแบบร่างเป็นตัวกาหนดสีเช่นกัน และ
อาศัยอารมณ์ ความรู้สึกในขณะนั้นในการใช้สีที่จะพิมพ์ด้วย ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากแบบภาพร่างบ้าง
ตามสมควรและความเหมาะสม โดยใช้วิธีการพิม พ์แบบเดียวกับการพิมพ์แม่พิมพ์อันแรก ทั้งนี้ในส่วนของการ
พิมพ์แม่พิมพ์ลายที่ 2 หรือแม่พิมพ์ลายอื่นๆนั้นก็เพื่อเป็นการสลายความแข็งของโครงสร้างของสถาปัตยกรรมไทย
ที่เกิดจากแม่พิมพ์ชิ้นแรก และเพื่อให้เกิดบรรยากาศของสีตามที่ต้องการอันเกิดจากการผสานกันของลวดลายทั้ง
สีที่ทึบแสงและสีที่มีความโปร่งแสงทั้งยังเพิ่มความหมายเรื่องราวแนวคิดขึ้นให้กับผลงาน ลาดับต่อจากนี้ไป
ข้าพเจ้าใช้แม่พิมพ์ที่มีลวดลายรูปทรงเรขาคณิตทรงกลมที่มีหน่วยเล็กๆ การใช้แม่พิมพ์ลายนี้ก็เพื่อต้องการสลาย
ความแข็งกระด้างของรูปทรงสี่เหลี่ยมหรือรูปทรงอื่นที่พิมพ์ก่อนหน้านี้ไปแล้วและทาให้เกิดความกลมกลืนไม่น่า
เบื่อของรูปแบบของการสร้างสรรค์ ผลงาน โดยการพิมพ์ลงไปทีละระนาบระนาบละสีนั้นมีทั้งสีที่ทึบแสงและสีที่
โปร่งแสงความหนาแน่นของรูปทรงในแต่ละพื้นที่ของผลงาน จึงขึ้นอยู่กับความพอใจของข้าพเจ้าที่เป็นผู้รับรู้ถึง
อารมณ์ของสีที่ก่อตัวกันเป็นบรรยากาศของผลงานและตามแบบร่าง ต่อจากนี้ก็พิมพ์แม่พิมพ์ที่มีลวดลายต่างๆ
ได้แก่ ลวดลายไทย ลวดลายพระพุทธรูป ลวดลายดอกไม้ต่างๆ ฯลฯ ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละ
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ชิ้นงาน โดยมีวิธีการทาซ้าเหมือนกับแม่พิมพ์ลายอื่นๆข้างต้นที่ได้กล่าวมาแล้ว โดยอาศัยหลักการของการใช้สีที่ได้
ศึกษามาแล้วเป็นสาคัญ ซึ่งโครงสร้างของกลุ่มสีที่ให้ความรู้สึกถึงบรรยากาศของความศรัทธา ตามความเชื่อ
ในทางพระพุทธศาสนา ซึ่งโครงสีของภาพต้นแบบก็ได้กาหนดทิศทางการใช้สีไว้เป็นเบื้องต้นอยู่บ้างแล้ว อย่างไรก็
ตามทั้งนี้ทั้งนั้นการใช้แม่พิมพ์ชิ้นใดพิมพ์ก่อนหรือพิมพ์หลังหรือพิมพ์ไปแล้วแล้วนากลับมาพิมพ์ใหม่อีกครั้งหรือไม่
นั้น ขึ้นอยู่กับความลงตัวความสมบูรณ์ของผลงานทั้งเรื่องสีและรูปทรงองค์ประกอบ ซึ่งอาจจะไม่จาเป็นต้อง
เรียงลาดับตามคาอธิบายขั้นตอนการพิมพ์ข้างต้น เพราะว่ากระบวนการสร้างสรรค์ การทางานภาพพิมพ์ของ
ข้าพเจ้ามีลักษณะคล้ายกับการปั๊มหรือแสตมป์ โดยการใช้เส้นที่มีลวดลายต่างๆทั้งเส้นที่มีขนาดเล็กและเส้นขนาด
ใหญ่ ซึ่งสีที่ใช้นั้นมีทั้งสีที่มีลักษณะโปร่งแสงและทึบแสง ในส่วนของพื้นผิวซึ่งจะช่วยสร้างบรรยากาศและรูปทรง
ภายในผลงาน ขั้นตอนกระบวนการของการสร้างสรรค์นี้เป็นขั้นตอนและกระบวนการที่มีความเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัวที่มีความแตกต่างจากผลงานของศิลปินอื่น (ภาพที่ 4)

