
 
 

พืน้ท่ีความสขุของฉนัและวาฬ 

 

 

 

 

 

 

โดย 

นางสาวสิรินทร์ ศวิะโมกข์ลคัณา 

 

 

 

 

ศิลปนิพนธ์นีเ้ป็นสว่นหนึง่ของการศกึษาตามหลกัสตูรปริญญาศิลปบณัฑิต 

สาขาวิชาทศันศลิป์(ภาพพิมพ์) 

ภาควิชาภาพพิมพ์ 

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศลิปากร 

ปีการศกึษา2560 

 



 
 

The space of our happiness: I and whale 

 

 

 

 

 

 

By 

Miss Sirin Sivamoklakana 

 

 

 

 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree 

Bachelor of Fine Arts (B.F.A.), Program in Visual Arts 

Department of Graphic Arts 

The Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts 

Silpakorn University 

Academic Year 2017 



 
 

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร อนมุตัิให้ศิลปนิพนธ์ เร่ือง 
“พืน้ท่ีความสุขของฉันและวาฬ” เสนอโดย นางสาวสิรินทร์ ศิวะโมกข์ลัคณา เป็นส่วนหนึ่งของ
การศกึษาตามหลกัสตูรปริญญาศิลปบณัฑิต สาขาวิชาทศันศิลป์ กลุม่วิชาเอกภาพพิมพ์ 

             ………………………………………………. 
               (ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กญุแจทอง) 

               คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 

              …………/…………………………/……….. 
ผู้ควบคมุศิลปนิพนธ์  

ศาสตราจารย์พดัยศ พทุธเจริญ 

 
คณะกรรมการตรวจศิลปนิพนธ์   …………………………………….…………    ประธานกรรมการ 

               (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ านาจ คงวารี) 
                        …………/…………………………/……….. 

 

                                 ………………………………………………   กรรมการ 
                           (ศาสตราจารย์เกียรติคณุพิษณ ุศภุนิมิตร) 

              …………/…………………………/……….. 
 

                                  .……………………………………………..    กรรมการ 
               (ศาสตราจารย์พดัยศ พทุธเจริญ) 

              …………/…………………………/……….. 
 

                                  ...…………………………………………….   กรรมการ 
               (รองศาสตราจารย์ทินกร กาษรสวุรรณ) 

               …………/…………………………/……….. 
 

                                               .……………………………………………..   กรรมการและเลขานกุาร 
                 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลมาลย์ ขนัธะชวนะ) 
               …………/…………………………/……….. 



 
 

ง 
 

หวัข้อศิลปนิพนธ์     พืน้ท่ีความสขุของฉนัและวาฬ 
ช่ือนกัศกึษา      นางสาวสริินทร์ ศวิะโมกข์ลคัณา 
สาขาวิชา      ทศันศิลป์ 
ภาควิชา      ภาพพิมพ์ 
ปีการศกึษา             2560 

 
บทคัดย่อ 

 
 ศิลปนิพนธ์หวัข้อ “พืน้ท่ีความสขุของฉนัและวาฬ” เป็นการสร้างเอกภาพทางสนุทรียภาพของ

พืน้ท่ีความสุขท่ีซึ่งเป็นเสมือนพืน้ท่ีแห่งความสุขท่ีขาดหายไปในชีวิตวัยเด็ก โดยสื่อผ่าน “วาฬ” 
สิ่งมีชีวิตท่ีเป็นเหมือนเพื่อนในความฝันและเป็นตวัแทนของความสขุ (ท่ีดนู่ารักและอ่อนโยน) น ามา
ผสมผสานให้ก่อเกิดเป็นเร่ืองราวของสมัพนัธภาพแห่งชีวิตกบัเนือ้หาและวตัถสุิง่ของในชีวิตประจ าวนัท่ี
หมดคณุค่าด้านประโยชน์ใช้สอย แต่ทว่ามีความหมายต่อจิตใจท่ีอปุมาอปุไมยเป็นดงัการให้ชีวิตและ
คณุคา่ด้วยบริบทของศลิปะร่วมสมยั จากวตัถเุลก็ ๆ ท่ีถกูทอดทิง้และไร้คณุคา่ในสายตาของผู้คนทัว่ไป
หรือเป็นแนวทางวิธีการสร้างความหมายในบริบทใหม่ท่ีอาศยักลวิธีและกระบวนการทางทศันศิลป์
ศิลปะภาพพิมพ์เป็นเคร่ืองมือเพื่อสะท้อนถึงตวัตนอนัเป็น “ปัจเจก” ซึ่งให้ประเด็นสาระแห่งคุณค่า
ความหมายทางนามธรรมของความผกูพนัธ์ตอ่ความสขุ ความรัก ความอบอุ่น ความหวงัและความฝัน
หรือเป็นอบุายวิธีในการขดัเกลาจิตใจและปัญญาให้ประณีต อ่อนโยน ทว่าแฝงไว้ด้วยความงดงามท่ี
เข้มแข็งอนัเป็นนยัแห่งความพร้อมสู่การปล่อยวางและคลายปมแห่งทุกข์ในอดีตหรือเพื่อให้การย่าง
ก้าวของชีวิตบนโลกไร้พรมแดนด าเนินตอ่ไปอยา่งปกติสขุ เป็นชีวิตท่ีมีสาระและคณุคา่อนัจีรังยัง่ยืน 
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Abstract 

  This art thesis named “The space of our happiness: I and whale” is the creating unity 

aesthetics as the happy area which I never had in my childhood. “Whale” is a creature which 

is compared as my imagination friend and the representing of my warm happiness. For these 

reasons, I combined    them to create the storylines about the relationship of life and wasted 

daily life items which still be meaningful to our mind. Leftover items can be a metaphor as the 

providing life and values with the contemporary art context of little objects which are usually 

abandoned and worthless in the eyes of people. At the same time, the materials are also the 

way to define their meaning in a new context which based on the way and process of 

printmaking visual art, and are tools to reflect the identity of “individuality”. Individualism gives 

precedence to the abstract meaning value of bondage to happiness, love, warmth, hope, and 

dreams. In these ways, this artwork even is a way to purify the mind and to make intelligence 

gentler.  Moreover, the artwork inserted the vigorous beauty, which is an adumbration of 

readiness to let things go and loosen the knot of suffering in the past, for keeping the happily 

living on the boundless world and making life to be enduring value. 
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กิตตกิรรมประกาศ 

    

 ข้าพเจ้าขอน้อมร าลกึถึงพระคณุในการสร้างสมัฤทธ์ิผลของครอบครัว ผู้ช่วยให้การสนบัสนนุ 

อบรมสัง่สอน และเป็นแนวทางทัง้ด้านการใช้ชีวิตรวมถึงเป็นแรงบนัดาลใจแก่การสร้างสรรค์ผลงาน

ศิลปนิพนธ์  

         และในโอกาสนีข้้าพเจ้าขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านของภาควิชาภาพพิมพ์ท่ีให้การ

อบรมสัง่สอนทัง้ด้านวิชาความรู้ เป็นผู้ ให้ประสบการณ์ด้านสนุทรียะท่ีหลากหลายอนัโน้มน้าวสู่การ

พฒันาทักษะทางศิลปะ ขดัเกลาจิตใจและสติปัญญาท่ีเอือ้ประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง ศาตราจารย์พัดยศ พุทธเจริญ อาจารย์ผู้ ควบคุมศิลปนิพนธ์ ท่ีให้ค าปรึกษาในแนวทาง

ความคิด ให้การดแูลเอาใจใส่ พร้อมชีแ้นะให้เห็นถึงประเด็นสาระแห่งกุศโลบายอนัเป็นแรงบนัดาลใจ

ส าคญั ด้วยความเมตตาเสมอมา และ ขอขอบคุณผู้ช่วยศาตราจารย์อ านาจ คงวารี ผู้ ให้ค าสัง่สอน

กระตุ้นพฒันาในเทคนิคการภาพพิมพ์หินจนเกิดเป็นความช านาญในกลวิธีทางทศันศิลป์ท่ีส่งผลต่อ

ผลสมัฤทธ์ิทางการศกึษาหรือตอ่ผลของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชดุนีส้ าเร็จลลุา่งไปได้ด้วยดี 

 ท้ายนีข้อขอบพระคณุบคุคลอนัเป็นท่ีรักและกลัยาณมิตรท่ีให้ความรัก ความเช่ือมัน่และเป็น

ก าลงัใจส าคญัผลกัดนัให้ข้าพเจ้าสามารถก้าวข้ามพรมแดนแห่งอปุสรรคและด าเนินชีวิตบนวิธีทางท่ี

งดงามเสมอมา  
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ค าน า 

 

  เอกสารฉบับนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาและเป็นเอกสารประกอบผลงานศิลปนิพนธ์

สาขาวิชาทศันศิลป์ กลุ่มวิชาเอกภาพพิมพ์ ปีการศกึษา 2560 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพ

พิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวัตถุประสงค์ในการเขียนเพื่ออธิบายถึง ความเป็นมา ขัน้ตอน 

กระบวนการในการศกึษาค้นคว้าการวิเคราะห์และด้วยวิจารณญาณและความรู้สกึในช่วงเวลาตีความ

ตา่งๆ ทัง้ก่อนพฒันาจนด าเนินมาอย่างเป็นระบบตอ่เน่ืองน ามาสูศ่ิลปนิพนธ์ชดุ “พืน้ท่ีความสขุของฉนั

และวาฬ” (The space of our happiness: I and whale)  ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสาระและคุณค่าของ

วตัถอุนัสญูสิน้สภาพไปจากการเป็นสิ่งท่ีเคยเอือ้อ านวยประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตของผู้คนในสงัคม 

แต่ทว่าเป็นการก่อเกิดรูปและความหมายในบริบทแห่งวัตถุทางสุนทรียะท่ีจักเติมเต็มความสุขให้

มนุษย์อีกครัง้ โดยอาศยักระบวนการภาพพิมพ์หิน (lithograph) เป็นเคร่ืองมือหรือกุศโลบายน าทาง 

อนัเป็นนยัยะแห่งการอานสุติตนเองและเพื่อนมนษุย์ในสงัคมให้กลบัมาฉกุคดิและตระหนกัรู้วา่ สิง่ใดท่ี

สามารถเติมเต็มความสขุจิตใจแก่มนษุย์ สิ่งนัน้ย่อมไม่สมควรจกัทิง้ขว้างให้ถกูหลงลืมหรือมองข้ามไป

ซึง่คณุคา่แท้ภายใน 
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บทที่ 1 

 
บทน ำ 

  
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของกำรสร้ำงสรรค์ 
            คณุคา่ (values) เป็นหลกัการหรือมาตรฐานเชิงพฤติกรรมในการแสดงออกของบคุคลรวมถึง

เป็นการตดัสินด้วยทศันคติ ความคิด วิจารณญาณ และความรู้สกึในการเลือกของบคุคล ว่าอะไร คือ
สิ่งท่ีมีความส าคญัในชีวิต แต่ทว่าหากกลา่วถึงบริบทแห่งคณุค่าของวตัถแุล้ว วตัถจุะแสดงคณุคา่ได้ก็
ต่อเม่ือถูกนิยามให้ค่าจากสงัคม ซึ่งอาจเป็นทัง้คณุค่าและมีมลูค่าด้วยความเป็นรูปลกัษณ์หรือด้วย
เพราะจากประโยชน์ในการใช้สอย 

เม่ือเวลาผา่นไป ก้าวเข้าสูย่คุเทคโนโลยีโลกไร้พรมแดนท่ีบริบทของโลกใบนีไ้ด้ถกูพฒันาและ
ย่นย่อให้มาปรากฎอยู่เพียงบนฝ่ามือ เป็นในอีกนยัหนึ่งของวิธีการให้คณุค่าและสร้างมลูค่าทางวตัถุ
เจตนาก็เพื่อตอบสนองรูปแบบของชีวิตหรือวิถีทางของการด าเนินชีวิตท่ีโน้มไปสูค่วามสขุอนัไร้ท่ีสิน้สดุ
ของมนุษย์ หากแต่ความต้องการนัน้ได้ส่งผลให้วตัถท่ีุจะเอือ้อ านวยประโยชน์กบัความสขุของชีวิตได้
ถกูผลิตออกมาเป็นจ านวนมากจนเกินความต้องการของผู้คนในสงัคมนัน้ ดงันัน้โดยนยัเหล่านีจ้ึงเป็น
สาเหตท่ีุท าให้คณุค่านัน้ถกูแปรผนัไปตามบริบทแวดล้อมตามกระแสของสงัคม จนกระทัง่หมดสภาพ
การใช้งานลงและในห้วงแห่งกาลและสถานท่ีหนึ่ง วตัถเุหล่านัน้บ้างก็ถกูละเลยหรือปล่อยทิง้ให้หมด
คณุค่าและสญูเสียความหมายท่ีแท้จริงของวตัถซุึ่งครัง้หนึ่งเคยเต็มไปด้วยคณุค่าแห่งความสขุและมี
ผลกบัชีวิตของมนษุย์เองก็ตาม  

ในบางช่วงเวลาของชีวิตในวยัเด็กท่ีผ่านมาของข้าพเจ้าเคยได้สมัผสัและตกอยู่ในสภาวะ
ความรู้สึกอันเป็นทุกข์ภายใต้ประสบการณ์และวนัเวลาท่ีผันเปลี่ยนไป ความรู้สึกนึกคิดต่าง  ๆ  ได้
ตกตะกอนสะสมกลายเป็นความรู้สกึท่ีเจ็บปวดซึง่ได้เก่ียวกระหวดัอยู่ภายในจิตใจทบัถมเร่ือยมาและ
ทกุ ๆ  ครัง้ท่ีหวนคิดย้อนกลบัไปความทรงจ าในช่วงวยัเด็กเพื่อส ารวจพิจารณาถึงความสขุของชีวิตใน
วัยเด็กอันเป็นคุณค่าของชีวิตท่ีเคยได้รับ มักพบแต่เง่ือนปมแห่งความรู้สึกท่ีบกพร่องผสานอยู่ใน
ความหมายของถ้อยค าแห่งความสขุความอบอุน่ของครอบครัวและจากบคุคลอนัเป็นท่ีรัก 

