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บทคัดยอ่ 

 

 งานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์นี้ เป็นการศึกษาสภาวะความรู้สึกของตนเองที่เกิดจากการความ
เรียบง่ายของชีวิต ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยการน าเสนอในรูปแบบการแสดง
ในเส้น เป็นสื่อในการถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกตามเหตุผลและกฎเกณฑ์ ในธรรมชาติ น ามา
ผสมผสานกับจินตนาการและวิธีการสร้างสรรค์รูปทรงตามทัศนธาตุด้วยการใช้โครงสร้างทาง
เรขาคณิตเข้ามาสร้างความประสานกลมกลืนกับจังหวะและลีลาท่าทาง 

 ส าหรับตัววัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานนั้น เป็นเทคนิคประกอบไม้ สร้างรูปด้วย
ความรู้สึกภายในจิตใจของตนเอง โดยใช้สภาพแวดล้อมที่มีผลทั้งทางตรงและทางอ้อมเป็นเครื่องมอืใน
การวิเคราะห์และพิจารณาถึงเนื้อหาของภาพทางความคิด เพื่อให้เกิดการสัมผัสถึงความงามที่เกิดข้ึน
จากภายใน ที่เป็นสิ่งสะท้อนถึงความเป็นตนเองออกสู่วิถีทางแห่งการด าเนินชีวิต การปรับตัว การ
เรียนรู้ และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ท าให้ทัศนคติที่อยู่ภายในตนเองถูกปรับ
สภาพไปจากความหยาบกระด้างของอารมณ์ไปสู่ความละเอียดอ่อนและความสมดุล เพื่อให้เกิดความ
สมบูรณ์ภายใต้ดุลยภาพของชีวิต 

ค าส าคัญ : สภาวะอารมณ์ , เส้น 
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Abstract 

 The creation of this visual arts thesis. It is the study of the state of self-feelings 

arising from the simplicity of life. Which is the inspiration for the creation of the work 

By presenting in the form of lines. It is a medium for conveying emotions and feelings 

according to reason and rules in nature, combined with imagination and visual form 

creation method by using geometric structures to create harmony with rhythm and 

gestures.  

 For the material used in the creation of the work It is a wooden assembly 

technique. Create images with feelings within your own mind. It uses both direct and 

indirect environmental impact as a tool for analyzing and considering the content of 

the conceptual images. In order to experience the beauty that arises from within That 

is a reflection of the self into the way of life, adaptation, learning and experience 

throughout the past. This causes the inner attitudes to be transformed from the 

harshness of the emotions to the subtleties and balance. To achieve perfection under 

the equilibrium of life 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

 ความรู้สึกการแสดงออกทางจิตใจของตนเองจากสภาพแวดล้อมที่มีผลทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็น
เครื่องมือในการวิเคราะห์และพิจารณาถึงเนื้อหาของภาพทางความคิด ท าให้ทัศนคตขิองตนเองถูกปรับเปลี่ยน
จากความหยาบกระด้างของอารมณ์ ไปสู่ความละเอียดอ่อนและความสมดุล เกิดความสมบูรณ์ภายใต้ดุลยภาพ
ของชีวิต สิ่งเหล่าน้ีเป็นสิ่งส าคัญในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า 

 

1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของกำรสร้ำงสรรค์ 

การเปลี่ยนแปลงในชีวิตปัจจุบันของข้าพเจ้า การขายที่อยู่ในกรุงเทพหรือปริมณฑลเพื่ออพยพกลับถ่ิน
ฐานบ้านเกิดของพ่อและแม่ ข้าพเจ้ารู้สึกใจหายกับเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนเสมอ ความรู้สึกของมนุษย์นั้นล้วน
หลากหลายทางความคิด ผู้คนต่างหาความสุขและความสมบูรณ์ในชีวิตซึ่งสิ่งเหล่านี้เอง กระตุ้นข้าพเจ้าให้นึก
ถึงวันที่อยู่กับบ้านกับครอบครัวอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา เกิดความอบอุ่น ความรัก สิ่งนี้เองท าให้ข้าพเจ้าคิดว่า 
ที่ไหนไม่สุขเท่าที่บ้าน  

 สิ่งต่าง ๆ นี้เองที่เป็นแรงบันดาลใจแก่ข้าพเจ้าที่จะถ่ายทอดความรู้สึกโดยการแสดงออกทางทัศนธาตุ
ในเรื่องของ “เส้น” แสดงออกในช่วงเวลาแห่งความอบอุ่น การปรับตัว การเรียนรู้ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ 
ความหยาบกระด้างของอารมณ์ไปสู่ความละเอียดอ่อนและความสมดุล เกิดความสมบูรณ์ภายใต้ดุลยภาพของ
ชีวิต จึงคิดสร้างประติมากรรมสร้างสรรค์รูปทรงนามธรรม โดยใช้ทัศนธาตุในเรื่องของเส้นและโครงสร้าง
เรขาคณิต โดยเทคนิคการต่อประกอบไม้ 

 

1.2  วัตถุประสงค์ของกำรสร้ำงสรรค์ 

1. ศึกษาเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงจากเหตุการณ์ของชีวิตข้าพเจ้า สู่เนื้อหาในการสร้างสรรค์ผลงาน 
2. ศึกษาวัสดุ เทคนิคในงานไม้ เพื่อสร้างงานประติมากรรม 
3. ศึกษาหลักสุนทรียศาสตร์และทฤษฎีทางศิลปะและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานประตมิากรรม 
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1.3  ขอบเขตของกำรสร้ำงสรรค์ 

1. เรื่องราวการเปลี่ยนแปลงจากเหตุการณ์ของชีวิตข้าพเจ้า 
2. เทคนิคงานไม้เพื่อสร้างงานประติมากรรม 
3. สร้างประติมากรรมรปูทรงนามธรรมโดยใช้ทัศนธาตุเรื่องเสน้ แสดงความสัมพันธ์ของรูปทรงผ่าน

ผลงานประติมากรรม 

 

1.4  ประโยชน์และคุณค่ำท่ีคำดจะได้รับกำรสร้ำงสรรค์ 

1.ประสบการณ์ของชีวิตของข้าพเจ้ามากข้ึน 

2.พัฒนาเทคนิคการต่อประกอบไม ้

3.ได้ถ่ายทอดความรู้สึกผ่านผลงานนามธรรม 

 

1.5  นิยำมศัพท์เฉพำะ 

เพื่อเข้าใจในเจตนาของการใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษและภาษาไทย จึงแสดงค านิยามศัพท์  

เฉพาะ ความหมายในเรื่องการศึกษา ดังนี ้

  

 Imagine      จินตนาการ 

 life       ชีวิต 

 Lines in sculpture               เส้นในงานประติมากรรม 

Geometric forms     รูปทรงเรขาคณิต 

 

 

 



บทที่2 

การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทีเ่กีย่วข้อง 

 

2.1  ท่ีมาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ 

ในกระบวนการท างานศิลปะของข้าพเจ้า  สภาพแวดล้อมล้วนมีผลกระทบโดยตรงกับความคิด 
ความรู้สึกที่เกิดข้ึนกับความทรงจ า และประสบการณ์ต่าง ๆ ในเยาว์วัยที่มีแต่ความสนุกสนานกับทุกสิ่งที่อยู่
รอบตัวที่เต็มไปด้วยความบริสุทธ์ิของวุฒิภาวะมากระตุ้นตัว ข้าพเจ้าให้นึกถึงวันที่อยู่บ้านกับครอบครัวอย่าง
พร้อมหน้าพร้อมตาบังเกิดความอบอุ่นข้ึนมา ซึ่งความรักเหล่านี้เองท าให้ข้าพเจ้าคิดได้ว่า “ ที่ไหนไม่สุขเท่าที่
บ้าน ” แต่บ้านที่ข้าพเจ้าน้ันได้อยู่ตั้งแต่เด็ก ๆ นั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงรวมถึงชีวิตในปัจจุบันโดยการขายที่อยู่
ในกรุงเทพหรือปริมณฑลเพื่ออพยพกลับถ่ินฐานบ้านเกิดของพ่อและแม่ ข้าพเจ้ารู้สึกใจหายเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน 
ความรู้สึกของข้าพเจ้าน้ันวุ่นวายต่อสภาวะทางความคิดที่อยู่ภายในตนเอง  

การสร้างสรรค์รูปทรงนามธรรมโดยเส้นในทางเรขาคณิตมาแสดงออกถึงความรู้สึกเข้ามาสร้างความ
ประสานกลมกลืนกับจังหวะและลีลาท่าทางในการเคลื่อนไหว เจตนาก็เพื่อการสื่อสารสาระประเด็น
ความหมายให้เพื่อนมนุษย์หรือผู้ชมผลงานได้ฉุกคิดและตระหนักรู้ถึงกรอบในบริบทที่เฉกเช่นเดี่ยวกับข้าพเจ้า
ได้ซึมซับหรือสั่งสมมาในช่วงเวลาต่าง ๆ  เพื่อว่าบางทีประเด็นของความคิดความรู้สึกนี้อาจสามารถเป็นแรง
บันดาลใจหรือจุดประกายความคิดความรู้สึกเริ่มต้นการตามหาสัจธรรมแห่งอิสรภาพที่ขาดหายไปของเพื่อน
มนุษย์ จึงท าให้เราต่างย่อมตะเกียกตะกายดิ้นรนเพื่อว่ิงไล่ตามเงิน ไล่ตามความส าเร็จเพื่อให้ชีวิตมีความสุขดั่ง
ภาพวาดฝันของสังคมที่ปั่นทอนหัวเราอันเป็นความคิดที่มุ่งกอบโกยเพียงผลประโยชน์ของคนบางกลุ่มบางพวก
ในระบบสังคมแบบทุนนิยม 

 

2.2 องค์ประกอบศิลป์  

องค์ประกอบศิลป์ หมายถึง สิง่ที่ศิลปินและนักออกแบบใช้เป็นสื่อในการแสดงออกและสร้าง
ความหมาย 

โดยน ามาจัดเข้าด้วยกันและเกิดรูปร่างอันเด่นชัด (สวนศรี   ศรีแพงพงษ์ : 82) องค์ประกอบศิลป์หมายถึง 
เครื่องหมายหรอืรปูแบบที่น ามาจัดรวมกันแล้วเกิดรูปร่างต่างๆ ที่แสดงออกในการสือ่ 

ความหมายและความคิดสร้างสรรค์ (สทิธิศักดิ์   ธัญศรีสวัสดิ์กุล : 56) 

องค์ประกอบศิลป์ หมายถึงศิลปะที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อแสดงออกทางอารมณ์ ความรูส้ึก ความคิดหรือความงาม 

ซึ่งประกอบด้วย ส่วนที่มนุษยส์ร้างขึ้นและส่วนที่เป็นการแสดงออกอันเป็นผลที่เกิดจากโครงสร้างทางวัตถุ 
(ชลูด   นิ่มเสมอ :18) 
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องค์ประกอบศิลป์หมายถึง ส่วนประกอบต่างๆของศิลปะ เช่น จุด เส้น รูปร่าง ขนาด สัดส่วน น้ าหนัก แสง เงา
ลักษณะพื้นผิว ที่ว่างและสี (มานิต  กรินพงศ์:51)องค์ประกอบศิลป์คือความงาม ความพอดี ลงตัว อันเป็น
รากฐานเนื้อหาของศิลปะ อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่ส าคัญ 

ทางศิลปะให้ผู้สร้างสรรค์ได้สื่อสารความคิดของตนเองไปสู่บุคคลอื่น (สุชาติ เถาทอง ,สังคม  ทองมี,ธ ารง
ศักดิ ์ ธ ารงเลิศฤทธ์ิ,รอง  ทองดาดาษ: 3) 

จากความหมายต่างๆข้างต้น พอสรุปได้ว่า องค์ประกอบศิลป์ หมายถึงสิ่งที่มนุษย์ใช้เป็นสื่อในการแสดงออก
อย่างสร้างสรรค์ โดยน าส่วนประกอบของศิลปะมาจดัวางรวมกันอย่างสอดคล้องกลมกลืนและมีความหมายเกดิ
รูปร่างหรือรูปแบบต่างๆอันเด่นชัดซึ่งจากความหมายข้างต้น จะเห็นได้ว่าการที่จะเกิดผลงานศิลปะดี ๆสักช้ิน
นั้นผู้สร้างสรรค์จะต้องใช้กระบวนการที่หลากหลายมาประกอบกันได้แก่ องค์ประกอบพื้นฐานทางศิลปะ 
องค์ประกอบของศิลปะ และการจัดองค์ประกอบของศิลปะ มาถ่ายทอดลงในช้ินงานหรือผลงานนั้น ๆ เพื่อให้ได้
ผลงานที่มีคุณค่าทั้งด้านความงามและมีคุณค่าทางจิตใจอันเป็นจุดหมายส าคัญที่ศิลปินทุกคนมุ่งหวังให้เกิดแก่
ผู้ชมทั้งหลาย 

2.2.1 ความส าคัญขององค์ประกอบศิลป์ 

ความส าคัญขององค์ประกอบศิลป์    ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในสาขาต่างๆไม่ว่าจะเป็นสาขา
วิจิตรศิลป์หรือประยุกต์ศิลป์ ผู้สร้างสรรค์นั้นต้องมีความรู้เบื้องต้นด้านศิลปะมาก่อน และศึกษาถึงหลักการ
องค์ประกอบพื้นฐานองค์ประกอบที่ส าคัญ การจัดวางองค์ประกอบเหล่านั้น รวมถึงการก าหนดสี ในลักษณะ
ต่างๆเพิ่มเติมให้เกิดความเข้าใจเพื่อเวลาที่สร้างผลงานศิลปะ จะได้ผลงานที่มีคุณค่า ความหมายและความงาม
เป็นที่น่าสนใจแก่ผู้พบเห็นหากสร้างสรรค์ผลงานโดยขาดองค์ประกอบศิลป์ ผลงานนั้นอาจดูด้อยค่ า หมด
ความหมายหรือไม่น่าสนใจไปเลย 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบศิลป์นั้นมีความส าคัญอย่างมากในการสร้างงานศิลปะมีนักการศึกษาด้านศิลปะ
หลายท่านได้ให้ทัศนะในด้านความส าคัญขององค์ประกอบศิลป์ที่มีต่อการสร้างงานศิลปะไว้ 