A

C

B

ภาพที่ 3 ภาพฟิล์มต้นแบบในการสร้างแม่พิมพ์, A ฟิล์มต้นแบบลวดลายเรขาคณิต, B ฟิล์มต้นแบบลวดลาย
สัญลักษณ์ทางพุทธศาสนา, C ฟิล์มต้นแบบลวดลายศิลปะไทย

A

B

C

D
E
F
ภาพที่ 4 แสดงขั้นตอนกระบวนการการพิมพ์ผลงาน, A การเตรียมพื้นวัสดุที่จะพิมพ์, B กระบวนการพิมพ์สี
ระนาบที่หนึ่ง, C กระบวนการพิมพ์สีระนาบที่สอง, D กระบวนการพิมพ์สีระนาบที่สาม,E กระบวน
การพิมพ์สีระนาบที่สี่, F ผลงานที่ได้ทาการพิมพ์เสร็จแล้วสมบูรณ์
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การพัฒนาและคลี่คลายทางความคิดและกระบวนการ
การทางานสร้างสรรค์ศิลปะภาพพิมพ์ในชุดวิทยานิพนธ์เรื่องสีแห่งความศรัทธาและสงบสุข (Colours
of Faith and Serenity) มีที่มาจากความประทับใจในความงามของสถาปัตยกรรมไทยโดยใช้สีสร้างบรรยากาศ
ยังผลไปสู่อารมณ์ความรู้สึกที่ข้าพเจ้าตั้งจุดมุ่งหมายไว้ และเพื่อให้สีแสดงตัวชัดเจนและตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ ปัญหาที่ต้องพิจารณาเป็นพิเศษก็คือ การกาหนดสัดส่วนความชัดเจนของโครงสร้างของสถาปัตยกรรมไทยกับ
การแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกของสีในผลงานศิลปะ ตามหัวข้อวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้า ด้วยเหตุนี้ในผลงาน
ของข้าพเจ้า “สี” จึงเป็นตัวการสาคัญที่จะสร้างอารมณ์ ความรู้สึกตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ โดยมีโครงสร้างของ
สถาปัตยกรรมไทยเป็นตัวกาหนดโครงสร้างของสี การคานึงถึงเหตุและผลในกระบวนการการทางานศิลปะมาก
เกินไปอาจเป็นการปิดกั้นหรือทาให้เกิดการบิดเบือนอารมณ์ความรู้สึ กของตนเองที่แท้จ ริง ในขณะเดียวกัน
พื้นฐานด้านทฤษฎีทางศิลปะที่เคยได้รับการศึกษามานั้นเป็นกฎเกณฑ์หรือหลักการที่ปรากฏอยู่ในความทรงจา
และความเข้าใจ หากแต่หลักทฤษฎีทางศิลปะข้าพเจ้าใช้เป็นตัวกาหนดโครงสร้างและหลักการสร้างสรรค์ผลงาน
ขั้นต้น เพียงแต่กลับใช้สมาธิ อารมณ์ความรู้สึกของตัวเองเข้ามามีส่วนร่วมมากกว่าขณะสร้างสรรค์ผลงาน โดยใช้
เหตุผลหรือหลักการอยู่บ้างบางขณะเพื่อไม่ให้เกิดความเกินเลยและไร้ทิศทางในการสร้างสรรค์ โดยอาศัยสีสันที่มี
อยู่ตามความเป็นจริงในสถาปัตยกรรมประกอบกับหลักการทางด้านทฤษฎีสีที่ได้ทาการศึกษาค้นคว้าร่วมกับ
ลวดลายต่างๆที่สามารถสื่อหรือนาพาไปสู่ความเป็นไทยความศรัทธาในทางพระพุทธศาสนาได้ อัน ได้แก่ รูปทรง
กลม รูปทรงสี่เหลี่ยม ลวดลายไทยต่างๆเช่นลายกระจังตาอ้อย ลายประจายาม ลายก้นหอย ลายดอกลาดวน ลาย
ดอกบัว ลายสัตว์หิมพานต์ รวมไปถึงลวดลายเจดีย์ลวดลายพระพุทธรูป ตลอดจนลายไทยประยุกต์เป็นต้น ดังนั้น
เพื่ อ เป็ น การเปรีย บเที ย บและสรุป ผลให้ เห็ น พั ฒ นาการของการคลี่ ค ลายผลงานการศึก ษาค้น คว้ า วิ จั ย เชิ ง