หากเม่ือนึกย้อนกลบัไปสูห้่วงแห่งกาลและสถานท่ีหนึง่ในความทรงจ าของตนเองท่ีมกัพบแต่
ความรู้สกึอนัแฝงเร้นไปด้วยสิง่ท่ีสะเทือนใจสะเทือนอารมณ์ถึงประเดน็เร่ืองราวของความรู้สกึท่ีคิดว่า
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ตนเองนัน้ขาดซึง่ความรักความอบอุ่นจากครอบครัว หรือขาดความสขุของชีวิตในวยัเด็กตามท่ีควรจะ
ได้รับไม่แตกต่างกับเพื่อนคนอ่ืน ๆ  ในวัยเดียวกัน รวมไปถึงการต้องประสบกับเหตุการณ์ท่ีส่งผล
กระทบตอ่จิตใจอย่างรุนแรงหลายตอ่หลายครัง้ จนก่อเกิดเป็นปมแห่งความรู้สกึท่ีเจ็บปวดและหยัง่ลกึ
ภายในจิตใจท่ีว่า ตวัข้าพเจ้ามกัจะเป็นฝ่ายท่ีถกูทอดทิง้อยู่เสมอไป จากความทรงจ าท่ีเจ็บปวดนีน้ัน้ได้ 
เป็นสาเหตท่ีุท าให้ต้องหวนคิดถึงเร่ืองราวในอดีตอยู่ตลอดเวลา จนกลายเป็นลกัษณะอปุนิสยัหรือเป็น
บคุคลท่ีมีสภาพจิตใจอ่อนไหวตอ่สิ่งเร้า ความรู้สกึสะเทือนใจสะเทือนอารมณ์และมกัสงสารเห็นอกเห็น
ใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกนัเองรวมไปถึงสิ่งมีชีวิตและวตัถใุนบริบทแวดล้อมท่ีถกูกระท าด้วยน า้มือมนุษย์ 
ทัง้ท่ีวตัถนุัน้ยงัมีสภาพดีหรือบ้างก็ถกูน าไปใช้จนหมดประโยชน์ โดยนยัเหล่านีเ้ป็นเร่ืองราวสว่นหนึ่งท่ี
ก่อเกิดเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะท่ีเปรียบเสมือนเป็นการสร้างพืน้ท่ีแหง่ความสขุ
ในสิ่งละอนัพนัละน้อยท่ีขาดหายหรือตกหลน่ไปในชีวิตโลกแห่งความเป็นจริง โดยการน าลกัษณะทาง
กายภาพของสิ่งมีชีวิต “วาฬ” ท่ีเป็นเหมือนเพื่อนในความฝันและเป็นตวัแทนของความสขุ (ท่ีดนู่ารัก
และอ่อนโยน) มาผสมผสานเร่ืองราวเข้ากบัเนือ้หาและวตัถสุิ่งของในชีวิตประจ าวนัท่ีหมดคณุค่าด้าน
ประโยชน์ใช้สอยในบริบทต่าง ๆ  ท่ีมีความหมายต่อจิตใจและในทางกายภาพท่ีแสดงออกด้วยการจดั
วางโดยอาศัยใช้สื่อวัสดุทางสุนทรียะท่ีเป็นวัตถุสิ่งของและสิ่งมีชีวิตท่ีมีคุณค่าและความหมายต่อ
ความรู้สกึบรูณาการร่วมกบัภาษาและความหมายทางทศันศิลป์เข้ากบัจินตนาการท่ีผสานสมัพนัธ์ให้
ก่อเกิดเป็นคณุค่าในบริบทใหม่ท่ีเปรียบเสมือนการร้อยเรียงเร่ืองราวด้วยกระบวนการรีไซเคิลแห่งวตัถุ
ทางสุนทรีย์เพื่อสร้างรูปแบบทางสัญลักษณ์แห่งความหมายแฝงด้วยนามธรรมแห่งรูปแบบและ
แนวทางท่ีเหนือจินตนาการหรือกึ่งฝันเป็นทศันียภาพของพืน้ท่ีแห่งความสขุในมิติของความฝันท่ีไม่
สามารถเกิดขึน้ได้จริงในโลกใบนีแ้ละในอีกนยัหนึ่งเป็นเสมือนการหวนกลบัมาให้คณุค่าในรูปลกัษณ์
และความหมายใหม่หรือกลายเป็นวตัถแุห่งสนุทรียภาพซึง่ให้มมุมองท่ีแตกต่างจากการท่ีทกุคนคิดว่า
ไม่สามารถน ากลบัมาใช้ประโยชน์ได้อีกในทางสงัคมแห่งการบริโภคนิยม วตัถุเหล่านีจ้ึงเป็นเสมือน
วตัถแุห่งสาระและเต็มไปด้วยคณุคา่ความงาม อนัมีหน้าท่ีปลอบประโลมจิต เติมเต็มความสขุ และขดั
เกลาจิตใจให้โน้มน้าวไปสู่การปล่อยวางความทุกข์ในอดีตและสิ่งท่ีจกัเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์ ทัง้ความ
ทุกข์ท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัและทุกข์ท่ีอาจจะเกิดขึน้ในอนาคตประหนึ่งเพื่อให้ก้าวข้ามผ่านพรมแดนแห่ง
อปุสรรคและสามารถด าเนินชีวิตตอ่ไปอยา่งปีติและเป็นปกตสิขุ 
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จุดมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์ของกำรสร้ำงสรรค์ 
เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์เทคนิคภาพพิมพ์หินหรืออบุายวิธีท่ีเปรียบเป็นเสมือน

การรีไซเคิลวตัถุเล็ก ๆ  ท่ีถูกทอดทิง้ให้กลายเป็นเพียงขยะในสายตาของคนทัว่ไปหรือเป็นวตัถุท่ีถูก
นิยามความหมายและให้คณุค่าว่าได้สญูสิน้สภาพไปจากการเป็นสิ่งท่ีเคยเอือ้อ านวยประโยชน์และมี
ผลต่อการด าเนินชีวิตของผู้คนในสงัคมแห่งการบริโภคนิยมท่ีน ามาส ารวจพิจารณาและตีความด้วย
วิจารณญาณและความรู้สกึสร้างสมัฤทธ์ิผลของการสร้างสรรค์อนัเป็นแนวทางวิธีการหรือกศุลโลบาย
ของการให้คณุค่าและความหมายในบริบทใหม่ด้วยความตระหนกัและการจินตนาการหรือการอาศยั
ใช้กลวิธีและกระบวนการทางทศันศิลป์เป็นเคร่ืองมือเพื่อสื่อถึงวิธีการรีไซเคิลวสัดทุางสนุทรียะ โดยนยั
ดงักล่าวให้กลายสภาพเป็นสญัลกัษณ์และเป็นองค์ประกอบสว่นหนึ่งแห่งวตัถทุางศิลปะหรือผลงานท่ี
มีเร่ืองราวเนือ้หาและให้ประเด็นสาระท่ีสื่อแสดงถึงความผูกพนัธ์ต่อความสขุ ความรัก ความอบอุ่น 
ความหวังและความฝันท่ีผสมผสานก่อเกิดเป็นทัศนียภาพแห่งความรู้สึกทางนามธรรมหรือเป็น
กายภาพของพืน้ท่ีแห่งการปล่อยวางความทุกข์ทางกายและความทุกข์ของจิตใจให้โน้มน้าวไปสู่การ
เติมเต็มความสขุ อนัเป็นก าลงัใจให้กบัชีวิตรวมถึงยงัมีส่วนในการขดัเกลาจิตใจให้ประณีต อ่อนโยน 
แต่ทว่ามีความเข้มแข็งเพื่อพร้อมตัง้รับ ยอมรับ กล้าเผชิญหน้ากับอุปสรรคและความทุกข์ของชีวิต
รวมถึงเป็นกศุโลบายท่ีน้อมน าไปสูก่ารปลอ่ยวางและคลายปมแห่งทกุข์ในอดีตในครัง้เมื่อวยัเดก็เพื่อให้
การย่างก้าวครัง้ตอ่ไปของชีวิตด าเนินอยา่งปกตสิขุ เป็นวิถีชีวิตท่ีสมบรูณ์พร้อมและงดงาม อนัเป็นชีวิต
ท่ีมีสาระและคณุคา่อนัจีรังยัง่ยืน 
 
 
แนวควำมคดิในกำรสร้ำงสรรค์ 

 การสร้างสรรค์ผลงานท่ีแสดงออกถึงการน าวัตถุชิน้เล็ก  ๆ  ซึ่งถูกนิยามคุณค่าและ
ความหมายวา่ได้สญูสิน้สภาพพ้นไปจากการท่ีเคยเป็นสิง่ท่ีเอือ้อ านวยประโยชน์กบัการด าเนินชีวิตของ
ผู้คนในสงัคมแห่งการบริโภคนิยมและเป็นวิถีแห่งจินตนาการท่ีน าวตัถโุดยนยัดงักลา่วกลบัมาพิจารณา
ตีความด้วยส านึกแห่งวิจารณญาณ ความรู้สกึ และสร้างสรรค์ เพื่อให้คณุค่าหรือมีความหมายขึน้อีก
ครัง้ หากทว่าร่วมอยู่ในบริบทใหม่แห่งศิลปะร่วมสมยัท่ีอาศยัใช้กลวิธีและกระบวนการทางทศันศิลป์
เป็นเคร่ืองมือหรือ เป็นอุบายวิธีท่ีเปรียบเป็นเสมือนการรีไซเคิลสื่อวสัดุทางสุนทรียะให้กลายสภาพ
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เป็นสญัญะในอีกนยัหนึง่หรือเป็นองค์ประกอบสว่นหนึง่ของผลงานศิลปะภาพพิมพ์ท่ีโน้มไปสูก่ารสร้าง
เอกภาพทางสนุทรียะของพืน้ท่ีสมมติด้วยการจินตนาการถึงพืน้ท่ีแห่งความสขุของ “ฉนั และ วาฬเพื่อน 
รัก รวมไปถึงบคุคลอนัเป็นท่ีรักในครอบครัว” ท่ีผสมผสานไว้ด้วยเร่ืองราวเนือ้หา ความหมายแห่งความ
ผูกพนั ความรักในห้วงแห่งกาลและสถานท่ีหนึ่ง หรือเป็นกายภาพของพืน้ท่ีแห่งการปล่อยวางความ
ทุกข์ทางร่างกายและความทุกข์ของจิตใจท่ีโน้มน้าวไปสู่การน ามาเติมเต็มความสขุหรือกระตุ้นสร้าง
พลงัและก าลงัใจให้กบัชีวิต เพื่อการก้าวยา่งด าเนินชีวิตตอ่ไปได้อยา่งปกติสขุ 
 
 
ขอบเขตของกำรสร้ำงสรรค์ 

 การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ได้ก าหนดขอบเขตของการแสดงออกเป็นด้านต่าง ๆ คือ 
ด้านเร่ืองราว ด้านเนือ้หาและด้านรูปแบบซึ่งครอบคลุมความหมายท่ีสื่อประเด็นสาระนามธรรม
ความรู้สึกในบริบทของพืน้ท่ีสมมตุิหรือเป็นกายภาพของทศันียภาพแห่งความสขุของชีวิตท่ีอาศยัใช้
การจินตนาการในการก าหนดสร้างรูปแบบทางสญัลกัษณ์ของเร่ืองราวเนือ้หาท่ีอยู่บนพืน้ฐานแห่ง
องค์ประกอบของศิลปะร่วมสมยัท่ีวิเคราะห์แตกประเด็นออกเป็นด้านต่าง ๆ คือคือ ด้านเร่ืองราว ด้าน
เนือ้หาและด้านรูปแบบโดยในนยันีย้งัเป็นการมุ่งเน้นถึงการกลบัมาให้คุณค่าแก่วตัถุอนัเป็นท่ีจดจ า
และพบเห็นได้ง่ายในชีวิตประจ าวัน หรือเป็นเสมือนการน ากลับมารีไซเคิลให้กลายเป็นวัตถุทาง
สนุทรียะโดยมี วาฬ ผู้ เป็นมิตรและใจดี เป็นดัง่ตวัละครพามนษุย์ให้ย้อนกลบัไปพกัผ่อนหรือหวนร าลกึ
ถึงความทรงจ าอันเป็นความสุขอีกครัง้ และอาศัยวิธีการวาดเส้น (drawing) บน แผ่นอลูมินั่ม
(aluminum) เพื่อสร้างรายละเอียดของค่าน า้หนักท่ีทับซ้อนผสมผสานกับการใช้สีสันสดใสอันเป็น
กลวิธีแห่งกระบวนของศิลปะภาพพิมพ์เทคนิคภาพพิมพ์หิน (lithograph) เป็นสื่อและเคร่ืองมือน าทาง
ให้ก่อรูปเกิดเป็นวตัถุทางศิลปะหรือผลงานท่ีสื่อถึงพืน้ท่ีแห่งความสขุของจิตใจอนัเป็นกายภาพแห่ง
ภาษา 
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ค ำนิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรท ำศิลปนิพนธ์ 
 
Lithograph           หมายถึงหลกัการท างานบนภาพพิมพ์พืน้ราบ (plano graphic printing process) 
                            สร้างคา่น า้หนกัและรายละเอียดของพืน้ผิวด้วยวสัดท่ีุมีสว่นผสมจากไขโดยอาศยั   
                            หลกัการของการไมป่ระสานเข้าด้วยกนัระหวา่งน า้และน า้มนัเป็นพืน้ฐาน 
Aluminum Plate   หมายถึงแม่พิมพ์อลมูินัม่ท่ีน ามาทดแทนการใช้ แมพ่ิมพ์หินปนู (limestone) มี             
                            ลกัษณะพืน้ผิวหยาบคล้ายกระดาษทรายน ามาใช้เป็นสื่อกลางในกระบวนการ     
                            ถ่ายทอดผลงานสร้างสรรค์ 
Beluga                 วาฬเบลกู้า หรือ วาฬขาว เป็นวาฬอีกชนิดหนึง่ท่ีสามารถสง่เสียงร้องได้หลากหลาย  
                            เสียงมีความฉลาดชอบเลียนแบบพฤตกิรรมของสิง่มีชิวิตใกล้ตวั จดัเป็นวาฬอีก   
                             ชนิดหนึง่ท่ีนิยมเลีย้งและฝึกให้แสดงโชว์ตามสถานแสดงพนัธุ์สตัว์น า้ตา่ง  ๆ  โดยมี     
                             การแพร่ขยายพนัธุ์ในท่ีเลีย้งได้ ปัจจบุนัเป็นสตัว์ท่ีเสี่ยงตอ่การสญูพนัธุ์ 
Surrealism            หรือนิยามเรียกวา่ลทัธิศิลปะเหนือจริง เป็นศิลปะท่ีว่ากนัด้วยเร่ืองราวของการ  
                           ถ่ายทอดภาพจากจิตใต้ส านึกและเน้นเสรีภาพในการแสดงออกซึง่ “ตวัตนภายใน”   
                             หรือ “ความคดิบริสทุธ์ิ” หรือ “จิตไร้ส านกึ” ท่ี ถกูเก็บกดไว้ต้องการแสวงหรือบรรล ุ 
                             ถึงความจริงสงูสดุอนัเกิดจากการผสานรวมของความฝันกบัความจริงแห่งโลก    
                             ภายนอก 
Offset ink              หมกึพิมพ์ท่ีใช้พิมพ์สิง่พมิพ์เชิงอตุสาหกรรมทัว่ไป ซึง่น ามาใช้ทดแทนหมกึพิมพ์ลโิธ  
                             (litho ink) หรือหมกึภาพพิมพ์หิน 
Tusche                 หมกึไขอดัก้อนสี่เหลี่ยม ต้องใช้ตวักลางในการท าละลาย เช่น น า้ น า้มนั และอ่ืน ๆ  
                             เพื่อสร้างรายละเอียดของคา่น า้หนกัเข้ม-ออ่น ตามอตัราสว่นของตวักลางการท า    
                             ละลายตา่ง ๆ หรือพืน้ผิวท่ีแตกตา่งบนแผ่นแม่พิมพ์เพลทอลมูินัม่ 
Texture                ให้คณุลกัษณะพิเศษของพืน้ผิวท่ีเกิดจากการสร้างด้วยวิธีการและตวักลางในการ 
                            ท าละลายเพื่อละลายไขโดยมีลกัษณะท่ีแตกตา่งกนัตามกระบวนการ เพื่อสร้าง   
                            ภาพลวงถึงผิวสมัผสันัน้วา่เป็นจริง  
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บทที่ 2 
 