พอจะสรุปได้ดังนี้ 

          การสร้างสรรค์งานศิลปะให้ได้ดีนั้น ผู้สร้างสรรค์จะต้องท าความเข้าใจกับองค์ประกอบศิลป์เป็น
พื้นฐานเสียก่อนไม่เช่นนั้นแล้วผลงานที่ออกมามักไม่สมบูรณ์เท่าไรนักซึ่งองค์ประกอบหลักของศิลปะก็คือ
รูปทรงกับเนื้อหา(ชลูด  นิ่มเสมอ)    

องค์ประกอบศิลป์เป็นเสมือนหัวใจดวงหนึ่งของการท างานศิลปะ เพราะในงานองค์ประกอบศิลป์หนึ่งช้ินจะ
ประกอบไปด้วย การร่างภาพ(วาดเส้น) การจัดวางให้เกิดความงาม (จัดภาพ) และการใช้สี(ทฤษฎีสี)ซึ่งแต่ละ
อย่างจะต้องเรียนรู้สู่รายละเอียดลึกลงไปอีก องค์ประกอบศิลป์จึงเป็นพื้นฐานส าคัญที่รวบรวมความรู้หลายๆ
อย่างไว้ด้วยกัน จึงต้องเรียนรู้ก่อนที่จะศึกษาในเรื่องอื่น ๆ (อนันต ์  ประภาโส) 
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2.2.2 หลักการจัดองค์ประกอบพ้ืนฐาน 

    1.    เอกภาพ  หมายถึง  ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  ความสอดคล้องกลมกลืน  เป็นหน่วย
เดียวกัน ด้วยการจัดองค์ประกอบให้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันเป็นกลุ่มก้อนไม่กระจัดกระจาย   โดยการจัด
ระเบียบของรูปทรง  จังหวะ  เนื้อหาให้เกิดดุลยภาพจะได้สื่ออารมณ์  ความรู้สึก  ความหมายได้ง่ายและ
รวดเร็ว 

 
 

 
 

ภาพที่ 2.1 ช่ือผลงาน แม่กับลูก ของ ประหยัด พงษ์ด า ที่มาของภาพ 
httpssites.google.comsitexngkhprakxbsilp-hmay-xngkh-prakxb-silp 

 
 
 
 

2. ดุลยภาพ (Balance) ความสมดุลหรือดุลยภาพ หมายถึง ความเท่ากันเสมอกัน มีน้ าหนัก หรือ
ความกลมกลืนพอเหมาะพอดี โดยมีแกนสมมุติท าหน้าที่แบ่งภาพให้ซ้ายขวา บน ล่าง ให้เท่ากัน การเท่ากัน
อาจไม่เท่ากันจริง ๆ ก็ได้ แต่จะเท่ากันในความรู้สึกตามที่ตามองเห็นความสมดุลแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

https://sites.google.com/site/xngkhprakxbsilp22042101/hnwy-thi1-khwam-hmay-xngkh-prakxb-silp/clip_11.jpg?attredirects=0
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1) ความสมดุล 2 ข้างเท่ากัน (Symmetrical Balance) หมายถึง การจัดวางองค์ประกอบต่าง ๆ ของ
ศิลปะให้ทั้ง 2 ข้างแกนสมมุติมีขนาด สัดส่วน และน้ าหนักเท่ากัน หรือมีรูปแบบเหมือนกันคล้ายกัน 

2) ความสมดุล 2 ข้างไม่เท่ากัน (Asymmetrical Balance) หมายถึง การจัดองค์ประกอบของศิลปะ 
ทั้ง 2 ข้างแกนสมมุติมีขนาดสัดส่วนน้ าหนักไม่เท่ากัน ไม่เหมือนกัน ไม่เสมอกัน แต่สมดุลกันในความรู้สึกความ
สมดุล 2 ข้างไม่เท่ากัน คือภาพมีความสมดุลของเนื้อหาและเรื่องราวแต่ไม่เท่ากันในเรื่องขนาด น้ าหนัก 

3. จุดเด่น (Dominance) หมายถึงส่วนส าคัญที่ปรากฎชัด  สะดุดตาที่สุดในงานศิลปะ จุดเด่นจะช่วย
สร้างความน่าสนใจในผลงานให้ภาพเขียนมีความสวยงาม มีชีวิตชีวายิ่งข้ึน    จุดเด่นเกิดจากการจัดวางที่
เหมาะสม  และรู้จักการเน้นภาพ   (Emphasis)  ที่ดี  จุดเด่น มี  2   แบบ  คือ 

1.จุดเด่นหลัก เป็นภาพที่มีความส าคัญมากที่สุดในเรื่องที่จะเขียน    แสดงออกถึงเรื่องราวที่
ชัดเจน   เด่นชัดที่สุดในภาพ 

2.จุดเด่นรอง เป็นภาพประกอบของจุดเด่นหลัก ท าหน้าที่สนับสนุนจุดเด่นหลัก ให้ภาพมีความ
สวยงามยิ่งขึ้น เช่น ในภาพจุดเด่นรองได้แก่ รูปเรือ 

4. ความขัดแย้ง (Contrast) ขัดแย้งด้วยรูปทรงขัดแย้งด้วยขนาดขัดแย้งด้วยเส้นขัดแย้งด้วยผิวขัดแย้ง
ด้วยสีความขัดแย้งที่กล่าวมาถูกจัดวางเพื่อให้เกิดความงามทางศิลปะ 

5. ความกลมกลืน (Harmony) ภาพด้านล่างเป็นความกลมกลืนด้านเรื่องราวที่สอดคล้องเป็นเรื่องราว
เกี่ยวกับธรรมชาติ และเป็นความกลมกลืนในเรื่องสีวรรณะเดียวกัน 

 
 

      ภาพที่ 2.2 ธรรมชาติ Nature ที่มาของภาพ  
 httpssites.google.comsitexngkhprakxbsilp-hmay-xngkh-prakxb-silp 

 
 

https://sites.google.com/site/xngkhprakxbsilp22042101/hnwy-thi1-khwam-hmay-xngkh-prakxb-silp/clip_19.jpg?attredirects=0
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2.2.3 ทัศนศิลป์ 

ทัศนศิลป์ คือ กระบวนการถ่ายทอดผลงานทางศิลปะ การท างานศิลปะอย่างมีจินตนาการความคิด
สร้างสรรค์มีระบบระเบียบเป็นข้ันเป็นตอนการสร้างสรรค์งานอย่างมีประสิทธิภาพสวยงาม มีการปฏิบัติงาน
ตามแผนและมีการพัฒนาผลงานให้ดีข้ึนต่อเนื่อง 

ทัศนศิลป์คือการรับรู้ทางจักษุประสาท โดยการมองเห็น สสาร วัตถุ และสรรพสิ่งต่าง ๆ ที่เข้ามากระทบ 
รวมถึงมนุษย์ และสัตว์ จะด้วยการหยุดนิ่ง หรือเคลื่อนไหวก็ตาม หรือจะด้วยการปรุงแต่ง หรือไม่ปรุงแต่งก็
ตาม ก่อให้เกิดปัจจัยสมมุติต่อจิตใจ และอารมณ์ของมนุษย์ อาจจะเป็นไปในทางเดียวกันหรือไม่ก็ตาม 

ทัศนศิลป์เป็นการแปลความหมายทางศิลปะ ที่แตกต่างกันไปแต่ละมุมมอง ของแต่ละบุคคล ในงานศิลปะช้ิน
เดียวกัน ซึ่งไร้ขอบเขตทางจินตนาการ ไม่มีกรอบที่แน่นอน ข้ึนกับอารมณ์ของบุคคลนั้น 

แนวคิดทัศนศิลป์เป็นศิลปะที่รับรู้ได้ด้วยการมอง ได้แก่รูปภาพวิวทิวทัศน์ทั่วไปเป็นส าคัญอันดับต้นๆ รูปภาพ
คนเหมือน ภาพล้อ ภาพสิ่งของต่างๆก็ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของทัศนศิลป์ด้วยกันทั้งสิ้น ซึ่งถ้ากล่าวว่าทัศนศิลป์
เป็นความงามทางศิลปะที่ได้จากการมอง หรือ ทัศนา นั่นเอง 

 
 

 

 
      ภาพที่ 2.3 อาหารค่ ามื้อสุดท้าย ที่มาของภาพ  

 httpssites.google.comsitexngkhprakxbsilp-hmay-xngkh-prakxb-silp  
 
 
 
 
 

https://sites.google.com/site/xngkhprakxbsilp22042101/hnwy-thi1-khwam-hmay-xngkh-prakxb-silp/cropped-detail_of_the_da_vincis_the_last_supper_by_giacomo_raffaelli_vienna2.jpg?attredirects=0
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2.2.4 ทัศนธาตุ 

1. จุด (Dot) หมายถึง  รอยหรือแต้มที่มีลักษณะกลมๆ ปรากฏที่ผิวพื้น ไม่มีขนาด ความกว้าง ความ
ยาว ความหนา เป็นสิ่งที่เล็กที่สุดและเป็นธาตุเริ่มแรกที่ท าให้เกิดธาตุอื่น ๆ ข้ึน 

2. เส้น (Line) คือ จุดหลาย ๆ จุดต่อกันเป็นสาย เป็นแถวแนวไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเป็นทางยาว
หรือจุดที่เคลื่อนที่ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งด้วยแรงผลักดัน หรือรอยขูดขีดเขียนของวัตถุเป็นรอยยาว เส้น
แบ่งเป็นลักษณะใหญ่ ๆ 2 ลักษณะ 

รูปร่างและรูปทรง 

รูปร่าง (Shape) หมายถึง เส้นรอบนอกทางกายภาพของวัตถุ สิ่งของเครื่องใช้ คน สัตว์ และ พืช มี
ลักษณะเป็น 2 มิติ  มีความกว้างและความยาว 

       รูปร่าง  แบ่งออกเป็น 3 ประเภท  คือ 

      1.รูปร่างธรรมชาติ (Natural Shape)  หมายถึง  รปูร่างที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ เช่น คน สัตว์ 
และพืช เป็นต้นธรรมชาติ   

      2.รูปร่างเรขาคณิต (Geometrical Shape)  หมายถึง   รูปร่างที่มนุษย์สร้าง ข้ึนมีโครงสร้าง
แน่นอน  เช่น  รูปสามเหลี่ยม  

รูปสี่เหลี่ยม  และรูปวงกลม  เป็นต้น 

       3.รูปร่างอิสระ (Free Shape)  หมายถึง  รูปร่างที่เกิดข้ึนตามความต้องการของผู้สร้างสรรค์  ให้
ความรู้สึกที่เป็นเสรี  

ไม่มีโครงสร้างที่แน่นอนของตัวเอง  เป็นไปตามอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม  เช่น  รูปร่างของหยดน้ า  เมฆ  และ
ควัน  เป็นต้น 

       รูปทรง (Form)  หมายถึง  โครงสร้างทั้งหมดของวัตถุที่ปรากฎแก่สายตาในลักษณะ 3 มิติ  คือมีทั้ง
ส่วนกว้าง  ส่วนยาว  ส่วนหนาหรือลึก  คือ  จะให้ความรู้สึกเป็นแท่ง  มีเนื้อที่ภายใน  มีปริมาตร  และมี
น้ าหนัก 
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ภาพที่2.4 เรขาคณิต Geometric Form ที่มาของภาพ httpssites.google.comsitexngkhprakxbsilp 
 
สี พื้นผิว การใช้ผิว 

น้ าหนักอ่อน-แก่ (Value)  หมายถึง  จ านวนความเข้ม  ความอ่อนของสีต่าง ๆ  และแสงเงาตามที่ประสาทตา
รับรู้  เมื่อเทียบกับน้ าหนักของสีขาว-ด า  ความอ่อนแก่ของแสงเงาท าให้เกิดมิติ  เกิดระยะใกล้ไกลและสัมพันธ์
กับเรื่องสีโดยตรง 

       สี (Color)   หมายถึง   สิ่งทีป่รากฏอยูท่ั่วไปรอบ ๆ ตัวเรา  ไม่ว่าจะเป็นสีทีเ่กิดข้ึนเองในธรรมชาติ หรือ 
สิ่งทีม่นุษย์สร้างขึ้น  สีท าใหเ้กิดความรูส้ึกแตกต่างมากมาย  เช่น  ท าให้รู้สึกสดใส ร่าเรงิ ตื่นเต้น หม่นหมอง 
หรือเศร้าซมึได้  เป็นต้น ตื่นเต้น   

สีและการน าไปใช้  

            1.วรรณะของสี (Tone)  จากวงจรสีธรรมชาติ ในทางศิลปะได้มีการแบ่งวรรณะของสีออกเป็น 2 
วรรณะ  คือ  สีวรรณะร้อน  ได้แก่สีที่ ให้ความรู้สึกอบอุ่นหรือร้อน   เช่น  สีเหลือง  ส้มเหลือง  ส้ม  ส้ม
แดง  แดง  ม่วงแดง  เป็นต้น  ส่วนสีวรรณะเย็น  ได้แก่  สีที่ให้ความรู้สึกเย็น สงบ สบาย  เช่น  สีเขียว  เขียว
เหลือง  เขียวน้ าเงิน  น้ าเงิน  ม่วงน้ าเงิน  ม่วง  เป็นต้น 

