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บทคัดย่อ 
 

           บุรุษกับความลุ่มหลง  คือ ความต้องการของเพศชาย ที่มากเกินความพอดี ในความรู้สึกนั้น 
ความลุ่มหลงนี้เป็นเเค่อารมณ์ชั่วขณะเท่านั้นเป็นสิ่งที่ไม่เเน่นอนเป็นกิเลส อารมณ์ชั่วขณะเป็นสิ่งที่ไม่
แน่นอนเปรียบเสมือนน้้าเเข็งเป็นสัญลักษณ์ที่มีอยู่เเละละลายหายไป  

           หากเปรียบทางด้านศาสานา   อนิจจัง   คือ ความไม่เที่ยงซึ่งมีอยู่เเละดับไปตามสภาพ สิ่งที่

ให้ความหมายสอดคล้องกับเนี้อหานี้มิใช่เพียงความงามของรูปลักษณ์เท่านั้นเเต่เเฝงนัยยะนั้นก็คือ น้้าเเข็ง  

เเทนสัญลักษณ์เป็นตัวเเทนในความคิดเเละความรู ้สึกภายในจิตใจที่จะเเสดงออกมา ผ่านผลงาน ผ่าน

กระบวนการทางศิลปะภาพพิมพ์ ความรู้สึกภายใต้จิตใจของข้าพเจ้า 
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Abstract 

 

 This topic is mentioned to human and their enchantment, the man has highly 

sexual desire especially with opposite sex. In my opinion, the sexuality is just a momentary 

mood. It is uncertainty as same as the ice that exists, melts and disappears. Then I use 

print marking to create artwork with technique of gradient and color overlapping to express 

my feeling of this issue. 
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กิติกรรมประกาศ 
 
 ขอน้อมร้าลึกในพระคุณของบิดา มารดา ที่ได้ให้การสนับสนุนตลอดช่วงเวลาในการ
สร้างสรรคศ์ิลปนิพนธ์ชุดนี้ในเรื่องของทุนทรัพย์ และแรงพลักดันในการท้างาน ตลอดจนคณาจารย์ทุกท่าน 
ใน คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ได้ประทานความรู้ ค้าชี้แนะ 
แนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ช่วงศาสตราจารย์ปราการ จันทรวิชิต 
ผู้ควบคุมศิลปนิพนธ์ ที่คอยให้ค้าปรึกษาทั้งในด้านของแนวความคิด ด้านเทคนิควิธีการ ในการสร้างสรรค์
ผลงาน 
 ขอขอบคุณเพ่ือนๆ พ่ีๆ น้องๆ และผู้ เกี่ยวข้องที่ เดินผ่านเข้ามาในชีวิตของข้าพเจ้า 
ที่ท้าให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน และความช่วยเหลือต่างๆ  
ท้าให้ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ส้าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 สุดท้ ายนี้ หวั ง เป็นอย่ างยิ่ ง ว่ า  เอกสารประกอบการสร้ า งสรรค์ศิ ลปนิพนธ์ ชุ ดนี้  
จะเป็นประโยชน์แก่เพ่ือนมนุษย์ทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ศึกษาศิลปะ หรือไม่ก็ตาม  
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ค าน า 
 
 เอกสารฉบับนี้เป็นส่วนประกอบของผลงานศิลปนิพนธ์ภายใต้หัวข้อ “มนุษย์กับความลุ่มหลง” 
สาขาวิชาทัศนศิลป์ กลุ่มวิชาเอกภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตามหลักสูตรการศึกษาชั้นปริญญาศิลปบัณฑิต โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมข้ันตอนการศึกษา
ค้นคว้า ที่มา ความคิด วิเคราะห์ ตีความ ในการสร้างสรรค์ 
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บทที ่1 
 

บทน ำ 
 

 หากจะกล่ าวถึ งความรู้ สึกของสรีระเพศหญิงแล้วนั้น  คงหนี ไม่ พ้นความปราถนา 
ความใคร่ความลุ่มหลงของเพศตรงข้ามที่มีต่อความงามในเพศหญิงมนุษย์ทุกคนล้วนมีความ      
ต้องการที่จะจับต้องความงามเหล่านั้น  แต่ในขณะเดียวกันความรู้สึกที่เกิดขึ้นมาในขณะที่ได้รับ 
แรงกระตุ้นจากความงามของสรีระผู้หญิงเพียงชั่วขณะหนึ่งของอารมณ์  ก็สามารถก่อให้เกิดกิเลส  
ขึ้นมาภายในจิตใจได้ อย่างไรก็ตามความรู้สึกที่เกิดขึ้นมานั้นก็เป็นแค่ความปรารถนาเพียงชั่วคราว
หากเราไม่ยับหยั่งชั่งใจในอารมณ์เหล่านั้น อาจส่งผลเสียต่อตนเองหรือผู้อื่นได้ 
 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของกำรสร้ำงสรรค์ 
 มนุษย์ทุกคนบนโลกนี้ต่างมี “อารมณ์”ความรู้สึกเป็นส่วนประกอบหนึ่งในการด าเนิน  
ชีวิตประจ าวันซึ่งกลไกทางธรรมชาติสามารถสั่งให้สมองสร้าง อารมณ์สุข อารมณ์เศร้า อารมณ์โกรธ 
ขึ้นมาได้ ทุกความรู้สึกที่เกิดขึ้นมาล้วนเป็นเรื่องที่ไม่อาจควบคุมได้ แต่ทว่าอารมณ์ ความรู้สึกเหล่านั้น 
เกิดข้ึนมาได้ล้วนดับลงได้เช่นกัน 
 เฉกเช่นความใคร่  ความปรารถนาหลงใหลที่ เกิดขึ้นมาส าหรับผู้ชายสามารถเกิ ด
อารมณ์ทางเพศได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นการมองเห็นผู้หญิงที่อยู่ห่างออกไปเพียง  50 เมตร 
หรือไกลกว่านั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพของสายตา  ก็สามารถเกิดความรู้สึกทางเพศได้อย่างทันที  
หากไม่ได้รับการกระตุ้นทางอ่ืนแล้วอารมณ์เหล่านั้นก็จะค่อยๆ  หายไป จะเห็นได้ว่าผู้ชายนั้น 
จะหม่กหมุ่นกับความรู้สึกทางเพศมากกว่าผู้หญิงซึ่ งก็ ไม่ ใช่ เรื่ องแปลกอะไร  เพราะเพศชาย
ตั้งแต่อดีตแล้วนั้น จะมีหน้าที่สืบพันธุ์เพียงอย่างเดียวจึงส่งผลให้ข้าพเจ้าตระหนักถึงความส าคัญของการ
ด าเนินชีวิตว่าทุกสิ่ งที่ เกิดขึ้นมาย่อมสลายหายไป ซึ่ งสิ่ ง เหล่านี้น ามาสู่การสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปนิพนธ์ในชุดนี้ เพ่ือเป็นสื่อในการแสดงออกถึงความต้องการภายในจิตใจ
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วัตถุประสงค์ของกำรสร้ำงสรรค์ 
 ข้าพเจ้าต้องการน าเสนอถึงความลุ่มหลงทางกายที่มีต่อเพศหญิงความต้องการหรือความใคร่   
ของเพศชายน าเสนอผ่านชิ้นงานที่มีสัญลักษณ์ทางวัตถุเป็นน้ าแข็งเปรียบเสมือนสภาวะทางความรู้สึกที่มี   
อยู่และหายเป็นแค่อารมณ์ชั่วขณะเท่านั้น ข้าพเจ้าต้องการให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกถึงความอยาก ความ
ต้องการผ่านทางวัต ถุที่ เป็นแก้วใสเป็นวัตถุที่รองรับความอยากทางกายภาพแสดงถึงความใคร่  
ความต้องการ ท าให้เกิดความรู้สึกซึ่งเป็นเรี่องปกติของเพศชาย 
 
แนวควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
 ข้าพเจ้าต้องการน าเสนออารมณ์ความลุ่มหลง กิเลสความใคร่ ความปราถนาภายในจิตใจของ
เพศชายที่มีต่อความงามในสรีระของเพศหญิงนั้นเป็นเพียงความต้องการแค่ชั่วขณะหนึ่งของอารมณ์
เท่านั้น เมื่อเวลาผ่านไปความต้องการเหล่านั้นก็หายไป สเหมือน “น้ า” ที่ก่อตัวขึ้นมาเป็น “น้ าแข็ง” 
ไม่นานก็สลายกลับคืนสู่สภาวะปกติ โดยแสดงออกผ่านภาพหุ่นนิ่ง เพ่ือมุ่งเน้นให้เห็นถึงสภาวะของวัตถุที่
ก าลังจะละลายหายไปพร้อมกับความต้องการ ความปรารถนาที่ก าลังหายตามไปเช่นกัน 
 
ขอบเขตของกำรสร้ำงสรรค์ 
 ด้ำนเนื้อหำ 
 แสดงออกถึงความปราถนา ความใคร่ที่มีของตน ซึ่งมากเกินความพอดี เมื่อได้พบเห็นความ
สวยงามของเพศหญิง ซึ่งความต้องการเหล่านั้นเป็นเพียงแค่อารมณ์ชั่วครู่  ไม่นานความรู้สึกเหล่านั้นก็จะ
สลายไป แปรเปลี่ยนเป็นความคิดที่ว่าไม่มีอะไรคงอยู่ เสมอไป เฉกเช่นสิ่งที่ เกิดขึ้นมาด้วยตนเอง 
ก็ดับลงได้ด้ วยตนเอง  ดั่ งน้ าที่ ก่ อตั วแข็ งขึ้ นมา ได้  ก็ สามารถละลายกลับคืนสภาพเ ดิ ม ได้  
เหตุเพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดข้ึนมาเพียงเพราะความต้องการในชั่วขณะหนึ่ง 
 ด้ำนรูปแบบ 
 น าเสนอความใคร่ ความปรารถนาในสรีระเพศหญิงของตนเองผ่านวัตถุหุ่นนิ่งโดยใช้น้ าแข็งใน
รูปทรงของผู้หญิง เพ่ือเปรียบเสมือนอารมณ์ของตนเอง จึงเลือกใช้วัตถุที่สื่อถึงความเป็นผู้ หญิง 
ไม่ว่าจะเป็น สรีระ หรือแก้วไวน์ เหยือกแก้ว สิ่งเหล่านี้สามารถบ่งบอกความเป็นผู้หญิงได้เป็นอย่างดี  
อีกทั้งผ้าสีแดงที่ใช้นั้นยังให้ความรู้สึกถึงอารมณ์เล้าร้อน  กระตุ้นให้เกิดความหลงใหล อันตราย 
ความตื่นเต้น ซึ่งการใช้ผ้าสีแดงนี้จะมีพลังดึงดูดเพศชายได้เป็นอย่างดี 



3 
 

 
 

 ด้ำนเทคนิค 
 เทคนิคที่ใช้สร้างสรรค์งานศิลปนิพนธ์ชุดนี้  ข้าพเจ้าเลือกใช้การเขียนภาพเหมือนจริงผ่าน
กระบวนการภาพพิมพ์สกรีน (Screen Printing) โดยการเขียนแม่พิมพ์ด้วยมือ (Hand-Drawn Stencil) 
ข้าพเจ้าได้ใช้กระบวนการทางภาพพพิมพ์เป็นกระบวนการที่มีระเบียบและใช้การพิมพ์ไล่น้ าหนักและทับ
กันของสี จนเกิดเป็นชิ้นงาน และมีมิติของชิ้นงาน ท าให้แสดงความรู้สึกที่จะถ่ายทอดออกมาผ่านผลงาน
ตามความต้องการของข้าพเจ้า 
 