ข้อมูลแรงบนัดำลใจที่เก่ียวข้องกับกำรสร้ำงสรรค์ 
 

         ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนีเ้ป็นผลอนัเน่ืองมาจากความน่าเบื่อหน่ายและความผิดหวงัจากการ
ด าเนินชีวิตประจ าวนัท่ีไม่เป็นไปตามความคาดหวงัหรือท าให้จิตใจว้าวุ่นและสบัสนจนเป็นสาเหตใุห้
หวนคิดถึงภาพแห่งความทรงจ าในอดีตท่ีเคยมีความสขุอยู่บอ่ยครัง้ และเกิดการตัง้ค าถามกบัตนวา่จะ
มีสถานท่ีใดบ้างท่ีจะเป็นสถานท่ีอนัสามารถจะโน้มน้าวจิตใจให้ผ่อนคลายหรือเหมือนกบัการได้หลดุ
พ้นจากโลกแห่งความเป็นจริงท่ีเปรียบเป็นเสมือนการเป็นพืน้ท่ีแห่งการปล่อยวางความทุกข์ทางกาย
และความทกุข์ของจิตใจท่ีคล้าย ๆ กบัการได้ไปพกัผอ่นหยอ่นใจเพื่อให้ตนเองได้เติมเต็มความสขุ และ
พร้อมท่ีจะกลบัมาเผชิญกบัความเป็นจริงหรือมีพลงัชีวิตให้ก้าวข้ามพรมแดนแห่งอปุสรรคไปสูห่นทางท่ี
เป็นปกติสขุของชีวิตอีกครัง้ ซึ่งโดยนยัของความคิดเหล่านีไ้ด้กลายเป็นแรงบนัดาลใจท่ีโน้มไปสู่การ
สร้าง “พืน้ท่ีแห่งความสขุ” หรือเป็นกายภาพแห่งพืน้ท่ีของจิตใจกึ่งผสานไปด้วยข้อมลูแรงบนัดาลใจ
หรือได้รับข้อมลูอิทธิพลจากด้านตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้ 
 
 
ควำมคดิและทศันคตทิี่เกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงสรรค์ 

    
“สภาวะท่ีบุคคลรับรู้ว่าตนเองได้ท าในสิ่งท่ีตนต้องการและท าได้ส าเร็จ มีความเป็นตวัของ

ตัวเอง มีความภาคภูมิใจในการกระท าของตน มีความคิดเชิงบวก มีความกระตือรือร้นล้นในการ
ด าเนินชีวิตท่ีจะน าไปสู่การมีสขุภาพท่ีดีการพฒันาตนการมีสมัพนัธภาพท่ีดีกบัคนรอบข้างและสงัคม 
สามารถด าเนินชีวิตอยา่งพอเพียงและมีใจท่ีสงบ”1 

      ประเด็นสาระโดยนยันีไ้ด้แสดงให้เห็นว่าความสขุนัน้เป็นความต้องการพืน้ฐานของมนุษย์ท่ี
คอยผลกัดนัให้คนเราท าสิ่งต่าง ๆ และมีนิยามท่ีแตกต่างกนัไปตามแต่ละบคุคลโดยอาจเป็นทางกาย 
ทางใจและทางสงัคม แตพ่บวา่มีความคล้ายคลงึกนัในแง่การกระท าของตนหรือกลา่วได้วา่เป็น

                                                            
1  ควำมสุขคืออะไร, เข้าถงึเม่ือ 5 พฤษภาคม 2561, เข้าถงึได้จาก

http://www.chulawellness.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539568775&Ntype=11 

http://www.chulawellness.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539568775&Ntype=11
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ความรู้สึกว่าตนเองนัน้มีคุณค่าท่ีได้รับการยอมรับซึ่งความนัยดังกล่าวสอดคล้องกับทฤษฎีความ
ต้องการตามล าดบัขัน้ของมาสโลว์ (Hierarchy of Needs) 

  อบัราฮมั มาสโลว์ (Abraham Maslow) เป็นผู้วางรากฐานจิตวิทยามนษุยนิยม เขาได้พฒันา

ทฤษฎีแรงจูงใจโดยอิทธิพลต่อทฤษฎีของเขามีพืน้ฐานอยู่บนความคิดท่ีว่า การตอบสนองแรงขบัเป็น

หลกัการเพียงอนัเดียวท่ีมีความส าคญัท่ีสดุซึง่อยู่เบือ้งหลงัพฤติกรรมของมนษุย์  และประเด็นสาระอีก

นยัหนึ่งในทฤษฎีของมาสโลว์ท่ีเก่ียวข้องกบัการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าคือ  ความต้องการท่ีจะ

รู้สกึว่าตนเองมีค่า (esteem needs) หมายถึง ความปรารถนาท่ีจะมองตนเองว่ามีคณุค่าสงู  มีเกียรติ  

การต้องการการถกูยอมรับว่าตนนัน้มีคณุค่าและเป็นหนึ่งในความต้องการท่ีมีมาแต่ก าเนิดของมนษุย์

ไม่วา่จะครอบครัว เพื่อน หรือสงัคมรอบข้าง ซึง่สง่ผลไปยงัสภาวะความสขุในตวับคุคล2 

 

วำฬขำว (Beluga) 

ศิลปนิพนธ์ชุดนีไ้ด้รับแรงบนัดาลใจจากสิ่งมีชีวิตท่ีประทบัใจจากความทรงจ าในอดีตเป็น

อย่างมาก ซึง่อนัเน่ืองมาจากการได้มีโอกาสเดินทางไปท่องเท่ียวในสถานท่ีตา่ง ๆ  และเก็บบนัทึกภาพ

ความทรงจ าท่ีได้ให้อิทธิพลแก่ความรู้สกึไว้เพื่อการย้อนกลับมาส ารวจพิจารณาเร่ืองราวความสขุของ

ชีวิตและหนึ่งในสิ่งส าคญัท่ีสุดอันเป็นดัง่ตวัละครเอกในชุดผลงานศิลปนิพนธ์นัน้ย่อมคือ วาฬขาว 

(Beluga whale)  เป็นอีกหนึ่งวาฬสายพนัธุ์ของวาฬท่ีได้รับความนิยมในการน ามาฝึกเพื่อแสดงโชว์

ตามพิพิธภัณท์สัตว์น า้ทั่วโลก เน่ืองจากมีความน่ารักและฉลาด มีใบหน้าท่ีคล้ายจะยิม้แย้มอยู่

ตลอดเวลา เป็นวาฬท่ีไม่มีครีบหลงัและมีสีขาวปลอดตลอดทัง้ล าตวั โดยช่ือ Beluga มาจากภาษา

รัสเซียค าว่า белый (bélyj) หมายถึง "สีขาว"  พบกระจายพนัธุ์ตามชายฝ่ังทะเลและมหาสมทุรของ

ซีกโลกทางเหนือ เช่น มหาสมทุรอาร์กตกิและทวีปอเมริกาเหนือ  

                                                            
2 ล ำดับขัน้ควำมต้องกำรของมำสโลว์, เข้าถงึเม่ือ 16 เมษายน 2561, เข้าถงึได้จาก 

https://th.wikipedia.org/wiki/ล าดบัขัน้ความต้องการของมาสโลว์ 
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ภำพที่ 1 วาฬขาว (Beluga) 

 วาฬขาวสามารถส่งเสียงร้องได้หลากหลายมาก จนได้ฉายาว่า "นกคานารีแห่งท้องทะเล" 

(sea canary) และมีพฤตกิรรมท่ีชอบเลียนแบบสิ่งใกล้ตวัเสมือนอยากเข้าไปท าความสนิทสนมกบัสตัว์

ชนิดอ่ืน3 โดยมีกรณีตัวอย่างคือ เม่ือวันท่ี 5  พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ส านักข่าว Independent ได้

รายงานโดยอ้างผลวิจยัชิน้ใหม่จากวารสาร Animal Cognition ระบุว่าวาฬท่ีเคยอยู่อาศยัใกล้ชิดกบั

กลุม่ปลาโลมาสามารถเรียนรู้ภาษาในการสื่อสารระหว่างกนัได้ ศนูย์เลีย้งปลาโลมาในสาธารณรัฐไคร

เมียน าวาฬขาวมาอยู่ร่วมกบับรรดาโลมา พบว่าพวกมนัเร่ิมสื่อสารระหวา่งกนัโดยการท าเสียงผา่นการ

เป่าปาก ซึ่งนอกจากนีใ้นปี พ.ศ. 2555 งานวิจัยหนึ่งพบว่ามีการสงัเกตพบว่าวาฬขาวท่ีอยู่ใกล้ชิด

มนุษย์ พยายามเลียนแบบการพูดคยุให้เหมือนมนุษย์มากท่ีสดุราวกับเป็นความพยายามจะสื่อสาร

ด้วย4 เหตนีุเ้องท่ีท าให้วาฬขาวมีช่ือเสียงในเป็นหนึ่งในสตัว์น า้ท่ีได้รับการกล่าวถึงในแง่ของความใจดี 

                                                            
3 วำฬเบลูกำ, เข้าถงึเม่ือ 14 เมษายน 2561, เข้าถงึได้จาก https://th.wikipedia.org/wiki/วาฬเบลกูา 
4 งำนวจัิยชิน้ใหม่พบวำฬเบลูกำฉลำด เรียนภำษำส่ือสำรกับโลมำได้, เข้าถงึเม่ือ 14 เมษายน 2561 

, เข้าถงึได้จากhttps://www.khaosod.co.th/sci-tech/news_617742 

 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10071-017-1132-4?wt_mc=alerts.TOCjournals
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เป็นมิตรอย่างมากท่ีสดุในหลาย ๆ สื่อโดยเฉพาะภาพยนต์และหนงัสือภาพประกอบส าหรับเด็กและ

วาฬขาวยงัเพื่อเป็นตวัแทนของเพื่อนผู้น่ารักและอารีด้วย  

 

 

ภำพที่ 2 การแสดงโชว์ของวาฬขาว (Beluga) ณ Sea paradise จงัหวดัโยโกฮามา่ ประเทศญ่ีปุ่ น 

 

อิทธิพลที่ได้รับจำกแนวควำมคดิด้ำนจติวิทยำ   

ทฤษฎี Escapism  

              Escapism คือ ทฤษฎีจิตวิทยาการหลบหนีทางจิตไปสู่ จินตนาการ (fantasy) แห่งความ

ปรารถนา ซึง่หลบซอ่นจากความเป็นจริง  โดยเกิดจากความไมพ่งึพอใจในชีวิตประจ าวนั และเป็นหนึง่

ใน Defense mechanism คือกลไกการป้องกันตนเองทางจิตของมนุษย์เป็นการหาทางออกให้กับ

จิตใจเม่ือมนุษย์เผชิญสถานการณ์ท่ีตนไม่สามารถหรือ เต็มใจยอมรับเพื่อชดเชยหรือทดแทน 
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(substitution/compemsation) 5   ทฤษฎีของ Escapism นัน้มกัถกูใช้ในแง่ของ “พืน้ท่ีสมมตุิแห่งอดุม

คติ” อาจหมายถึง ภาพยนตร์ งานศิลปะ หรือโลก Social media ท่ีมนุษย์สามารถเลือกปรุงแต่ง

น าเสนอชีวิตประจ าวนัของตนเอง หรือ การเข้าไปสู่เกมส์ออนไลน์ ท่ีผู้ เล่นสามารถสร้างตวัตนใหม่ใน

โลกท่ีเป็นความฝันอนัน่าพงึใจท่ีมนษุย์จะหลดุพ้นจากชีวิตจริง 6 

 
อิทธิพลที่ได้รับจำกสังคม 

  สภาพสังคมปัจจุบันซึ่งแปรเปลี่ยนไปสู่สภาพเร่งท่ีรีบในทุกจังหวะของชีวิตประจ าวัน สิ่ง
บริโภคนิยมได้เข้ามามีบทบาทเพื่อตอบสนองความต้องการท่ีมากขึน้หรือเพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย
แก่มนษุย์เช่น พลาสตคิ และ โฟม เป็นหนึง่ในวสัดอุตุสาหกรรมท่ีได้รับความนิยมสงูอนัดบัต้น ๆ ในการ
สร้าง “บรรจภุณัฑ์” รองรับสิ่งบริโภคเหลา่นัน้ 

        จากข้อมูลรายงานอุตสาหกรรมพลาสติกปี พ.ศ. 2559 การผลิตพลาสติกทั่วโลกมีอัตรา
เติบโตขึน้ถึงร้อยละ 8.6 ตอ่ปี ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2493 จาก 1.5 ล้านตนัตอ่ปี เพิ่มเป็นมากกวา่ 330 ล้านตนั
ตอ่ปี และจวบจนปัจจบุนัมีพลาสติกจ านวนประมาณ 9 พนัล้านเมตริกตนั ท่ีถกูผลิตทัว่โลก7 แตท่วา่ใน
ท้ายสดุแล้วกลบักลายเป็นว่า “บรรจภุณัฑ์” จากบริบทท่ีท าหน้าท่ีเป็นภาชนะท่ีถกูผลิตซ า้ขึน้มาอย่าง
มากมายได้สิน้สดุลงท่ีการกลายเป็นขยะยอ่ยสลายยาก รอวนัท่ีมนษุย์จะน ากลบัมารีไซเคิลอีกครัง้   
 
อทิธิพลที่ได้รับจำกผลงำนศิลปกรรม 

ผลงานศิลปนิพนธ์ชดุนีไ้ด้รับอิทธิพลจากผลงานศิลปกรรมลทัธิเหนือจริง หรือท่ีนิยามเรียกใน

นาม เซอร์เรียลลิสม์ (surrealism) เป็นศิลปะท่ีเกิดขึน้ในสมยัคริสต์ศกัราช 1992 ท่ีกรุงปารีส ประเทศ

ฝร่ังเศส โดยเน้นน าเสนอการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะท่ีมาจากจิตใต้ส านึกหรือการใช้สิ่งท่ีเรียกว่า 

                                                            
5 กำรหนีจำกชีวติ, เข้าถงึเม่ือ 16 เมษายน 2561, เข้าถงึได้จาก 

http://th.housepsych.com/eskapizm_default.htm 

6 [ผมอยูข้่างหลงัคณุ], Escapism และควำมผิดพลำดของศำสดำ, เข้าถงึเม่ือ 17 เมษายน 2561,  
เข้าถงึได้จาก https://medium.com/ผมอยูข้่างหลงัคณุ/escapism-และความผิดพลาดของศาสดา-febad687f6a2 

7 Rex  Weyler, วกิฤตขยะพลำสตกิในมหำสมุทร, เข้าถงึเม่ือ 14 เมษายน 2561,  
เข้าถงึได้จาก www.greenpeace.org/seasia/th/news/blog1/blog/60571/ 

https://committee.iso.org/files/live/sites/tc61/files/The%20Plastic%20Industry%20Berlin%20Aug%202016%20-%20Copy.pdf


11 
 

 
 

“ความบงัเอิญ” มาเป็นส่วนหนึ่งในการน าเสนอผลงานโดยเฉพาะการหยิบเอาสภาวะปกติวิสยัของสิ่ง

สองอย่างหรือมากกว่านัน้ซึง่ไม่มีความเก่ียวข้องกนัมาวางไว้ด้วยกนั เหมือนเป็นการพบกนัโดยบงัเอิญ

ท่ีก่อให้เกิดความหมาย แม้แต่ละอย่างจะไม่มีความเก่ียวเน่ืองกันเลยแต่เม่ือมาอยู่ร่วมกันในพืน้ท่ี

