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บทคัดย่อ 

 

 น าเสนอเรื่องราวและบริบททางความสัมพันธ์ของครอบครัวของฉันที่เกิดขึ้นในอดีต  
ระบบโครงสร้างของครอบครัวที่เสียการทรงตัวก่อให้เกิดผลกระทบในหลายทิศทาง โดยเฉพาะจิตใจ
อันเนื่องมาจากการเดินแยกทางกันระหว่างคู่สมรสบ่งบอกถึงความไม่คงทนถาวรของความรักใน
ครอบครัว สิ่งที่แบกรับคือความขมขื่นความเจ็บปวดและความหมิ่นเหม่ การยืนหยัดในแสงที่ริบหรี่
ท่ามกลางช่วงเวลาที่มืดมนนี้ในฐานะลูกมีเพียงมือของผู้ให้ก าเนิดที่คอยโอบอุ้มดึงรั้ง ถึงแม้จะไม่
สามารถลบล้างความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ แต่ความงดงามที่เกิดขึ้นนี้ท าให้ตระหนักถึงความส าคัญของ
ความรักที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริง ถ่ายทอดความบกพร่องผ่านมุมมองความรักที่ไม่สมบูรณ์แบบจากการ
เปรียบเทียบสัญลักษณ์ของวัตถุที่มีความหมายในความทรงจ ามีลักษณะทางกายภาพไม่สมบูรณ์ของ
ความสมมาตรหรือช ารุดเป็นตัวแทนความปวดร้าวที่เกิดขึ้นและกัดกินจิตใจซึ่งทั้งหมดนี้แสดง
ความรู้สึกท่ีงดงามและปวดร้าวของครอบครัวผ่านกระบวนการของเทคนิคภาพพิมพ์ร่องลึก 
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Abstract 
 
 

 This work represents the story and context of my family relationship in 
the past. The failure of family structure has affected me in many ways especially my 
mind. The separation in marriage indicated the impermanence of love in the family 
and left behind only pain, bitterness and precarious feelings. As a child, only the 
hands of my parents that hold me helped me stand firmly among the dim light in 
the darkest time. Although the mistakes that happened could not be undone, the 
beauty that occurred during this hard time has made me realize the importance of 
pure love. This artwork displays the flaws through the aspect of imperfect love by 
using the symbols of the meaningful defective, imbalanced and broken objects from 
my memories as the representatives of an agony that consumed my heart. 
Therefore, I chose to show the beautiful bittersweet feelings of my family by using 
the intaglio technique. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 ข้าพเจ้าขอน้อมร าลึกและกราบขอบคุณในพระคุณของบิดามารดาผู้ ให้ก าเนิด                 
ผู้เป็นบุพการีและสมาชิกในครอบครัวที่คอยอบรมสั่งสอนสนับสนุนให้ด าเนินชีวิตอย่างมีศีลธรรม              
สิ่งส าคัญที่สุดในชีวิตคือมารดาผู้ที่เป็นแรงก าลังใจเพียงสิ่งเดียวในการขับเคลื่อนการพัฒนาจิตใจ            
จากความทุกข์สู่ความสุขอันบริสุทธิ์ จากจิตใจสูงส่งที่มีความเป็น “แม่” ที่อยู่เคียงข้างคอยโอบกอด
และผลักดันสู่ความส าเร็จในศิลปนิพนธ์ชุดนี้ 
 ขอขอบพระคุณศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง อาจารย์ผู้ควบคุมศิลปนิพนธ์ในการ
ดูแลอบรมบ่งชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่อง ปรับปรุงและแก้ไขน าไปสู่แนวทางการพัฒนาในการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้เพ่ือแสดงผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการทางด้านการศึกษา รวมทั้งชี้น าแนวทาง
ในการพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานในขั้นต่อ ๆ ไป ทั้งนี้ขอขอบพระคุณอาจารย์ท่านอ่ืน ๆ ที่คอยสั่ง
สอนสู่การพัฒนาทักษะความช านาญเส้นทางที่ข้าพเจ้าก้าวผ่านอุปสรรคสู่การประสบผลส าเร็จใน
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาปริญญาตรี 
 สุดท้ายนี้ขอขอบคุณมิตรภาพความสัมพันธ์ของเพ่ือน พ่ี น้อง และผู้ที่ให้ความสนใจใน
ผลงานทุกคนที่คอยช่วยเหลือทางทุก ๆ ด้านโดยเฉพาะเป็นก าลังใจและเป็นที่พ่ึงพายามตกทุกข์               
ได้ยากจนผ่านพ้นและลุล่วงไปด้วยดี  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ช 