ขั้นตอนและวิธีกำรสร้ำงสรรค์ 

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมและสถานที่ที่สนใจ 
2. ศึกษารายละเอียดการจัดองค์ประกอบที่สอดคล้องกับผลงาน 
3. ค้นหาและศึกษาข้อมูลของวัตถุทั้งความเป็นมาและความหมาย 
4. เก็บรวบรวมข้อมูลของวัตถุที่น่าสนใจทางภาพถ่าย 
5. ศึกษาส ารวจจากศิลปินที่สนใจน ามาศึกษาต่อ 

 
แหล่งข้อมูลที่น ำมำใช้ในงำนสร้ำงสรรค์ 
 สามารถสือบค้นได้จาก หนังสือ นิตยสาร สื่อสารสนเทศต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ ภาพยนตร์ 
คลิปวีดีโอต่างๆ หรือจากประสบการณ์ของตนเองที่ได้พบเจอในชีวิตประจ าวันตามสถานที่ต่างๆ อย่างเช่น 
ห้างสรรพสินค้า ร้านขายของเก่า ร้านขายเครื่องแก้ว ทุกสื่อต่าง ๆ ล้วนส่งผลให้เกิดแรงบันดาลใจ
ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ 
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บทที ่2 
 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ 
 

 ความงามในสรีระของเพศหญิงที่ได้พบเจอในชีวิตประจ าวัน ล้วนท าให้เกิดความต้องการทาง
อารมณ์ต่อมนุษย์เพศชายเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะตัวของข้าพเจ้า  แต่ในขณะเดียวกัน  สิ่งเหล่านี้  
นอกจากจะปลุกเร้าอารมณ์แล้ว ยังก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานอีกด้วย โดยเฉพาะ 
ส่วนเว้า ส่วนโค้ง ในรูปทรงของผู้หญิง เมื่อส่วนต่างๆได้อยู่รวมกันอย่างลงตัว ก่อให้เกิดเป็นสุนทรียศาสตร์
แห่งความงาม 
 
ที่มาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ 
 ชาร์ล ดาร์วิน (Charles Darwin) จากทฤษฎีของ ชาร์ล ดาร์วิน (Charles Darwin) ไดก้ล่าว
ไว้ว่า มนุษย์ และสัตว์ ถึงจะมีรูปลักษณ์ภายนอก วัฒนธรรมการกิน การแต่งตัว ที่ต่างกันมากแล้ว แต่เมื่อ
ต้องแสดงออกทางอารมณ์แล้ว กลับมีความเหมือนกันเกือบทุกอย่าง สามารถสื่อสารกันผ่านภาษากาย 
ด้วยสีหน้า ท่าทางต่างๆ ได้อย่างเข้าอกเข้าใจโดยใช้สัญชาตญาณที่เกิดขึ้นตามกลไลของธรรมชาติ  
ไม่ต้องสั่งสอน  
 “จะเห็นได้ว่าชีวิตในแต่ละวันของเราล้วนแล้วแต่เป็นไปด้วยอารมณ์ ท าด้วยอารมณ์ และท า
ไปเพ่ืออารมณ์” ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึก รัก มีความสุข ทุกข์ เสียว (ทางเพศ) จะแบ่งค าอยากเป็นสอง
ประเภท ประเภทที่ 1 คือ perception หมายถึง การรับรู้ ประเภทที่ 2 คือ emotion และ mood 
ทั้งสองค านี้ให้ความหมายเหมือนกันคือ อารมณ์ ต่างกันที่ mood จะเป็นอารมณ์ที่ไม่หวือหวา บางเบา 
และอยู่นาน เหมือนความแปรปรวนในชั่วโมงนั้นหรือฤดูกาลนั้น  แต่ในส่วนของค าว่า emotion 
นั้นจะเปรียบเหมือนคลื่นที่รุนแรง เปลี่ยนแปลงบ่อยกว่า เร็วกว่า อาจเห็นได้ว่าเมื่อเรารับรู้ด้วยอวัยวะรับ
สัมผัสผ่านทาง ตา หู จมูก จากนั้นข้อมูลจะถูกส่งไปให้ระบบสมองลิมบิก เพ่ือสร้างเป็นอารมณ์ขึ้นมา 
เมื่ออารมณ์เกิดขึ้นมาแล้ว จะส่งผลต่อสมองส่วนไฮโปธาลามัส เพ่ือส่งสัญญาณต่อไปยังระบบประสาท
อัตโนมัติว่าร่างกายควรตอบสนองอย่างไร
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 เมื่อพิจารณาดูจะเห็นได้ว่าอารมณ์นั้นมีส่วนประกอบอยู่ 4 ส่วน ได้แก่  
 1. เราจะมีความรู้สึกเกิดขึ้นภายใน 
 2. ความสนใจในแต่ละวินาทีที่ผ่านไป จะมีสิ่งต่างๆ เข้ามาในความรู้สึกของเรามากมาย 
แต่เมื่อเรามีอารมณ์กับสิ่งใด เราจะจดจ่อกับสิ่งนั้น จนกว่าเราจะท าอะไรบางอย่างกับสิ่งที่กระตุ้นอารมณ์
นั้น 
 3. การตอบสนองของร่างกายเรา อารมณ์จะมาพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงการท างานของ
ร่างกาย เช่น เมื่อเรามีความรู้สึก ตื่นเต้น หัวใจเราจะเต้นเร็วผิดปกติเพ่ือสูบฉีดเลือดเพ่ิมขึ้น กล้ามเนื้อจะ
เกร็ง เพ่ือเตรียมพร้อมที่จะขยับร่างกายอย่างเร็วอาจท าให้มือสั่นหรือปากสั่นก็เป็นได้ 
 4. ส่วนนี้เป็นส่วนที่ส าคัญที่สุด คือ ส่วนที่ท าให้เรามีการตอบสนองออกมาเป็นพฤติกรรม เพ่ือ
ท าให้เข้าใจชัดขึ้น เช่น เมื่อเราเปิดประตูห้องน้ ามาแล้วได้กลิ่นเหม็นอบอวล เราคงจะไม่ชะโงกหน้าเพ่ือเข้า
ไปดูหาแหล่งที่มาของกลิ่นนั้น เราคงจะรีบปิดมันไปแล้วเข้าอ่ืนแทน1 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นนี้ สรุปได้ว่า สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนโลกนี้ไม่อาจปฎิเสธอารมณ์ของ
ตนเองได ้เมื่อได้รับสิ่งเร้าที่มากระตุ้นความรู้สึกของเรา เฉกเช่นตัวของข้าพเจ้าเมื่อได้เห็นส่วนโค้ง ส่วนเว้า 
บนเรือนร่างเพศหญิง ก็จะเกิดเป็นอารมณ์เสียว ลุ่มหลง ปราถนา ต้องการที่จะสัมผัส แต่สิ่งเหล่านี้นั้นผุด
ขึ้นมาภายในจิตใจของตนเอง และเมื่อเวลาผ่านไป อารมณ์เหล่านั้นก็สลายหายไป เป็นแค่ความต้องการ
ชั่ววูบหนึ่งของความรู้สึก  
 ซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud, ค.ศ. 1856 - 1939)  
 นักจิตวิทยาชาวออสเตรีย เชื้อสายยิว ผู้น าในทฤษฎีจิตวิเคราะห์ได้อธิบายไว้ว่า โรคจิตเกิดจาก
การขัดแย้ง (Conflict) ให้ลุล่วงไปไม่ได้ตามหลักการของ ฟรอยด์ พฤติกรรมมนุษย์ส่วนมากไร้เหตุผล 
พลังขับดันพฤติกรรมเหล่านี้มาจากจิตใต้ส านึก (Subconscious 0r Unconscious) ความปรารถนาที่เป็น
แรงผลักดันในจิตใต้ส านึกนี้คือ ความต้องการทางเพศ จิตใต้ส านึกนี้เป็นส่วนที่ลึกลับยากต่อการเข้าใจ 
ท าให้เกิดความฝันและความประพฤติท่ีไม่อาจอธิบายหรือเข้าใจโดยง่าย 
 ในส่วนที่เกี่ยวกับศิลปะ ฟรอยด์ กล่าวว่า ศิลปะคือการตอบสนองความปรารถนา (Need) 
ในระดับจิตใต้ส านึก ในเมื่อโลกแห่งความจริงเต็มไปด้วยความทุกข์ขมขื่นเกินไป ดังนั้นเขาจึงหนีไปสู่อีก
โลกแห่งความฝัน 

                                                 

 1ชัชพล เกียรติขจรธาดา, 500 ล้านปีของความรัก, เล่ม 1 (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชช่ิง, 
2556), 83-91. 



6 
 

 
 

ทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ / ความคิดในด้านปรัชญา 
 มนุษย์ทุกคนย่อมมีกิเลสอยู่ในตัวเอง ได้แก่ ความโลภ ความโกรธ ความหลง ขึ้นอยู่กับแต่ละ
บุคคลว่าจะสามารถควบคุมกิเลสเหล่านี้ได้ดีพอแค่ไหน บางคนอาจปล่อยให้กิเลสครอบงำจิตใจ 
บางคนอาจจัดการกับกิเลสได้ดี   
 กิเลสคือ สารพิษที่ท าลายร่างกายและจิตใจเรา และยังเป็นต้นเหตุของความเครียด “กิเลส
ทั้งหมดเป็นเพียงภาพลวงตาที่ใจสร้างขึ้นมาในหัว กล่าวคือ สิ่งเหล่านั้นห่างไกลจากความรู้สึกแท้จริงที่
ปรากฏจริงที่ปรากฎจริงตรงหน้า ปล่อยให้ความโลภ ความโกรธ ความหลง กลิ้งขลุกๆ อยู่ในสมองและ
สมมตสิิ่งปลอบใจขึ้นมาในหัว”2  
 ซึ่งข้าพเจ้าเองมองว่า ความสวยงามของสรีระเพศหญิงนั้น เป็นเพียงแค่กิเลสที่ก่อตัวขึ้นมา 
ส่งผลให้เกิดความใคร่ ความหลง และความต้องการที่มากเกินความพอดีในเพศชาย ถึงอย่างไรก็ตาม 
กิเลสเหล่านี้เมื่อเกิดข้ึนมาก็เป็นแค่ห้วงอารมณ์หนึ่งของจิตใจ ไม่นานก็สลายหายไปตามกฎไตรลักษณ์  
 กฎไตรลักษณ์ (three characteristics of existence) หมายถึง สภาพที่เป็นปกติหรือเป็นไป
ตามธรรมชาติ ทุกสิ่งบนโลกล้วนเป็นไปตามกลไกลของธรรมชาติ  เป็นสัจธรรมทางพระพุทธศาสนา
ที่สอนให้เข้าใจความเป็นไปของมนุษย์ ตระหนักรู ้และเกิดความเข้าใจในช ีวิต ประกอบด้วย 3 ประการ 
 1. อนิจจัง / อนิจจตา (impermanence) คือ ความไม่เที่ยงแท้ ความไม่คงอยู ่ถาวรที่แน่นอน 
ความไม่คงอยู่ ในสภาพเดิมตลอดไป  ภาวะที่ เกิดขึ้นแล้ ว เสื่ อมสลายแปรปรวนไป กล่ าวคือ 
ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกล้วนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
 2. ทุกขัง / ทุกขตา (stress and conflict) คือ ความเป็นทุกข์ ความผิดหวังไม่เป็นไปตามที่
ต้องการ กล่าวคือ สิ่งที่มีองค์ประกอบจากปัจจัยต่างๆ ที่ ไม่สามารถด ารงอยู่ตามสภาพเดิมได้  
มีเปลี่ยนแปลง เสื่อม ถอย สลายไปตามกาลเวลา 
 3. อนัตตา / อนัตตตา (soullessness) คือ ความไม่ใช่ตัวตนหรือไม่มีตัวตนแท้จริงของสรรพ-
สิ่ง ไม่สามารถควบคุมอยู่ได้ตามความมุ่งหมายของตน3 
 
 
 

                                                 