            2.ค่าของสี (Value of color)  หมายถึง  สีใดสีหนึ่งท าให้ค่อย ๆ  จางลงจนขาวหรือสว่างและท าให้
ค่อย ๆ เข้มขึ้นจนมืด 

            3.สีเอกรงค์ (Monochrome)  หมายถึง  สีที่แสดงอิทธิพลเด่นชัดออกมาเพียงสีเดียว  หรือใช้เพียงสี
เดียวในการเขียนภาพโดยให้ค่าของสีอ่อน กลาง แก่  คล้ายกับภาพถ่าย ขาว ด า 

            4.สีส่วนรวม (Tonality)  หมายถึง  สีใดสีหนึ่งที่ให้อิทธิพลเหนือสีอื่นทั้งหมด  เช่น  การเขียนภาพ
ทิวทัศน์  ปรากฏสีส่วนรวมเป็นสีเขียว สีน้ าเงิน  เป็นต้น 

https://sites.google.com/site/xngkhprakxbsilp22042101/hnwy-thi1-khwam-hmay-xngkh-prakxb-silp/73.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/xngkhprakxbsilp22042101/hnwy-thi1-khwam-hmay-xngkh-prakxb-silp/84.jpg?attredirects=0
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            5.สีที่ปรากฏเด่น  (Intensity)  หมายถึง 

            6.สีตรงข้ามกันหรือสีตัดกัน (Contrast)  หมายถึง  สีที่อยู่ตรงกันข้ามในวงจรสีธรรมชาติ  เช่นสีแดง
กับสีเขียว  สีน้ าเงินกับสีส้ม  สีม่วงกับสีเหลือง 

        บริเวณว่าง (Space)  หมายถึง  บริเวณที่เป็นความว่างไม่ใช่ส่วนที่เป็นรูปทรงหรือเนื้อหาาในการจัด
องค์ประกอบใดก็ตามถ้าปล่อยให้มีพื้นที่ว่างมากและให้มีรูปทรงน้อย การจัดนั้นจะให้ความรู้สึกอ้างอ้าง โดด
เดี่ยว 

         พื้นผิว (Texture) หมายถึง พื้นผิวของวัตถุต่าง ๆ  ที่เกิดจากธรรมชาติและมนุษย์สร้างสรรค์ข้ึน พื้นผิว
ของวัตถุที่แตกต่างกัน ย่อมให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันด้วย    

 

2.3  อิทธิพลในการสร้างสรรค์ผลงาน 
คิวบิสม์ หรือบาศกนิยม(อังกฤษ: Cubism)เป็นลัทธิการสร้างสรรค์ศิลปะที่ได้รับผลสะท้อนมาจาก

อิทธิพลด้านความเจริญทางวิทยาศาสตร์ และจากลักษณะรปูแบบหน้ากากของชนเผา่พรีมติีฟในแอฟริกา ซึ่งได้
ปลุกเร้าการสร้างสรรค์แบบใหม่ รวมทั้งลักษณะการของศิลปินสมัยใหม่ที่พยายามแสวงหาลักษณะเฉพาะตัว
ให้กับตนเอง เพื่อไม่ให้ทับซ้อนกับลักษณะรูปแบบศิลปะกลุ่มอื่นที่ผ่านมาหรือที่มีอยู่ในยุคนั้น  ซึ่งมีหลัก
สุนทรียภาพที่แสดงรูปทรงศิลปะในลักษณะผันแปรความจริง  โดยให้มีลักษณะเป็นเหลี่ยมมุม เป็น
ลูกบาศก์ เป็นทรงเรขาคณิต เพื่อสร้างความคิดรวบยอดเชิง3มิติให้ปรากฏในผืนระนาบ2มิติหรือ3มิติ 
แสดงออกทั้งงานจิตรกรรมและประติมากรรม หากเป็นงานจิตรกรรมรูปแบบผลงานก็จะสามารถแสดงลกัษณะ
ปรากฏทั้งด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลังบนพื้นระนาบไปพร้อมกัน บางทีก็แสดงการทับซ้อนและปิดบัง
ระหว่างกัน รวมทั้งมีการตัดทอนรูปทรงให้ดูง่ายข้ึนกว่ารูปจริงของวัตถุหรือสภาวะที่แท้จริงของรูปทรงนั้น  ๆ
ด้วย 

 

ภาพที่2.5 ผลงานแบบบาศกนิยม ที่มาของภาพ https://artindyandfriend.wordpress.com/ 
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ประวัต ิ
แนวคิดและจุดเริ่มต้น 

คิวบิสม์นับเป็นวิวัฒนาการของวงการศิลปะอย่างส าคัญ โดยศิลปินสองคน คือ ฌอร์ฌ บรัก (อังกฤษ: George 
Braque) และ ปาโบล ปีกัสโซ (อังกฤษ: Pablo Picasso) ซึ่งทั้งสองต่างมีจุดเริ่มต้นแรงบันดาลใจจากผลงาน
ของ พอล เซซาน (อังกฤษ: Paul Cezanne) ซึ่งมีความคิดว่า “โครงสร้างเรขาคณิตเป็นรากฐานของรูปทรง
ธรรมชาติทั้งมวล” และ ถ้าเข้าใจรูปทรงของโลกภายนอก และโครงสร้างตามความเป็นจริงแล้ว จงมองดูรูป
เหล่านั้นให้เป็นเหลี่ยมเป็นลูกบาศก์ง่ายๆ ทั้งปิกัสโซและบาร์ค พยายามเน้นคุณค่าของปริมาตร ของวัสดุกับ
อากาศซึ่งสัมพันธ์กันเต็มไปหมดในภาพ อีกทั้งยังปฏิเสธหลักการของลัทธิอิมเพรสชันนิสม์  ซึ่งละเลย
ความส าคัญของรูปทรงและมวลปริมาตร ศิลปินทั้งสองต่างส ารวจรายละเอียดของสิ่งที่พวกเขาต้องการวาด 
ด้วยการวิเคราะห์และแยกแยะท าลายรูปทรงเหล่าน้ันให้กลายเป็นช้ินเล็กช้ินน้อย ไม่ปะติดปะต่อกัน จากนั้นก็
น ามาสังเคราะห์ประกอบกันใหม่ ให้รูปทรงบางรูปทับกัน ซ้อนกัน หรือเหลื่อมล้ ากันก็ได้ โดยมีจุดประสงค์
ส าคัญในเรื่องการสร้างความงามที่เกิดจากมวลปริมาตรเป็นเป้าหมายสูงสุด โดยที่มาของช่ือคิวบิสม์นั้นมาจาก
การที่  จอร์จ บาร์ค ได้ส่งงานเขียนของเขาไปแสดงในนิทรรศการศิลปะที่หอศิลป์  Salon des Artistes 
Indepndants ในกรุงปารีส และถูกปฏิเสธไม่ให้แสดงงาน และน าผลงานทั้งหมดออกจากนิทรรศการ โดยมีนัก
วิจารณ์แสดงความเห็นเกี่ยวกับผลงานของ บาร์ค ว่า เป็นการสร้างสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ขนาดเล็กทั้งสิ้น และเป็น
ผลงานที่ไม่เห็นความส าคัญของรูปทรงและตัดทอนทุกอย่างออกไป ไม่ว่าจะเป็นอาคารบ้านเรือน รูปร่างของสิง่
ต่าง ๆ โดยบาร์คตัดทอนให้เกิดรูปทรงเรขาคณิตและน าไปสู่รูปทรงแบบลูกบาศก์ โดยในแรกเริ่มนั้น ปิกัสโซ 
และ บาร์ค เริ่มท างานในแบบ คิวบิสม์ร่วมกันนั้น ปิกัสโซเปิดเผยว่า “ ตอนที่เริ่ม เขียนภาพ ในแนวทางนี้น้ัน 
พวกเขาไม่ได้ตั้งใจจะสร้างรูปสี่เหลี่ยม แต่เพียงแต่ต้องการแสดงความคิดพวกเขาออกมาเท่านั้น” และการที่จะ
แสดงออกให้ตรงกับความคิดของทั้งสองคน มันจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องท าการค้นหาโครงสร้างใหม่ด้วย จ าเป็น
ที่ต้องเปลี่ยนแนวศิลปะไปในทางตรงกันข้ามกับศิลปะอิมเพรสชันนิสม์ ด้วยเหตุดังนี้ เขาจึงต้องละเลยเรื่องสี 
และสัมผัส เพื่อหันไปค้นหาเรื่องโครงสร้าง ซึ่งจะเป็นพื้นฐานขององค์ประกอบ โดยจัดระเบียบเสียใหม่ 

มุมมองเทคนิคและรูปแบบ 
ศิลปะแบบคิวบิสม์นั้น เกิดจากการที่ศิลปินไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางศิลปะที่ต่างไปจากแบบเก่าโดยสิ้นเชิง 
มันยากแก่การจ ากัดความให้ เพราะคิวบิสม์มันไม่ใช่เพียงแค่ทฤษฎี ระบบ หรือแม้แต่รูปแบบเพียงแบบเดียว 
หากแต่ว่า คิวบิสม์ได้พยายามค้นคว้าจากแนวทางในการสร้างสรรค์ งานศิลปะ ที่แสดงให้เห็นวัตถุ โดยให้
ความรู้สึกว่าภาพนั้น ๆ ถูกสร้างข้ึนด้วยสีบนผืนผ้าใบ ไม่ใช่เพียงแค่การเลียนแบบวัตถุเท่านั้น ให้สายตา
มองเห็นเป็นจริงอย่างธรรมชาติ แต่อย่างไรก็ตาม ศิลปะแบบคิวบิสม์ ก็ไม่ใช่ศิลปะนามธรรมโดยแท้จริง 
เพราะว่าคิวบิสม์ยังมีเนื้อหาเรื่องราวในภาพอยู่ แต่สิ่งที่คิวบิสม์ให้ความสนใจนั้น คือ มุ่งไปที่ลักษณะของวัตถุ 
ทางรูปทรงที่เราเหน็ได้ด้วยความคิด ดังนั้น คิวบิสม์จึงเป็นแนวทางศิลปะทีพ่ยายามจะเช่ือมโยงทั้งความคิดและ
สายตาเข้าด้วยกัน ทั้งสองศิลปินนั้นได้แรงบันดาลใจ ในการท าศิลปะแบบ cubism จาก Cezanne ในเรื่อง 
โครงสร้าง และการไม่ลวงตา Cubism ท าตามหลักการ วิเคราะห์ โครงสร้าง และ การแปรระนาบ แล้วสร้าง
รูปทรงที่เป็นเหลี่ยม เป็นสันข้ึนมา โดยลดระยะในช่วงความลึก จากโลกแห่งทิวทัศน์จริง มาท าให้ มวลสาร
ทั้งหลาย อัดรวมกันเหมือนภาพนูน คิวบิสม์ รูปวิเคราะห์ (Analytical Cubism) จะท าการ ตัดรายละเอียด 
ซับซ้อนของวัตถุจริงออกไป บ้านและต้นไม้จะลดรูปทรง ลงเหลือแค่ก้อนเหลี่ยม หรือ รูปโค้งอย่างง่ายๆ 
แนวทางของ คิวบิสม์ จะมีแนวทางที่ จะไม่แสดงให้เห็นได้ชัดว่า อะไรเป็นอะไร แต่จะ ใช้ให้สิ่งต่าง ๆ  นั้น มา
ปรากฏคู่กันเสมอ เช่น ในการการสร้างปริมาตร (Volume) แต่ในขณะที่ก็มีการใช้สีแบนราบ ตามผืนผ้าใบใน
บริเวณใกล้เคียง มีการจับลักษณะ วัตถุตามที่ตาเห็น ขณะเดียวกันก็จงใจใช้สีที่แสดง ให้รู้ว่าน่ีคือ ผืนผ้าใบแท้ๆ 
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ไม่ใช่อย่างอื่น ในเรื่องของ เส้นวาดและสีก็เช่นเดียวกัน เส้นอาจจะถูกกลืน หายเข้าไปในบริเวณสี ขอบร่างที่
คมชัดของคน อาจจจะเลือนหายเข้าไป กลืนกับระนาบรอบตัวได้โดยง่าย วิธีการท าระนาบให้เช่ือมโยง กันไป
เรื่อย ๆนั้น จะท าโดยการเปลี่ยนระดับสายตาไปด้วยกัน จะพบกับความตื้นลึกที่ต่างกัน แม้มันจะอยู่บนระนาบ
เดียวกันก็ตาม ในช่วงระหว่าง สงครามโลกครั้งที่ 1 ปีกัสโซ่ได้เปลี่ยนแนวทางการท างานแบบ คิวบิสม์ มาเป็น 
คิวบิสม์สังเคราะห์ (Synthetic Cubism) คิวบิสม์แบบนี้จะมีวัสดุต่าง ๆ เท่าที่หาได้มาปะติดเข้าไปด้วย ภาพที่
ใช้วัสดุมาประกอบกันนี้ เรียกว่า “Collage” อาจจะใช้แผ่นกระดาษ เศษหนังสือพิมพ์ แผ่นกระจกเงา เส้น
เชือก ทราย หรือไม่ก็ไพ่ การน าเอาเศษ วัสดุเหล่านี้มาใส่ในภาพ สามารถอ าพรางความรู้สึกที่ว่า โลกของ
ภาพเขียน กับโลกของจิตรกร หรือผู้ดูไม่มีอะไร เกี่ยวกันเป็นคนละโลกให้มันลดลง ซึ่งมันจะท าให้ คนดูภาพ 
กับ จิตกร มีการเช่ือมโยง สัมพันธ์กันทาง ความคิดมากยิ่งข้ึน วัสดุที่เลือกมาใช้นี้ จะยังคงไว้ซึ่ง คุณสมบัติ
ทางการใช้สอย เมื่อน ามาจัดองค์ประกอบทางศิลปะ ก็จะได้คุณลักษณะใหม่ ที่เป็นนามธรรมในแบบแผนที่
แปลกออกไป 