เดียวกนั แตง่เติมผสมผสานให้ดเูป็นสิ่งเดียวกนัอยา่งกลมกลืนก็จะเกิดการท าลายกรอบของความเป็น

จริงเพื่อให้เข้าใกล้กับจินตนการความฝันหรือผนวกขึน้มากลายเป็นทศันียภาพใหม่ซึ่งอาจมีท่ีมีจาก 

การสะสมภาพต่าง ๆ ไว้ในส่วนลึกจนกลายเป็นความทรงจ าและความคิด ท่ีกระตุ้ นให้ผู้ ชมเกิด

จินตนาการและความรู้สกึถึงเอกภาพทางสนุทรียภาพแบบใหมโ่ดยไม่ขึน้กบัเหตผุลหรือตรรกะใด ๆ  ใน

โลกกายภาพ เป็นต้น8 

 

ทตัสึยะ ทำนำคะ Tatsuya Tanaka  

ทัตสึยะ ทานาคะ ศิลปินชาวญ่ีปุ่ นผู้ น าเสนอผลงานศิลปะภาพถ่ายในรูปแบบย่อส่วน  

(miniature) ถ่ายทอดทัศนียภาพจ าลองและความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุในชีวิตประจ าวันกับสังคม

มนุษย์ โดยให้มนุษย์เป็นฝ่ายท่ีมีขนาดเล็กลงจนสามารถเข้าไปมีปฎิสมัพนัธ์กบัวตัถเุหล่านัน้ได้  ผ่าน

ผลงานภาพถ่ายของเขาท่ีจดัท าเป็นปฏิทินขนาดเลก็ตลอดทกุ ๆ  วนั9 

  ข้าพเจ้าได้รับแรงบนัดาลใจด้านรูปลกัษณ์ทางกายภาพของผลงานของทานาคะ โดยน าเอา

วตัถท่ีุสะท้อนสาระถึงการบริโภคนิยมท่ีคุ้นเคยในชีวิตประจ าวนัมาประกอบสร้างเข้ากบัทศันียภาพของ

ทะเลและท้องฟ้าจนก่อรูปเป็นวตัถซุึ่งมีบริบทใหม่อนัเป็นเสมือนพืน้ท่ีแห่งการพกัผ่อน โดยนยันีไ้ด้รับ

                                                            
8 ลัทธิเหนือจริง, เข้าถงึเม่ือ 22 เมษายน 2561, เข้าถงึได้จาก https://th.wikipedia.org/wiki/ลทัธิเหนือ

จริง 
9 Designboom, Tatsuya Tanaka crafts intricate miniature calendar of everyday scenes,  

Accessed  May 2 , 2018  Available at https://www.designboom.com/art/tatsuya-tanaka-miniature-
calendar-08-04-2015/ 
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อิทธิพลจากการท่ีศิลปินใช้สีสนัท่ีสดใสสบายตาและชวนให้ย้อนคิดถึงภาพแห่งความทรงจ าอนัเป็น

ความสขุท่ีเคยเกิดขึน้ทว่าอาจหลงลืมเลือนหายไปตามกาลเวลา หรือเหมือนกบัว่าเป็นการกระตุ้นเร้า

ให้หวนย้อนกลบัมาตระหนกัคิดถึงความส าคญัของทุกสรรพสิ่งท่ีเคยได้ให้ความสขุแก่เราในห้วงแห่ง

กาลและสถานท่ีหนึ่งนัน้ก็ย่อมสมควรจะได้รับคณุค่ามากเพียงใด อนัเป็นกุศโลบาย “สื่อ” เพื่อส่งต่อ

พลงังาน (ความสขุ) ด้านบวกไปสูเ่พื่อนมนษุย์ในสงัคมปัจจบุนั 

 

 

ภำพที่ 3 Tanaka Tetsuya , Hide and seek ,Photograph 

ท่ีมา: Design boom , Accessed  May 2 , 2018 

Available at https://www.designboom.com/art/tatsuya-tanaka-miniature-calendar-08-04-

2015/ 
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ภำพที่ 4 Tanaka Tetsuya , Dinner, Photograph 

ท่ีมา: Design boom, Accessed  May 2 , 2018 

Available at https://www.designboom.com/art/tatsuya-tanaka-miniature-calendar-08-04-

2015/ 
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ภาพท่ี 5 Tanaka Tetsuya , Paper sea, Photograph 

ท่ีมา:  Wrotetrips, Accessed  May 2, 2018 

Available at https://wrotetrips.wordpress.com/tag/tatsuya-tanaka/ 
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เรอเน ฟร็องซัว กีแลน มำกริตต์ (René François Ghislain Magritte)  

  เป็นท่ีรู้จกัในนาม เรอเน มากริตต์ (René Magritte) ศิลปินชาวเบลเยี่ยม ผู้ถ่ายถอดผลงาน

ในรูปแบบของลทัธิเหนือจริง (surrealism)  ท่ีสื่อถึงการลวงตาในผลงานศลิปะ มีเจตนาต้องการกระตุ้น

ให้ผู้ชมได้ฉกุคิด และหนัมามองความเป็นจริงด้วยสายตาแบบใหม่ ต้องการเสนอคณุค่าท่ีแท้จริงของ

วตัถุซึ่งแฝงอยู่ภายใต้สิ่งของท่ีเรามองเห็นด้วยตาเพื่อแสดงถึงความสมัพนัธ์อนัเร้นลบัท่ีวตัถุมีต่อกนั

และต่อจิตใต้ส านึกหรือแรงปรารถนาโดยหยิบเอาสิ่งของสองอย่างหรือมากกว่านัน้ซึ่งไม่มีความ

เก่ียวข้องกนัเลยทว่าน ามาผนวกเข้ากบัความจริงแห่งโลกภายนอก10   ซึง่ผลงานของเขานัน้มกัสงัเกต

ได้ว่ามีการใช้วัตถุท่ีจดจ าได้ง่ายเช่น ไปค์ (pipe) หวี หรือ เคร่ืองเรือนต่าง ๆ มาใช้ผสมผสานกับ

ทศันียภาพของท้องฟา้อยูเ่สมอ ๆ อนัเป็นสิง่ท่ีมีความสมัพนัธ์กนัเกือบทกุผลงาน  

  ข้าพเจ้าสนใจในวิธีการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกจากจิตใต้ส านึกของมากริตต์ผ่าน

ทศันียภาพท้องฟา้ในช่วงเวลาตา่ง ๆ  และแนวความคิดท่ี “กลบัคา่” ด้วยการขยายวตัถใุห้มีขนาดใหญ่

เพื่อเน้นความส าคญั ซึง่โดยนยันีท่ี้ได้ให้แรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชดุนีแ้ละเป็น

บริบทพืน้ฐานท่ีอาศยัใช้ทศันียภาพท้องฟ้าซึ่งให้ความรู้สึกถึงความผ่อนคลาย การพกัผ่อนอนัแฝงใน

นยัของความ “อิสระ” และในบริบทเดียวกนันีไ้ด้เลือกใช้ ทะเล เป็นพืน้ท่ีทางกายภาพแห่งการพกัผ่อน

ทัง้ทางร่างกายและทางจิตใจด้วย  

  

 

 

 

                                                            
10 The Art Story, Rene Magritte, Accessed May 4 , 2018  Available at 

http://www.theartstory.org/artist-magritte-rene.htm 
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ภำพที่ 6  René Magritte,  La corde sensible (Heartstring), Oil on Canvas 

ท่ีมา:  Artnet , Accessed 27 May, 2018 

Available at  http://www.artnet.com/artists/ren%C3%A9-magritte/la-corde-sensible-

bWHWQKC1YBbavMQEG0QIjQ2 
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ภำพที่ 7  René Magritte, Les valeurs personnelles (Personal Values) , Oil on Canvas 

ท่ีมา: Sfmoma , Accessed 27 May , 2018 

Available at  https://www.sfmoma.org/artwork/98.562
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บทที่ 3 

 

กำรพัฒนำและวธีิกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน 

 

  ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนีอ้ยู่ภายใต้บริบทแห่งศิลปะร่วมสมัยท่ีมีส่วนส าคญัได้แก่ เร่ืองราว

เนือ้หา (ความหมายความคิด) รูปแบบและเทคนิควิธีการอนัเป็นการสร้างเอกภาพทางสนุทรียภาพของ

พืน้ท่ีความสขุ ซึง่เป็นการผสมผสานด้วยแรงบนัดาลใจจากจินตนาการความฝันท่ีหวนคิดถึงภาพความ

ทรงจ าท่ีประทบัใจท่ีอาศยัใช้รูปลกัษณ์ของวตัถเุป็นมีสญัลกัษณ์ทางเนือ้หาท่ีแฝงนยัซ่อนอยู่หรืออาจ

เป็นเหมือนเร่ืองราวท่ีเคยเกิดขึน้กับตวัเอง ซึ่งเจตนาของการสร้างสรรค์จึงเป็นเหมือนการบอกเล่า

เร่ืองราวความรู้สกึถึงพืน้ท่ีแห่งความสขุซึง่เคยขาดหายไป แต่ในขณะเดียวกนัก็ได้แฝงไว้ซึง่กศุโลบาย

ชีน้ าเพื่อนมนษุย์ในสงัคมให้กลบัมาฉกุคิดและตระหนกัถึงคณุค่าของวตัถเุล็ก ๆ ท่ีเคยให้ความสขุแก่

เราด้วย โดยนยัแห่งบริบทของกระบวนการสร้างสรรค์สามารถวิเคราะห์แตกประเด็นออกเป็นขัน้ตอน

ตา่ง ๆ ได้ดงันี ้

 

ขัน้ตอนกำรประมวลควำมคิด 

ในขัน้ตอนของการประมวลความคิดผลงานศิลปนิพนธ์ท่ีเร่ิมต้นจากการรวบรวมความคดิท่ีมี

ต่อวตัถุรอบตวัซึ่งพบเห็นได้ในชีวิตประจ าวนัของข้าพเจ้าและตีความวตัถเุหล่านัน้ด้วยวิจารณญาณ

และความรู้สึกจนก่อเกิดแรงบนัดาลใจประกอบกับการอาศยัวิธีการโดยบนัทึกไว้เป็นภาพถ่ายเพื่อ

ย้อนกลบัมาส ารวจพิจารณาเพื่อหาแรงบนัดาลใจอีกครัง้ ซึง่โดยนยันีไ้ด้เลือกใช้วตัถท่ีุเป็นผลอนัเน่ือง

มาด้วยจากอตุสาหกรรมการผลิตของมนษุย์ หรือการมุ่งเน้นวตัถท่ีุเป็นบรรจภุณัฑ์ส าหรับอปุโภคและ

บริโภค เจตนาเพื่อการเช่ือมโยงเร่ืองราวเนือ้หาให้เป็นสัญญะท่ีเข้าใจได้ง่ายในแบบสากลและ

สอดคล้องกับแนวความคิดในประเด็นสาระสื่อผ่านรูปแบบสุนทรียภาพแบบทางกายภาพของแห่ง

ความสขุในบริบทพืน้ท่ี  
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ภำพที่ 8 ภาพต้นแบบความคดิผลงานศลิปนิพนธ์ “The Plastic Memories” 

  

 

ภำพที่ 9 ภาพต้นแบบความคดิผลงานศลิปนิพนธ์ “Blue Line” 
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ขัน้ตอนกำรวิเครำะห์องค์ประกอบศลิป์ 

เส้น (line) 

ข้าพเจ้าใช้วิธีการของการวาดเส้น (drawing) ในการสร้างค่าน า้หนักแก่รูปทรง ลักษณะ

พืน้ผิว และความออ่นแก่ของสีหรือเป็นการสร้างมิติลวงตาบนระนาบลวงตา 2 มิติของพืน้ภาพให้ดเูป็น 

3 มิติ รวมถึงยงัเป็นกลวิธีของการแสดงคณุลกัษณะพืน้ผิวของวตัถท่ีุเลือกใช้ด้วย แต่ทว่ายงัคงรักษา

รูปลกัษณ์ของรูปแบบทางกราฟฟิก (graphic) ให้เป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง โดยนยันีอ้าศยัใช้วิธีการ

ของการซ้อนทบัเส้นหรือการสานเส้นแบบหลายชัน้ เพื่อให้กายภาพของรูปแบบผลงานมีความอ่อนโยน

นุ่มนวลไม่แข็งกระด้างสอดคล้องกบัแนวความคิดของการสร้างเอกภาพทางสนุทรียภาพของพืน้ท่ีใน

ความหมายทางนามธรรมหรือพืน้ท่ีความสขุแห่งการพกัผ่อนทางร่างกายและทางจิตใจอนัเป็นเสมือน

การแบง่ปันความรู้สกึด้านบวกแก่ผู้ชม 

 

 

ภำพที่ 10  การสร้างคา่น า้หนกัของผลงานด้วยวิธีการวาดเส้น 
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สี (colour) 

สีท่ีใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนีซ้ึ่งเป็นคุณลักษณะภายใต้เจตนาท่ีมุ่ง ให้

ความส าคญักบัการใช้สีผลงานเป็นพิเศษเพื่อโน้มน้าวการรับรู้ท่ีสื่อถึงสาระนามธรรมของธรรมชาติแห่ง

ท้องฟ้าและทะเล ซึ่งด้วยเจตนาโดยนยันีจ้ึงท าให้ผลงานสามารถขบัเน้นการแสดงออกของภาษาทาง

ทศันศิลป์ด้วยสีสนัท่ีสดใสอย่างเช่นสี ฟ้า เขียว และสีชมพสู้มท่ีสื่อถึงท้องฟ้ายามพระอาทิตย์ตก การ

อาศยัใช้ทฤษฎีคูส่ีตรงข้ามนัน้ก็เพื่อให้ผลงานมีความน่าสนใจมากยิ่งขึน้  เช่น สีฟ้ากบัสีส้ม โดยจ าลอง

ให้เป็นไปตามธรรมชาติของสภาพแวดล้อมท่ีน ามาผสมผสานและแฝงนยัยะแห่งความเป็นอดุมคติอนั

สอดคล้องกบัแนวความคิดท่ีสื่อประเด็นสาระท่ีกล่าวถึงพืน้ท่ีแห่งความสขุของจิตใจทว่าผลกัให้ถอย

ห่างออกจากความเป็นจริงไปสูพ่ืน้ท่ีในโลกของจินตนาการ  

ประเด็นสาระดงักล่าวยงัผสานร่วมด้วยกบัการใช้สีในบริบทของระนาบ (plan) โดยอาศยัใช้

วิธีการสร้างคา่น า้หนกัของสีให้มาทบัซ้อนกนักบัเส้นในบริบทตา่ง ๆ เพื่อให้ก่อเกิดเป็นสีใหม่และให้ค่า

น า้หนกัของเส้นท่ีมีอยู่เดิมมาเติมเต็มความหมายพืน้ท่ีว่างให้แจ่มชดัขึน้ด้วยผนวกกับการใช้เทคนิค  

Rainbow ซึง่เป็นหนึ่งในกลวิธีของกระบวนการพิมพ์เทคนิคภาพพิมพ์หินท่ีจะให้สมัฤทธ์ิผลในแบบลวง

ตาเกิดระยะใกล้-ไกล ด้วยวิธีการไลค่า่น า้หนกัสี (gradian) จาก อ่อนไปแก่หรือสลบัคา่น า้หนกักนัเพื่อ