 2Ryunosuke Koike, ณิชากร อุปพงษ ์แปล, ฝึกให้ไม่เผลอ, (กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2560), 6-7. 
 3Admin, ไตรลักษณ์, เข้าถึงเมื่อ 13 เมษายน 2561, เข้าถึงได้จาก http://thaihealthylife/ไตรลักษณ์/ 
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อิทธิพลที่ได้รับจากงานศิลปกรรม 
 งานศิลปนิพนธ์ชุดนี้  ได้รับอิทธิพลจากงานศิลปินของลัทธิโพสอิมเพรสชั่นนิสม์  (Post 
Impressionism) และลัทธิเซอเรียลิสม์ (Surrealism Art) เป็นการแสดงออกอย่างเสรีของจิตไร้ส านึก
อย่างแท้จริง โดยเชื่อว่า ส านึกของคนเรายังเห็นว่า ความฝัน คือ ความบริสุทธิ์ ความป่าเถื่อนยังหลบอยู่ใน
จิตใจของมนุษย ์และจิตใต้ส านึกนี้จะระเบิดออกมาได้ทุกขณะ ถ้าปราศจากการควบคุม อีกท้ังงานในลัทธินี้  
ยังตอบสนองเรื่องของความงาม เส้น สี รูปทรง และความรู้สึกของผู้สร้างที่อยู่ภายในจิตไร้ส านึกที่แสดง
ออกมาให้ผู้ชมได้รับรู้ โดยข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลของ Paul Cézanne และ Till Rabus 
 Paul Cézanne (1839 - 1946) 
 พอล ศิลปินชาวฝรั่งเศส งานของเขามีความโดดเด่นในยุค โพสอิมเพรสชั่นนิสม์ (Post 
Impressionism) จากผลงานของเขามีความน่าสนใจในการจัดหุ่นนิ่งที่ดูแล้วมีความสมบูรณ์ ทาง
องค์ประกอบอย่างมากและยิ่งไปกว่านั้นคือ งานของเขาแสดงออกผ่านทีแปรงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว  
เพ่ือสื่อสารให้ผู้ชมเห็นถึง “การสร้าง” ภาพมากกว่า “การวาด” ภาพ  
  

 
 
ภาพที ่1 ศิลปิน Paul Cézanne 
 ชื่อผลงาน Table, Napkin, and Fruit (A Corner of the Table)  
 ปีที่สร้าง 1895 
 เทคนิค สีน้ ามันบนผ้าใบ  
 ขนาด  47 X 56 ซม.  
ที่มา : http://www.theartstory.org/artist-cezanne-paul-artworks.htm#pnt_6 
  

http://www.theartstory.org/artist-cezanne-paul-artworks.htm#pnt_6
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 งานของ Paul Cézanne นั้นได้มีอิทธิพลในด้านการจัดวางองค์ประกอบศิลป์ (Composition) 
ต่อการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า ในเรื่องของการจัดวางหุ่นนิ่ง ที่ให้ความรู้สึกมีชีวิตชีวา รู้สึกมีมวล
อากาศ ไม่ทึบตัน อีกทั้งการวางจังหวะของผ้านั้นในรอยยับยังให้ความรู้สึกถึงความนุ่มของผ้า ในเรื่องของ
การใช้สี ถึงแม้ว่างานของ Paul จะไม่ได้ใช้สีโทนเดียวเช่นงานของข้าพเจ้า แต่เขาก็สามารถท าให้งานมี
ความดึงดูดผู้ชมได้โดยใช้สีคู่ตรงข้ามที่ตัดกันอย่างชัดเจนอีกด้วยภาพแสดงเปรียบเทียบงานของ  Paul 
Cézanne กับงานของข้าพเจ้า 
 

 
 
ภาพที ่2 ภาพแสดงประกอบเปรียบเทียบงานศิลปินกับงานตัวเอง 
 
 Till Rabus (1975 - ปัจจุบัน) 
 ทิว ลาบัส ศิลปินชาวสวิสแลนด์ ผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านการเขียนภาพ ไฮเปอร์เรียวลิส 
(hyper realism) ผลงานของเขาเป็นการสะท้อนค่านิยมของคนในสังคม อีกทั้งศิลปินยังใช้สัญลักษณ์ 
(Symbol) ในการแสดงออก นอกจากนี้ศิลปินยังจัดวัตถุรอบตัวที่ไม่มีชีวิตให้อยู่ในรูปแบบที่เร้าใจอีกด้วย 
 งานของ Till Rabus ได้ส่งอิทธิพลและแรงบันดาลใจทั้งในด้านของรูปทรงที่มีความหมายต่อ
วัตถุ และความหมายของงานซ้อนความหมายของเรื่องเพศไว้ในงาน โดย Till Rabus หยิบยกเอาถุงยาง
ซึ่งสื่อความทางเพศอย่างชัดเจนตรงไปตรงมา  
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ภาพที ่3 ศิลปิน Till Rabus 

ชื่อผลงาน Condoms in public toilet  
ปีที่สร้าง  2009 
เทคนิค Oil on canvas  
ขนาด  160 X 230 ซม. 

ทีม่า : http://www.tillrabus.ch/paintings.php?condoms-in-public-toilet 
 
 อีกทั้งศิลปินยังใช้รูปแบบผลงานเหมือนจริงในการสื่อสารทางศิลปะอีกด้วย โดยข้าพเจ้ามอง
ว่าศิลปินนั้นต้องการสื่อสารถึงค่านิยมของคนในสังคมปัจจุบัน  ที่มองเรื่องเพศเป็นเรื่องธรรมชาติ  
เหมือนกับที่ตัวข้าพเจ้าเช่นกัน โดยข้าพเจ้าเลือกท่ีจะหยิบยกเอาวัตถุของแก้ว มาใช้ในการแสดงออก 
 

http://www.tillrabus.ch/paintings.php?condoms-in-public-toilet


10 
 

 
 

 
 
ภาพที ่4 ภาพแสดงประกอบเปรียบเทียบงานศิลปินกับงานตัวเอง 
 
Pieter Claesz (1597 - 1661) 
 จิตรกรชาวดัตช์ ผู้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการเขียนภาพเหมือนจริงในยุคนั้น เขาใช้ชีวิตอย่าง
เรียบง่าย เขาจึงแสดงออกถึงความเรียบง่ายนี้ผ่ านการเขียนภาพอาหารในแต่ละมื้อของเขา 
โดยส่วนใหญ่จะเขียนภาพอาหารเช้า ที่มีแสงอุ่นๆ เป็นบรรยากาศ ผสานกับสีที่ใช้ที่เรียบง่ายเช่นกัน 
โดยงานเขียนของเขาจะเล่นกับแสงบนวัตถุที่มีลักษณะเฉพาะตัว เช่น แก้วไวน์ มีด แผ่นโลหะ ขนมปัง 
ชาผลเบอร์รี่ 
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ภาพที ่5 ศิลปิน Pieter Claesz 

ชื่อผลงาน A Still-Life with a Roemoer, a Pheasant, a Silver Salt-Cellar with a 
Stoneware Jug, fruits and bread on a white cloth  

ปีที่สร้าง  1625 
เทคนิค   สีน้ ามันบนผ้าใบ 
ขนาด  49.8X74.8 ซม. 

ที่มา : http://www.koetsergallery.com/Pieter-Claesz-Berchem-1596-1660-Haarlem-Still-Life- 
 with-Roemer-Pheasant-Silver-Salt-Cellar-with-Stoneware-Jug-fruits-and-bread-white- 
 cloth-esktopDefault.aspx?tabid=6&tabindex=5&objectid=603222&categoryid=11996 
 
 งานของ Pieter Claesz เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าเป็นอย่างยิ่งใน
เรื่องของบรรยากาศในภาพที่ส่งเสริมให้วัตถุมีความโดดเด่นมากเป็นพิเศษ เช่น แสงในบรรยากาศฉากหลัง
ที่ท าให้รู้สึกถึงความนิ่มนวล มีชีวิตชีวา แสงและเงาเหล่านั้นเมื่อมากระทบกับวัตถุต่างๆที่อยู่บนโต๊ะ เช่น 
แก้ว มีด ขนมปัง ผลไม้ ท าให้รู้สึกสดชื่น อีกท้ังศิลปินเขียนภาพได ้อย่างละเอียดอ่อนมาก ส่งผลให้ข้าพเจ้า
ใส่ใจในรายละเอียดของความเป็นพ้ืนผิวต่างๆ ในงาน เช่น พ้ืนผิวผ้า ที่ศิลปินเขียนแล้วให้ความรู้สึกนุ่ม

http://www.koetsergallery.com/Pieter-Claesz-Berchem-1596-1660-Haarlem-Still-Life-
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เหมือนผ้า แก้ว และความใสของแก้วที่ศิลปินเขียน ยังส่งผลให้ข้าพเจ้าเข้าใจการเขียนแก้วว่าเขียนอย่างไร
ให้เกิดความรู้สึกใส เขียนอย่างไรให้ความรู้สึกแข็ง  
 

 
 
ภาพที ่6 ภาพแสดงประกอบเปรียบเทียบงานศิลปินกับงานตัวเอง 
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บทที ่3 
 

การด าเนินงานและองค์ประกอบในการสร้างสรรค์ 
 

 ในผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ข้าพเจ้าก าหนดให้งานอยู่ในรูปแบบศิลปะภาพพิมพ์ เทคนิคสกรีน   
2 มิต ิโดยมีลักษณะเป็นหุ่นนิ่ง (Still life) เหมือนจริง เพ่ือให้ผลงานแสดงออกถึงอารมณ์ ความรู้สึก ความ
ลุ่มหลงในความงาม  ของเพศชายที่มีต่อเพศตรงข้าม  ในสังคมที่ ได้พบเจอในชีวิตประจ าวัน 
โดยเริ่มต้นจากการสังเกตความงามในสรีระ ส่วนเว้า ส่วนโค้งต่างๆ ของผู้หญิง และแก้วน้ า น าแข็ง 
ผ้าสีแดงที่ให้อารมณ์รู้สึกถึงความเร้าร้อน ยั่วยวน มาเป็นต้นแบบในการร่างภาพ โดยน าหุ่นนิ่งเหล่านั้นมา
จัดองค์ประกอบทางศิลปะเพ่ือให้ภาพเกิดความสวยงามและความสมบูรณ์มากที่สุด และใช้เป็นต้นแบบใน
การสร้างสรรค์ผลงานภายใต้กระบวนการภาพพิมพ์ที่สร้างด้วยวิธีการเขียนมือ ( Hand-Drawn Stencil )  
 