สร้างสรรค์ ข้าพเจ้าจึงแบ่งระยะเวลาของการสร้างสรรค์เป็น 2 ระยะ คือ
1. ระยะก่อนทาวิทยานิพนธ์
ในการศึกษาค้นคว้าการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ในระยะนี้ข้าพเจ้าได้ทาการแบ่งช่วงของการสร้างสรรค์
ออกเป็น 2 ช่วงเวลาด้วยกันได้แก่
1.1 ช่วงระยะเวลาเริ่มแรกของระยะก่อนทาวิทยานิพนธ์ (ภาคการศึกษาที่1ของปีการศึกษาที่1)
เริ่ ม แรกของการศึ กษานี้ ข้า พเจ้ า ยั ง คงใช้ รู ป ทรงเรขาคณิ ต ในการสร้ า งสรรค์ ผ ลงาน ซึ่ ง ยั ง มี
โครงสร้างโดยรวมของผลงานมาจากโครงสร้างของสถาปัตยกรรมไทย วัด วิหาร โบสถ์ เป็นการสร้างสรรค์ผลงาน
ตามแบบอย่างของการศึกษาในระดับมหาบัณฑิต เพื่อต้องการหาแนวทางในการต่อยอดและพัฒนาองค์ความรู้
เดิมที่มีอยู่แล้ว ในช่วงระยะแรกนี้ข้าพเจ้าได้ทดลองสร้างสรรค์ผลงานออกมาในลักษณะที่หลากหลาย กล่าวคือมี
การนาสีที่มีความสดมากๆมาใช้ในการสร้างสรรค์ เป็นสีที่มีค่าของความเปรียบต่างของสีแท้และมีค่าของความ
เปรียบต่างของสีร้อน-สีเย็นที่มีค่ามาก รวมไปถึงการทดลองหาความเป็นไปได้ของความหลากหลายในเรื่องขนาด
ของเส้นลวดลายที่นามาใช้ในการสร้างสรรค์ที่มีขนาดใหญ่เล็กแตกต่างกัน เพื่อต้องการหาความเป็นไปได้ของการ
ซ้ อนทั บ กัน การผสานกัน ของเส้ น จนเกิด เป็ น บรรยากาศของสี ผลที่ ไ ด้ จ ากการทดลองในระยะนี้ ท าให้ เกิ ด
บรรยากาศของสีที่รุนแรงไม่สงบนิ่ง การเลือกใช้เส้นสีของลวดลายที่มีความหนาส่งผลให้เกิดการทาลายและ
ลดทอนบรรยากาศของสีที่เกิดขึ้นในผลงาน
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1.2 ช่วงระยะเวลาช่วงหลังของระยะก่อนทาวิทยานิพนธ์ (ภาคการศึกษาที่2 ของปีการศึกษาที่1)
การสร้า งสรรค์ผ ลงานในช่ วงระยะเวลานี้ ข้า พเจ้า ยั ง คงอาศัย ที่ม าของแรงบัน ดาลใจจากโครงสร้า งของ
สถาปัตยกรรมไทย วัด วิหาร โบสถ์ หากแต่ได้ลดความซับซ้อนของโครงสร้างของสถาปัตยกรรมไทยลงเพื่อให้เกิด
ความเรียบง่ายมากขึ้น โดยให้เหลือแค่ผนัง เพดาน เสา หน้าบัน โดยเลือกเอาเฉพาะบางส่วนหรือบางมุมมาใช้
สร้างสรรค์ผลงานและนาสัญลักษณ์ลวดลายที่สอื่ ถึงความเป็นไทยตลอดจนพระพุทธศาสนามาใช้ในการสร้างสรรค์
ได้แก่ ลายกระจังตาอ้อย ลายทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ลายประจายาม เป็นต้น มีการใช้สีที่มีความโปร่งแสงมาใช้ในการ
สร้างสรรค์ผลงาน เพื่อค้นหาความเป็นไปได้ของการเกิดบรรยากาศของสีที่เกิดจากการซ้อนทับกันผสานกันของสี
และทดลองเปลี่ยนพื้นสีของผลงานก่อนทาการพิมพ์หรือสร้างสรรค์ เช่น พื้นสีเข้ม พื้นสีทอง และพื้นสีอ่อนรวมไป
ถึงสีขาว เพื่อค้นคว้าหาความเป็นไปได้ที่ของปฏิกิริยาของสีกับพื้นหลังของภาพที่จะส่งผลไปสู่การทาปฏิกิริยาของ
สีทางสายตาเกิดเป็นบรรยากาศของสีแก่ผลงานต่อไป