ช่วยโน้มน้าวจิตใจให้หลุดพ้นออกจากระนาบ 2 มิติไปสู่ทัศนียภาพของท้องทะเลและท้องฟ้าใน

ความหมายทางนามธรรมมากยิ่งขึน้ 

 

รูปร่ำงและรูปทรง (form) 

รูปทรงท่ีข้าพเจ้าเลือกใช้ในผลงาน เป็นรูปทรงของวตัถภุายใต้วฒันธรรมวตัถบุริโภคนิยมเป็น

ท่ีคุ้นเคยคุ้นชินตาดัง่เช่น ถุงพลาสติก กล่องโฟม ท่ีผ่านการถูกใช้มาแล้วทว่าน ามาสื่อสาระด้วยการ

ประกอบให้คุณค่าและความหมายใหม่อันเป็นบริบทใหม่และท่ีมีรูปลักษณ์คล้ายเป็นดังพืน้ท่ีหรือ

สถานท่ีพักผ่อนซึ่งเป็นท่ีนิยมของมนุษย์ไร้พรมแดน โดยนัยนีมี้องค์ประกอบส าคัญคือ วาฬขาว 

(beluga) ซึง่ปรากฏอยูใ่นทกุ ๆ ชิน้ของผลงานและมีรูปลกัษณ์ท่ีสมบรูณ์อ่อนโยนยิม้แย้มตามกายภาพ
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เดิมท่ีมีมาแตธ่รรมชาต ิหรืออยูใ่นอิริยาบถท่ีผอ่นคลายและก าลงัมีปฏิสมัพนัธ์อยา่งเป็นมิตรสนกุสนาน

อยูใ่นพืน้ท่ีท่ีเป็นดัง่ท้องทะเลขนาดยอ่ม  

 

 

ภำพที่ 11 การแสดงออกทางรูปทรงของวาฬขาวท่ีเข้ามามีปฏิสมัพนัธ์กบัวตัถ ุ

 

พืน้ที่ว่ำง (space) 

พืน้ท่ีว่างในศิลปะนิพนธ์ชุดนีไ้ด้มีความส าคัญในการแปรเปลี่ยนบริบทของระนาบสีให้

กลายเป็น สุนทรียศาสตร์แห่งท้องฟ้าชายหาดและใต้ท้องทะเลตามกายภาพแห่งความเป็นจริงโดย

อาศยัหลกัการจดัองค์ประกอบศิลป์ให้ดโูล่งโปร่งสบาย ไม่อึดอดั และขบัเน้นสิ่งท่ีเป็นจุดเด่นและจุด

รองให้ระยะให้โดดเดน่ยิ่งขึน้ 
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พืน้ที่ผิว (texture) 

พืน้ท่ีผิวเป็นอีกนัยหนึ่งของภาษาทางศิลปะและการสื่อความหมายบริบทของเส้นท่ีมัก

ปรากฏหรือแสดงความหมายร่วมกบับนรายละเอียดต่าง ๆ  ซึง่สอดคล้องกบัความเป็นจริงของรูปทรง

วตัถเุชิงสญัลกัษณ์และยงัสื่อคณุลกัษณะเดิมของวตัถนุัน้ ๆ ด้วยหรือเป็นการอธิบายถึงผิวสมัผสั เช่น 

ความมันวาวและความด้านของผิวหรือคลื่นท่ีซัดจากทะเลเข้าสู่ฝ่ัง เป็นต้น กล่าวได้ว่าการอาศัย

คุณลกัษณะพิเศษของ แท่งหมึกไข (tusche) เป็นอีกนัยหนึ่งของวสัดุอุปกรณ์ในการเขียนแม่พิมพ์ท่ี

น ามาผสมผสานลงในพืน้ท่ีว่างเพื่อให้ผลงานมีความน่าสนใจและมีเสน่ห์มากยิ่งขึน้ของเทคนิคภาพ

พิมพ์หินท่ียากต่อการควบคมุคราบลายของพืน้ผิวให้เป็นไปตามเจตนาความต้องการ ให้ผลสมัฤทธ์ิท่ี

แตกตา่งกนัไปตามแตช่นิดและประเภทของตวัท าละลายกบัหมกึไขและขึน้อยูก่บัอตัราสว่นท่ีเหมาะสม

ด้วย เช่น น า้มนัสน ทินเนอร์ และ น า้ เป็นต้น ซึ่งจะให้เอกลกัษณ์เฉพาะตามเจตนาท่ีเลือกใช้เพราะ

คณุลกัษณะพิเศษโดยนยันีเ้ป็นธรรมชาต ิ

  

 

ภำพที่ 12 การสร้างรายละเอียดคา่น า้หนกัพืน้ผิวด้วยหมกึไข (tusche) 
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ขัน้ตอนกำรแสดงออกด้วยเทคนิควิธีกำรและกำรด ำเนินงำน 

ขัน้ตอนกำรสร้ำงภำพร่ำงผลงำน (sketch) 

1.กำรหำข้อมูลและวัตถุต้นแบบในกำรสร้ำงภำพร่ำงผลงำน 

หลังจากท่ีได้ประมวลความคิดและตีความด้วยวิจารณญาณและความรู้สึกเลือกวัตถุท่ี

ต้องการน ามาใช้เป็นข้อมูลต้นแบบหรือ ”สื่อ” สญัลกัษณ์ทางเร่ืองราวเนือ้หาของผลงานจากนัน้จึง

ก าหนดโครงสร้างขององค์ประกอบภาพหรือรูปแบบรวมถึงการสร้างกับบรรยากาศด้วยโครงสีอย่าง

คร่าว ๆ และน าต้นแบบในบริบทตา่ง ๆ มาจดัการใหม่ด้วยการก าหนดใช้แสงมาขบัเน้นความหมายให้

รายละเอียดชัดเจนยิ่งขึน้รวมถึงปรับเปลี่ยนโครงสร้างของวัตถุให้เป็นตามท่ีต้องการโดยยึดความ

ถูกต้องเป็นส าคญัจากนัน้จึงบนัทึกภาพท่ีให้ความสมบูรณ์และชัดเจนท่ีสุดเพื่อความสะดวกในการ

ด าเนินงานขัน้ตอนตอ่ไป  

 

 

ภำพที่ 13 การจดัโครงสร้างและแสงเงาเพื่อใช้เป็นแบบร่างภาพ 
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2. กำรผสมผสำนข้อมูลต้นแบบให้มีควำมสอดคล้องกลมกลืนเป็นเร่ืองรำวใหม่ผ่ำนโปรแกรม
คอมพวิเตอร์ 

เม่ือมีข้อมลูในขัน้ต้นแล้ว กระบวนการในล าดบัต่อไปคือการน ามาตดัต่อปรับเปลี่ยนบริบท

เพื่อสร้างให้เป็นภาพใหม่อนัมีเอกภาพเดียวกนัตามเจตนาด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop โดยปรับ

คา่น า้หนกั สีสนั ซึง่ในบางกรณีอาศยัใช้วิธีการวาดภาพ (painting) ทัง้ในและนอกโปรแกรมเพื่อผสาน

พืน้ผิวให้มีความสอดคล้องกลมกลืนสมจริงและให้ถกูต้องได้มากท่ีสดุ 

 

ภำพที่ 14 การสร้างภาพร่างผลงานท่ีสมบรูณ์ 

 

ขัน้ตอนกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนด้วยกระบวนกำรภำพพมิพ์ 

            เจตนาในการเลือกใช้กระบวนการเทคนิคภาพพิมพ์หิน (lithograph) ในการสร้างสมัฤทธ์ิผล

ของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชดุนีก็้ด้วยเพราะเทคนิควิธีการนีส้ามารถแสดงออกถึงตวัตนและ
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ผลงานได้อย่างชดัเจนสมบรูณ์ท่ีสดุประกอบกบัความชอบสว่นตนและซึง่ความถนัดในด้านวิธีการวาด

เส้นท่ีสอดคล้องเข้ากบัธรรมชาติของกระบวนการภาพพิมพ์หินซึ่งใช้วสัดท่ีุมีส่วนผสมของไขในบริบท

ตา่ง ๆ ท่ีเป็นเคร่ืองมือในการสร้างคา่น า้หนกัและรายละเอียดทางทศันธาตตุา่ง ๆ  เช่น รูปทรงได้อย่าง

อิสระโดยอาศัยธรรมชาติของการไม่ประสานกันของน า้และน า้มันเป็นพื น้ฐานบนระนาบของสื่อ

แม่พิมพ์และให้ค่าน า้หนกัของเส้นท่ีมีความหลากหลายรวมถึงค่าน า้หนกัของสีท่ีชดัเจนและสดใสได้

ตามเจตนา ซึ่งดงันัน้ในการท่ีจะสร้างสมัฤทธ์ิผลของการสร้างสรรค์ผลงานยงัจกัต้องอาศยัขัน้ตอนท่ี

ส าคญัอ่ืน ๆ ดงัตอ่ไปนีด้้วย 

 

1.กำรขยำยแบบ 

  เม่ือได้ภาพร่างต้นแบบท่ีพึงพอใจแล้ว ขัน้ตอนต่อไปคือการน าไปขยายแบบร่างด้วยวิธีการ

ถ่ายส าเนาให้ได้มาตราสว่นตามท่ีต้องการ ก่อนน าไปถอดแบบลอกลายลงแผน่แมพ่ิมพ์อลมูินัม่ ซึง่เป็น

กระบวนการท่ีต้องพิมพ์ทับซ้อนหลายชัน้หรือหลายสีหลายแม่พิมพ์ด้วยกันจึงต้องใช้เพลทแม่พิมพ์

มากกว่า 1 เพลทขึน้ไป โดยในขัน้ตอนนีจ้ะต้องใช้ไขฟิล์มท่ีมีคณุสมบตัิไม่ยบัย่นเสียรูปได้ง่ายหรือเพื่อ

ป้องกันไม่ให้เกิดการคลาดเคลื่อนของการคดัลอกภาพต้นแบบลงบนแม่พิมพ์ซึ่งในการลอกลายหรือ

ถอดแบบลายเส้นแต่ละครัง้นัน้จะต้องให้ตรงกนักบัในต าแหน่งเดิมทุกครัง้ตามจ านวนของแม่พิมพ์ท่ี

ก าหนดไว้ 

   

กำรเตรียทเพลทอลูมิน่ัม 

  แม่พิมพ์อลูมินั่ม (aluminium plate) เป็นแม่พิมพ์อลูมินั่มชนิดธรรมดา (uncoated plate) 
แผ่นบางมีน า้หนกัท่ีเบาและพืน้ผิวหยาบมีสีเทาอ่อนท่ีสามารถมองเห็นค่าน า้หนกัได้อย่างชดัเจน ซึ่ง
ทดแทนการใช้ หินปูน (limestone) ท่ีหายากมีราคาท่ีสูงกว่ามากอีกทัง้มีน า้หนักมากท่ีส่งผลให้
เคลื่อนย้ายและจดัเก็บทัง้ยงัหาได้ยาก  

  การเตรียมเพลทอลมูินัม่ในขัน้แรกนัน้ เร่ิมจาก การล้างท าความสะอาดด้วย กรดก ามะถนั
หรือกรดซลัฟริูค (sulfuric acid) เจือจางในอตัราสว่นคือ กรด 2 ออนซ์ (Oz.) ตอ่ น า้เปลา่ 20 ลติร ผสม
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ให้เข้ากนัจะช่วยช าระล้างคราบสิง่สกปรกหรือไขมนัท่ีตกค้างบนผิวหน้าของแผ่นแมพ่ิมพ์ โดยใช้เศษผ้า
ท่ีมีความนุ่มชบุสว่นผสมดงักลา่วล้างในลกัษณะถวูนให้ทัว่ผิวหน้าแม่พิมพ์และล้างด้วยน า้เปลา่ น าไป
ผึ่งลมให้แห้งสนิทห่อเก็บไว้ด้วยกระดาษเพื่อป้องกนัไม่ให้แม่พิมพ์สมัผัสกับฝุ่ นละอองต่าง ๆ รวมถึง
รอยขีดข่วนในน าไปใช้กระบวนการอ่ืน ๆ ตอ่ไป 

 

 
ภำพที่ 15 การล้างท าความสะอาดผิวแมพ่ิมพ์อลมูินัม่ก่อนน าไปเขียน 

 
3.กำรสร้ำงผลงำนด้วยกรรมวิธีต่ำง ๆ บนแม่พมิพ์ 

  หลงัจากท่ีผ่านกระบวนการล้างเพลทแม่พิมพ์เป็นท่ีเรียบร้อย จึงน าเพลทอลมูินัม่ท่ีแห้งสนิท

แล้วมาถอดแบบลายเส้นจากภาพร่างต้นแบบท่ีขยายแล้วด้วย “กระดาษลอกลาย” (กระดาษปรู๊ฟท่ี

ผ่านขัน้ตอนการเคลือบด้วยผงฝุ่ นสนิมหรือเกรยองสีแดงทัว่ทัง้ผิวหน้าแผ่น)  โดยวางทบัหน้าสดุท้าย

ด้วยไขฟิล์มก่อนใช้ปากกาลูกลื่นลากไปตามลายเส้นของแบบโดยก าหนดด้านใดด้านหนึ่งเป็น 

เคร่ืองหมายทีบาร์ (T-bar) เพื่อให้ทกุครัง้ท่ีท าการถอดภาพลายเส้นจะมีความแมน่ย าไมเ่กิดการเคลือ่น

หรือเกิดรอยเบีย้วท่ีไม่คมชดัของภาพผลงานในทกุ ๆ เพลท และล าดบัสดุท้ายคือการใช้พู่กนัจุ่ม กาว



28 
 

 
 

กระถินบริสุทธ์ิ (pure Arabic gum) กัน้บริเวณขอบทัง้ 4 ด้านหรือบริเวณท่ีไม่ต้องการให้วัสดุไขไป

สมัผสัโดน 

  วสัดไุขท่ีใช้ในการสร้างรูปทรงทศันธาตนุัน้สามารถเลือกใช้ได้หลายประเภท โดยยดึหลกัการ

ของการกลบัค่าน า้หนกัสีให้เป็นน า้หนกัขาวด า ซึง่ใช้อปุกรณ์พืน้ฐานคือ ดินสอไขสีด าตราม้า (Horse 

No.1818) หรือ มิตสูบิชิ (Mitsubishi) ท่ีเหมาะกับการสร้างรายละเอียดของค่าน า้หนกัอ่อน-แก่ด้วย

เทคนิควาดเส้นเป็นเทคนิคหลกัหรือใช้น า้มนัวานิชด าในการสร้างพืน้ท่ีระนาบแบน (solid) ซึง่สามารถ

ปรับใช้กบัพืน้ท่ีของคา่น า้หนกัท่ีเข้มสดุในการวาดเส้นได้อีกด้วย เช่นเดียวกบัการใช้วสัดไุขประเภทอ่ืน 

ๆ เช่น ปากกาเคมีตราม้าสีด า และ สเปรย์สีด า   

 

ภำพที่ 16 การเขียนแมพ่ิมพ์ด้วยวสัดไุขประเภทตา่ง ๆ  

ในการสร้างพืน้ผิว (texture) ด้วยวสัดไุขนัน้ยงัสามารถใช้ หมึกไข (tusche) ซึง่เป็นไขสีด าชนิดอดัแท่ง