ก าหนดรูปแบบและวิธีการสร้างสรรค์  
 เนื้อหาสาระ 
 ในผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้นั้นข้าพเจ้ามุ่งเน้นที่จะน าเสนอถึงกามอารมณ์ที่อยู่ในเพศชายที่มีต่อ
ความงามในสรีระของผู้หญิงจากประสบการณ์ที่ได้พบเจอในสังคม ซึ่งข้าพเจ้ามองว่าอารมณ์ทางเพศที่เกิด
ขึ้นมานั้น เป็นเพียงความต้องการแค่ชั่วขณะหนึ่ง  หากไม่ได้รับสิ่งเล้า หรือแรงกระตุ้นทางอ่ืนแล้ว 
อารมณ์ความรู้สึกต่างๆ ก็จะสลายไป เปรียบดัง “น้ า” ที่ก่อเกิดขึ้นเป็นมวลจะเป็น “น้ าแข็ง” 
หากไม่ได้รับความเย็นอย่างต่อเนื่องน้ าแข็งก็ละลายกลับคืนสู่สภาพดังเดิม 
 รูปแบบผลงาน 
 น าเสนอผลงานผ่านกระบวนการภาพพิมพ์ตะแกรงไหม  (Silkscreen) ภายใต้รูปแบบหุ่นนิ่ง
เหมือนจริง โดยอาศัยการใช้สัญลักษณ์ (Symbol) มาเปรียบเทียบความหมายโดย น้ าแข็งรูปทรงผู้หญิง 
ที่ข้าพเจ้าได้น ามาใช้ในงานนั้นเปรียบสเหมือนอารมณ์ของข้าพเจ้าที่มีต่อผู้หญิงที่มีรูปร่างสวยงาม น่า
หลงใหล หากแต่อารมณ์ที่เกิดขึ้นมาเหล่านั้น เป็นเพียงแค่ชั่วขณะหนึ่งของความรู้สึก ไม่นานก็ละลาย
หายไป ดั่งน้ าแข็งที่ไม่สามารถคงสภาพได้สุดท้ายก็ต้องละลายกลับไปเป็นน้ าเช่นกัน และการใช้ผ้าสีแแดง
ในการจัดวาง เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงความร้อนแรง
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 เทคนิค 
  ข้าพเจ้าเลือกใช้กระบวนการภาพพิมพ์ตะแกรงไหม (Sikscreen) ด้วยวิธีการเขียนด้วยมือ 
(Hand -Drawn Stencil) โดยการสร้างแม่พิมพ์การเขียนด้วยมือนี้จะใช้ดินสอไขสีด าในการวาดเส้นเพ่ือท า
ให้เกิดลายเส้นและใช้สีอะคิลิคระบายในส่วนที่เป็นพ้ืนระนาบ เพ่ือให้ผลงานตอบสนองกับความต้องการใน
การแสดงออกมากที่สุดจึงต้องใช้ความละเอียดอ่อนในการเขียนโดยวิธีการเขียนของข้าพเจ้านั้นจะใช้
วิธีการแยกน้ าหนักสีและน้ าหนักอ่อนแก่ (Tone) และพิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์เชื้อน้ าลงบนกระดาษ 
 
ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน 
 ขั้นตอนการค้นคว้าข้อมูล 
 เริ่มต้นจากการวิเคราะห์ถึงความงามในผู้หญิงจากประสบการณ์จริง สื่อสารสนเทศต่างๆ โดย
ผู้หญิงจะมีความงามจากส่วนเว้า ส่วนโค้ง ที่เกิดมาจากรูปทรงกระบอก ประกอบรวมกับ รูปทรงกลม 
และเม่ือรูปทรงเหล่านั้นมารวมกันอย่างพอดีก็จะก่อเกิดเป็นความงามอย่างสมบูรณ์ 
 นอกเหนือจากสรีระผู้หญิงที่ใช้แทนสัญลักษณ์ความงาม ความหลงใหล ความปราถนา 
เร้าร้อนนี้แล้ว ยังสามารถใช้ แก้วไวน์ ต่างๆ เป็นส่วนประกอบได้อีกด้วย เนื่องจากแก้วไวน์ยังให้ความรู้สึก
ถึงอารมณ์ทางเพศที่ยั่วยวนเพศตรงข้ามอย่างมีเสน่ห์  อีกทั้งผ้าที่ใช้เป็นสีแดงแสดงถึงพลังอันเร้าร้อน 
และกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ น่าตื่นเต้น ช่วยกระตุ้นการเผาผลาญในร่างกาย เพ่ิมอัตราการหายใจ 
โดยสามารถแบ่งประเภทสีแดงได้ดังนี้ 
 1. สีแดงสด ช่วยให้รูปภาพดูเด่น ใหญ่ สื่อถึงความเข้มแข็ง มีพลัง ความโกรธ กิเลส หมกมุ่น
ทางเพศ กล้าหาญ ร้อนแรง  
 2. สีแดงเข้ม สื่อถึงความมุ่นมั่น ความคลั่งไคล้ ความโกรธ ความตึงเครียด ความเป็นผู้น า 
ความโหยหา 
   3. สีแดงเลือดนก สื่อถึงความลังเล1   

                                                 

 1Naneur, สีมีอิทธิพลต่ออารมณ์และความรู้สึกของเราจริงหรือ, เข้าถึงเมื่อ 10 เมษายน 2561, เข้าถึงได้
จาก http://www.wynnsoftstudio.com/สีมีอิทธิพลต่ออารมณ์และความรู้สึกของเราจริงหรือภาค1?langu 
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ภาพที ่7 ภาพต้นแบบแสดงสรีระผู้หญิง 
ที่มา : https://www.facebook.com/cupemag/photos/a.1591241007647991.1073745295.958 
865924218839/1591241474314611/?type=3&theater 

 

 
 

ภาพที ่8 ภาพต้นแบบแสดงสรีระผู้หญิง 
ที่มา : https://www.facebook.com/cupemag/photos/a.1591241007647991.1073745295.958 
865924218839/1591241474314611/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/cupemag/photos/a.1591241007647991
https://www.facebook.com/cupemag/photos/a.1591241007647991.1073745295
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ภาพที ่9 รูปทรงในผลงาน 

 
 การจัดองค์ประกอบศิลป์ในผลงาน 
 รูปทรง (Form) 
 รูปทรงที่ใช้ในงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้จะใช้รูปทรงอินทรียรูป (Organic Form) กล่าวคือ “รูปทรงของ 
สิ่งมีชีวิต หรือลักษณะคล้ายสิ่งมีชีวิต มีโครงสร้างประกอบขึ้นด้วยการขยายตัวและผนึกตัวของเซลล์ต่างๆ 
ได้แก่คน สัตว์ พืช” ข้าพเจ้าเลือกใช้รูปทรงที่ให้ความรู้สึกอ้อนช้อย เพ่ือให้เกิดความรู้สึกถึงความเป็นผู้หญิง 
ที่ดูแล้วสบายตา มีการรับกันของรูปทรงไม่ขัดแย้ง เช่นการรับกันของสรีระผู้หญิง และรูปทรงของแก้ว
ต่างๆ โดยส่วนใหญ่รูปทรงทั้งหมดจะมาจากรูปทรงกระบอกและทรงกลม เพ่ือให้งานมีความรู้สึกลื่นไหล 
ส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกของผู้ชมให้รู้สึกคล้อยตาม และการใช้รูปทรงของผ้า จะเป็นรูปทรงอิสระ 
ท าให้รู้สึกถึงความนุ่ม เพ่ือให้สอดคล้องกับรูปทรงสรีระผู้หญิง 
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ภาพที ่10 รูปทรงในผลงาน 
  
  



18 

 

 
 

 
 
ภาพที ่11 รูปทรงในผลงาน 
 
 พื้นที่ว่าง (space) 
 พ้ืนที่ว่าง เป็นทัศนธาตุที่มองไม่เห็น จะปรากฏตัวก็ต่อเมื่อมีทัศนธาตุอ่ืนมาก าหนดรูปร่าง 
ที่ว่างจึงเปรียบเสมือนสนามที่ทัศนธาตุอ่ืน ๆ สามารถแสดง หรือปรากฏตัวในบทบาทของรูปทรง2 
ข้าพเจ้าได้ก าหนดให้งานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ มีพ้ืนหลังเป็นที่ว่างเพ่ือให้เกิดอากาศภายในงานรูปสึกถึงความ
เป็นหุ่นนิ่งที่ว่างอยู่โดยใช้ที่ว่างเป็นตัวโอบล้อมหุ่นนิ่ง 
 
 
 

                                                 

 2ชลูด นิ่มเสมอ, องค์ประกอบศลิปะ, ( กรุงเทพ : อมรินทร์, 2554 ), 88. 
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ภาพที ่12 พ้ืนที่ว่างในผลงาน 
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ภาพที ่13 พ้ืนที่ว่างในผลงาน 
  
 สี (Color) 
 สีที่ใช้ในงานจะใช้ “สีเอกรงณ์ (Monochrome) คือ การใช้สีสีเดียวที่มีน้ าหนักอ่อนแก่หลาย
ล าดับเป็นการใช้สีกลมกลืนแบบสีเดียว” โดยทั้งงานข้าพเจ้าเลือกใช้สีเดียวเป็นหลัก เทียบได้ 80 
เปอเซ็นต์ของงาน เพ่ือให้เกิดเอกภาพ ส่งผลให้เกิดพลังของสี และสีที่ข้าพเจ้าเลือกใช้ จะใช้แดงสด 
เพ่ือสะท้อนถึงความร้อนแรง ยั่วยวน ท าให้ดึงดูดสายตาผู้ชมได้อย่างมาก และเลือกใช้สีด าเป็นบรรยากาศ 
เพ่ือให้เกิดความหนักแน่น มีพลัง ส่งเสริมกับสีแดงซึ่งเป็นสีโทนร้อน 
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ภาพที ่14 สีที่ใช้ในผลงาน 
 
 พื้นผิว (Texture) 
 ลักษณะพ้ืนผิว (Texture) ที่ใช้ในงานจะใช้พ้ืนผิวเรียบ โดยจะแยกออกเป็น 4 พ้ืนผิว 
เริ่มจากพ้ืนผิวของไม้ที่ใช้มีอยู่ในงานเพียง 10% เพ่ือเป็นองค์ประกอบในส่วนของโต๊ะโดยใช้ผ้าคลุมทับ 
พ้ืนผิวของผ้านั้นจะเป็นพ้ืนผิวที่เรียบเพ่ือให้เกิดความรู้สึกนุ่ม มีรอยยับบ้างเพ่ือให้รู้สึกถึงความอ่อนช้อย
ของผ้าและในส่วนของพ้ืนผิวน้ าแข็ง จะเห็นได้ชัดถึงความใส สามารถมองทะลุได้ แต่จะไม่เหมือนพ้ืนผิว
ของแก้วที่มีความใสเช่นกัน แต่ทว่าพ้ืนผิวของแก้วนั้นจะมีความเป็นวัตถุที่มีโครงสร้างกว่าจึงท าให้มคีวาม
มีความแตกต่างกับพ้ืนผิวของน้ าแข็ง ที่จะรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวภายในเพราะน้ าที่ก่อตัวเป็นน้ าแข็ง
นี้ก าลังละลายตลออดเวลา จึงให้ความรู้สึกไม่นิ่ง 
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ภาพที ่15 พ้ืนผิวในผลงาน 
 
 ค่าน้ าหนักอ่อน-แก่ของแสงและเงา (Tone) 
 น้ าหนัก คือ ความอ่อนแก่ของบริเวณที่ถูกแสงสว่าง และบริเวณที่เป็นเงาของวัตถุ โดยใน
ผลงานนี้จะมจีะมีน้ าหนักตั้งแต่อ่อนไปจนถึงแก ่โดยใช้น้ าหนักกลางเป็นส่วนประกอบหลักของภาพเพ่ือให้
สามารถแบ่งแยกระยะหน้าหลังได้อย่างชัดเจน จึงเลือกใช้น้ าหนักเข้มเป็นพ้ืนหลัง ซึ่งสามารถส่งเสริมให้ตัว
วัตถุดิบเกิดให้ตัววัตถุเกิดความคมชัดขึ้นและเพ่ือให้วัตถุที่เป็นแก้ว และน้ าแข็งเกิดความใสจึงต้องใช้
น้ าหนักสว่างสุดเป็นส่วนประกอบเล็กน้อย 
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ภาพที ่16 ค่าน้ าหนักในผลงาน 
 
ขั้นตอนการแสดงออกด้วยเทคนิควิธีการ 
 การหล่อน้ าแข็งเพื่อใช้ในการสร้างภาพร่าง (Sketch) 
 เริ่มต้นการหล่อน้ าแข็งเพ่ือให้เกิดเป็นรูปทรงสรีระผู้หญิง ด้วยการปั้นรูปทรงที่ต้องการ โดยยึด
หลักทางกายวิภาคที่เหมือน เพ่ือให้เกิดความสมจริงสามารถดึงอารมณ์ผู้ชมให้รู้สึกตามได้อย่างครบถ้วน  
แต่จ าลองสัดส่วนให้เล็กกว่าสัดส่วนจริงเพ่ือให้วางคู่กับวัตถุอ่ืนๆ ได้อย่างลงตัว และเมื่อปั้นเสร็จ 
ก็น าไปหล่อแม่พิมพ์ด้วยปูนพลาสเตอร์ จากนั้นจึงน าไปใส่น้ าและน าไปแช่ทิ้งไว้ในตู้เย็นเพ่ือให้น้ า  
แข็ งตั วขึ้น เป็นรูปทรงสรี ระผู้ หญิ งตามต้องการ  และเมื่ อได้น้ าแข็ งรูปทรงสรี ระผู้ หญิ งแล้ ว 
น ามาเกล่าอีกที่หนึ่งเพื่อเก็บรายละเอียดอีกครั้งจึงสมบูรณ์ 
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ภาพที ่17 การท าแม่พิมพ์น้ าแข็ง 
 