คิวบิสม์ยุคแรก 
ระยะที่ 1 คิวบิสม์แบบเหลี่ยมมุม (อังกฤษ : Facet Cubism) ระหว่าง ค.ศ. 1907-1909 เป็นคิวบิสม์แบบ
เริ่มต้น ระยะนี้ศิลปินจะท าการสร้างสรรค์โดยการแบ่งแยกวัตถุ  หรือรูปภาพออกเป็นส่วนประกอบทาง
เรขาคณิตที่แน่นอน หรืออาจเรียกว่าตัดเปน็เหลี่ยมมมุอย่างหน้าเพชร (Facet) ก็ได ้แล้วจึงน าเอาส่วนประกอบ
ย่อยเหล่านั้นมาจัดองค์ประกอบใหม่เข้าด้วยกัน ซึ่งการแสดงออกในระยะเริ่มต้นของคิวบิสม์นี้  แสดงให้เห็น
อิทธิพลของเซซานน์อย่างชัดเจน ด้วยพวกเขาได้น าลักษณะรูปแบบของเซซานน์มาเป็นจุดดลใจและแนว
ทางการพัฒนาของตน นอกจากนั้น ศิลปินคิวบิสม์ยังสนใจศึกษาศิลปกรรมของชนเผ่าอนารยะชาวอาฟริกา 
และศิลปกรรมแบบอาร์เคอิคของกรีกโบราณ 

คิวบิสม์ยุคท่ีสอง 
ระยะที่ 2 คิวบิสม์แบบวิเคราะห์ (อังกฤษ : Analytical Cubism) ระหว่าง ค.ศ. 1909-1912 เป็นคิวบิสม์ที่ถูก
สร้างข้ึน ด้วยการแตกแยกรูปแบบจริงของวัตถุเพิ่มมากขึ้น แล้วจึงน ามาวิเคราะห์ (Analyzed) ประกอบผ่าน
ผลงาน แสดงให้เห็นแง่มุมต่าง ๆ ของวัตถุไปพร้อมกัน คิวบิสม์แบบวิเคราะห์นี้เป็นการๅวิเคราะห์เกี่ยวกับ
รูปทรงและพื้นที่ พื้นระนาบของวัตถุได้ถูกสร้างข้ึนในแนวใหม่ จากการศึกษาโครงสร้าง และการแสดงให้เห็น
แง่มุมต่างๆ (angular and faceted planes) ของวัตถุสิ่งเดียวกันได้หลายด้าน ในส่วนเนื้อหาศิลปะนั้นศิลปิน
สามารถสร้างสรรค์ด้วยเนื้อหาที่หลากหลาย เช่น เป็นภาพคน หุ่นนิ่ง หรือทิวทัศน์ โดยการใช้สีที่มีลักษณะไม่
ฉูดฉาด ภาพระยะนี้มักถูกคลุมไว้ด้วยสีเทา สีน้ าตาลอมแดง สีเขียว และสีดิน 

คิวบิสม์ยุคท่ีสาม 
ระยะที่ 3 คิวบิสม์แบบสังเคราะห์ (อังกฤษ : Synthetic Cubism) ระหว่าง ค.ศ. 1912-1914 คิวบิสม์แบบ
สังเคราะห์มีพัฒนาการล้ าหน้า เกินกว่าคิวบิสม์ที่ผ่านมามาก ศิลปินแสดงออกด้วยการจัดองค์ประกอบมากข้ึน 
และหยิบเอาเรื่องราวที่ง่ายและใกล้ตัวมาเป็นเนื้อหาแสดงออก เช่น แผ่นกระจก วัตถุที่ปรากฏนห้องท างาน 
อาทิ แก้วเหล้า กล่องยาสูบ บุหรี่ ขวดเหล้า ไพ่ เศษผ้า เครื่องดนตรี หนังสือพิมพ์ โดยการใช้เทคนิคการปะติด 
(Collage) เข้ามาช่วย หรือที่เรียกว่า “Flat-Pattern Cubism” จัดวางลงบนผิวระนาบด้านตั้งและนอนใน
ลักษณะแบนราบ ด้วยโครงสร้างของสีที่เข้ากันในลักษณะลึกลับน่าอัศจรรย์ จิตรกรรมคิวบิสม์ในระยะหลังนี้ 
จะแสดงรูปทรงต่างๆ ของวัตถุด้วยการแบ่งแยกออกจากกัน และวางทับ ซ้อนกันด้วยผิวระนาบ(overlapping 
Planes) และเส้น มีค่าของสีและลักษณะผิวพื้นที่แตกต่างกัน ดังเช่น ภาพหญิงสาวกับกีต้าร์ ของ จอร์จ บาร์ค 
และภาพคนเล่นไพ่ ของปิกัสโซ ซึ่งศิลปินทั้งสองมีเป้าหมายด้านการแสดงออกมากกว่าค านึงถึงเนื้อหา 
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จุดมุ่งหมายและการตีความ 
กระแสคิวบิสม์มีความเช่ือทางศิลปะว่า การแสดงออกทางศิลปะนอกจากจะต้องไม่แสดงเชิงการถ่ายทอดตาม
ความเป็นจริงตามตาเห็นแล้ว ศิลปินยังจะต้องกลั่นกรองรูปทรงด้วยการวิเคราะห์และสังเคราะห์รูปทรงให้
เหลือเพียงแก่นแกนที่แท้จริงและมั่นคงแข็งแรงด้วยปริมาตรของรูปทรงที่แข็งแรงอัดแน่น ส่วนมิติแห่งความลึก
ถูกท าให้ปรากฏด้วยการใช้เหลี่ยมมุมประดุจเพชรที่ถูกเจียระไน ท าให้เกิดเงาทับซ้อนและเล่นแง่มุมด้วย
ขอบเขตของภาพ ที่ประสานสัมผัสกันอย่างเป็นจังหวะภายใต้การให้สทีี่ไม่ฉูดฉาดรุนแรง เปลี่ยนแปลงรูปทรง
ธรรมชาติ มาสู่การจัดองค์ประกอบแบบนามธรรมทางเรขาคณิต ในลักษณะทับซ้อนกันบ้าง หรือมีรูปทรงบาง
ใสซ้อนสลับกันบ้าง ใช้สีแบนราบปราศจากแสงและเงา มีความกลมกลืนหรือตัดกัน 

 

ภาพที่ 2.6 ARCHIPENKO (Woman Combing Her Hair), 1914 or 1915 Bronze, (35.9 x 9.2 x 8.1 
cm.)Raymond and Patsy Nasher Collection, Dallas, Texas 1984.A.40 ที่มาของภาพ

https://artindyandfriend.wordpress.com/ 

 
 
 
หากพิจารณารูปแบบศิลปะของกระแสคิวบิสม์โดยภาพรวม จะเห็นมีลักษณะเป็นลูกบาศก์ ดังนั้นผลงาน
ดังกล่าวจึงถูกเรียกว่าลัทธิหลายมุม หรือ Cubism อย่างไรก็ตามลักษณะเฉพาะประการแรกของควิบิสม์
ประการส าคัญคือ การแสดงออกด้านการสร้างสรรค์ของศิลปินจะอยู่ภายใต้การควบคุมขอบเขตของผลงาน 
และความรู้สึกของศิลปินให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และหลักการเสมอ ศิลปินค านึงถึงความมีระยะใกล้ไกลในภาพ 
ด้วยรูปทรงขนาด การทับซ้อน การบัง และความโปร่งใสเหมือนภาพเอ๊กซเรย์ จะค านึงถึงการตัดทอน การย่อ
และขยายส่วน และการบิดเบือนรูปทรง ให้อิสรเสรีแก่ผู้ชม และการสร้างสรรค์งานศิลปะจะค านึงถึงหลังการ
จัดองค์ประกอบศิลป์ 
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ประติมากรรมคิวบิสม์ 
ผลพลอยได้จากจิตรกรรมกระแสคิวบิสมไ์ปมีอิทธิพลต่อประติมากรรมอย่างเด่นชัดด้วยตัวของปีกัสโซ เคยสรา้ง
ประติมากรรมเพื่อเพิ่มพูนการค้นคว้าของกระแสนี้ควบคู่ไปกับจิตรกรรมด้วย เพราะบางอย่างในประติมากรรม
แสดงออกเป็นรูปธรรมได้มากกว่าจิตรกรรม นอกจากได้มีการปั้นรูปด้วยดินเหนียวและหล่อด้วยโลหะแล้ว ปิกสั
โซยังได้พัฒนาสร้างงานด้วยไม้ระบายสีด้วย เขาริเริ่มน าเศษโลหะมาเช่ือมต่อกันเป็นรูป โดยน าเศษช้ินส่วนของ
เครื่องจักรซึ่งมีรูปร่างต่างๆ แต่ละช้ินมีรูปทรงส าเร็จรูปอยู่แล้ว น าช้ินส าเร็จรูปเหล่าน้ันเข้ามารวมกันอยู่ในรูป
เดียว ซึ่งก่อให้เกิดความคิดแก่พวกดาดาในภายหลัง อย่างไรก็ตาม มีประติมากรแท้ๆหลายคนท างานตามแนว
อุดมคติของกระแสคิวบิสม์อย่างสัมฤทธิผล 

ตัวอย่างศิลปินส าคัญในลัทธิคิวบิสม์ 
1.ปาโบล ปิกัสโซ (PABLO PICASSO, 1881-1973) 

ผลงานส าคัญ ::La Vie, 1903./ Family of Saltimbanques, 1905. /Les Demoisselles D’AVIGON, 
1907./Woman with Mandolin, 1910./Girl with Mandolin, 1910./Pierrot and Harlequin, 1910./ 
Women in White, 1923./ Three Dances, 1925./Woman of Algiers, 1932./Girl before for a 
mirror, 1932. /Weeping Woman, 1937./Guernica, 1937. 

2.จอร์จ บราค (GEORGE BRAQUE, 1882-1963) 
ผลงานส าคัญ : :Houses at L’estaque, 1908./The Musician’s Table, 1913./The Black Pedestal 
Table, 1919./Horse’s Head, 1943./The Salon, 1944. 

3.แฟร์นอง เลเชร์ (FERNAND LEGER, 1881-1955) 
ผลงานส าคัญ ::Nudes in the Forest, 1910./City Landscape, 1914./The Builders, 1955. 
ผลงานส าคัญ ::Commemorative Monument to the Destruction of Rotterdam, 1953-1954. 

 

อิทธิพลของลัทธิคิวบิสม์ต่อลัทธิอ่ืน 
ลัทธิออร์ฟิสม์ (อังกฤษ: Orphism) หรือ ออร์ฟิสม์ คิวบิสม์ (อังกฤษ: Orphism Cubism) หรือ อิมเพรสชัน
นิสม์  คิวบิสม์  (อังกฤษ:  Impressionnist Cubism) ซึ่ งค าว่าออร์ฟิสม์นี้  กี โยม อพลอลลิแนร์  ( {{lang-
en|Guillaume Apolliaire)กวีและนักวิจารณ์ศิลปะคนส าคัญเป็นคนต้ังใหใ้นปี ค.ศ.1911 อธิบายว่า “เป็นงาน
ศิลปะทางจิตรกรรมที่ให้โครงสร้างใหม่ๆ โดยปราศจากรายละเอียด ศิลปะแบบนี้ไม่ได้น ามาจากสิ่งที่มองเห็น
ด้วยตาธรรมดา แต่มีอยู่ในการสร้างสรรค์ของศิลปินและแสดงออกโดยศิลปินต่อความสมบูรณ์ของจริง ” ลัทธิ
ออร์ฟิสม์ ก็คือลัทธิคิวบิสม์ในรูปลักษณะหนึ่งที่ได้พัฒนาข้ึนอีกข้ัน เป็นงานที่มีหลักการอยู่บนพื้นฐานของการใช้
สีอันงดงาม แสดงออกถึงการเกี่ยวพันกันระหว่างสีและรูปทรง จิตรกรที่ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้น าในลัทธินี้คือ โร
แบรต์ เดอโลเนย์ Robert Delaunay ผลงานส่วนมากจะเป็นเรื่องของปริมาตรกับสี เขาชอบแสดงผลของ
อารมณ์ต่อสีที่บริสุทธ์ิสดใส ซึ่งเกิดจากการเคยฝึกฝนตามแนวคิดของลัทธิอิมเพรชชันนิสม์มาก่อน แต่พอปีค.ศ.
1911 ก็ได้มีการน าความคิดของลัทธิคิวบิสม์มาปรับใช้ เขาจัดแสดงงานร่วมกลับกลุ่มจิตรกรอิสระในห้องแสดง
ของพวกคิวบิสม์ อพอลลิแนร์ได้กล่าวถึงผลงานของเขาระยะนั้นว่า “มีคุณค่าของสีที่ให้ความรู้สึกร่าเริงดุจอัน
ตรีอันบริสุทธ์ิ” ระหว่างปี ค.ศ.1910 -1912 เดอโลเนย์ได้วาดภาพชุดนครปารีสและหอไอเฟลไว้หลายภาพ 
ภาพชุดนี้มีรูปแบบวิธีการสังเคราะห์เรื่องรูปทรงเช่นเดียวกับลัทธิคิวบิสม์  ผิดแผกแตกต่างตรงที่ผลงานของ
เดอโลเนย์เต็มไปด้วยแสงสีอันสดใส แลดูมีความเคลื่อนไหว อันได้รับอิทธิพลบางประการของพวกฟิวเจอริสม์
เข้าผสมด้วย และต่อมาแนวคิดนี้ได้ผ่านเข้าไปในความคิดของคันดินสกี และกลายเป็นต้นก าเนิดอย่างหนึ่งใน