มาผสมรวมเข้ากบัสื่อกลางเช่น น า้มนัสน ทินเนอร์และน า้ ซึง่จะให้คณุลกัษณ์ของพืน้ผิวท่ีแตกตา่งกนั

ไปตามสื่อกลางหรือตวัท าละลายต่าง ๆ รวมถึงหมึกไขในอตัราส่วนท่ีแตกต่างโดยสามารถเลือกใช้ได้

ตามความเหมาะสม และวาดระบายลงบนเพลทแม่พิมพ์พกัทิง้ไว้ให้แห้งสนิทจึงจะให้คณุลกัษณะของ

พืน้ผิวอันเป็นเอกลกัษณ์ของคราบลวดลายท่ีควบคุมได้ยากทว่าถ้าสามารถควบคุมได้ก็ย่อมจะให้

สมัฤทธ์ิผลของลกัษณะพืน้ผิวท่ีมีความปัจเจกเฉพาะตน อนัเป็นธรรมชาตแิละเสน่ห์ของภาพพิมพ์ 
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ภำพที่ 17 การสร้างพืน้ผิวด้วยหมกึไข (tusche) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 18 การสร้างพืน้ผิวด้วยหมกึไข (tusche) ด้วยวิธีการเอียงแผน่แมพ่ิมพ์      
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4. กำรเคลือบกำว   

  หลงัจากท่ีได้สร้างรายละเอียดค่าน า้หนกัทศันธาตตุ่าง ๆ ลงบนแผ่นแม่พิมพ์เป็นท่ีเรียบร้อย

แล้ว จึงเข้าสู่ขัน้ตอนของการเคลือบกาว โดยในขัน้ตอนนีใ้ช้ แป้งฝุ่ น ( talcum powder) เพียงบาง ๆ 

ลบูวนให้ทัว่ผิวหน้าแม่พิมพ์เพื่อดดูซบัความชืน้และความมนัท่ียงัตกค้างอยู่ก่อนท่ีจะใช้ กาวกระถิน

บริสทุธ์ิ (pure arabic gum) ประมาณ 1 ฝ่ามือ ลบูวนด้วยมือเปลา่ให้กาวเคลือบทัว่ทัง้ผิวหน้าของแผน่

แม่พิมพ์อย่างสม ่าเสมอ จากนัน้ถึงใช้ฟองน า้เส้นใยพืชท่ีหมาดน า้ลบูกาวออกให้เคลือบเพียงบาง ๆ 

และพกัแมพ่ิมพ์ไว้ไม่ต ่ากวา่ 6-24 ชม.รวมถึงต้องเก็บให้พ้นจากน า้ด้วย 

 

ภำพที่ 19 การเคลือบด้วยกาวกระถินบริสทุธ์ิ (pure arabic gum) 

 

5. กำรกัดกรดแม่พมิพ์ 

  น ากาวกระถินบริสทุธ์ิ 8 ออนซ์ ผสมเข้ากับ กรดฟอสฟอริค (phosphoric acid) 0.2 ออนซ์ 

(หรือประมาณ 5.6 มิลลลิติร) จะได้เป็น กาวกรด (gum etch) เพื่อเตรียมในขัน้ตอนกดักรดตอ่ไป 
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  น ากาวกรดท่ีผสมดงัวิธีดงักลา่วมาผสมกบักาวกระถินบริสทุธ์ิในอตัราสว่น 40 : 60 คนให้เข้า

กนั ซึง่สามารถปรับอตัราสว่นได้ตามความเหมาะสมของลกัษณะแมพ่ิมพ์หรือการใช้วสัดุไขประเภทใด

เขียนแม่พิมพ์เช่น หากมีคา่น า้หนกัท่ีเข้มมากก็ควรใช้อตัราสว่นของกาวกรดท่ีมากขึน้ด้วยเช่นเดียวกบั

การลดหรือเพิ่มเวลาในกระบวนการนีเ้จตนาก็เพื่อเป็นการทดเวลาให้เหมาะสม 

ในกรรมวิธีของการกดักรดแม่พิมพ์นัน้ต้องเร่ิมจากการใช้พู่กนัขนกระต่ายท่ีมีความอ่อนนุ่ม  

ป้ายกาวกรดผสมไปยงัผิวหน้าแม่พิมพ์โดยเร่ิมจากส่วนท่ีมีค่าน า้หนกัเข้มท่ีสุดก่อนไปยงัส่วนท่ีมีค่า

น า้หนกัอ่อนท่ีสดุ ท าสลบัไปมาเช่นนีจ้นทัว่บริเวณท่ีเขียนไขไว้ และอาจทดเวลาในการกดัด้วยเพราะ

การกดักรดแม่พิมพ์ซึง่ปกตจิะใช้เวลา 3-6 นาที ความเหมาะสมของวสัดไุขตา่ง ๆ ท่ีใช้ เช่น หมกึไขผสม

น า้มนั ควรใช้เวลาในการกดักรดท่ีนานกว่าการใช้หมกึไขแบบผสมด้วยน า้ท่ีต้องใช้เวลาท่ีน้อยกว่า ซึง่

โดยนยันีใ้ห้พิจารณาตามความเหมาะสมแล้วแตก่รณี  

  เม่ือครบเวลาท่ีก าหนดแล้วใช้ฟองน า้ใยพืชชุบน า้พอหมาดลูบกาวกรดบนผิวหน้าแม่พิมพ์

ออกจากนัน้จงึหยดุการท างานของกาวกรดด้วยการลงกาวกระถินบริสทุธ์ิเคลือบอีกครัง้ ซึง่ในขัน้ตอนนี ้

ใช้ผ้าสาลท่ีูสะอาดและแห้งสนิทปัน้ก้อนเป็นลกูประคบเช็ดในลกัษณะวนอยา่งเบามือและรวดเร็วให้ทัว่

ผิวหน้าเพลทหรือเพื่อเช็ดวนให้กาวกระถินแห้งมีความบางท่ีสม ่าเสมอทัว่ทัง้ผิวหน้าแม่พิมพ์แล้วถึงพกั

แม่พิมพ์ไว้เป็นเวลาไม่ต ่ากว่า 3 ชม. ซึ่งในขัน้ตอนนีต้้องระวงัไม่ให้แม่พิมพ์สมัผสัโดนน า้โดยอนัขาด

ก่อนเข้าสูก่ระบวนการพิมพ์ในล าดบัตอ่ไปเม่ือครบก าหนด  
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ภำพที่ 20 การเคลือบกาวในขัน้ตอนสดุท้ายเพ่ือหยดุปฎิกริยาของกรด 

  

 6.กระบวนกำรพมิพ์                                                                                                     

  หลงัจากพกัเพลทแม่พิมพ์ท่ีผ่านการเคลือบกาวและครบเวลาตามท่ีก าหนดแล้ว  ถึงจะเข้า

ไปสู่กระบวนการพิมพ์โดยเร่ิมจากการล้างคราบเขม่าด าในวัสดุไข  (wash out) คือการใช้น า้มนัสน 

(turpentine) และ ส าหรับทินเนอร์ (thinner) ล้างไขท่ีติดอยู่บนผิวหน้าแม่พิมพ์ด้วยเศษผ้าท่ีแห้งสนิท

จนสะอาดไม่หลงเหลือคราบเขม่าด า ล าดบัตอ่ไปคือการใช้ แลคเคอร์แดง (red lacquer) ซึง่เป็นเคมีท่ี

ช่วยในการสร้างภาพหรือเป็นฐานชัน้ลา่งท่ีจะเป็นสื่อรับหมกึพิมพ์จากลกูกลิง้  โดยใช้เศษผ้าแห้งชบุใน

ปริมาณท่ีเหมาะสม (หรืออาจผสมทินเนอร์เพื่อให้เช็ดได้ง่ายมากยิ่งขึน้) เช็ดวนอย่างรวดเร็วไปทั่ว

บริเวณท่ีเขียนไขเอาไว้และเช็ดตามอีกครัง้ด้วยเศษผ้าแห้งเพื่อเก็บแลคเคอร์แดงสว่นเกินออกให้น า้ยา

เคมีผนกึบางท่ีสดุ และใช้เศษผ้าชบุน า้มนัสนและหมกึพิมพ์สีท่ีจะท าการพิมพ์เช็ดวนอีกครัง้เพื่อให้หมกึ

ไปอดุลงบนผิวหน้าแม่พิมพ์และให้ง่ายต่อกระบวนการพิมพ์ยิ่งขึน้ ในท้ายนีจ้ึงเช็ดด้วยฟองน า้ท่ีชุ่มน า้
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เพื่อล้างเอาคราบน า้มัน กาวและแลคเคอร์แดงส่วนเกินออกจนสะอาดแต่ทว่าแม่พิมพ์จะยังคงมี

ความชืน้เคลือบอยูจ่ากนัน้ถึงจะเข้าสูข่ัน้ตอนของการกลิง้หมกึพิมพ์ 

 

กำรผสมหมึกพมิพ์ 

  หมึกท่ีใช้ในกระบวนการพิมพ์คือหมึก Offset ink เป็นหมึกพิมพ์ท่ีใช้พิมพ์สิ่งพิมพ์เชิง
อตุสาหกรรมทัว่ไปซึง่น ามาใช้ทดแทนหมกึพิมพ์ลิโธ (litho ink) หรือหมกึภาพพิมพ์หิน โดยในขัน้ตอนนี ้
จะผสมให้ได้เฉดสีตามท่ีต้องการรวมถึงต้องเติมผงแมกนีเซียมคาบอร์เนตชนิดเบา ( light magnesium 
carbonate powder) ในสัดส่วนพอเหมาะเพื่อให้หมึกจับตัวเป็นก้อนผนวกกับยังเป็นการลดความ
เหลวของเนือ้หมกึพิมพ์ท่ีจะเป็นสาเหตท่ีุท าให้แม่พิมพ์อดุตนัได้ง่าย  

 

 

ภำพที่ 21 การผสมหมกึพิมพ์ Offset ink 
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ขัน้ตอนกำรกลิง้หมึกพมิพ์ 

  ควรเลือกลกูกลิง้ท่ีมีขนาดเหมาะสมกบัขนาดของชิน้ผลงานและกลิง้หมกึพิมพ์ท่ีผสมไว้ก่อน

หน้าแล้วบนโต๊ะแท่นหินอ่อน (โต๊ะกลิง้หมึก) จนเนือ้หมึกติดสม ่าเสมอทัว่ทัง้ลกูกลิง้ไม่บางหรือหนา

มากเกินไป ลกูกลิง้ท่ีมีขนาดใหญ่จะช่วยให้น า้หนกัของแรงกดสมัผสัลงท่ีผิวหน้าแม่พิมพ์ได้มากขึน้ซึง่

โดยนยันีค้วรพิจารณาเลือกใช้ในกรณีท่ีไม่ต้องการให้เกิดการอดุตนัท่ีเร็วมากเกินไปของหมกึพิมพ์ 

  การกลิง้หมึกพิมพ์แบ่งออกคร่าว ๆ เป็นชดุ ชดุละ 10-15 ครัง้ โดยการกลิง้ลงบนผิวหน้าของ

แผ่นแม่พิมพ์ให้ครบทัง้ 8 ทิศทาง  สลบักบัการใช้ฟองน า้ลบูผิวหน้าเพลทให้หมาดอยู่เสมอเพื่อรักษา

ความชืน้และป้องกันไม่ให้หมึกพิมพ์ส่วนเกินแห้งติดในพืน้ท่ีท่ีไม่ต้องการ  และ ๆ ทุกครัง้ท่ีกลิง้หมึก

พิมพ์บนแผ่นแม่พิมพ์ครบ 3 ชุดต้องกลบัไปกลิง้เติมเนือ้หมึกบนโต๊ะหินอ่อนอีกครัง้เพื่อเพิ่มเป็นการ

ปริมาณหมึกบนลูกกลิง้ ท าเช่นนีว้นสลบักันประมาณ 6 ชุดหรือจนหมึกพิมพ์ติดลงบนผิวหน้าของ

แม่พิมพ์อย่าสม ่าเสมอกันอนัจกัเอือ้อ านวยให้รายละเอียดของค่าน า้หนกัต่าง ๆ บนแม่พิมพ์มีความ

ชดัเจนสวยงามตามเจตนาจากนัน้จึงเช็ดท าความสะอาดสิ่งสกปรกหรือหมกึส่วนเกินบนแผ่นแม่พิมพ์

และบนแท่นด้วยถงุน่องเปียกก่อนท าพิมพ์ทกุครัง้ 

 

ขัน้กำรเตรียมกระดำษและวำงกระดำษบนแม่พมิพ์ 

 กระดาษท่ีเหมาะสมในการพิมพ์ภาพพิมพ์หินนัน้ต้องเป็นกระดาษท่ีมีเนือ้เรียบเนียนผิว

ยืดหยุ่นรับความชืน้แต่ไม่เป่ือยยุ่ยง่ายได้เพื่อให้สามารถซับรายละเอียดจากแม่พิมพ์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพสงูสดุตามกระดาษพิมพ์ท่ีมีคณุลกัษณะดงักลา่วเช่น กระดาษฟาบริอาโน่ (Fabriao) ชนิด

เนือ้หนา 280 แกรม และควรก าหนดขนาดของกระดาษให้มีสดัส่วนท่ีเล็กกว่าแผ่นแม่พิมพ์ท่ีใช้  แต่

ส าหรับในกรณีท่ีเป็นการพิมพ์ทดสอบสามารถใช้กระดาษฟาบริอาโน่ ชนิดเนือ้บาง หรือกระดาษปรู๊ฟ 

ก็ยอ่มได้ 

  กระดาษท่ีน ามาใช้ในการพิมพ์จะต้องผ่านการวัดกึ่งกลางหน้ากระดาษหรือการท า  

Registration mark เคร่ืองหมายช่วยก ากับการวางกระดาษลงบนแม่พิมพ์โดย ๆ หรือการท าโดย
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ก าหนดให้เป็น T  และ I (หรือT-bar) เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ในการวางกระดาษลงบนแม่พิมพ์ไม่

คลาดเคล่ือนในการพิมพ์แตล่ะครัง้ 

  การเตรียมกระดาษก่อนการพิมพ์นัน้จะต้องท าชืน้กระดาษก่อนเสมอโดยการพ่นละอองน า้

จากกระบอกฉีดน า้ให้ปกคลมุทัว่ทัง้หน้าผิวกระดาษก่อนพกัไว้ประมาณ 1 นาทีเพื่อให้กระดาษซมึซบั

น า้มีความอ่อนนุ่มยิ่งขึน้ และใช้กระดาษปรู๊ฟซบัน า้สว่นเกินออกก่อน จึงเข้าสูข่ัน้ตอนการวางกระดาษ

ซึ่งจะต้องวางด้านสัญลักษณ์  TและI ให้ตรงกันทัง้บนกระดาษและแม่พิมพ์ และปิดทับด้านบน

(ด้านหลงักระดาษพิมพ์)ด้วยกระดาษปรู้ฟ 6-8 แผ่นกระดาษรองพิมพ์ก่อนวางปิดทบัด้านบนด้วยแผ่

นพลาสติคPVC ขนาดท่ีสมัพนัธ์กบั Scraper bar ท่ีใช้จาระบีช่วยลดแรงเสียดทานก่อน จึงจะสามารถ

หมนุแท่นพิมพ์เพื่อเร่ิมการพิมพ์ได้  

 

ภำพที่ 22 การวางกระดาษบนแม่พิมพ์ 
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ภำพที่ 23 วิธีการวางกระดาษบนแมพ่ิมพ์ 