 การสร้างภาพร่าง (Sketch) 
 ขั้นตอนในการร่างภาพนั้น เริ่มต้นจากการจัดวางแก้วและน้ าแข็งบนผ้าและเลือกหามุมที่มี
องคป์ระกอบงดงามที่สุดและสมบูรณ์ที่สุด โดยยึดหลักองค์ประกอบศิลป์เป็นหลัก ประกอบด้วย จุดเด่น 
จุดรอง และส่วนเติมเต็ม เพ่ือให้เกิดภาพท่ีงดงามที่สุดจึงต้องลองจัดวางในหลายๆ แบบและเปลี่ยนมุมมอง 
จากซ้ายไปขวาเพื่อหามุมท่ีใช่ที่สุด 
 

 
 
ภาพที ่18 การสร้างภาพร่าง  
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ภาพที ่19 การสร้างภาพร่าง  
 
เทคนิคภาพพิมพ์สกรีน (Screen Printing) 
 การพิมพ์ลายฉลุ (Stencil Process) เปรียบเสมือนพ้ืนฐานของการพิมพ์สกรีน (Screen 
printing) ซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ และได้มีการคิดค้นพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จนกลายมา
เป็นการพิมพ์สกรีน (Screen Printing) จวบจนทุกวันนี้ ข้าพเจ้าได้เลือกวิธีการพิมพ์สกรีน (Screen 
Printing) มาเป็นสื่อในการแสดงออกทางศิลปะ เนื่องจากกระบวนการพิมพ์นี้มีความน่าสนใจและสามารถ
ตอบโจทย์ข้าพเจ้าได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเก็บรายละเอียดต่างๆ หรือแม้กระทั่งในส่วนของ 
สีต่างๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการได้เป็นอย่างดี 
 การเตรียมอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์สกรีน 
 1. กรอบสกรีน (Screen Frames) กรอบสกรีนมีหลากหลายชนิด เช่น กรอบไม้ กรอบ
อลูมิเนียมหรือ กรอบเหล็ก ซึ่งข้าพเจ้าเลือกใช้กรอบอลูมิเนียม เนื่องจากมีน้ าหนักเบา ทนทานในการ
ใช้งาน 
 2. ผ้าสกรีน ( Screen Mesh) เส้นใยที่ใช้ในการทอผ้าเพ่ือน ามาขึงกับกรอบสกรีน ควรใช้ผ้า
ที่เส้นเล็ก เพ่ือเก็บรายละเอียดในงานได้อย่างครบถ้วน โดยข้าพเจ้าเลือกใช้ผ้าสกรีนโพลีเอสเตอร์  
(Polyester) ซึ่งเป็นผ้าที่มีช่องห่างระหว่างกันไม่มากจึงเหมาะแก่การน ามาใช้พิมพ์สกรีน 
 3. การขึงผ้าสกรีน (Stretching) การขึงผ้าสกีนนั้นมี 2 วิธีด้วยกัน คือ การขึงด้วยมือ และ  
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การขึงด้วยเครื่อง ซึ่งการขึงด้วยเครื่องจะได้แม่พิมพ์สกรีนตึงสม่ าเสมอกันมากกว่าการขึงด้วยมือ 
 4. ยางปาดสกรีน (Squeegee) ยางท่ีผลิตจากพลาสติกสังเคราะห์โพลียูรีเทรน (Polyurethane)  
ใช้ส าหรับปาดหมึกพิมพ์ผ่านแม่พิมพ์ลงวัสดุรองรับ ซึ่งมีหลากหลายประเภท เช่น ยางปาดรูปตัววี เหมาะ
ส าหรับงานพิมพ์ผ้า, วัสดุทรงกลม หรือยางปาดแหลมข้างเดียว เหมาะส าหรับงานพิมพ์ บนวัสดุผิวแข็ง
และยางปาดรูปตัวยูหรือสี่เหลี่ยม เหมาะส าหรับงานพิมพ์บนกระดาษ ข้าพเจ้าจึงเลือกใช้ยางพิมพ์ชนิดนี้
มาใช้ในการท างาน 
 5. ด้ามจับยาง (Handles for Squeegee) ด้ามจับยางมี 2 ชนิด คือด้ามจับชนิดไม้ และด้าม
จับชนิดอลูมิเนียม ข้าพเจ้าเลือกใช้แบบอลูมิเนียมเนื่องจากมีน้ าหนักท่ีเบากว่า 
 6. รางปาด (Emulsion Coater) ใช้ส าหรับปาดเคลือบกาวอัดบนแม่พิมพ์สกรีน 
 7. เกรียง ใช้ส าหรับคนกาวอัดกับน้ ายาไวแสง และ คนสี 
 8. ตัวจับบล๊อกสกรีน ใช้ในขั้นตอนการพิมพ์งาน โดยยึดระหว่างบล๊อกสกรีนกับโต๊ะพิมพ์งาน 
จะยึดในฝั่งที่พิมพ์งานเข้าหาตัวเพื่อไม่ให้กระดาษเคลื่อน 
 9. ตู้ฉายแสง ส าหรับฉายแสงอุลตร้าไวโอเลต (UV) ใช้แสงจากไฟเมทัลฮาไลด์ ไฟซีนอน และ
ไฟเมอคิวรี เพ่ือให้ภาพปรากฏตามฟิลม์ต้นแบบโดยเก็บรายละเอียดได้ดี 
 10. ตู้อบแม่พิมพ์สกรีน ใช้ส าหรับอบบล๊อกสกรีนหลังจากปาดกาวอัด เพ่ือให้แห้ง โดยไม่ให้
ฝุ่นตกลงบนบล๊อกสกรีนและเพ่ือกัดแสง UV 
  11. ห้องมืด จะเป็นห้องที่ปราศจากแสงอุลตร้าไวโอเลต (UV) เพ่ือใช้ในการอัดบล๊อกแม่พิมพ์ 
 12. วัสดุเพ่ิมเติมส าหรับขั้นตอนการเตรียมพิมพ์ ต่างๆ เช่น กระดาษ Farbiano, ตัวฉากเข้า
ต าแหน่งกระดาษทั้ง 3ด้าน (Register Mark), เทปพลาสติก, ดินสอ, คัตเตอร์, ไม้บรรทัด, นิตโต้เทป, 
กระป๋องพลาสติกเพ่ือใช้ผสมสี, ผ้าสะอาด, ยางลบ 
 13. วัสดุเพ่ิมเติมส าหรับขั้นตอนการล้างท าความสะอาดแม่พิมพ์ เช่น ฟองน้ านุ่ม, ถุงมือยาง, 
ผ้ากั้นเปื้อน, เครื่องฉีดน้ าแรงดันสูง 

14. วัสดุเพ่ิมเติมส าหรับขั้นตอนการเขียนแม่พิมพ์ ได้แก่ แผ่นฟิล์มใสที่มีพ้ืนผิวขรุขระ ความ
หนา 0.035 มิลลิเมตร, ฟองน้ าแบบแผ่น, ดินสอไข, ปากกาเขียนซีดี, สีอะคิลิค, หมึกจีน ,พู่กัน, เทปใส 3 
M, คัตเตอร์ 

15. กาวอัด ( Emulsion ) กาวอัดมีหลายประเภทแต่ที่นิยมใช้กันคือชนิดเหลวผสมกับน้ ายาไว
แสง 



27 

 

 
 

16. น้ ายาไวแสง ส าหรับใช้ผสมกับกาวอัด มีทั้งแบบส าเร็จรูปและแบบผงที่ต้องผสมกับน้ าเย็น 
และเขย่าจนละลายก่อนใช้ 

17. หมึกพิมพ์เชื้อน้ า ( Water-Based Color ) คือหมึกพิมพ์ที่ผสมและล้างออกด้วยน้ า เหมาะ
ส าหรับใช้พิมพ์บนผ้าและกระดาษ ประกอบด้วย สีจม (หมึกสีกึ่งโปร่งแสง) สีลอย สีนูน สียาง (หมึกพิมพ์
ทึบแสง) และเคมีส าหรับผสมหมึกพิมพ์ แป้งน้ า มีส่วนผสมกาวไบเดอร์ เพ่ิมการยึดเกาะกับวัสดุรองรับ 
สามารถเจือจางสีให้อ่อนใสและเพ่ิมเนื้อหมึกให้เหลวเพ่ือง่ายต่อการพิมพ์ 

18. หมึกพิมพ์เชื้อน้ ามัน ( Oil-Based Color ) คือ หมึกพิมพ์ที่ผสมและล้างออกด้วยน้ ามัน มี
หลายชนิด สามารถพิมพ์ลงบนวัสดุที่มีพ้ืนผิว ขรุขระ, หยาบ, มัน, ด้าน เช่น หมึกพิมพ์ส าหรับพิมพ์พลาสติก 
แก้ว โลหะ กระจก เป็นต้น โดยมีน้ ามันกันตันส าหรับผสมเพื่อให้สีเหลวขึ้น 

19. แอสฟัลตัม ( Asphaltum ) มีลักษณะเป็นผงละเอียดสีด า วิธีใช้ต้องผสมกับน้ ามันสน 
แล้วน าไปคนให้เป็นเนื้อเดียวกัน ส าหรับเขียน ระบาย เพ่ือปิดผ้าสกรีนด้วยวัสดุเชื้อน้ ามัน ( Block-Out ) 

20. น้ ายาล้างคราบหมึกพิมพ์ ( Screensolve ) มีลักษณะเป็นครีมเนื้อข้น ใช้ส าหรับล้าง
คราบหมึกที่ตกค้างบนแม่พิมพ์ โดยใช้แปรงขนนุ่มทาลงบนแม่พิมพ์โดยไม่ให้น้ ายาโดนกรอบแม่พิมพ์  
เพราะจะท าให้กาวที่ยึดกับกรอบแม่พิมพ์หลุด และท้ิงไว้ประมาณ 30 นาท ีแล้วฉีดออกด้วยเครื่องฉีดน้ าที่
มีแรงดันสูง 

21. ผงล้างแม่พิมพ์ ( Screenstrip Power ) มีลักษณะเป็นเกล็ดละเอียดสีขาว โดยใช้ผสมกับ
น้ าเปล่า อัตราส่วน 1ช้อนชา กับ น้ าเปล่า 1ลิตร 

22. น้ ามันทินเนอร์ ส าหรับล้างคราบหมึกที่ตกค้างบนแม่พิมพ์ และใช้เช็ดโต๊ะพิมพ์งาน 
23. ผงซักฟอก ใช้ในขั้นตอนการล้างแม่พิมพ์ เพ่ือให้คราบสิ่งสกปรกออก และคราบสีที่ตกค้าง 

 อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างต้นแบบแม่พิมพ์ ( ภาพที่ 20 ) 
 1. คัตเตอร์ 
 2. หมึกเชื้อน้ ามัน 
 3. ปากกาเคมี 
 4. พู่กัน 
 5. ดินสอไขสีด า  
 6. สีอะคริลิคสีด า 
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ภาพที ่20 อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างต้นแบบแม่พิมพ์ 
 

 อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างต้นแบบแม่พิมพ์ ( ภาพที่ 21 ) 
 1. เกรียง 

 2. กาวอัด 
 3. ผงไวแสง 
 4. รางปาดกาวอัด 
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ภาพที ่21 อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างต้นแบบแม่พิมพ์ 
 

 อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างต้นแบบแม่พิมพ์ ( ภาพที่ 22 ) 
1. ยางปาด  
2. เทปพลาสติก 
3. ตัวจับบล๊อก 
4. เกรียง 
5. กระป๋องสีต่างๆ 
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ภาพที ่22 อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างต้นแบบแม่พิมพ์ 
 

 อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างต้นแบบแม่พิมพ์ ( ภาพที่ 23 ) 
 1. ผงซักฟอกและฟองน้ า 

 2. น้ ายาล้างบล๊อก 
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ภาพที ่23 อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างต้นแบบแม่พิมพ์ 
 
 การสร้างต้นแบบแม่พิมพ์ 
 การสร้างต้นแบบแม่พิมพ์สามารถสร้างได้อย่างหลากหลายวิธีการด้วยกัน  เช่น การสร้าง
แม่พิมพ์โดยไม่ใช้แสง (Non- Exposure) คือการเขียนตรงลงบนผ้าสกรีน ด้วยวิธีการเขียนไขกั้นหรือทา
แลคเกอร์, แอสฟัลตัม (Asphaltum) หรือการสร้างแม่พิมพ์โดยวิธีฉายแสง (Exposure) คือการสร้าง
แม่พิมพ์ด้วยวิธีเคลือบกาวอัดผสมกับน้ ายาไวแสง และท าให้เกิดภาพต้นแบบลงบนแม่พิมพ์สกรีน โดย
อาศัยการสร้างฟิลม์ต้นแบบ และน าแผ่นฟิลม์ต้นแบบวางทาบแม่พิมพ์ต้นแบบทับกับแม่พิมพ์สกรีน แล้ว
น าไปฉายแสงภายในห้องมืด จากนั้นน าไปอัดฉีดล้างด้วยน้ าเปล่า ส่วนที่ไม่ได้ถูกเขียนหรือกั้นให้ทึบแสง
กาวอัดจะกันไว้ไม่ให้หมึกพิมพ์ไหลผ่าน เมื่อกาวอัดแห้งสนิท จึงจะน าไปพิมพ์ได้ในกระบวนการต่อไป 
 ซึ่งข้าพเจ้าใช้วิธีการเขียนด้วยมือ (Hand-Drawn Stencil) คือการสร้างแม่พิมพ์ด้วยวิธีการ
ฉายแสง (Exposure) ด้วยวิธีการเขียนด้วยมือนั้นสามารถเก็บรายละเอียดได้อย่างครบถ้วนมากที่สุด 
และยังดูเป็นธรรมชาติ โดยเริ่มต้นจากการขยายแบบและน ามาแยกน้ าหนักส  เมื่อก าหนดจ านวนสีได้แล้ว 
จึงเริ่มลงมือเขียนฟิลม์ด้วยดินสอไข ไปทีละสี เมื่อเขียนเสร็จแล้วน าฟิลม์ต่อไปวางบนต้นแบบที่เดิมเพ่ือ
ไม่ให้เกิดการคาดเคลื่อนต าแหน่ง ควรใช้นิตโต้เทปติดบนแผ่นฟิลม์ การใช้ดินสอไขหรือสีอะคริลิคในการ
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ระบายลงบนฟิลม์นั้นจะต้องเขียนให้ทึบแสง เนื่องจากต้องใช้ในการฉายแสง หากไม่ทึบแสงจะฉายแสงไม่
ติด เพราะฉนั้นจึงต้องใช้ความปราณีตในการเขียนฟิลม์ และคอยระวังไม่ให้แผ่นฟิลม์สกปรก หากมีสิ่ง
สกปรกติดบนแผ่นฟิลม์จะท าให้ตอนฉายแสงกาวอัดอาจจะหลุดได้  และจะท าให้เวลาพิมพ์งานสีจะหลุด
รอดผ่านผ้าสกรีนได้ 
 ต้นแบบแม่พิมพ์ที่เขียนด้วยมือ (Hand-Drawn Stencil) 

1. สีด า 
2. สีแดงอ่อน 
3. สีเทาอ่อน  
4. สีแดง 
5. สีเทาเข้ม 
6. สีน้ าตาลอ่อน 

 7. สีน้ าตาลเข้ม 
 

 
 

ภาพที ่24 ต้นแบบแม่พิมพ์ที่เขียนด้วยมือ 
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ภาพที ่25 ภาพประกอบต้นแบบแม่พิมพ์เมื่อน ามาซ้อนกัน 
 
การสร้างแม่พิมพ์ 
   1. น าน้ าที่มีอุณหภูมิเท่าห้อง หรือ เย็นกว่าห้องมาผสมให้เข้ากับไวแสง จากนั้นคนให้เข้ากันทิ้ง
ไว้ ทิ้งไว้ประมาณ 30 นาทีเพ่ือรอให้ฟองอากาศท่ีลอยอยู่บนกาวอัดนั้นหายไป  
   2. ระหว่างรอน าบล๊อกสกรีนไปล้างน้ าเปล่าเพ่ือก าจัดคราบฝุ่นละอองและเช็คความเรียบร้อย 
ของบล๊อกสกรีน ผ้าไม่หย่อนจนเกินไป  
   3. น ากาวอัดเทลงบนรางปาดบล๊อกจากนั้นใช้มือข้างหนึ่งจับบล๊อกและมืออีกข้างปาดกาวอัด
จากล่างขึ้นบนทั้งสองด้านของบล๊อกให้เรียบร้อย และปาดเก็บกาวอัดท้ัง 2 ด้านอีกรอบหนึ่ง  
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   4. จากนั้นนำบล๊อกสกรีนเข้าไปวางบนชั้นในตู้อบบล๊อกที่มีอุณหภูมิความร้อนประมาน  40 
องศาเซลเซียสเพ่ือให้แห้งสนิท 
  5. น าแผ่นฟิลม์ไปวางบนตู้ฉายแสงโดยหันหน้าแผ่นฟิลม์ด้านที่ต้องการขึ้นจากนั้นน าบล๊อก
สกรีนวางคว่ าทับลงไป 
  6. กดเลขตู้ฉายแสง โดยใช้ลมไม่มากจนเกินไปขึ้น และเลขไฟ โดยส่วนใช้ไฟอยู่ที่ 35 วินาที 
 7. เมื่อฉายแสงเสร็จแล้วน าไปล้างน้ าทั้งสองด้านของบล๊อกสกรีนด้วยความระมัดระวังไม่ควร
ฉีดน้ าแช่เฉพาะจุดเพราะอาจท าให้กาวอัดหลุด จากนั้นเช็คดูกับแสงเพื่อดูว่าคราบน้ ากาวออกครบหมดรึยัง 
 8. น าบล๊อกสกรีนเข้าตู้อบเพ่ือตากให้แห้ง 
 

 
 

ภาพที ่26 ขั้นตอนการสร้างแม่พิมพ์ 
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ขั้นตอนการพิมพ์ 
 1.น าฟิลม์แรกไปหาต าแหน่งตรงกลางของกระดาษจากนั้นน าไปติดลงบนกระดาษการ์ด 
จากนั้นน าบล๊อกสกรีนยึดกับโต๊ะพิมพ์งาน 
 2. ตัดกระดาษ 3 ชิ้นให้มีขนาดเท่ากันไม่ใหญ่มากประมาณ 3 X 5 ซม. ติดกับนิตโต้เทป เพ่ือ
ใช้วางมุมกระดาษพิมพ์ ( Register Mark ) และน ากระดาษการ์ดแผ่นที่ติดแผ่นฟิลม์ไว้มาวางหาต าแหน่ง
ทีต่รงกับบล๊อกสกรีน และวางกระดาษ 3 ชิ้นนั้นตรงมุมกระดาษ 
 3. น าเทปพลาสติกติดบริเวณหน้าบล๊อกส่วนที่ไม่โดนกาวอัด หรือส่วนที่ไม่ได้จะพิมพ์ 
 4. ตักสีวางบนส่วนบนของบล๊อกสกรีนเพ่ือปาดสีลงบนกระดาษ โดยส่วนใหญ่จะเริ่มพิมพ์จาก
สีน้ าหนักอ่อนก่อนเป็นสีแรก การพิมพ์สีจะหันยางปาดเข้าหาตัวเองและเกลี่ยสีให้ทั่วหน้ายางปาด โดย
เอียงหน้ายางปาดประมาณ 45 องศา สีจะรอดผ่านผ้าสกรีนบนบริเวณที่ไม่มีกาว อัดสู่กระดาษ 
และเม่ือพิมพ์เสร็จแล้วยกบล๊อกขึ้น เอากระดาษออกไปตากให้แห้ง  
 5. น ากระดาษแผ่นต่อไปมาวางให้เข้ามุม กระดาษ 3 ชิ้น ที่ติดไว้กับโต๊ะ เพ่ือให้ตรงกับที่ได้
เตรียมไวและท าการพิมพ์เช่นเดิม  
 6. เมื่อพิมพ์ครบจ านวนที่ต้องการแล้วให้ ตักสีเก็บใส่กระปุกใหเ้รียบร้อยและน าบล๊อกสกรีนไป
ล้างน้ าเปล่าที่ผสมไว้กับผงซักฟอก เพ่ือช าระล้างคราบสีที่เกาะอยู่บนหน้าบล๊อกสกรีน และล้างน้ าเปล่าทิ้ง
ไว้อีกที 
 7. น าฟิลม์ต่อไปวางทับกระดาษการ์ดที่มีฟิลม์ก่อนหน้าวางอยู่แล้ว และท าซ้ าแบบเดิม จน
พิมพ์ครบทุกสี จึงเป็นการสิ้นสุดการพิมพ์ 
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ภาพที ่27 ขั้นตอนการพิมพ์ 
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ภาพที ่28 ขั้นตอนการพิมพ์สีต่างๆ 
 
ขั้นตอนการล้างแม่พิมพ์ 
 1. น าน้ าเปล่าผสมกับผงล้างบล๊อกและผงซักฟอกเข้าด้วยกัน จากนั้นตีน้ าให้เกิดฟอง  
 2. น าฟองน้ าจุ่มน้ าที่ผสมไว้และเช็ดทั้ง 2 ด้านของบล๊อกสกรีน และทิ้งไว้ประมาณ 10-20 
นาท ีโดยไม่ให้หน้าบล๊อกแห้ง 
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  3. น าฟองน้ ามาขัดบล๊อกสกรีนทั้ง 2 ด้านจากนั้นใช้เครื่องอัดแรงน้ าฉีดล้างออกให้เรียบร้อย 
และรดหน้าเปล่าทั้ง 2 ด้านจึงถือเป็นการเสร็จสิ้นการพิมพ์งาน 
 

 
 

ภาพที ่29 ขั้นตอนการล้างแม่พิมพ์ 
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บทที ่4 
 

การวิเคราะห์ผลงานและการพัฒนาผลงาน 
 

 ในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะย่อมต้องเริ่มจากการค้นหาตัวตนของตนเอง  สิ่งที่
ตนเองสนใจ จากนั้นน าสิ่งเหล่านั้นมาวิเคราะห์ และค้นหาวิธีการแสดงออกเพ่ือให้ผลงานศิลปะนั้น
สามารถสื่อให้ผู้ชมได้รับสารอย่างครบถ้วน โดยเรียนรู้จากการทดลอง และค้นหาข้อมูลที่ตนเองสนใจ ไม่
ว่าจะเป็น ข้อมูลศิลปินที่ตนเองชื่นชอบ หรือ คติความเชื่อทางปรัชญาต่างๆ นอกเหนือจากการหาข้อมูล
ต่างๆ แล้วนั้นยังคงมีอีกปัจจัยหนึ่งที่จะส่งเสริมให้งานมีความสมบูรณ์ได้นั้นคือ การแสดงออกเชิงเทคนิค
วิธีการซึ่งต้องพัฒนามาควบคู่ไปกับแนวความคิด แก้ไขเรียรู้กับสิ่งที่ผิดพลาด จนกระทั่งผลงานสามารถ
บรรลุตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ จากระยะเวลาการท าศิลปนิพนธ์ชุดนี้  สามารถแบ่งการพัฒนาเป็นระยะ 
ดังต่อไปนี้ 
 
ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 (ปีการศึกษาที ่2559)  
 ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะในระยะแรกนี้ เริ่มต้นจากการสนใจในเรื่องวัตถุที่สื่อความหมาย
ทางเพศสภาพ โดยข้าพเจ้ามุ่งเน้นแสดงออกถึงเรื่องลามก อนาจาร จึงให้ความสนใจกับวัตถุรอบตัวที่มี
รูปร่าง รูปทรง คล้ายกับอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย และเป็นครั้งแรกของการได้แสดงออกทาง
ศิลปะผ่านกระบวนการภาพพิมพ์สกรีน  (Screen Printing) ซึ่งยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร 
เนื่องจากยังขาดความเข้าใจในกระบวนการสกรีน การแยกน้ าหนัก สี พ้ืนผิว จากผลงานชิ้นแรกที่ข้าพเจ้า
หยิบยเอาเยลลี่สีแดงมาใช้ เปรียบเทียบกับความสด ความซิงของเพศหญิง และวางบนผ้าสีขาว เพ่ือ
เปรียบเทียบกับความบริสุทธิของหญิงสาวเช่นกัน ในส่วนของการแสดงออกเชิงเทคนิคในชิ้นนี้ ยังไม่
สามารถสื่อออกมาได้ว่าเป็นผ้า เพราะยังไม่เข้าใจการเขียนน้ าหนักของผ้าดี จึงท าให้เขียนออกมาแล้วดูไม่
เหมือนผ้าเท่าที่ควร อีกทั้งยังจัดผ้าไม่ให้ความรู้สึกถึงความนุ่มของผ้าด้วย และในส่วนของการพิมพ์งาน 
ยังขาดความช านาญในการพิมพ์ จึงท าให้งานขาดซึ่งความคมชัดเป็นเพราะในขณะที่พิมพ์แต่ละน้ าหนักนั้น 
วางกระดาษไม่ตรงกันจึงท าให้ภาพที่ออกมาดูเคลื่อนไหว
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 ในส่วนของชิ้นที่ 2 นั้น ข้าพเจ้าได้ใช้ “ไข่ดาว” จัดวางบนผ้า เพ่ือสื่อถึงหญิงสาวบริสุทธิที่ได้
มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก เปรียบเหมือนการเจาะไข่แดง ซึ่งข้าพเจ้ามองว่ายังดูแสดงออกตรงไปตรงมาเกินไป 
ยังไม่มีชั้นเชิง และเรื่องของเทคนิคอีกเช่นกันที่ยังขาดความสมบูรณ์ 
 

 
 

ภาพที ่30 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 
 ชื่อผลงาน Jelly is coming 
 เทคนิค Silkscreen 
 ขนาด 40 X 60 ซม. 
 ปีที่สร้าง 2559 
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ภาพที ่31 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 
 ชื่อผลงาน Untitled 
 เทคนิค  Silkscreen 
 ขนาด  40 X 60 ซม. 
 ปีที่สร้าง  2559 
 
ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะท่ี 2 (ปีการศึกษาที ่2559) 
 ในช่วงระยะท่ี 2 นี้  เริ่มมีการพัฒนาทางด้านแนวความคิดให้มีชั้นเชิงมากยิ่งขึ้ ในเรื่องของการ
แสดงออกจะแสดงออกผ่ านหุ่ นนิ่ ง เช่น เดิม  แต่ ใช้ วั ตถุที่ มีนั ยยะทางความหมายมากยิ่ งขึ้น 
โดยเริ่มใช้น้ าแข็งรูปทรงผู้หญิงเข้ามาแทนการใช้วัตถุที่แทนเพศสภาพอย่างตรงไปตรงมาอย่างก่อน 
โดยเริ่มให้ความหมายกับน้ าแข็ง เป็นเสมือนตัวแทนของความต้องการ ความใคร่ ความปราถนา 
มาใช้เป็นสัญลักษณ์ในการแสดงออก 
 ผลงานในระยะนี้ได้มีความพยายามค้นหารูปแบบบในการเสนอความคิดอย่างมากมาย 
ในช่วงชิ้นที่ 1-2 นั้น เริ่มใช้น าแข็งรูปสรีระหญิงสาว วางอยู่ในถังน้ าแข็ง ซึ่งยังไม่สามารถสื่อออกมาได้ถึง
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ความคิดที่ต้องการน าเสนออย่างครบถ้วน จึงเริ่มปรับเปลี่ยนให้มีผ้าสีแดงเข้ามาใช้ในช่วงชิ้นที่ 3-4 
ในช่วงนี้น าแสงสีเขียวมาใส่เป็นบรรยากาศให้เกิดความรู้สึกเร้าร้อน เซ็กซี ่แต่ทว่ายังไม่มีความสมบูรณ  ทาง
องค ประกอบเท่าที่ควร ส่งผลให้ผลงานในช่วงชิ้นที่ 4-5 เริ่มปรับมาใช้การจัดวางที่ได้รับอิทธิพลมาจาก
ศิลปะยุคคลาสสิค มีการจัดแสงและเงาให้ภาพดูมีอากาศมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังใช้แสงที่มาจากธรรมชาติ 
ซึ่งให้ผลตอบรับได้ดีกว่าการใช้แสงสีเขียว สีฟ้า 
 ในเรื่องของกายภาพของผลงานสร้างสรรค์ในระยะนี้นั้น ได้ท าความเข้าใจกับการเขียนใน
รายละเอียดของพ้ืนผิวดีขึ้น เช่น ผ้า น้ าแข็ง แก้ว สามารถสะท้อนความเป็นวัตถุของแต่ละชนิดได้ 
แต่ยังไม่ดีเท่าที่ควร และในส่วนของการแยกสีนี้ ยังแยกได้ไม่ครบถ้วนชัดเจน มีความขัดแย้งกันของสีอย่าง
ห็นได้ชัด ขาดความนุ่มของการไล่น้ าหนัก และในส่วนของเทคนิคการพิมพ์นั้น ยังพิมพ์คาดเคลื่อนในแต่ละ
สี จึงท าให้ภาพขาดความคมชัด และขาดรายละเอียดอย่างเห็นได้ชัดในบางชิ้น 
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ภาพที ่32 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 
 ชื่อผลงาน Bugget 
 เทคนิค Silkscreen 
 ขนาด 70 X 50 ซม. 
 ปีที่สร้าง 2559 
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ภาพที ่33 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 
 ชื่อผลงาน Bugget No.2 
 เทคนิค Silkscreen 
 ขนาด 50 X 70 ซม. 
 ปีที่สร้าง 2559 
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ภาพที ่34 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 
 ชื่อผลงาน Untitled No.1 
 เทคนิค Silkscreen 
 ขนาด 70 X 50 ซม. 
 ปีที่สร้าง 2559 
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ภาพที ่35 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 
 ชื่อผลงาน Untitled No.2 
 เทคนิค Silkscreen 
 ขนาด 50 X 70 ซม. 
 ปีที่สร้าง 2559 
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ภาพที ่36 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 
 ชื่อผลงาน สภาวะการละลาย 
 เทคนิค Silkscreen 
 ขนาด 70 X 50 ซม. 
 ปีที่สร้าง 2559 
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ภาพที ่37 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 
 ชื่อผลงาน สภาวะการละลาย No.2 
 เทคนิค Silkscreen 
 ขนาด 50 X 70 ซม. 
 ปีที่สร้าง 2559 
 
ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 3 (ปีการศึกษาที ่2560) 
 ในช่วงระยะท่ี 3 ก่อนเริ่มศิลปนิพนธ์นี้ เป็นช่วงที่มีความชัดเจนในแนวความคิดทีมุ่งแสดงออก
ถึงความคิดได้ตามวัตถุประสงค์อย่างคงที่แล้ว และรูปแบบเริ่มเข้าที่ในช่วงสุดท้าย มีการปรับใช้สีด า 
ในชิ้นที่ 7-8 เพ่ือเน้นวัตถุที่อยู่ในระยะหน้าให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ส่วนในช่วงชิ้นที่ 4-6 ได้ทดลอง
การเขียนพ้ืนผิวระยะหลังให้เป็นลักษณะของลายไม้แต่ผลลัพธ์กลับไม่เกื้อหนุนให้กับผลงาน เท่าที่ควร จึง
ต้องปรับเปลี่ยนไปอีกทีหนึ่ง 
 ในส่วนของเทคนิควิธีการน าเสนอในช่วงระยะท่ี 3 ก่อนศิลปนิพนธ์นี้ เริ่มเรียนรู้การเขียนพ้ืนผิว 
น้ าหนักต่างๆ ได้อย่างลงตัวมากยิ่งขึ้น โดยสามารถแยกน้ าหนักผ้า ให้ดูนิ่ม ดูมีมวลได้อย่างดีขึ้น 
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อีกทั้งวัตถุที่เป็นแก้วนั้น เริ่มมีความเข้าใจในการเขียนลักษณะพ้ืนผิวความใส ได้ดีขึ้น แต่ในเรื่องของการ
ผสมสีของผ้านั้นยังไม่ให้ความร ู้สึกของสีแดงสดเท่าที่ควร 
 

 
 