15 
 

หลายสาเหตุของการเกิดลัทธิศิลปะนามธรรม ซึ่งกฎเกณฑ์นี้คือ การใช้แสงอาทิตย์ผสมกับรูปทรงในทรรศนะ
ของลัทธิคิวบิสม์ 
 

 
 
 
2.4  อิทธิพลจากศิลปะลัทธิฟิวเจอร์ริสม์ ขบวนการศิลปะท่ียืนเคียงข้างฟาสซสิต ์
 

ฟิลิปโป โตมาโซ มาริเน็ตติ (Filippo Tommaso Marinetti) ริเริ่มกระแสฟิวเจอริสม์ 
(Futurism) นี้ในปี 1909 ที่มิลาน แสดงออกถึงความเกลียดชังอย่างรุนแรงต่อความเก่าแก่โบราณ  
ฟิวเจอร์ริสม์ ปฏิเสธแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรม ความเช่ือ และค่านิยมในอดีต เบื่อหน่ายความภาคภูมิใจ
ในมรดกตกทอดทางวัฒนธรรม ขณะเดียวกัน ฟิวเจอร์ริสม์ลุ่มหลงในความเป็นชาตินิยมอย่างสุดโต่ง 
รวมถึงนิยมความรุนแรงและสงครามภาพวาดแบบฟิวเจอร์ริสม์เต็มไปด้วยความเคลื่อนไหวอันรวดเร็ว ไม่
ว่าจะเป็นความเคลื่อนไหวของ คน สัตว์ (ตัวอย่างเช่น ขาของคนหรือสัตว์ในภาพวาดจะทวีจ านวนนับไม่
ถ้วนจนดูเหมือนก าลังว่ิงอยู่จริง ๆ) หรือสิ่งของอย่างเครื่องจักร ยานพาหนะที่ก าลังพุ่งไปข้างหน้า แสงสีที่
พุ่งตัดฉวัดเฉวียน 

ในตอนที่แล้วเราพูดถึงมหกรรมศิลปะอย่าง ‘เวนิสเบียนนาเล่’ ในยุคเผด็จการฟาสซิสต์ไปแล้ว เพื่อความ
ต่อเนื่อง ในตอนนี้เราเลยขอพูดถึงงานศิลปะที่เรียกได้ว่าร่วมเรียงเคียงหมอนมากับลัทธิฟาสซิสต์เลยก็ว่าได้ 
งานศิลปะแนวทางนั้นมีช่ือเรียกว่า ‘ฟิวเจอร์ริสม์’ (Futurism หรือ Futurismo ในภาษาอิตาเลียน) 

ฟิวเจอร์ริสม์เป็นกระแสเคลื่อนไหวทางศิลปะและสังคมแบบหัวก้าวหน้าหรืออาวอง -การ์ด (avant-garde) 
ที่เกิดข้ึนในอิตาลีในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 แม้ส่วนใหญ่กระแสนี้จะเคลื่อนไหวอยู่ในอิตาลี แต่ก็มีขบวนการ
แบบเดียวกันนี้ในประเทศอื่น ๆ อย่างรัสเซีย อังกฤษ เบลเยียม ฯลฯ อีกด้วย 

กวีชาวอิตาเลียนฟิลิปโป โตมาโซ มาริเน็ตติ (Filippo Tommaso Marinetti) ริเริ่มกระแสนี้ในปี 1909 ที่
มิลาน ด้วยการออกแถลงการณ์ฟิวเจอร์ริสม์ (Futurist Manifesto) ตีพิมพ์เป็นบทความครั ้งแรกใน
หนังสือพิมพ์Gazzetta di Modena ของอิตาลี และตีพิมพ์ซ้ าใน  Le Figaro หนังสือพิมพ์รายวันของ
ฝรั่งเศส มีเนื้อหาที่แสดงออกถึงความเกลียดชังอย่างรุนแรงต่อความเก่าแก่โบราณ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความเก่าแก่ล้าสมัยที่ปรากฏในขนบธรรมเนียมทางการเมืองและศิลปะ ด้วยภาษาที่ฉะฉานเผ็ดร้อนรุนแรง 
เขากล่าวว่า“เราไม่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของอดีต เราคือเหล่าฟิวเจอร์ริสต์หนุ่มสาวผู้เแข็งแกร่ง ” 

https://themomentum.co/venice-biennale
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ภาพที่ 2.7 บทความ ‘Manifesto de Futuismo’ ที่ตีพิมพ์ซ้ าลงหนังสือพิมพ์รายวันของฝรั่งเศส Le 
Figaro และภาพของฟิลิปโป โตมาโซ มาริเน็ตติ Filippo Tommaso Marinetti ที่มาของภาพ 

https://goo.gl/qceXWd 

 

ฟิวเจอร์ริสม์ให้ความส าคัญกับความเร็ว เทคโนโลยี ความเป็นหนุ่มสาว วัตถุ และเครื่องจั กรกล 
อย่างรถยนต์ เครื่องบิน และเมืองอุตสาหกรรม มองตัวเองว่าเป็นตัวแทนของชัยชนะทางเทคโนโลยีเหนือ
ธรรมชาติของมวลมนุษยชาติ รวมถึงปฏิเสธแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรม ความเชื่อ และค่านิยมในอดีต 
รังเกียจการลอกเลียนแบบของเก่า และยกย่องความความคิดริเริ่มอันแปลกใหม่ เบื่อหน่ายความภาคภูมิใจ
ในมรดกตกทอดทางวัฒนธรรม ซึ่งมาริเน็ตติเปรียบเปรยว่าเป็น ‘รอยเปรอะเปื้อนของความบ้าคลั่ง’ 

ฟิวเจอร์ริสต์ไม่แยแสนักวิจารณ์ศิลปะ มองว่าเป็นพวกไร้ประโยชน์ รวมถึงต่อต้านสุนทรียะอันกลมกล่อม
และรสนิยมอันดี กวาดทิ้งหัวข้อและเนื้อหาสาระของศิลปวิทยาการในยุคก่อนหน้าทั้งหมดลงถังขยะ โดย
หันไปสรรเสริญความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และความทันสมัยแทน  
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ภาพที่ 2.8 The City Rises (La città che sale) (1910) ของ อุมแบร์โต โบชชิโอนี (Umberto 
Boccioni), สีน้ ามันบนผ้าใบ ที่มาของภาพ https://goo.gl/CpfLes 

 

ฟิวเจอร์ริสม์มีจุดมุ่งหมายในการปลดแอกอิตาลีจากสัมภาระแห่งอดีตอันหนักอึ้ง และประการ
ส าคัญที่สุด ฟิวเจอร์ริสต์ลุ่มหลงในความเป็นชาตินิยมอย่างสุดโต่ง รวมถึงนิยมความรุนแรงและสงคราม 
แถลงการณ์ของฟิวเจอร์ริสม์กล่าวยกย่องสรรเสริญสงคราม ซึ ่งพวกเขาเชื่อว่าท าให้โลกสะอาดปลอด
โรคภัย พวกเขาเชิดชูลัทธิทหารและหลงใหลอุดมการณ์แห่งการท าลายล้าง อันจะน ามาซึ่งเสรีภาพและ
ความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ 

มาริเน็ตติกล่าวว่า “ผลงานศิลปะใดที่ปราศจากความรุนแรงไม่มีคุณสมบัติในการเป็นผลงานช้ันเลิศ” เขา
เชิดชูการขบถ ดิ้นรนและต่อสู้กับจารีตเก่าๆ ทางศิลปะ และยกย่องความทุกข์ยาก แม้แต่ความทุกข์ยากที่
เกิดข้ึนจากสงครามและความรุนแรง ซึ่งส่งอิทธิพลต่อการท างานศิลปะในกระแสนี้อย่างมาก  
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ภาพที่ 2.9 Abstract speed + sound (1913–1914) ของ จาโคโม บัลลา (Giacomo Balla), สีน้ ามัน
บนผ้าใบ ที่มาของภาพ https://goo.gl/qceXWd 

 

หลังจากบทความตีพิมพ์ได้ไม่นาน ศิลปินรุ่นใหม่ของอิตาลีที่หลงใหลได้ปลื้มในแนวคิดนี้ก็เข้า
มาร่วมขบวนการ ไม่ว่าจะเป็นจิตรกรอย่าง อุมแบร์โต โบชชิโอนี (Umberto Boccioni) คาร์โล คาร์รา 
(Carlo Carrà) จาโคโม บัลลา (Giacomo Balla) จิโน เซอร์เวอร์รินี (Gino Severini) รวมถึงนักประพันธ์
เพลงอย่างลุยจิ รุสโซโล (Luigi Russolo) ฯลฯ ซึ่งศิลปินเหล่านี้ก็สมาทานแนวคิดของมาริเน็ตติไปใช้กัน
อย่างเอิกเกริก ทั้งในงานทัศนศิลป์อย่างจิตรกรรม ประติมากรรม ไปจนถึงงานดนตรี รวมถึงแพร่หลายไป
ยังศิลปะและการออกแบบในแขนงอื่น ๆ อย่างงานสถาปัตยกรรม งานออกแบบอุตสาหกรรม งานเซรามิก 
งานกราฟิกดีไซน์ งานออกแบบตกแต่งภายใน การละคร ภาพยนตร์ แฟชัน และสิ่งทอ วรรณกรรม หรือ
แม้แต่การท าอาหารก็ยังมี 
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ภาพที่ 2.10 ประติมากรรมบรอนซ์ Unique Forms of Continuity in Space (1913) ของอุมแบร์โต 
โบชชิโอนี (Umberto Boccioni) ที่มาของภาพ https://goo.gl/9BgkcZ 

 

ภาพที่ 2.11 ตัวอย่างของงานออกแบบสถาปัตยกรรมแบบฟิวเจอริสม์ ผลงานของอันโตนิโอ แซนท์เอเลีย 
(Antonio Sant’Elia) ที่มาของภาพ https://goo.gl/9L3ZU4 
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จิตรกรรมแบบฟิวเจอร์ริสม์ค่อยๆ พัฒนาสไตล์อันโดดเด่นและเนื้อหาอันแปลกแหวกแนวข้ึนมา 
ในปี 1910 และ 1911 พวกเขาใช้เทคนิค Divisionism* รวมถึงรับเอาแนวคิดของลัทธิคิวบิสม์** ที่แสดง
ถึงหนทางในการวิเคราะห์พลังงานและการแสดงออกถึงพลังความเคลื่อนไหวในงานจิตรกรรม  

ภาพวาดแบบฟิวเจอร์ริสม์เต็มไปด้วยความเคลื่อนไหวอันรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นความเคลื่อนไหวของคน 
สัตว์ (ตัวอย่างเช่น ขาของคนหรือสัตว์ในภาพวาดจะทวีจ านวนนับไม่ถ้วนจนดูเหมือนก าลังวิ่งอยู่จริง  ๆ) 
หรือสิ่งของอย่างเครื่องจักร ยานพาหนะที่ก าลังพุ่งไปข้างหน้า แสงสีที่พุ่งตัดฉวัดเฉวียน หรือแม้ แต่งานสาม
มิติอย่างประติมากรรม และสถาปัตยกรรมก็มีลักษณะของพลังแห่งความเคลื่อนไหวและแนวคิดแห่งความ
เป็นสมัยใหม่อันน่าตื่นตาตื่นใจอย่างเห็นได้ชัด 

 

ภาพที่ 2.12 Dinamismo di un Cane al Guinzaglio (Dynamism of a Dog on a Leash) (1912) 
ของ จัลโคโม บัลลา (Giacomo Balla), สีน้ ามันบนผ้าใบ ที่มาของภาพ https://goo.gl/xkhCV5 

 

ในแง่มุมทางการเมือง ขบวนการเคลื่อนไหวฟิวเจอร์ริสม์หลายคนสนับสนุนลัทธิฟาสซิสต์อย่าง
ออกนอกหน้า ด้วยความหวังที่ว่ามันจะพัฒนาอิตาลีไปสู่ความเป็นสมัยใหม่ เช่นเดียวกับฟาสซิสต์ พวกฟิว
เจอร์ริสม์ล้วนแล้วแต่มีความเป็นชาตินิยมสุดโต่ง หัวรุนแรง นิยมความรุนแรง และต่อต้านประชาธิปไตย
แบบรัฐสภา 

มาริเน็ตติก่อตั้งพรรคการเมืองฟิวเจอร์ริสม์ (Partito Politico Futurista) ข้ึนในช่วงต้นปี 1918 ซึ่งต่อมา
ถูกหลอมรวมเข้ากับลัทธิฟาสซิสต์ของเบนิโต มุสโสลินี ในปีถัดมาและท าให้มาริเน็ตติกลายเป็นหนึ่งใน
สมาชิกคนแรกๆ ของพรรคฟาสซิสต์แห่งชาติ (National Fascist Party) ในปี 1919 
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แต่ในภายหลัง มาริเน็ตติเองก็กลับต่อต้านพรรคฟาสซิสต์เมื่อมันถูกยกระดับให้กลายเป็นสถาบัน เขาเรียก
พรรคฟาสซิสต์ว่าเป็นพวกขวาจัด และลาออกจากพรรคในปี 1920 ด้วยความรังเกียจ รวมถึงถอนตัวจาก
แวดวงการเมืองเป็นเวลาสามปี แต่อย่างไรก็ตาม เขาก็ยังให้การสนับสนุนลัทธิฟาสซิสต์อิตาเลียนจวบจน
วาระสุดท้ายของชีวิต 