 

ค าน า 
 

 เอกสารฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบการผลงานศิลปนิพนธ์ภายใต้หัวข้อ 
“สุนทรียภาพในความไม่สมบูรณ์แบบ” (The Aesthetics of Imperfection) จากสาขาวิชาทัศนศิลป์
กลุ่มวิชาเอกภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร                  
ตามหลักสูตรการศึกษาชั้นปริญญาศิลปบัณฑิต โดยน าเสนอความบกพร่องของระบบโครงสร้างทาง
ครอบครัวก่อให้เกิดการสูญเสียสมดุลในจุดยืนของสมาชิกในครอบครัว จากการสิ้นสุดความรัก
ความสัมพันธ์ของคู่สมรส ความทุกข์ที่พรากความสุขที่ประสบนั้นถูกตระหนักให้เห็นถึงคุณค่าของการ
หยิบยื่นความรักผนวกกับการบ าบัดสภาวะจิตใจด้วยความรักอันบริสุทธิ์จากผู้ที่เป็น “แม่” น าไปสู่การ
ตื่นรู้ในการมองเห็นถึงความสมบูรณ์แบบเป็นเพียงภาพเสมือนในการด าเนินชีวิตของโลกแห่งความจริง
เทา่นั้น โดยผ่านการน าเสนอด้วยกระบวนการทางเทคนิคภาพพิมพ์โลหะร่องลึก (Etching) 
 นอกจากนี้ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารประกอบการผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้จะเป็น 
กุศโลบายในการตะหนักถึงความส าคัญของความสัมพันธ์ในครอบครัว ซึ่งเป็นรากฐานภายใต้ร่มเงา
ของการพัฒนาสู่สิ่งต่าง ๆ และเป็นประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ส าหรับเพ่ือนมนุษย์ทุก ๆ คน 
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บทที ่1 

บทน ำ 

 

“ค ร อ บ ค รั ว ” คื อ  ห น่ ว ย ท า งสั ง ค ม ห น่ ว ย ห นึ่ ง  ห รื อ เป็ น ก ลุ่ ม บุ ค ค ล ที่ มี                    
สถานภาพ (Statuses) เป็นตัวก าหนด บุคคลกลุ่มนี้ผูกพันกันโดยบทบาท (Roles) ต่อกันและกัน 
คาดหวังต่อกันเอง และบุคคลอ่ืนก็สัมพันธ์กับกลุ่มนี้โดยการมองฐานะบทบาท ในครอบครัวหนึ่ง  ๆ 
อย่างน้อยที่สุดประกอบด้วยคู่สมรสหนึ่งคู่และลูก ๆ ซึ่งอาจจะเป็นเพศหญิงและชายหรือเพียงเพศใด
เพศหนึ่ งบางครอบครัวที่ ไม่มีลูกนั้นถือว่าเป็นข้อยกเว้น ไม่ใช่เรื่องปรกติธรรมดา ครอบครัว             
เป็นกลุ่มบุคคล (Group) ซึ่งเกิดจากสถาบันแต่งงาน การกระท าถูกอย่างของครอบครัวก็จะผดุง
สถาบันสมรส 1  

สถาบันที่เล็กท่ีสุดและเป็นรากฐานที่ส าคัญที่สุดในสังคม มีบทบาทหน้าที่ในการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของสมาชิกครอบครัว (มนุษย์) ให้มีการพัฒนาการที่สมบูรณ์และสมดุลตลอดช่วงชีวิต
ตั้งแต่เกิดจนตาย คือ “ครอบครัว” หากสมาชิกครอบครัวได้ท าหน้าที่ของตนอย่างถูกต้องเหมาะสม 
และสอดคล้องกับบริบทต่าง ๆ ในครอบครัว ในชุมชน และในสังคม สถาบันครอบครัวก็จะเป็น
องคาพยพที่ส าคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมอย่างแท้จริง และการพัฒนา
สังคมที่เริ่มต้นจากรากฐานของครอบครัวที่เข้มแข็งย่อมเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน แต่หาเนื้อหาใน
หนังสือกลับแตกต่างจากความจริงที่ปรากฏ ก็อาจจะเป็นเพียงตัวหนังสือ ประโยค หรือแค่บทความ
ธรรมดา ๆ บทหนึ่งเท่านั้น 2  