ภาพที ่38 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 3 
 ชื่อผลงาน Momentarily dissolving No.1 
 เทคนิค Silkscreen 
 ขนาด 60 X 80 ซม. 
 ปีที่สร้าง 2560 
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ภาพที ่39 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 3 
 ชื่อผลงาน Momentarily dissolving No.2 
 เทคนิค Silkscreen 
 ขนาด 60 X 80 ซม. 
 ปีที่สร้าง 2560 
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ภาพที ่40 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 3 
 ชื่อผลงาน Momentarily dissolving No.3 
 เทคนิค Silkscreen 
 ขนาด 60 X 80 ซม. 
 ปีที่สร้าง 2560 
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ภาพที ่41 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 3 
 ชื่อผลงาน Momentarily dissolving No.4 
 เทคนิค Silkscreen 
 ขนาด 60 X 80 ซม. 
 ปีที่สร้าง 2560 
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ภาพที ่42 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 3 
 ชื่อผลงาน Momentarily dissolving No.5 
 เทคนิค Silkscreen 
 ขนาด 60 X 80 ซม. 
 ปีที่สร้าง 2560 
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ภาพที ่43 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 3 
 ชื่อผลงาน Momentarily dissolving No.6 
 เทคนิค Silkscreen 
 ขนาด  60 X 80 ซม. 
 ปีที่สร้าง  2560 
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ภาพที ่44 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 3 
 ชื่อผลงาน Momentarily dissolving No.7 
 เทคนิค Silkscreen 
 ขนาด 60 X 80 ซม. 
 ปีที่สร้าง 2560 
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ภาพที ่45 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 3 
 ชื่อผลงาน Momentarily dissolving No.8 
 เทคนิค Silkscreen 
 ขนาด 60 X 80 ซม. 
 ปีที่สร้าง 2560 
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ผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 (ปีการศึกษาที ่2560)  
 ในการเริ่มท าศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 นี้ข้าพเจ้าได้น าความรู้จากการสืบค้นข้อมูลของศิลปินต่างๆ 
ที่เป็นแรงบันดาลใจ ตลอดจน องค์ความรู้ต่างๆ ที่ได้ค้นหามาตลอดระยะเวลาก่อนศิลปนิพนธ์ มาพัฒนา
ต่อยอดผลงานให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยให้เกิดความสมบูณณ์มากที่สุด  จากแนวความคิดตั้งต้นใน
ระยะแรกที่เกิดจากความรู้สึกท่ีมีต่อเพศสภาพ ได้ปรับเปลี่ยนจนก่อเกิดเป็นความหลงใหลในความงามของ
สรีระของผู้หญิง แต่ทว่าอารณ์ที่มีต่อความงามเหล่านั้นเป็นเสมือนกิเลสในใจ ที่ก่อเป็นความต้องการขึ้นมา
นั้นเป็นเพียงอารมณ์ชั่ววูบ ไม่นานความรู้สึกเหล่านั้นก็แปรเปลี่ยนเป็นความรู้สึกอ่ืนเข้ามาแทนที ่
 ในส่วนของเทคนิควิธีการนั้น  เริ่มมีความเข้าใจในการเขียนรายละเอียดมากยิ่ งขึ้น 
และสามารถควบคุมการแบ่งเลเยอร์ของสีได้อย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยใช้การเขียนไล่น้ าหนัก จากเทา
อ่อน ไม่หาน้ าหนักด า และใช้การเขียนสีแดงไล่น้ าหนัก เพ่ือให้ผ้านั้นมีสีที่แดงสดและนุ่มลื่น มีมวล
ปริมาตรชัดเจน อีกท้ังในกระบวนการพิมพ์มีความเข้าใจการวางกระดาษดีข้ึน สามารถพิมพ์ทับเลเยอร์ 
ออกมาได้ตรงมากยิ่งขึ้น 
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ภาพที ่46 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 
 ชื่อผลงาน Moment and Lust No.1 
 เทคนิค Silkscreen 
 ขนาด 60 X 90 ซม. 
 ปีที่สร้าง 2560 
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ภาพที ่47 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 
 ชื่อผลงาน Moment and Lust No.2 
 เทคนิค Silkscreen 
 ขนาด 90 X 60 ซม. 
 ปีที่สร้าง 2560 
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ภาพที ่48 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 
 ชื่อผลงาน Human being and lust No.3 
 เทคนิค Silkscreen 
 ขนาด 60 X 90 ซม. 
 ปีที่สร้าง 2560 
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ภาพที ่49 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 
 ชื่อผลงาน Human being and lust No.4 
 เทคนิค Silkscreen 
 ขนาด 60 X 90 ซม. 
 ปีที่สร้าง 2560 
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ภาพที ่50 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 
 ชื่อผลงาน Human being and lust No.5 
 เทคนิค Silkscreen 
 ขนาด 90 X 60 ซม. 
 ปีที่สร้าง 2560 
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ภาพที ่51 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 
 ชื่อผลงาน Human being and lust No.6 
 เทคนิค Silkscreen 
 ขนาด 90 X 60 ซม. 
 ปีที่สร้าง 2560 
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ภาพที ่52 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 
 ชื่อผลงาน Human being and lust No.7 
 เทคนิค Silkscreen 
 ขนาด 90 X 60 ซม. 
 ปีที่สร้าง 2560 
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ผลงานศิลปนิพนธ์ระยะท่ี 2 ( ปีการศึกษาที ่2560 )  
 ผลงานศิลปนิพนธ์ ในระยะสุดท้ายนี้  เรื่ องของแนวความคิดสร้ างสรรค์ยั งคงเดิม 
เพ่ิมเติ่มเรื่องขององค์ประกอบ ในการจัดวางหุ่นนิ่ง ที่เริ่มจัดวางให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น โดยมีการวางสูง
บ้าง ต่ าบ้าง เพ่ือเน้นรูปทรงของสรีระเพศหญิงให้ดูโดดเด่นมีพลัง สามารถดึงดูดให้ผู้ชมคล้อยตามไปกับ
ความรู้สึกของความงามที่น่าหลงใหลในตัวผู้หญิง อีกท้ังยังมีการพัฒนาแสงเงา ให้ดูมีบรรยากาศมากยิ่งข้ึน 
 ในส่วนของเทคนิคและกระบวนการทางภาพพิมพ์สกรีนนี้ มีความช านาญมากยิ่งขึ้น ในการ
แยกน้ าหนักค่าสี น้ าหนักวัตถุ น้ าหนักผ้า น้ าหนักแก้ว เนื่องจากได้เรียนรู้และพัฒนามาจากผลงานในชิ้น
ก่อนๆ จึงสามารถเขียนออกมาได้อย่างหมดจดยิ่งขึ้น อีกทั้งกระบวนการพิมพ์นั้นมีความเข้าใจในการฉาย
แสง สามารถถ่ายทอดออกมาได้ตรงตามท่ีเขียนในแผ่นฟิลม์ต้นแบบได้อย่างครบถ้วน  
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ภาพที ่53 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 
 ชื่อผลงาน Moment and Lust No.8 
 เทคนิค Silkscreen 
 ขนาด 90 X 60 ซม. 
 ปีที่สร้าง 2561 
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ภาพที ่54 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 
 ชื่อผลงาน Moment and Lust No.9 
 เทคนิค Silkscreen 
 ขนาด 70 X 110 ซม. 
 ปีที่สร้าง 2561 
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ภาพที ่55 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 
 ชื่อผลงาน Moment and Lust No.10 
 เทคนิค Silkscreen 
 ขนาด 90 X 60 ซม. 
 ปีที่สร้าง 2561 
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ภาพที ่56 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 
 ชื่อผลงาน Moment and Lust No.11 
 เทคนิค Silkscreen 
 ขนาด 80 X 120 ซม. 
 ปีที่สร้าง 2561 
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บทที ่5 
 

บทสรุป 
 

 ตลอดระยะเวลาการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ภายใต้หัวข้อ “มนุษย์กับความลุ่มหลง” นี้ 
ข้าพเจ้าได้เรียนรู้กระบวนการสร้างผลงงานศิลปะอย่างมากมายตั้งแต่การค้นหาแรงบันดาลใจ  
ในการสร้างสรรค์ การค้นหารูปแบบ วิธีการในการสื่อสารทางศิลปะภาพ เพ่ือให้ผู้ชมได้เข้าใจในสิ่งที่
ข้าพเจ้าต้องการจะสื่อได้อย่างครบถ้วน กระบวนการคิดทั้งหมดนี้ล้วนส่งผลให้ข้าพเจ้า  มีความรู้  
ความเข้าใจเพ่ิมมากขึ้น ได้เรียนรู้สัจธรรมต่างๆ มากมาย ซึ่งไม่อาจจะกล่าวว่าเป็นสิ่งที่สามารถสร้างสรรค์
ไดอ้ย่างง่ายดาย แต่ทว่าก็ไม่ใช่สิ่งที่ยากเกินความสามารถ  
 อย่างไรก็ตาม ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้  ข้าพเจ้าเชื่อว่าเป็นงานศิลปะที่มีคุณค่าอย่างหนึ่ง 
นอกเหนือจากกระบวนการคิดแล้ว ยังขาดซึ่งกระบวนการภาพพิมพ์สกรีนไปไม่ได้ ซึ่งในกระบวนการพิมพ์
สกรีนไม่ใช่สิ่งง่าย ต้องเรียนรู้ ท าความเข้าใจ และพัฒนาต่อยอดด้วยตนเองอยู่ตลอดเวลา ถึงแม้ว่าใน
กระบวนการนี้ไม่ได้มีขั้นตอนที่ซับซ้อนอะไรมาก แต่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ ช านาญในการพิมพ์ 
จึงจะก่อให้เกิดผลงานที่ทรงคุณค่าได้  ทั้งในเรื่องของการเขียนต้นแบบแม่พิมพ์ที่ต้องอาศัยความ
ละเอียดอ่อนในการเขียน หรือในขั้นตอนการสร้างแม่พิมพ์ ที่ต้องใช้ความปราณีตในการปาดบล๊อกสกรีน 
และการฉายแสง ที่ต้องใช้ความระมัดระวังในการล้าง จนกระทั่งขั้นต้องการพิมพ์ที่ต้องใช้สติในการวาง
กระดาษให้ตรงกันในทุกสี กว่าจะได้ผลงานศิลปะออกมาได้ในแต่ละชิ้นจึงต้องใช้ความพยายาม เป็นอย่าง
ยิ่ง 
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รายช่ือผลงานศิลปนิพนธ์ 

ผลงานก่อนศิลปนิพนธ ์ระยะท่ี 1 ( ปีการศึกษาท  ่ 2559 ) 

ชื่อผลงาน    เทคนิค             ขนาด 

Jelly is coming    Silkscreen   40 X 60 เซนติเมตร 

Untitled     Silkscreen   40 X 60 เซนติเมตร 

ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 ( ปีการศึกษาที่ 2559 )  

Bugget      Silkscreen   70 X 50 เซนติเมตร 

Bugget No.2     Silkscreen   70 X 50 เซนติเมตร 

Untitled No.1     Silkscreen   70 X 50 เซนติเมตร 

Untitled No.2     Silkscreen   50 X 70 เซนติเมตร 

สภาวะการละลาย   Silkscreen   70 X 50 เซนติเมตร 

สภาวะการละลาย No.2   Silkscreen   50 X 70 เซนติเมตร 

ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 3 ( ปีการศึกษาที่ 2560 ) 

Momentarily dissolving No.1  Silkscreen   60 X 80 เซนติเมตร 

Momentarily dissolving No.2  Silkscreen   60 X 80 เซนติเมตร 

Momentarily dissolving No.3  Silkscreen   60 X 80 เซนติเมตร 

Momentarily dissolving No.4  Silkscreen   60 X 80 เซนติเมตร 

Momentarily dissolving No.5  Silkscreen   60 X 80 เซนติเมตร 

Momentarily dissolving No.6  Silkscreen   60 X 80 เซนติเมตร 

Momentarily dissolving No.7  Silkscreen   60 X 80 เซนติเมตร 

Momentarily dissolving No.8  Silkscreen   60 X 80 เซนติเมตร 

ผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 ( ปีการศึกษาที ่2560 ) 

Moment and Lust No.1  Silkscreen   60 X 90 เซนติเมตร 

Moment and Lust No.2  Silkscreen   60 X 90 เซนติเมตร 

Moment and Lust No.3  Silkscreen   60 X 90 เซนติเมตร 

Moment and Lust No.4  Silkscreen   60 X 90 เซนติเมตร 

Moment and Lust No.5  Silkscreen   90 X 60 เซนติเมตร 

Moment and Lust No.6  Silkscreen   90 X 60 เซนติเมตร 
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ชื่อผลงาน    เทคนิค             ขนาด 

Human being and lust No.7  Silkscreen   90 X 60   เซนติเมตร 

ผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 ( ปีการศึกษาที ่2561 ) 

Moment and Lust No.8  Silkscreen   90 X 60   เซนติเมตร 

Moment and Lust No.9  Silkscreen   70 X 110 เซนติเมตร 

Moment and Lust No.10  Silkscreen   90 X 60   เซนติเมตร 

Moment and Lust No.11  Silkscreen   80 X 120 เซนติเมตร 
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เกิด   11 ธันวาคม 2537  

ที่อยู่  140-142 สาทร 11 ถนนสาทรใต้ เเขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

10120  

อีเมล   Ittinun.r@gmail.com  

โทรศัพท ์ 099-364-9525  

Facebook Ittinun Trongplern  

 

ประวัติการศึกษา  
- สาขาวิชาทัศนศิลป์ กลุ่มวิชาเอกภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรม   

                       ประติมากรรมเเละภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตรฝ่ายมัธยม  

   จังหวัดกรุงเทพมหานคร  
  - โรงเรียนอัสสัมชัญเเผนกประถม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 
รางวัลและเกียรติประวัติ  

2561  - ร่วมแสดงงาน นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ร่วมสมัย International Print  

  Exhibit:2018 ROC ณ ประเทศไต้หวัน  

- ร่วมเเสดงงาน นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ร่วมสมัย 2nd International Print     

  Biennial Lodz 2018 ณ ประเทศโปเเลนด์  

2560   - รางวัลดีเด่น young Thai artist award โดยมูลนิธิเอสซีจี 2017 สาขา 2 มิติ  

- ร่วมแสดง Print for u 4th art exhibition ณ คณะจิตรกรรม   

  ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์   
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