 

ภาพที่ 2.13 (ซ้าย) Dynamic Hieroglyphic of the Bal Tabarin (1912) สีน้ ามันบนผ้าใบกับโลหะ
ประดับ  และ (ขวา) La Modiste ของ จิโน เซอร์เวอร์รินี (Gino Severini) ที่มาของภาพ 

https://goo.gl/AFyh4k 

 

ความสัมพันธ์ของขบวนการฟิวเจอร์ริสม์กับลัทธิฟาสซิสต์ผูกพันกันแนบแน่นหลังจากชัยชนะของ
ฟาสซิสต์ในปี 1922 พวกเขาสร้างผลงานชิ้นส าคัญขึ้นมามากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ ่งผลงานด้าน
สถาปัตยกรรม 

มาริเน็ตติมุ่งหวังจะท าให้ฟิวเจอร์ริสม์กลายเป็นศิลปะประจ ารัฐฟาสซิสต์อิตาลีอย่างเป็นทางการ แต่ก็
ประสบความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง เพราะโดยส่วนตัวมุสโสลินี เองไม่ได้สนใจศิลปะเท่าไรนัก เขาเลือกที่จะ
อุปถัมภ์สไตล์และความเคลื่อนไหวทางศิลปะจ านวนมหาศาลเพื่อซื้อความนิยมและกว้านเอาเหล่าศิลปิน
ทั้งหลายให้เข้ามาจงรักภักดีต่อระบอบของตน 

มุสโสลินีกล่าวในงานเปิดนิทรรศการศิลปะของกลุ่ม โนเวเชนโต อิตาเลียโน (Novecento Italiano)*** 
ในปี 1923 ว่า “ข้าพเจ้าขอประกาศว่าข้าพเจ้าแทบไม่คิดถึงการสนับสนุนให้มีสิ่งที่เรียกว่าศิลปะประจ ารัฐ 
เพราะศิลปะเป็นกรรมสิทธ์ิของแต่ละบุคคล รัฐมีเพียงหน้าที่ในการไม่บ่อนท าลายศิลปะ รวมถึงเปิดโอกาส
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ด้านมนุษยธรรมให้กับเหล่าศิลปิน เพื่อสนับสนุนพวกเขาจากมุมมองทางศิลปะและมุมมองแห่งความเป็น
ชาติ” 

 

ภาพที่ 2.14 ศิลปินในยุคฟิวเจอร์รสิม์ ที่มาของภาพ 
 httpssites.google.comsitexngkhprakxbsilp-hmay-xngkh-prakxb-silp  

 

 

และถึงแม้ในช่วงแรกๆ รัฐบาลฟาสซิสต์อิตาลีจะสามารถยอมรับศิลปะสมัยใหม่ (Modern Art) 
อย่างเต็มอกเต็มใจได้ แต่อย่างไรก็ดีในช่วงสิ้นสุดของยุค 1930s พรรคฟาสซิสต์ฝ่ายขวาจัดก็รับเอาแนวคิด
ของ ‘ศิลปะอันเสื่อมทราม’ (Degenerate art) มาจากพรรคนาซีเยอรมัน เมื่อนั้น นอกจากศิลปะสมัยใหม่
ที ่ถ ูกไล ่ล ่าก าจัดแล้ว ศิลปะฟิวเจอร์ริสม์เองก็ไม่พ ้นต้องตกเป็นเป้าของการประณามหยามเหยียด
เช่นเดียวกัน 

ถึงแม้ว่าขบวนการศิลปะฟิวเจอร์ริสม์จะถูกมองว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับลัทธิชาตินิยมขวาจัดและ
ฟาสซิสต์ แต่ในขบวนการก็ยังมีฟิวเจอร์ริสม์ฝ่ายซ้ายที่ต่อต้านสมาชิกที่สนับสนุนลัทธิฟาสซิสต์อยู่ด้วย โดย
สมาชิกที่ประกอบด้วยศิลปินที่มีแนวคิดแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์และอนาธิปไตยเหล่านี้ มีแนวโน้มของ
การท างานศิลปะและอุดมการณ์การเมืองที ่ตรงกันข้ามกับมาริเน็ตติ และไม่ใช่ว่าจะไร้ปากเส ียงใน
ขบวนการเสียทีเดียว พวกเขาประท้วงด้วยการเดินออกจากสภาฟิวเจอร์ริสม์แห่งมิลานในปี 1924 
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ภาพที่ 2.15  Rhythms of Objects ของ คาร์โล คาร์รา (Carlo Carrà) ที่มาของภาพ 
httpssites.google.comsitexngkhprakxbsilp-hmay-xngkh-prakxb-silp  

 

 

ขบวนการฟิวเจอร์ริสม์ส่งอิทธิพลต่อกระแสเคลื่อนไหวทางศิลปะอื่นๆ ในยุคศตวรรษที่ 20 อย่าง
มากมาย ไม่ว่าจะเป็นอาร์ต เดโค (Art Deco) คอนสตรัคติวิสม์ (Constructivism) ดาดา (Dada) เซอร์
เรียลลิสม์ (ถึงแม้ว่าดาดาและเซอร์เรียลลิสม์จะมีความคล้ายคลึงกับฟิวเจอร์ริสม์ตรงความขบถต่อ
ขนบธรรมเนียมและค่านิยมเก่าๆ ของศิลปะ และต่อต้านสุนทรียะแบบเดิมๆ แต่สิ่งที่แตกต่างกันอย่างมาก
ก็คือ ดาดาและเซอร์เรียลลิสม์เป็นขบวนการศิลปะฝ่ายซ้ายที่ต่อต้านความเป็นชาตินิยมและสังคมวัตถุนิยม 
ที่ส าคัญ พวกเขาชิงชังสงครามและความรุนแรงเป็นที่สุด)  

งานดนตรีที่ปฏิเสธรูปแบบประเพณีนิยมและน าเสนอเสียงทดลองที่ได้แรงบันดาลใจจากเครื่องจักรกลของ
ฟิวเจอร์ริสม์ ก็ส่งอิทธิพลต่อนักประพันธ์ดนตรีในศตวรรษที่ 20 หลายต่อหลายคน อาทิ สตราวินสกี 
(Stravinsky) อาเธอร์ ฮอนเนกเกอร์ (Arthur Honegger) สต็อกเฮาเซน (Stockhausen) หรือแม้แต่
จอห์น เคจ (John Cage) เองก็ตาม 

ถึงกระแสเคลื่อนไหวของศิลปะฟิวเจอร์ริสม์ยุติบทบาทลงพร้อมกับการเสียชีวิตของผู้น าและผู้ก่อตั้งอย่าง
มาริเน็ตติในปี 1944 แต่อุดมคติของฟิวเจอร์ริสม์ยังคงเป็นองค์ประกอบอันส าคัญของศิลปวัฒนธรรม
ตะวันตก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาพยนตร์ยุคสมัยใหม่ อาทิ งานออกแบบฉากในโลกอนาคตในหนัง Blade 
Runner (1982) ของริดลีย์ สก็อตต์ เองก็ได้รับแรงบันดาลใจมากจากงานสถาปัตยกรรมของฟิวเจอร์ริสม์อ
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ย่างชัดแจ้ง และตัวขบวนการเองก็ยังถือก าเนิดขึ้นใหม่อีกครั้งในช่วงปลายยุคศตวรรษที ่ 20 และต้น
ศตวรรษที่ 21 ในช่ือนีโอ-ฟิวเจอร์ริสม์ (Neo-futurism) นั่นเอง 

ในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ศิลปินฟิวเจอร์ริสม์หลายต่อหลายคนต้องตกระก าล าบากและประสบ
ความยากเข็ญในการท ามาหากินเพราะพวกเขาดันเลือกอยู่ฝ่ายเดียวกับระบอบการปกครองที่ล้มเหลวและ
เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในสงครามเท่านั้นเอง เรียกได้ว่าเลือกข้างผิด ชีวิตเปลี่ยน จริง ๆ 

 

2.5  อิทธิพลจากศิลปิน 

 ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี (พ.ศ.2505) แนวทางสร้างสรรค์ศิลปะของศิลปินกลุ่มมหาวิทยาลัย
ศิลปากรก็เริ่มที่จะออกจากการสร้างผลงานศิลปะตามหลักวิชาแบบตะวันตก (Academy) มากข้ึน แม้ว่า
แนวทางศิลปะอิมเพรสช่ันนิสม์ (Impressionism) กับศิลปะคิวบิสม์ (Cubism) จะเป็นที่นิยมในหมู่ศิลปินจาก
มหาวิทยาลัยศิลปากรในสมัยที่ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรียังมีชีวิตอยู่ หากแต่เมื่อเปรียบเทียบกับความ
เคลื่อนไหวของกระแสศิลปะสมัยใหม่ในประเทศตะวันตกแล้วก็นับว่าเป็นรูปแบบศิลปะที่ตามตะวันตกที่ล่าช้า
กว่าจะเรียกว่าเป็นแนวทางที่ร่วมสมัยกัน 

            แนวทางศิลปะร่วมสมัยของโลกตะวันตกในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 คือแนวทางศิลปะที่คลี่คลาย
ไปสู่การลดทอนรูปร่างและรูปทรงจนเหลือเพียงทัศนธาตุที่ไม่แสดงออกถึงเนื้อหาและเรื่องราวที่ปรากฏใน
ผลงาน มุ่งหมายแสดงความงามอย่างสากลมากขึ้น ศิลปะประเภทนี้มีค าจ ากัดความว่า “ศิลปะแอ็บสแทร็ค” 
(Abstract Art) หรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็น “ศิลปะนามธรรม” 

            ส าหรับสังคมไทยในยุคสมัยทศวรรษ 2490 – 2520 แล้ว ศิลปะนามธรรมกลายเป็นของแปลกใหม่
ส าหรับศิลปินหนุ่มสาวในขณะนั้น ซึ่งไม่เพียงเป็นแนวทางที่สะท้อนภาวะของความเป็นสมัยใหม่เท่านั้น   แต่
ลักษณะรูปแบบของศิลปะนามธรรมยังได้แสดงออกถึงภาพที่เป็นสากลอีกด้วย อันเนื่องจากผลงานศิลปะที่
ปรากฏจะไม่บ่งช้ีความเป็นอัตลักษณ์ของความเป็นวัฒนธรรมพื้นถ่ินหรือแสดงออกถึงเอกลักษณ์ประจ าถ่ิน มุ่ง
หมายในการน าเสนอความงามที่ปราศจากการสื่อความหมายของสัญญะ มุ่งเน้นไปที่องค์ประกอบของภาพที่มี
ความลงตัวตามเจตจ านงของศิลปิน 

สุธี คุณาวิชยานนท์ได้เขียนอธิบายความเคลื่อนไหวของศิลปะนามธรรมในยุคสมัยนั้นเอาไว้ว่า 

ในระหว่างทศวรรษ 2490-2510 ศิลปะกึ่งนามธรรมและนามธรรมบรสิุทธ์ิ กลายเป็นตัวแทนของความ
สมัยใหม่ เป็นด่ังสัญลักษณ์ของการเฉลิมฉลองความเปน็เสรแีละปัจเจกชนของคนรุ่นหนุ่มสาว ซึ่งเป็นตัวบ่งช้ีว่า
สังคมไทยโดยเฉพาะในกลุ่มชนช้ันกลางได้ก้าวเข้าสู่สังคมแบบสมัยใหม่แล้วในระดับหนึ่ง...  

            ในงานวิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพ
พิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง  “การศึกษายุคทองของศิลปะนามธรรมในประเทศไทย ระหว่างปี 
พ.ศ. 2506-2520” ของ มนตรี  ชิดชมนุช ได้เขียนรายละเอียดถึงความเคลื่อนไหวศิลปะนามธรรมในประเทศ
ไทยก่อนปี พ.ศ. 2506 เอาไว้ว่า 
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ศิลปะนามธรรมในประเทศไทยก่อนปี พ.ศ. 2506 นี้ เป็นช่วงเริ่มแรกของการปรากฏผลงานนามธรรม 
จ านวนผลงานและศิลปินผู้สร้างสรรค์งานในลักษณะนี้มีไม่มากนัก ในขณะนั้นศิลปินไทยส่วนใหญ่มกัสรา้งสรรค์
งานในแบบลัทธิบาศกนิยม (Cubism) และลัทธิประทับใจนิยม (Impressionist) ผลงานนามธรรมที่ปรากฏข้ึน
ในช่วงนี้จึงถือเป็นความแปลกใหม่ที่น่าสนใจต่อวงการศิลปะของไทยเป็นอย่างมาก...ศิลปินที่สร้างสรรค์ศิลปะ
นามธรรมในประเทศไทยก่อนปี พ.ศ. 2506 นี้มี อารี สุทธิพันธ์ุ จ่าง แซ่ตั้ง และมีเซียม ยิบอินซอย...  