 

  หลงัจากผ่านขัน้ตอนต่าง ๆ ข้างต้นแล้ววิธีการดึงกระดาษท่ีถกูต้องคือ จบัท่ีมมุด้านใดด้าน

หนึ่งของกระดาษและยกขึน้ช้า ๆ  ในระหว่างขัน้ตอนนีค้วรใช้มือข้างท่ีเหลือประคองด้านหลงักระดาษ

มุมท่ียกขึน้เพื่อป้องกันจากฉีกขาดหรือยับย่นของกระดาษ และน าไปตากจนแห้งบนตระแกรงตาก

ผลงานเพื่อรอพิมพ์ในครัง้ตอ่ ๆ ไปจนได้ผลงานท่ีเสร็จสมบรูณ์ 

 

กำรเก็บล้ำงอุปกรณ์ 

  หลงัจากจบขัน้ตอนการพิมพ์ภาพผลงานแล้วให้ท าความสะอาดอปุกรณ์โดยใช้เศษผ้าผนวก

กบัการเช็ดล้างหมึกบนโต๊ะกลิง้หมึกจากลกูกลิง้และเกรียง ฯลฯ โดยใช้เพียงน า้มนัสนเท่านัน้ส าหรับ
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ลกูกลิง้เพื่อเป็นการถนอมรักษาให้มีอายกุารใช้งานท่ียืนยาวขึน้ แตท่ว่าสามารถใช้ทินเนอร์เช็ดล้างโต๊ะ

กลิง้หมกึและเกรียงในขัน้ตอนสดุท้ายได้ 

 

วัสดุอุปกรณ์ในกำรท ำภำพพมิพ์แม่พมิพ์อลูมิน่ัม 

- แม่พิมพ์อลมูนิัม่หรือแผ่นอลมูินัม่ (aluminum plate) 

- กระดาษพิมพ์ฟาบริอาโน (Fabriano) 

- หมกึไข (tusche) ชนิดแทง่ (stick tusche) 

- ดินสอไขสีด าตราม้า (House No.1818) 

- หมกึพิมพ์ออฟเซท็ (offset ink) 

- กาวกระถิน (arabic gum) 

- น า้มนัสน (turpentine) 

- น า้มนัทินเนอร์ (thinner) 

- แลคเคอร์แดง (red lacquer) 

- กรดซลัฟริูค (sulfuric acid) และ กรดฟอสเฟอริค (phosphoric acid) 

- แปรงขนกระตา่ย พูก่นัขนาดตา่ง ๆ  

- เกรียงตกัหมกึผสมหมกึขนาดตา่ง ๆ  

- ลกูกลิง้ยางขนาดตา่ง ๆ  

- ฟองน า้จากใยพืชหรือฟองน า้เซลลโูลส 

- น า้มนัวานิช (varnish oil) 

- ผงแมกนีเซียมคาร์บอเนต (magnesium carbonate powder) 

- แก้ว ถ้วยตวงและอา่งน า้พลาสติก 

- กระดาษปรู๊ฟ (proof paper) 

- ผ้าสาลชูนิดไมล่งแปง้ 

- ถงุน่อง 

- เศษผ้าขาว 
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- กระบอกพน่น า้ส าหรับท าชืน้กระดาษพมิพ์ 

- กระดาษไขฟิล์ม กระดาษไขขาวธรรมดาฉาบด้วยผงสนิมเหลก็ส าหรับการลอกลาย 

- ไม้ปัดฝุ่ น 

-ปากกาเมจิคตราม้าสีด า 

- ปากกาลกูลืน่ 

- แปง้ฝุ่ น (talcum powder) 

 

 

 
ภำพที่ 24 วสัดอุปุกรณ์ในการเขียนแมพ่ิมพ์ 
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ภำพที่ 25 วสัดอุปุกรณ์ในการกดักรด 
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ภำพที่ 26 วสัดอุปุกรณ์การพิมพ์ 

 

ภำพที่ 27 ลกูกลิง้ยางขนาดตา่ง ๆ  
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บทที่ 4 

กำรสร้ำงสรรค์และกำรพฒันำผลงำน 

 

   เอกภาพทางสนุทรียภาพนัน้เป็นนยัส าคญัท่ีผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะพงึตระหนกัถึง โดยนยั

นีเ้จตนาก็เพื่อการพฒันารูปลกัษณ์แห่งความงามทัง้ทางกายภาพและด้านความคิดรวมถึงการพฒันา

ในเทคนิควิธีการเพื่อให้ผลงานมีความสมบูรณ์ยิ่งขึน้กอปรกับการเลือกใช้สัญญะอันเป็นอุบายวิธี

ส าคญัในการสื่อประเด็นสาระทัง้ทางเนือ้หาและเร่ืองราวท่ีต้องการส่งสารไปถึงผู้ชมผลงานให้รับรู้ถึง

รวมถึงสามารถสร้างการจินตนาการตามไปด้วย กล่าวคือสร้างสมัฤทธ์ิผลของการสร้างสรรค์นัน้ย่อม

ต้องก่อเกิดจากการวางแผนการท างานอย่างมีระบบประกอบกบัการใช้วิจารณญาณและความรู้สกึใน

การตีความเพื่อค้นหาความหมายของแรงบนัดาลใจ ซึง่ข้าพเจ้ามีเจตนาท่ีต้องการสื่อประเด็นสารจาก

การทดลองทางทศันศิลป์ท่ีจะโน้มน้าวไปสู่แก่นแท้แห่งความงามอนัเป็นสาระทางจิตใจในบริบทของ

พืน้ท่ีแห่งความสขุท่ีแฝงไว้ด้วยคณุค่าแห่งชีวิตของวตัถุโดยมีเพื่อนรัก “วาฬ” เป็นสื่อแห่งสนุทรีภาพ 

โดยนัยเหล่านีข้้าพเจ้าสามารถวิเคราะห์แตกประเด็นแบ่งช่วงเวลาการสร้างสรรค์และการพัฒนา

ผลงานได้เป็น 4 ระยะท่ีดงันี ้

 

ระยะที่ 1 ภำคกำรศึกษำปลำย ปีกำรศึกษำ 2558 

  ในจุดเร่ิมต้นของแรงบนัดาลใจท่ีอนัเน่ืองมาจากความช่ืนชอบในสตัว์เลีย้งของตนเอง เช่น 

แมว ท่ีน ามาใช้เป็นสื่อทางสัญลกัษณ์ของผลงานซึ่งแสดงความหมายอยู่ในพืน้ท่ีแห่งจินตนาการอนั

เป็นแนวความคิดหลกัท่ีมุง่สื่อสะท้อนถึงการแสวงหาอิสระภาพจากชีวิตประจ าวนัท่ีน่าอดึอดัซึง่เป็นผล

จากความสะเทือนใจสะเทือนอารมณ์ในชีวิตของช่วงเวยัเด็ก โดยประกอบสร้างเข้ากบัสญัลกัษณ์ตา่ง 

ๆ ท่ีมีความเก่ียวข้องกับแมวในบริบทความฝันอนัเป็นความช่ืนชอบส่วนตวัผนวกกับสตัว์อ่ืน ๆ  เช่น 

ปลาทอง และ วาฬ ซึ่งในระยะแรกเร่ิมนัน้ผลงานยังขาดการตีความท่ีลุ่มลึกเชิงสัญลักษณ์ในการ

น ามาใช้สื่อความหมายทางนามธรรมท่ีร่วมกบัสญัลกัษณ์อ่ืน ๆ อนัเป็นนยัของการสื่อท่ีโน้มไปสูค่วาม

อิสระอย่างเช่น ประต ูบนัได หรือ เรือ เป็นต้น 
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  ในช่วงระยะแรกนีย้งัเป็นการเรียนรู้เพื่อสร้างทกัษะความช านาญในกระบวนการเทคนิคการ

ท าภาพพิมพ์หรือเพื่อให้เกิดเป็นความคุ้นเคยกบัวิธีการวาดเส้นท่ีใช้สร้างรายละเอียดของคา่น า้หนกัให้

เป็นไปตามต้องการ โดยเร่ิมจากการฝึกฝนในการสร้างมิติลวงตาบนระนาบสองมิติของพืน้ภาพผลงาน

ท่ีมีลกัษณะเป็นขาวด า ก่อนท่ีจะพฒันาไปสู่ การพิมพ์ทบัซ้อนค่าน า้หนกัแบบหลายสีหลายแม่พิมพ์ 

ดงันัน้ จะเห็นได้ว่าในผลงานระยะแรกนีย้งัขาดความช านาญทัง้ในวิธีการวาดเส้นให้สามารถสร้าง

รายละเอียดของค่าน า้หนักเป็นไปตามเจตนาได้ประกอบกับยังขาดทักษะและประสบการณ์

กระบวนการขัน้ตอนของการพิมพ์จึงมีผลต่อการสร้างเอกภาพทางสุนทรียภาพของผลงานท่ียังไม่

สมัฤทธ์ิผล  
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ภำพที่ 28 ภาพผลงานก่อนศลิปนิพนธ์ ระยะท่ี 1 “Wildest Dream” 
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ภำพที่ 29 ภาพผลงานก่อนศลิปนิพนธ์ ระยะท่ี 1 “Cloud Atlas” 
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ภำพที่ 30 ภาพผลงานก่อนศลิปนิพนธ์ ระยะท่ี 1 “Quandary” 
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ระยะที่ 2 ภำคกำรศกึษำต้น ปีกำรศกึษำ 2559 

   ผลงานในระยะนีย้งัเป็นช่วงเวลาของการศกึษาทดลองค้นคว้าหารูปแบบแนวทางเฉพาะตน

รวมถึงเพื่อสร้างความช านาญในด้านกระบวนเทคนิคการท าภาพพิมพ์หินด้วยเพราะยงัไม่พบความ

ชัดเจนในประเด็นของด้านรูปแบบทางกายภาพของผลงานประกอบกับแนวความคิดซึ่งก็ยังไม่

สอดคล้องเช่ือมโยงกับรูปแบบของผลงานตามเจตนานัก  โดยนัยนีอ้าศัยใช้แรงบันดาลใจจาก

ประสบการณ์ความทกุข์ท่ีตนเองเคยได้รับมาในช่วงวยัเด็กท่ีมีผลด าเนินมายงัชีวิตในปัจจบุนัหรือท าให้

ต้องโหยหาความสขุและความอิสระในชีวิต แตท่วา่ในบางแง่มมุของความทกุข์เหลา่นัน้ก็ยงัมีความทรง

จ าอนัเป็นสุขเล็ก ๆ แฝงเร้นร่วมอยู่ในใจ ท่ีพึงเป็นความงดงามท่ีคอยปลอบโยนจิตให้หวนคิดถึงอยู่

เสมออีกทัง้ได้พยายามกักท่ีจะถนอมรักษาเก็บความทรงจ าเหล่านัน้ให้ทบทวีประทบัอยู่ในจิตใจใน

รูปแบบของพืน้ท่ีแห่งความสขุท่ีขาดหายไปและในการแสดงออกอาศยัใช้วตัถอุนัเป็นของใช้สว่นตวัใน

ชีวิตประจ าวัน เช่น กระเป๋าเป้ รองเท้า และร่ม ท่ีแต่งเติมให้ถอยห่างออกจากความเป็นจริงด้วย

จินตนาการหรือท่ีเป็นเสมือนการสร้างเอกภาพทางสนุทรียภาพของพืน้ท่ีแห่งการพกัผ่อนทางจิตใจท่ีก่อ

เกิดเป็นรูปแบบของทัศนียภาพแบบใหม่ท่ีเน่ืองด้วยจากความประทับใจในการได้ไปท่องเท่ียวกับ

ครอบครัวหรือให้กลายเป็น มมุพกัผอ่นหยอ่นใจเลก็ ๆ ท่ีหลบซอ่นอยูใ่นชีวิตประจ าวนั  

  สญัลกัษณ์ในบริบทต่าง ๆ ท่ีน ามาใช้กบัผลงานในระยะนีม้กักอปรไปด้วย ก้อนเมฆ สระน า้ 

และของเล่นบนชายหาดท่ีสื่อถึงการพกัผ่อน การเล่นสนุกในวยัเด็กซึ่งได้ส่งผลไปถึงระยะอ่ืน ๆ ใน

อนาคตด้วย แต่ทว่าผลงานในระยะนีย้งัขาดความชดัเจนของ Landscape ท่ีถกูลดทอนออกไปเหลือ

เพียงระนาบของสีเพื่อขบัเน้นความเป็นวตัถใุห้เดน่ชดัมากขึน้ยิ่งขึน้ในเชิงองค์ประกอบซึง่โดยนัน้นีอ้าจ

เป็นทัง้ข้อดีและข้อด้อย กอปรทัง้ยงัมีตวัละครท่ีผสานร่วมแสดงความหมายอยูใ่นงานอยา่งหลากหลาย

ซึง่เป็นแนวทางวิธีการของการทดลองหารูปลกัษณ์เชิงสญัญะท่ีน่าสนใจมากยิ่งขึน้ซึง่ก็ได้เอือ้ประโยชน์

ตอ่การสร้างสมัฤทธ์ิผลของการสร้างสรรค์ผลงานชิน้อื่น ๆ ด้วย  
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ภำพที่ 31 ภาพผลงานก่อนศลิปนิพนธ์ ระยะท่ี 2 “The half can soda” 
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ภำพที่ 32 ภาพผลงานก่อนศลิปนิพนธ์ ระยะท่ี 2 “The ocean traveler” 
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ภำพที่ 33 ภาพผลงานก่อนศลิปนิพนธ์ ระยะท่ี 2 “The ocean traveler ll” 
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ระยะที่ 3 ภำคกำรศกึษำปลำย ปีกำรศกึษำ 2559 

  กลา่วได้วา่ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์นัน้ ข้าพเจ้าได้ปรับรูปแบบอนัเป็นกายภาพทางของผลงาน

ให้มีความเป็นพืน้ท่ีแห่งความสุขในพืน้ท่ีเชิงสาธารณะมากขึน้ด้วยเพราะจากการสงัเกตและการมี

ประสบการณ์ชีวิตท่ีมากขึน้ จึงตระหนกัคิดได้ว่าทกุสิ่งล้วนมีคณุค่าไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง ซึง่ประเด็น

ดังกล่าวเป็นผลให้ต้องปรับเพิ่มเนือ้หาของด้าน “คุณค่า” ให้เด่นชัดเพื่อชีน้ าสังคมแต่ทว่าก็คงให้

ความส าคญักบัแนวความคิดของผลงานในระยะท่ีผ่าน  ๆ  มาอยู่โดยเฉพาะในประเด็นสาระอนัมีผลท่ี

สอดคล้องเช่ือมโยงกบัความสะเทือนใจหรือเป็นเร่ืองท่ีกระทบจิตกระทบใจของตนเองในวยัเด็กและ

ปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อความหมายถึงตวัตนของตนเองโดยให้เป็นวตัถท่ีุแฝงนยัถึงการเป็นภาพสะท้อน

แก่ผู้ คนในสังคมให้ย้อนกลับมาฉุกคิดและกลับมาส ารวจพิจารณาท่ีจิตใจของตนเองรวมถึง

ความส าคญัของคณุคา่ในทกุสิง่รอบตวัแม้กระทัง่วตัถเุลก็ ๆ ท่ีถกูทิง้  

  เจตนาของการสื่อประเด็นสาระดงักล่าวหรือก็คือการปรับเปลี่ยนมาใช้วัตถุในบริบทของ

วฒันธรรมบริโภคนิยม เช่น กล่องนม บรรจภุณัฑ์ต่าง ๆ แทนการใช้วตัถท่ีุเป็นของใช้ส่วนตวัเพื่อขยาย