2. ระยะที่ทาวิทยานิพนธ์
ในการศึกษาค้นคว้าการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ในระยะทาวิทยานิพนธ์นี้ข้าพเจ้าได้ทาการแบ่งช่วงของการ
สร้างสรรค์ออกเป็น 3 ช่วงด้วยกันโดยแบ่งตามที่มาของแรงบันดาลใจและรูปแบบของผลงาน อันได้แก่
1. ช่วงของการสร้างสรรค์ผลงานโดยมีแรงบันดาลใจมาจากสถาปัตยกรรมไทยที่ผุผังเสื่อมสลายไป
แล้วตามกาลเวลา ในช่วงแรกของการทาวิทยานิพนธ์นี้ข้าพเจ้ายังคงใช้การลดทอนความชัดเจนของโครงสร้างของ
สถาปัตยกรรมไทยและลดความสดของสี โดยใช้สีที่มีความเปรียบต่างของสีแท้ลงให้น้อยที่สุดแต่ยังใช้สีที่มีความ
โปร่งแสงและลวดลายสัญลักษณ์ต่างๆเหมือนเดิมใช้รูปทรงหรือโครงสร้างของสถาปัตยกรรมที่เรียบง่ายที่มีรูปทรง
หรือของเขตไม่ชัดเจน เพื่อต้องการให้สี ซึ่งเป็นส่วนสาคัญของการศึกษาได้ แสดงออกในรูปแบบของบรรยากาศ
ของสีได้อย่างชัดเจน ผลที่ได้จากการใช้สีที่โปร่งแสงก่อให้เกิดสีที่ซั บซ้อนแต่ในส่วนของมิติผลงานอาจจะทาให้ดู
แบน
2. ช่วงของการสร้างสรรค์ผลงานโดยมีแรงบันดาลใจมาจากรูปทรงสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนา
ในช่วงของการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์นี้ข้าพเจ้าได้แรงบันดาลใจมาจากรูปสัญลักษณ์ที่สามารถสื่อถึง
พระพุทธศาสนา ได้แก่ รูปใบหน้าพระพุทธรูป สัญลักษณ์ของต้นมหาโพธิ์ ดอกบัว รอยพระพุทธบาท โดยใช้วิธี
หรือกระบวนการเดิมในการสร้างสรรค์เหมือนกับช่วงที่หนึ่ง เพียงแต่ในระยะเวลาของการสร้างสรรค์ในช่วงนี้
ข้าพเจ้าใช้สีที่มีลักษณะทึบแสงผสมผสานเข้าไปในการสร้างสรรค์เพื่อต้องการให้เกิดบรรยากาศของสีที่ทาให้ดู
แล้วมีระยะไม่แบนและสีที่มีความเปรียบต่างของสีแท้และสีโทนร้อน-เย็นที่มีค่าเปรียบต่างที่น้อยลง เพื่อต้องการ
ให้บรรยากาศของสีมีความสงบกว่าผลงานในระยะของการสร้างสรรค์ในช่วงที่หนึ่ง
3. ช่ว งของการสร้างสรรค์ผ ลงานโดยมี แรงบั น ดาลใจมาจากสถาปั ตยกรรมไทยที่ยั ง คงความ
สมบูรณ์แบบ เป็นความสมบูรณ์ทั้งโครงสร้าง สีสัน ได้แก่ โบสถ์ วิหารทั้งภายนอกและภายใน โดยเลือกเอาเฉพาะ
มุมบางมุมในส่วนของรายละเอียดของสถาปัตยกรรมที่ให้บรรยากาศสีที่งดงามเป็นบรรยากาศของสีที่ก่อให้เกิด
ความศรัทธาอันนาพาไปสู่ความสงบสุข โดยใช้ลักษณะของสีตามแบบช่วงที่สองคือมีทั้งสีที่ ลักษณะโปร่งแสงและ
ทึบแสงในการสร้างสรรค์ แต่ใช้ชุดสีที่มีค่าของความเปรียบต่างของสีแท้ ค่าของความเปรียบต่างของสีร้อน-เย็น
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และค่าของความเปรียบต่างของค่าความสว่าง-มืดให้อยู่ในระดับที่มีค่ามากขึ้นกว่าการสร้างสรรค์ในช่วงที่สอง
ซึ่งการสร้างสรรค์ทั้งสามช่วงนี้ข้าพเจ้าได้ใช้ลักษณะการจัดองค์ประกอบด้วยรูปทรงเปิดแทบทั้งสิ้น (ดังภาพที่ 6)