 

ภาพที่ 2.16 จ่าง แซ่ตั้ง ที่มาของภาพ http://i.ytimg.com/vi/inznzLh5xgA/hqdefault.jpg 

            

 สภาพการณ์ของการสร้างสรรค์ศิลปะสมัยใหม่ไทยแนวทางศิลปะนามธรรมในประเทศไทยก่อนปี พ.ศ. 2506 
นี้ ยังคงเป็นกระแสศิลปะทีม่ีความแปลกใหม่มาก ซึ่งในขณะที่การสร้างสรรค์ศิลปะของอารี สุทธิพันธ์ุมีแนวทาง
ตามแบบศิลปะลัทธิส าแดงอารมณ์แนวนามธรรม (Abstract Expressionism) ที่ได้รับอิทธิพลจากการที่ได้ไป
ศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมรกิา แต่ จ่าง แซ่ตั้ง กลับได้รับแรงบันดาลใจจากการศึกษาปรัชญาตะวันออกอยา่ง
ลึกซึ้งด้วยพื้นฐานทางครอบครัวที่มาจากเมืองจีน ซึ่ง “อาจกล่าวได้ว่าในช่วงนั้น จ่างเป็นศิลปินไทยคนเดียวที่
เขียนภาพแนวนามธรรม โดยมีรากฐานที่มาจากรากเหง้าทางด้านวัฒนธรรมของจีน” และเขายังเป็นกวีที่ได้ช่ือ
ว่าเป็นผู้น าอันโดดเด่นในการเขียนบทกวีรูปธรรม (Concrete Poetry) ที่ซื่อและบริสุทธ์ิโดยที่ความสามารถทัง้
ด้านจิตรกรรมและกวีนิพนธ์นั้น จ่างล้วนศึกษาด้วยตนเองโดยไม่ผ่านสถาบันการศึกษาใด ๆ ทั้งสิ้น 

ในงานวิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษายุคทองของศิลปะนามธรรมในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2506-
2520” ของ มนตรี  ชิดชมนุช ยังได้เขียนรายละเอียดถึงปัจจัยที่ส าคัญของความเคลื่อนไหวศิลปะนามธรรมใน
ประเทศไทยหลังปี พ.ศ. 2506 เอาไว้ว่า 

ศิลปะนามธรรมในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2506-2520 ถือได้ว่าเป็นยุคทองของการสร้างสรรค์
ศิลปะในแนวทางนี้จากการที่ศิลปนิไทยหลายท่านมุง่สร้างสรรค์ผลงานนามธรรม ท าให้ปรากฏผลงานนามธรรม

http://i.ytimg.com/vi/inznzLh5xgA/hqdefault.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-q0ReyQ1cXgI/U9uPeu_ygXI/AAAAAAAAcg8/N1_Q9wsXuJw/s1600/hqdefault.jpg
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เป็นจ านวนมาก จะเห็นได้จากเวทีการแสดงศิลปกรรมต่างๆ โดยเฉพาะในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ซึ่งมี
ระยะเวลาครอบคลุมระหว่างปี พ.ศ. 2506-2520...  

ปัจจัยที่ส าคัญได้แก่ การศึกษาจากสถาบันศิลปะ การก าเนิดเวทีศิลปกรรมต่างๆ รวมถึงกระแสศิลปะ
ตะวันตกที่เข้าสู่ประเทศไทยในขณะนั้น ปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวมาถือเป็นส่วนส าคัญที่ส่งอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ 
และช่วยผลักดันให้ศิลปะนามธรรมเป็นรูปแบบศิลปะที่ศิลปินหลายท่านยึดถือเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์
อย่างรวดเร็ว...ส่วนหนึ่งเกิดจากที่ศิลปินไทยหลายท่านพยายามค้นหาลักษณะเฉพาะในการสร้างสรรค์ผลงาน
ของตนเอง ซึ่งรูปแบบนามธรรมเป็นรูปแบบที่มีความแปลกใหม่ในประเทศขณะนั้น จึงได้กลายเป็นแบบอย่าง
ในการสร้างสรรค์ของศิลปินไทยหลายท่าน...  

ผลจากการติดต่อสื่อสารกับโลกตะวันตกที่ฉับไว ท าให้ศิลปินหัวก้าวหน้าได้เดินทางไปดูงานและศึกษา
ต่อยังต่างประเทศ หลังจากศิลปินเหล่าน้ีกลับมาก็ได้พยายามเผยแพร่และผลักดันศิลปะสมัยใหม่ของตะวันตก
ให้แพร่หลายในประเทศไทย...  

            ในบทความเรื่อง “มรรคาของนามธรรม มรรคาของศิลปะสมัยใหม่” ของกฤษฎา ดุษฎีวนิช ได้
อธิบายลักษณะของศิลปะนามธรรมในประเทศไทยในยุคสมัยดังกล่าวเอาไว้ว่า 

รูปแบบศิลปะดังกล่าวปราศจากการช้ีน าทางความคิดหรือการพรรณนาถึงวัตถุ แต่ในสิ่งที่ประจักษ์นั้น
มีแต่ความสมบูรณ์ของทัศนธาตุที่เป็นรูปทรง เส้น สี น้ าหนัก พื้นที่ว่าง ซึ่งท าให้ผลงานศิลปะนามธรรมนั้นเป็น
ผลงานศิลปะที่มีความงามบริสุทธ์ิ...ศิลปินสร้างสรรค์งานศิลปะที่ปลอดจากพันธะทางสังคมเพื่อที่จะหาหนทาง
ปลดปล่อยศิลปะให้มีอิสระและเสรี ซึ่งเป็นไปตามคติของ “ศิลปะเพื่อศิลปะ” ที่มิได้ต้องการยุ่งเกี่ยวกับ
เรื่องราวรายรอบไม่ว่าจะเป็นลัทธิการเมือง/สังคมหรือรับใช้อุดมการณ์ใดอุดมการณ์หนึ่ง...  

            ผลงานศิลปะนามธรรมในประเทศไทยในช่วงยุคสมัยดังกล่าวนี้  มีแนวทางทางจิตรกรรม
หลักๆ 2 แนวทางคือเป็นศิลปะที่ได้รับอิทธิพลผลงานแนว “ฮาร์ด เอด์จ” (Hard Edge) เป็นผลงานศิลปะ
นามธรรมแบบเน้นความแบนเรียบ รูปร่างหรือรูปทรงเป็นแบบขอบคม ไม่สร้างมิติความลึกลวงตา เช่นใน
ผลงานจิตกรรรมของ อิทธิ คงคากุล วิโรจน์ เจียมจิราวัฒน์ ชวลิต เสริมปรุงสุข พิษณุ ศุภนิมิตร เป็นต้น 
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        ภาพที่2.17 ชวลิต เสริมปรุงสุข ที่มาของภาพ   
http://www.tiscoart.com/work/work/2552-2009/337.jpg 

  

ขณะที่อีกรูปแบบหนึ่งจะเน้นการแสดงออกด้วยการแสดงออกด้วยสีและฝีแปรงและนิยมท าร่องรอย
ของพื้นภาพอย่างอิสระ ซึ่งได้รับอิทธิพลจากศิลปะแบบ “แอ็บแทร็ก เอ็กเพรสช่ันนิสม์” (Abstract 
Expressionism) แล้วน ามาประยุกต์ใช้กับแนวทางการสร้างสรรค์ของตน เช่น ผลงานจิตกรรรมของปรีชา 
อรชุนกะ สมศักดิ์ เชาว์ธาดาพงษ์ และกัญญา เจริญศุภกุล เป็นต้น 

 

 ภาพที่ 2.18 ผลงานจิตกรรรมของปรีชา อรชุนกะ              

ที่มาของภาพ http://3.bp.blogspot.com/_TLED,+1967.jpg 

 

 

http://www.tiscoart.com/work/work/2552-2009/337.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-3kYzAu0AOt8/U9uPdodbhNI/AAAAAAAAcgs/mNONB27kiBs/s1600/337.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-DCYDHK_T8EU/U9uPekiG9WI/AAAAAAAAcg4/ueH5sDxFa8E/s1600/UNTITLED,+1967.jpg
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   ภาพที่ 2.19 สมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์ ที่มาของภาพ  
 http://www.tiscoart.com/work/work/2517-1974/014.jpg 

 

ส่วนทางด้านประติมากรรม นับตั้งแต่มรณกรรมของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรีก็เริ่มนิยมสร้างสรรค์
ผลงานประติมากรรมในแนวนามธรรมมากขึ้น โดยลดทอนภาพลักษณ์ที่เหมือนจริงตามแบบหลักวิชาไปสู่การ
คลี่คลายรูปลักษณ์ที่ไร้ความหมายเชิงสัญญะ (Sign) เพื่อแสดงคุณค่าของรูปทรงบริสุทธ์ิที่ไม่สื่อความหมายใด 
ๆ มากไปกว่าสุนทรียะทางทัศนธาตุ (Visual Element) เช่น ผลงานของมีเซียม ยิบอินซอย ชลูด นิ่มเสมอ อิน
สนธ์ วงศ์สาม นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน วิชัย สิทธิรัตน์ เข็มรัตน์ กองสุข เป็นต้น 
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                    ภาพที่2.20 นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน ที่มาของภาพ   
 http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=1957872 

 

            ช่วงระยะเวลาที่ศิลปะนามธรรมในประเทศไทยด ารงอยู่อย่างโดดเด่นเป็นยุคสมัยของศิลปะไทย
สมัยใหม่ที่มีความส าคัญทั้งในด้านพัฒนาการเคลื่อนไหวของศิลปะตะวันตกในบริบทของสังคมไทยและแสดงให้
เห็นถึงการผสานแนวคิด “ศิลปะบริสุทธ์ิ” หรือ “ศิลปะเพื่อศิลปะ” เข้ากับผลงานศิลปะนามธรรมที่เน้นไปที่
การน าเสนอรูปแบบ (form) มากกว่าการน าเสนอความหมายเชิงสัญญะ นั่นก็ย่อมหมายความว่าศิลปิน
นามธรรมไทยเองก็ตั้งใจที่จะตัดทอนคุณลักษณะของรปู (image) ที่สื่อความหมายไปสู่รูปที่เน้นความงามในเชิง
รูปทรงและยกย่องความสมบูรณ์ของการไม่สื่อความหมายของผลงานไปสู่การเข้าถึงแก่นของศิลปะที่แสดง
คุณค่าทางสุนทรียะในตัวของผลงานเอง 

 

http://3.bp.blogspot.com/-Q0uEii5MwQU/U9uPdxQoLxI/AAAAAAAAcg0/ByPPFppzClk/s1600/Image.jpg
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ภาพที่ 2.21 อินสนธ์ิ วงษา (Gaps and lines) ที่มาของภาพ 
http://www.thaiartproject.org/CAPTION/inson6-l.jpg 

             

ขณะเดียวกัน การสร้างความหมายของ “ศิลปะบริสุทธ์ิ” หรือ “ศิลปะเพื่อศิลปะ” ภายใต้ร่มเงาของ
ศิลปะนามธรรมท าให้ “ศิลปะบริสุทธ์ิ” หรือ “ศิลปะเพื่อศิลปะ” กลายเป็นชุดค าเพื่อถูกน าไปใช้ตามบริบทของ
ผู้ที่ต้องการบัญญัติข้ึน เพราะแนวคิดดังกล่าวนี้หากอยู่ในยุคสมัยที่ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรียังมีชีวิตอยู่นี้กลับ
กลายเป็นผลงานในประเภทเหมือนจริงตามอุดมคติหรือผลงานที่พัฒนาจากศิลปะตามหลักวิชามากกว่าจะเป็น
ศิลปะที่คลี่คลายไปสู่การสลายรูปทรงของความจริง และเมื่อกลับมาพิจารณาชุดค าดังกล่าวนี้ในบริบทของ
ศิลปะนามธรรมแล้วก็จะพบความสอดคล้องในด้านรูปลักษณ์ของผลงานที่ไม่สื่อสารถึงเรื่องราวใด ๆ  มากไป
กว่าคุณค่าทางความงามของตัวผลงานศิลปะช้ินนั้น ๆ เอง 

            นั่นยอ่มเท่ากับว่าความหมายของ “ศิลปะบริสุทธ์ิ” หรือ “ศิลปะเพื่อศิลปะ” นั้นจึงเป็นเรื่องของวาท
กรรมที่ถูกน าไปใช้ตามแต่ละบริบทมากกว่าเป็นกฎเกณฑ์หรือปรัชญาที่ตายตัว ความหมายของชุดค าน้ีจึงถูก
สถาปนาด้วยวาระของการสร้างคุณค่าและความชอบธรรมในเชิงการเมืองของวงการศิลปะไทยสมัยใหม่กว่า
กว่าเป็นการจัดแบ่งชุดรูปแบบศิลปะเพื่อช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ศิลป์เท่านั้น 

 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-YOCGNuU5OgM/U9uPfJlbFMI/AAAAAAAAchE/kJEANksFmgg/s1600/inson6-l.jpg
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บทที่ 3 

วิธีการสร้างสรรค ์

 

3.1 ศึกษาด้านรูปแบบ 

กระบวนการสร้างสรรค์เริ่มต้นจาการศึกษาการทดลองหารูปทรงที่มีความสัมพันธ์ในโครงสร้างโดยใช้
หลักทัศนธาตุ เพื่อมาสร้างความงามในจินตนาการ เพื่อน าไปสู่ผลงานประติมากรรม พร้อมกลับพัฒนา
โครงสร้างในรูปทรง โดยใช้เส้น  

 ประเด็นหลักของข้าพเจ้า คือ ได้แรงบันดาลใจมากจากประสบการณ์โดยตรงของข้าพเจ้า ที่ได้ประสบ
พบเจอมาจากครอบครัว การเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญของชีวิตที่ต้องสูญเสียบา้นเกิด และต้องอพยพกลับถ่ินฐาน
ของพ่อแม่ ความรู้สึกของข้าพเจ้านั้นวุ่นวายต่อสภาวะทางความคิดในตนเอง การสร้างสรรค์รูปทรงนามธรรม 
โดย เส้นในทางเรขาคณิตมาแสดงออกถึงความรู้สึกเข้ามาสร้างความประสานกลมกลืนกับจังหวะและลีลา
ท่าทางในการเคลื่อนไหว 

 