ความหมายทางเนือ้หาออกไปวงกว้างมากยิ่งขึน้ แตย่งัคงรักษารูปแบบของผลงานด้วยการอาศยัใช้ให้

มีบรรยากาศอนัสื่อสาระถึงความสขุของจิตใจดงัเดิมรวมถึงการเน้นใช้สีสนัท่ีนุ่มนวลอ่อนโยนผสานกบั

ลกัษณะทางกายภาพของสถานท่ีท่องเท่ียวเพ่ือการพกัผอ่นในบริบทของทางร่างกายและทางจิตใจด้วย

จินตนการท่ีเพิ่มมากขึน้เพื่อท าลายขอบเขตของความเป็นจริงเดิมหรือให้โน้มน้าวไปสู่การเป็นภาพ

ความฝันความสขุมากยิ่งขึน้ และในแง่ประเด็นของกระบวนการเทคนิคภาพพิมพ์ซึง่ก็มีความช านาญ

มากขึน้จึงเอือ้อ านวยประโยชน์ให้สามารถควบคุมสมัฤทธ์ิผลด้านเทคนิคน าเสนอผลงานท่ีมีความ

สมบรูณ์มากยิ่งขึน้ดงัเจตนาในการสร้างทศันียภาพท่ีผสมผสานไว้ด้วยวตัถอุนัมีนยัเป็นสญัลกัษณ์ทัง้

การเร่ืองราวและสัญลักษณ์ทางเนือ้หาหรือมุ่งเน้นสร้างวัตถุเชิงสัญญะให้มีความชัดเจนทาง

สนุทรียภาพเพื่อให้ผู้ชมผลงานสามารถถึงการจินตนาการร่วมได้อย่างอิสระและในระยะนี  ้“วาฬขาว” 

ก็มีความหมายและความส าคญัในบริบทของเชิงสาธารณะมากขึน้ด้วยคือการแสดงความหมายใน

ลกัษณะของการเข้ามามีปฏิสมัพนัธ์เชิงกิจกรรมความสขุหรือกลายเป็นสว่นหนึง่ขององค์ประกอบหลกั

ของพืน้ท่ีแห่งความสขุของจิตใจไปโดยปริยาย 
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ภำพที่ 34 ภาพผลงานก่อนศลิปนิพนธ์ ระยะท่ี 3 “Spakle” 
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ภำพที่ 35 ภาพผลงานก่อนศลิปนิพนธ์ ระยะท่ี 3 “Lying at horizon” 
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ภำพที่ 36 ภาพผลงานก่อนศลิปนิพนธ์ ระยะท่ี 3  “Ocean canned” 
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ระยะที่ 4 ผลงำนศิลปนิพนธ์ ปีกำรศึกษำ 2560 

  ในการสร้างสมัฤทธ์ิผลของการสร้างสรรค์ได้ด าเนินมาสู่ผลงานชดุศิลปนิพนธ์ซึง่โดยนยัของ

การพัฒนาการอย่างเป็นระบบในระยะต่าง ๆ ท่ีได้ผ่านการส ารวจพิจารณาหรือการตีความด้วย

วิจารณญาณและความรู้สึกจนก่อเกิดเป็นตะกอนทางความคิดและกลายมาเป็นแนวคิดในการสร้าง

พืน้ท่ีแห่งความสขุท่ีขาดหายหรือท่ีตกหลน่ไปในบางห้วงเวลาของชีวิตแห่งความเป็นจริงและได้มุ่งเน้น

ให้ความส าคญักบัสญัญะอนัมีนยัเป็นทัง้สญัลกัษณ์ทางเร่ืองราวและสญัลกัษณ์ทางเนือ้หาท่ีเลือกมา

ใช้โดยนยันีล้้วนเป็นวตัถบุริโภคนิยมท่ีน ากลบัมาตีความหรือปรับเปลี่ยนบริบทใหม่อนัเป็นเสมือนการ   

รีไซเคิลทางสนุทรียะให้กลายเป็นวตัถแุห่งสนุทรียภาพท่ีแฝงนยัถึงการเป็นกายภาพของการพกัผ่อน

หย่อนใจ กอปรกับ “วาฬ” เพื่อนผู้ มีอุปนิสยัเป็นมิตรด้วยเพราะรูปลกัษณ์ท่ีอ่อนโยนตามธรรมชาติ 

รวมถึงเป็นสตัว์ท่ีหายากและในบริบทของพืน้ท่ีความสขุความฝัน โดยนยันีไ้ด้ก าหนดให้ ”วาฬ” ท่ีเข้า

มามีปฏิสมัพนัธ์กบัพืน้ท่ีของกิจกรรมอย่างมีอิสระซึ่งสอดคล้องกบับริบททุก ๆ ชิน้ของผลงานอนัเป็น

เจตนาในการแบง่ปันเตมิแต้มความสขุ 

 ผลงานศิลปนิพนธ์ในชดุนีมุ้่งเน้นสร้างความสดใสของสีสนัให้แสดงความหมายทางนามธรรม

เด่นชดัยิ่งขึน้และยงัค านึงถึงกายภาพแห่งความเป็นจริงของธรรมชาติ  เช่น สีสนัของน า้ทะเลในระดบั

ความลึกต่าง ๆ  สีสนัของท้องฟ้าในยามอสัดงรวมถึงการพฒันาในการใช้เทคนิควิธีการพิมพ์ในแบบ

ของการไลค่า่น า้หนกัของสี Rainbow และการสร้างพืน้ผิวบนแม่พิมพ์ด้วย สเปรย์ (spray) หรือ หมกึไข 

(tusche) ให้มีความประณีตและหลากหลายซึง่เป็นกลวิธีท่ีสามารถเอือ้ประโยชน์ต่อการสร้างเอกภาพ

ทางสนุทรียภาพท่ีให้ความหมายทางนามธรรมของท้องฟ้าและชายหาดได้ตรงตามเจตนา อนัเป็นผล

มาจากความช านาญในทกัษะของกระบวนการเทคนิคการท าภาพพิมพ์หินท่ีมีประสบการณ์มากขึน้จน

สามารถควบคมุการสร้างสมัฤทธ์ิผลให้สนองตอบต่อความต้องการในการสื่อสาระทางนามธรรมของ

ผลงานได้ตามเจตนาซึ่งโดยนยันีร้วมถึงการปรับเปลี่ยนบริบทของรูปแบบผลงานใหม่เพื่อสื่อสาระถึง  

พืน้ท่ีว่าง (space) หรือเพื่อสร้างมมุมองท่ีแปลกใหม่น่าสนใจยิ่งขึน้อนัเป็นสมัฤทธ์ิผลจากกลวิธีทาง

ทศันศิลป์ในการสร้างเอกภาพทางสนุทรียภาพของผลงานศิลปนิพนธ์นี ้ 
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ภำพที่ 37   ภาพผลงานศลิปนิพนธ์ 

                   ช่ือภาพ                 Unpacked 

                  ขนาด                     67 x 97 เซนตเิมตร 

                  เทคนิค                   ภาพพิมพ์หิน 

                  ปีท่ีสร้าง                 2560 
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ภำพที่ 38   ภาพผลงานศลิปนิพนธ์ 

                   ช่ือภาพ                  Cozy Nook 

                  ขนาด                     67 x 97 เซนตเิมตร 

                  เทคนิค                   ภาพพิมพ์หิน 

                  ปีท่ีสร้าง                 2560 
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ภำพที่ 39   ภาพผลงานศลิปนิพนธ์ 

                   ช่ือภาพ                 Blue Line 

                  ขนาด                     67 x 97 เซนตเิมตร 

                  เทคนิค                   ภาพพิมพ์หิน 

                  ปีท่ีสร้าง                 2560 
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ภำพที่ 40   ภาพผลงานศลิปนิพนธ์ 

                   ช่ือภาพ                  Frozen swamp on november 

                   ขนาด                     67 x 97 เซนตเิมตร 

                   เทคนิค                   ภาพพิมพ์หิน 

                   ปีท่ีสร้าง                 2560 
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ภำพที่ 41   ภาพผลงานศลิปนิพนธ์ 

                                    ช่ือภาพ                 PINK Bomber  

                     ขนาด                    67 x 97 เซนตเิมตร 

                                    เทคนิค                  ภาพพิมพ์หิน 

                                    ปีท่ีสร้าง                2560 
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ภำพที่ 42   ภาพผลงานศลิปนิพนธ์ 

ช่ือภาพ                  The Explolor  

ขนาด                     67 x 97 เซนตเิมตร 

เทคนิค                   ภาพพิมพ์หิน 

ปีท่ีสร้าง                 2560  
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ภำพที่ 43    ภาพผลงานศลิปนิพนธ์ 

ช่ือภาพ                  Plastic Memories  

ขนาด                     67 x 97 เซนตเิมตร 

เทคนิค                   ภาพพิมพ์หิน 

ปีท่ีสร้าง                 2560  
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ภำพที่ 44 ภาพผลงานศลิปนิพนธ์ 

ช่ือภาพ                  My memories is blue colour 

ขนาด                     67 x 97 เซนตเิมตร 

เทคนิค                   ภาพพิมพ์หิน 

ปีท่ีสร้าง                 2561  
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ภำพที่ 45  ภาพผลงานศลิปนิพนธ์ 

ช่ือภาพ                  Glimmer  

ขนาด                     67 x 97 เซนตเิมตร 

เทคนิค                   ภาพพิมพ์หิน 

ปีท่ีสร้าง                 2560  
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ภำพที่ 46   ภาพผลงานศลิปนิพนธ์ 

ช่ือภาพ                  Plastic Kingdom 

ขนาด                     67 x 97 เซนตเิมตร 

เทคนิค                   ภาพพิมพ์หิน 

ปีท่ีสร้าง                 2561 
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ภำพที่ 47  ภาพผลงานศลิปนิพนธ์ 

ช่ือภาพ                  Gone 

ขนาด                     67 x 97 เซนตเิมตร 

เทคนิค                   ภาพพิมพ์หิน 

ปีท่ีสร้าง                 2561 
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บทที่ 5 
 

บทสรุป 
 

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์หวัข้อเร่ือง “พืน้ท่ีความสขุของฉนัและวาฬ” (The space of 

our happiness: I and whale) ได้ส าเร็จลลุ่วงตามความมุ่งหมายและวตัถปุระสงค์อนัเป็นสมัฤทธ์ิผล

ของการสร้างสรรค์และคือผลสมัฤทธ์ิทางการศกึษาด้วยนัน้และเป็นเจตนาของการสร้างพืน้ท่ีความสขุ

เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกในเร่ืองราวของความเป็นมาและความส าคัญของการสร้างสรรค์ท่ี

สภาพแวดล้อมในสงัคมยคุไร้พรมแดนกอปรกบัเป็นความประทบัใจในความทรงจ าวยัเดก็ท่ีจะโน้มน้าว

ไปสู่การเป็นอิทธิพลทางเร่ืองราวเนือ้หา(ความหมายความคิด)ของข้าพเจ้าในการสร้างสรรค์ซึ่งเป็น

ผลงานท่ีสื่อสาระของการแสวงหาพืน้ท่ีสมมตุิหรือ ”รูปแทน” แห่งภาษาของจิตใจเป็นเสมือนสถานท่ี

เพื่อการพกัผ่อนทางร่างกายและทางจิตใจโดยอาศยัใช้กายภาพของสถานท่ีพกัผ่อนของมนุษย์ เช่น 

ชายหาด ท่ีผสมผสานแสดงความหมายร่วมกบัวตัถแุห่งการบริโภคนิยมในชีวิตประจ าวนัซึง่เป็นนยัแห่ง

บริบทของพืน้ท่ีในจินตนาการท่ีสามารถเข้าไปพกัผ่อนหย่อนใจได้อย่างอิสระด้วยการจินตนาการตาม

โดยมี วาฬ เพื่อนแห่งความฝันและความสขุร่วมแสดงความหมายอยู่ในเร่ืองราวเนือ้หาของพืน้ท่ีด้วย

โดยนัยนีย้งัเป็นเสมือนการนิยามให้คุณค่าในบริบทใหม่ของวตัถุท่ีครัง้หนึ่งเคยให้คุณประโยชน์ต่อ

มนุษย์ทว่าได้หมดหน้าท่ีของการใช้งานลงเม่ือเวลาผ่านไปซึ่งกล่าวได้อีกนยัหนึ่งแห่งการรีไซเคิลสื่อ

วสัดหุรือวตัถทุางสนุทรียะด้วยกลวิธีหรืออบุายวิธีทางทศันศิลป์ให้กลายเป็นเอกภาพทางสนุทรียภาพ

ในบริบทของพืน้ท่ีแห่งจินตนาการถึงความงามความสขุซึง่ให้ความหมายทางนามธรรมแห่งภาษาของ

จิตใจหรือเป็นการสื่อสาระนามธรรมโดยอาศยัใช้กระบวนการทางทศันศิลป์ศิลปะภาพพิมพ์เทคนิค

ภาพพิมพ์หิน (lithograph) เป็นสื่อกลางและเคร่ืองมือท่ีจะให้ประเด็นสาระของความรัก ความสขุ ใน

ความทรงจ าเพื่อให้ย้อนคิดหรือได้ฉกุคิดและตระหนกัรู้ถึงคณุคา่แท้ของวตัถหุรือพืน้ท่ีเล็ก ๆ ท่ีเติมเต็ม

ความรู้สกึอนับริสทุธ์ิงดงามให้แก่เราได้เสมอและยงัสามารถน าไปสู่การสร้างพลงัและก าลงัใจแก่ชีวิต

ให้สามารถก้าวข้ามอปุสรรคต่าง ๆ ไปได้อย่างปกติสขุรวมถึงเป็นกุศโลบายในการถกัทอบทกวีท่ีแบ่ง

บนัความสขุไปยงับคุคลรอบข้างหรือเพื่อนมนษุย์ในสงัคม 
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รำยชื่อผลงำนศิลปนิพนธ์ 

 

“Unpacked”                                         ขนาด 67 x 97 ซม.             .                        ภาพพิมพ์หิน 

“Cozy Nook”                                        ขนาด 67 x 97 ซม.                                      ภาพพิมพ์หิน 

“Blue Line”                                           ขนาด 67 x 97 ซม.                                      ภาพพิมพ์หิน 

“Frozen swamp on november”            ขนาด 67 x 97 ซม.                                       ภาพพิมพ์หิน 

“PINK Bomber”                                    ขนาด 67 x 97 ซม.                                     ภาพพิมพ์หิน 

“The Explolor”                                      ขนาด 67 x 97 ซม.                                      ภาพพิมพ์หิน 

“Plastic Memories”                              ขนาด 67 x 97 ซม.                                     ภาพพิมพ์หิน 

“My memories is blue colour”             ขนาด 67 x 97 ซม.                                      ภาพพิมพ์หิน 

“Glimmer”                                            ขนาด 67 x 97 ซม.                                      ภาพพิมพ์หิน 

“Plastic kingdom”                                ขนาด 67 x 97 ซม.                                      ภาพพิมพ์หิน 

“Gone”                                                 ขนาด 67 x 97 ซม.                                      ภาพพิมพ์หิน 
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