A
B
C
ภาพที่ 5 ภาพแสดงขั้นตอนกระบวนการการสร้างสรรค์, A ภาพถ่ายต้นแบบวัดวัดพระศรีรัตนศาสดาราม, B
ภาพต้นแบบโครงร่างสีหรือภาพ (sketch), C ภาพผลงานที่สร้างสรรค์เสร็จแล้วสมบูรณ์

A

B

D

C

E
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ภาพที่ 6 ผลงานชุดวิทยานิพนธ์กับการวิเคราะห์, A ผลงานการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์, B การเทียบค่าสีจาก
ผลงานเพื่อแสดงค่าของความเปรียบต่างของสีแท้, C การเปรียบเทียบค่าน้าหนักสีจากผลงานเพื่อแสดง
ค่าความเปรียบต่างของความสว่าง-มืดของสีที่มีค่าน้อย, D การแสดงโครงสร้างในแบบรูปทรง เปิดและ
ทิศทางในการแผ่ขยาย-เคลื่อนที่ของสีอย่างอิสระ, E ชาร์ทสีแสดงค่าน้าหนักสีที่มีค่าน้าหนักใกล้เคียง
กันที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน

ภาพที่ 7 การซ้อนทับกันของเส้นสีที่มีความโปร่งแสงจนเกิดเป็นบรรยากาศของสีที่ระยิบระยับเคลื่อนไหว
และสั่นสะเทือน

ภาพที่ 8 นิทรรศการการนาเสนอผลงานและการแสดงความก้าวหน้าของงานสร้างสรรค์ กระบวนการ/
พัฒนาการ ณ หอศิลป์แห่งชาติ
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ภาพที่ 9 นิทรรศการการนาเสนอผลงานเผยแพร่ยังต่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัยSAINS เมืองปีนัง ประเทศ
มาเลเซีย
สรุป