3.2 ขั้นตอนการศึกษาเน้ือหาและข้อมูล 

 ข้ันตอนการศึกษาหาข้อมูลศึกษา ข้ันตอนการศึกษาหาข้อมูลศึกษาหาข้อมูลจากเก็บข้อมูลใน หนังสือ
หรือผลงานบทความของศิลปินและการสัมผัสความรู้สึกด้วยตัวเองความคิดถึงที่เกิดข้ึนจึง กลายเป็นความรู้สึก
ที่น ามาสร้างผลงานในรูปแบบของเส้นที่เกิดข้ึนจากครอบครัว การสังเกต พฤติกรรมที่เกิดข้ึน เพื่อกลั่นออกมา
เป็นผลงานประติมากรรม  
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ภาพที่ 3.1 สเก็ต 2 มิติ ที่มาของภาพ ปฐมเดช สระทองอยู ่

 

ข้ันตอนการสร้างภาพร่าง เลือกลักษณะภาพที่ต้องการที่ได้จากการศึกษาหาข้อมูลสเก็ตภาพ 2 มิติตัดทอน
รูปทรง องค์ประกอบข้ึนใหม่และปั้นเป็นสเก็ต 3 มิติก่อนจะข้ึนงานจริง ทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลป์ที่ใช้ใน
การสร้างสรรค์ผลงาน 

 

3.3 ขั้นตอนการวางแผนและการด าเนินงานสร้างสรรค์ 

 การสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า แสดงออกด้วยการใช้เส้นแสดงอารมณ์ความรู้สึกทางประติมากรรม 
โดยการลดหลั่นตัดทอนรูปทรงและการจัดองค์ประกอบเพื่อแสดงความรู้สึกในสภาวะอารมณ์ที่  ต้องการ
ถ่ายทอด เพื่อแสดงถึงสิ่งที่ประทับใจความรักความอบอุ่นที่เกิดข้ึน ด้วยเทคนิควิธีการประกอบไม้ในรูปแบบ
นามธรรม 

  

3.4 ขั้นตอนการเลือกใช้กระบวนการเทคนิคท่ีจะตอบโจทย์ในการสร้างสรรค์ 

  ข้าพเจ้าได้เลือกใช้กระบวนการประกอบไม้มาปนะกอบให้เกิดเส้นตามหลักทัศนธาตุและองค์ประกอบ
ศิลป์ เพื่อมาตอบสนองผลงานประติมากรรมของข้าพเจ้า 
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3.5 อุปกรณ์เครื่องมือในก ารด าเนินงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ 

 

ภาพที่ 3.2 จิ๊กซอตัดไม้ และ เลื่อยตัดไม้ ที่มาของภาพ 
https://www.google.co.th/search?q789&biw=1600#imgrc=SILuXO11i4DBKM 

https://www.google.co.th/search?q =789&biw=1600#imgrc=EDuShaJcSK1pTM 

 

 

ภาพที่ 3.3 ถังลม และ ปืนตะปู ทีม่าของภาพ   
 https://www.google.co.th/search?q =TmiRYNa8NaWkrtoP7fOj0Ao&bih=789&biw=1600 

https://www.google.co.th/search?q =v2iRYNfqJdqQyAOT66WwDA&bih=789&biw=1600 
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ภาพที่ 3.4 ลูกปืนตะปู และ กาวลาเทคต่อไม้ ทีม่าของภาพ  
 https://www.google.co.th/search?q =MGmRYKW3DtixyAPg4p6IDg&bih=789&biw=1600 

https://www.google.co.th/search?q =lWmRYKuiF5CarQGuv7qICw&bih=789&biw=1600 

 

ภาพที่ 3.5 หินเจียร  และ ใบขัดไม้ ที่มาของภาพ 
https://www.google.co.th/search?q=img&ei=tGmRYLjSOLS7rtoPp9iesAs&bih=789&biw=1600 

https://www.google.co.th/search?q =92mRYOv3EI2qyAO-oY7ABw&bih=789&biw=1600 
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ภาพที่ 3.6 ซีแค้ม ที่มาของภาพ https://www.google.co.th/search?q =TmqRYJfkE-
LmrtoPquCMcA&bih=789&biw=1600 

 

3.6 ระยะทดลองในการสร้างรูปทรงในอุดมคติ 

ในช่วงระยะทดลองผู้สรา้งสรรค์ได้น ารูปทรงที่เปน็เสน้มาบรรจบกันมาสร้างสรรค์เพือ่ถ่ายทอดการเปลี่ยนแปลง 

 

ภาพที่ 3.7  รูปทรงที่เกิดจากการประกอบไม้น ามาพฒันาเพือ่ถ่ายทอดแนวความคิด 
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3.7 การพัฒนารูปทรง 

 ข้ันตอนการพัฒนารูปทรงเข้าสู่กระบวนการเทคนิคประกอบไม้ด้วยการลดหลั่นรูปทรงทางกายภาพ
ต่าง ๆ เพื่อน าเสนอเรื่องราวแนวคิดและรับรู้ 

 

 

ภาพที่ 3.8 ผลงานก่อนเข้าศิลปนพินธ์ ช้ินที่ 1 

            แสดงลักษณะท่าทางอริยบทที่ผ่านการลดหลั่นตัดทอนแล้ว รูปทรงที่ผ่านการวิเคราะห์จากแนวคิด
อุดมคติในจินตนาการของผู้ สร้างสรรค์ 
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ภาพที่ 3.9 ผลงานก่อนเข้าศิลปนพินธ์ ช้ินที่ 2 

             แสดงการท างานของรูปทรงโครงสร้างลักษณะการลดหลั่นตัดทอนรูปทรงบา้นและการสร้าง รูปทรง
จัดองค์ประกอบใหม่ในลักษณะนามธรรมที่เหลือคงไว้แค่ความรู้สึกที่แสดงจากตัวงาน 
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ภาพที่ 3.10 ผลงานก่อนเข้าศิลปนพินธ์ ช้ินที่ 3 

             รูปแบบโครงสร้างการแสดงออกของเส้นในตัวผลงานและ Space พื้นที่ว่าง รอบตัวคนงานเส้นที่ 
ท างานข้างในเป็นงานและเส้นรอบนอกทีเ่ปน็ขอบเขตของงานในการบง่ช้ีรูปลกัษณ์ของช้ินงานพื้นที่ว่างคือ การ
มองเห็นลักษณะงานได้ 360 องศาหรือรอบตัวผลงาน 
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ภาพผลงานช่วงกอ่นศิลปนพินธ์ 
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ภาพที่ 3.11 

ช่ือผลงาน  : เส้นในจิตนาการ 

เทคคิด      : ประกอบไม ้

ขนาด        : 50x55x75 ซ.ม  /  65x55x95 ซ.ม /  55x45x100 ซ.ม 

ที่มา          : ปฐมเดช  สระทองอยู่ , 2563 
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บทที่ 4  

การวิเคราะหผ์ลงานสร้างสรรค ์

  

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ในหัวข้อเรือ่ง เส้นในจินตนาการ ซึ่งจะกล่าวถึงความรักความอบอุน่ที่
เกิดจากครอบครัวเป็นองค์ประกอบหลักแสดงออกในมุมมองของข้าพเจ้าที่ต้องการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก
ที่เกิดข้ึนมาไว้ในผลงานประติมากรรมเพื่อรับรู้ถึง  ความรู้สึกคิดถึงจากความรักที่พ่อแม่มอบให้ผ่านงาน
ประติมากรรมเทคนิคประกอบไม้ เป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง การค้นหาความงามจากรูปทรงของเหลี่ยม 
ลูกบาศก์ ค้นหาโครงสร้างตามความจริงที่เป็นแท่ง ๆ มากกว่าจะไปเน้นที่รายละเอียดในธรรมชาติผ่านผลงาน
ประติมากรรมนามธรรม 

 

4.1 การพัฒนาผลงานศิลปนิพนธ์ 

การพัฒนาผลงานศิลปนิพนธ์แบ่งออกเปน็ 3 ระยะซึ่งในการระยะจะมี กระบวนการวิเคราะห์ตลอดจน
วิธีการท าดังนี้  

ระยะที่ 1 มีการพัฒนาด้านความคิดเนื้อหาของการสร้างสรรค์สร้างความชัดเจนและขอบเขตของ การ
ท างานได้อย่างมีจุดหมายและการพัฒนารูปแบบแนวความคิดเพื่อต่อยอดในผลงานตัวต่อไป  

ระยะที่ 2 มีการพัฒนาด้านเทคนิค และวิธีการในการประกอบไม้สร้างความเป็นมวลและ ปริมาตรให้
เกิดการเคลื่อนไหว 

ระยะที่ 3 พัฒนาการสร้างเส้นของผลงานเพื่อให้ผลงานแสดงความรู้สึกสับสนใจในตัวของมันเพื่อให้
ผลงานได้ส าแดงเนื้อต่าง ๆ ได้เต็มที่ 

 

4.2 วิเคราะห์ผลงานก่อนท าศิลปนิพนธ์ 

 ผลงานชุดนี้เป็นผลงานประติมากรรมแบบกลุ่มมีทั้งหมด 3 ช้ิน แสดงถึงความทับซ้อนและการ
เคลื่อนไหว เป็นผลงานในการสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคประกอบไม้ให้เกิดรูปทรงใหม่ ให้เห็นถึงความงามเกิด
จากความรักแสดงออกสัมพันธภาพของมวลรูปทรงที่ เป็นนามธรรมบ่งบอกตัวเนื้อหาตามจินตนาการของ
ข้าพเจ้า 

 ด้านเนื้อหา การสร้างรูปทรง เส้นในจินตนาการ 

 ด้านรูปแบบ โครงสร้างก่อให้เกิดรูปทรง 

 ด้านเทคนิค ข้าพเจ้าใช้การตัดไม้เข้าองศาเพื่อให้เกิดความซับซ้อนของรูปทรง 
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 ปัญหาที่พบ เนื่องจากช้ินงานมีน้ าหนักที่เบา เมื่อเกิดแรงลมอาจท าให้ช้ินงานร่วงหล่นและได้รับการ
กระแทกท าให้เกิดความเสียหายได้ 
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ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ 
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ภาพที่ 4.1 ผลงานช้ินที่ 1 ช่ือภาพ: Labyrinth (ทางซับซ่อน)  

ขนาด: 55x50x50 ซ.ม 

เทคนิค: ประกอบไม้  

ที่มา : ปฐมเดช สระทองอยู่ . 2563 
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ภาพที่ 4.2 ผลงานช้ินที่ 2 ช่ือภาพ: home (บ้าน) 

ขนาด: 35x50x70 ซ.ม 

เทคนิค: ประกอบไม้  

ที่มา : ปฐมเดช สระทองอยู่ . 2563 
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ภาพที่ 4.3 ผลงานช้ินที่ 3 ช่ือภาพ: Imagine of life (เส้นในจินตนาการ) 

ขนาด: 55x55x50 ซ.ม 

เทคนิค: ประกอบไม้  

ที่มา : ปฐมเดช สระทองอยู่ . 2563 

 



บทที่ 5 
 

สรุปผลการสร้างสรรค ์
 

งานศิลปนิพนธ์ชุด “เส้นในจินตนาการ”รวมระยะการศึกษาในการท าประมาณ 1 ปีการศึกษา ทั้ง
กระบวนการความคิดและกระบวนการท า ผลงานชุดนี้จึงส่งผลต่อข้าพเจ้าในหลายๆด้าน ทั้งในเรื่องการคิด 
การวางระบบแบบแผนในการใช้ชีวิตประจ าวัน การมองภาพรวมของชีวิต และครอบครัวของข้าพเจ้า ว่าเป็น
ทุกวินาทีมันมีความหมายมากขนาดไหน บ่อยครั้งที่ข้าพเจ้าได้ตระหนักถึงสิ่งเหล่านั้น ซึ่งแตกต่างจากวิธีมอง
ก่อนท าศิลปนิพนธ์ชุดน้ี 

ผลงานประติมากรรมชุดนี้ สามารถสร้างสรรค์สิ่ง ต่าง ๆ ได้มากมาย ไม่ เพียงแต่เป็นงาน
ประติมากรรมเท่านั้น เพราะมันท าให้คนๆนึงมีมุมมองที่ต่างไปจากเดิม และมีความเป็นไปได้ในหลายๆด้าน ที่
จะน าไปพัฒนากระบวนการในการสร้างสรรค์ผลงานต่อ การรวบรวม การวิเคราะห์ 

การศึกษาข้อมูลเกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ สิ่งส าคัญประการหนึ่งในการสร้างสรรค์ผลงาน คือ 
กระบวนทางความคิดและการน าเสนอต้องผ่านการกลั่นกรองและวิเคราะห์ข้อมูลที่จะศึกษามานั้นอย่างถ่ีถ้วน 
จากนั้นจึงค้นคว้าและหาแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน ให้ตอบสนองแนวความคิดและประเด็นในงานตาม
ข้อมูลที่ได้วิเคราะห์มาโดยอาศัยการศึกษาและความเข้าใจในการน าผลวิเคราะห์จากข้อมูลมาสื่อต่อผลงาน
เพื่อให้สามารถถ่ายทอดสาระเรื่องราวแนวความคิดและประเด็นได้ตามจุดมุ่งหมาย และวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

ประวัตผิู้สร้างสรรค ์
 

ชื่อ – นามสกุล      นายปฐมเดช สระทองอยู ่
วัน  เดือน  ปีเกิด     12 เดือน พฤศจิกายน 2539 
ท่ีอยู่       56/30 ม.19 ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง  

    จังหวัดปทมุธานี 12120 
โทรศัพท์      0926130076   อีเมล์ keng_naja-eiei@hotmail.com 
ประวัติการศึกษา 
 ระดับอุดมศึกษา      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบรุี 
 ระดับมัธยมศึกษา    โรงเรียนเทศบาลเมอืงข่าโขลง 1 
 ระดับประถมศึกษา  โรงเรียนวันครู 2502 
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