กระบวนการของการสร้ า งสรรค์ ผ ลงานศิ ล ปะทั้ ง แนวเรื่ อ ง เทคนิ ค วิ ธี ก าร ล้ ว นแล้ ว จะต้ อ งมี
ความสัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับบุคลิกลักษณะของผู้สร้างสรรค์ ทั้งความชื่นชอบ ประเพณีศิลปวัฒนธรรม
ประสบการณ์ที่นอกเหนือจากทักษะฝีมือแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้ ล้วนเป็นปัจจัยที่จะช่วยสนับสนุนส่งผลไปสู่สัมฤทธิ์
ผลในงานศิลปกรรมแทบทั้งสิ้น จึงอาจกล่าวได้ว่างานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรมที่ดี ควรจะต้องถ่ายทอดองค์
ความรู้ที่มีอยู่แล้วในตัวผู้สร้างสรรค์ ผลงานการสร้างสรรค์ชุด“สีแห่งความศรัทธาและสงบสุข” ก็เช่นกัน ข้าพเจ้า
นาเอาความรู้ประสบการณ์และความชื่นชอบความสนใจที่มีอยู่ในตัวข้าพเจ้าอันได้แก่ประเพณีศิลปวัฒนธรรมไทย
ที่มีเอกลักษณ์ ตลอดจนความเชื่อความศรัทธาในพระพุทธศาสนามาใช้เป็นแรงบันดาลใจขั้นต้นในการสร้างสรรค์
ผลงานบนความเชื่อและสมมุติฐานที่ว่าสีนั้นสามารถที่จะกระตุ้นการหยั่งรู้ได้ เป็นความรู้สึกศรัทธาและสงบสุข
โดยใช้กระบวนการทางเทคนิคที่มีลักษณะเฉพาะทางภาพพิมพ์แม่พิมพ์ ตะแกรงไหมในการสร้างสรรค์ผลงาน
ด้วยลักษณะคล้ายการปั๊ม ประทับหรือแสตมป์ที่ค่อยๆก่อตัวกันจนเกิด เป็นรูปทรงและเป็นบรรยากาศเป็นการ
ถ่ายทอดความรู้สึกที่เป็นนามธรรมสู่ผลงานการสร้างสรรค์ ผลงานที่ได้จากการสร้างสรรค์นั้นจึงเปรียบเสมือนเป็น
การสารวจอารมณ์ความรู้สึกที่อยู่ภายในจิตใจของข้าพเจ้าด้วยเอง วิธีการสร้างสรรค์นี้จึงมีลักษณะคล้ายกับ
กระบวนการการสร้างสรรค์ผลงานของช่างไทยโบราณที่มีการประกอบกันขึ้นจากรูปทรงเล็กจนกลายเป็นรูปทรง
ใหญ่และแผ่ขยายกลายเป็นบรรยากาศของสีแห่งความศรัทธาและสงบสุข วิธีการสร้างสรรค์นี้นับว่าเป็นวิธีการ
ของการสร้างสรรค์ที่แปลกใหม่ในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์ กล่าวคือเป็นการนาเอาเทคนิค
วิธีการทางภาพพิมพ์แม่พิมพ์ตะแกรงไหมมาใช้ในการสร้างสรรค์ร่วมกับกรรมวิธีท างด้านจิตรกรรมด้วยการปั๊ม
หรือการแสตมป์เป็นการแทนที่ของรอยฝีแปรง การพิมพ์หรือการแสตมป์นี้สร้างลักษณะร่องรอยที่กระบวนการ
ทางด้านจิตรกรรมไม่สามารถทาได้ อาจกล่าวได้ว่าผลงานการสร้างสรรค์ของข้าพเจ้าจึงมีลักษณะทั้งด้านศิลปะ
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ภาพพิมพ์และทางด้านจิตรกรรมผสมอยู่ร่วมกัน ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “สีแห่งความศรัทธาและสงบสุข”นับเป็น
ผลงานการสร้างสรรค์ที่เราอาจไม่ได้ใช้ตามองเพื่อเข้าถึงความงามของการสร้างสรรค์ แต่เราอาจต้องใช้ใจในการ
สัมผัสเข้าถึงความศรัทธาและความสงบสุข ที่กาลังบอกเล่าด้วยบรรยากาศสีที่ไร้ซึ่งรูป อันเป็นแก่นแท้ของผลงาน
การสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ชุดนี้
วิทยานิพนธ์ชุด “สีแห่งความศรัทธาและสงบสุข”จึงเป็นความมุ่งหวังของข้าพเจ้าที่ต้องการแสดงให้
ผู้ชมรับรู้ถึงการแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกความคิดในทัศนะส่วนตัวเกี่ยวกับสีในบรรยากาศของความศรัทธา
อันส่งผลไปสู่ความสงบสุขภายในจิตใจ และยังได้เรียนรู้ถึงกระบวนการในการสร้างสรรค์ศิลปกรรมด้านภาพพิมพ์
ที่มีอิสระมีความเป็นระบบระเบียบแบบแผนขั้นตอน สามารถทาการวิเคราะห์ผลงานได้อย่างถูกต้อ ง ทาให้เข้าถึง
หลักการสุนทรียภาพทางด้านความงามความมีคุณค่า และอารมณ์ความรู้สึกที่มีอยู่ในผลงานยังผลสัมฤทธิ์เป็นที่
น่าพอใจอยู่ในช่วงระยะของการสร้างสรรค์ผลงานที่มีแรงบันดาลใจมาจากสถาปัตยกรรมไทยที่ยังคงความสมบูรณ์
แบบนี้เอง ซึ่งผู้ศึกษาค้นคว้าวิจัยสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะนั้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิทยานิพนธ์เรื่อง “สีแห่งความ
ศรัทธาและสงบสุข”จะเกิดประโยชน์ไม่มากก็น้อยแก่ผู้ที่มีความสนใจและผู้ที่ต้องการจะศึกษาในโอกาสต่อไป
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