ความสมบูรณ์แบบของครอบครัวในทัศนคติของตัวเองนั้นเป็นเพียงความเป็นจริงในโลก
เสมือนเท่านั้น แต่ส าหรับโลกแห่งความเป็นจริงเป็นเพียงแค่ความฝันดังค ากล่าวที่ว่า“Perfection is 
just a figment of human imagination” ความสมบูรณ์แบบเป็นเพียงจินตนาการของมนุษย์      
กล่าวไว้โดย Cass iSchmigotzki หากแต่เราจะเลือกมองความสุขจากมุมมองไหนจากสิ่งที่เกิดขึ้นและ
การถูกกระท าทีไ่ม่สามารถย้อนอดีตกลับไปแก้ไขสิ่งใด ๆ ได้มีเพียงมุมมองของความเป็นจริงที่สมบูรณ์
ความไม่สมบูรณ์ก็สามารถให้สมบูรณ์ได้เช่นกัน จากการรับความรักจากผู้ที่โอบอ้อมเลี้ยงดูจากความ
รักที่บริสุทธิ์เพ่ือทดแทนสิ่งที่ขาดหายไป บุคคลคนนั้นคือ “แม่” 

                                                           
1นิยพรรณ วรรณศิริ , มำนุษยวิทยำ ว่ำด้วยระบบครอบครัว กำรแต่งงำนและเครือญำติ 

(กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แพร่พิทยา, 2528), 21 

 2พูนสุข เวชวิฐาน, ทฤษฎีครอบครัวเบื้องต้น - An Introduction to Family (กรุงเทพมหานคร: 
ภาพพิมพ์, 2557), 3 
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ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
อาจจะต้องเท้าความไปถึงเหตุการณ์ที่สร้างผลกระทบต่อจิตใจในวัยเด็ก จากเรื่องราวที่

เกิดขึ้นสร้างรอยร้าวและเปลี่ยนมุมมองทางความสัมพันธ์ของ  “ครอบครัว” ไปอย่างสิ้นเชิง               
ในบริบทนี้สามารถกล่าวได้ว่าความสมบูรณ์นั้นไม่มีอยู่จริงไม่ว่าจากสิ่งไหน เรื่องไหนก็ตาม 

เรื่องราวและบริบทที่ส าคัญตอนวัยเด็กปรากฏขึ้นแสดงผลของการเปลี่ยนแปลงทาง
สถานะของครอบครัวการสิ้นสุดชีวิตคู่เป็นการแตกแยกทางความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดลึกซึ้งระหว่างท า
ให้ความสมบูรณ์ขาดหายไป ผลกระทบที่เกิดบุคคล 2 คนขึ้นนั้นไม่เพียงแต่ส่งผลต่อคนสองคน
เท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบโดยตรงทางจิตใจต่อสื่อกลาง ความรู้สึกที่หมิ่นเหม่ ความสับสน               
ความหวาดหวั่นและความไม่เข้าใจในสิ่งที่เกิดข้ึนเข้ามาแทนท่ีความมั่นคงโดยสิ้นเชิง 

ความรู้สึกที่ถูกทอดทิ้งยังฝังรากลึกในจิตใจและไม่เลือนหายไป การยอมรับเป็นการ
เยียวยาเพ่ือตระหนักถึงความเป็นจริงโดยย้อนมองเรื่องราวในอดีตที่เกิดขึ้นและท าความเข้าใจกับ
สิ่งนั้น แต่ในบางครั้งสิ่งที่แตกหักนี้ก็ยังคงปรากฏร่องรอยเมื่อมีแสงส่องกระทบลงมา 

 

วัตถุประสงค์ของกำรสร้ำงสรรค์ 
เป็นการสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการสร้างสรรค์ผลงานเพ่ือถ่ายทอดความคิดความรู้สึกที่

ได้รับความรัก - การทอดทิ้ง ความห่วงใย - ความห่างเหิน ความอบอุ่น - การโหยหา ความงดงาม
สองแง่มุมในสิ่งที่ปรากฏขึ้นนั้นเป็นแรงบัลดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน แสดงความหมายคุณค่า
ของเรื่องราว “ความสมบูรณ์ที่ไม่สมบูรณ์แบบ”  

การสร้างสรรค์ผลงานบ่งบอกเรื่องราว 2 มุมมองจากความงดงามและความบอบช้ าทาง
ความรู้สึกในเวลาเดียวของช่วงขณะหนึ่ง เพ่ือแสดงถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกครอบครัว เรื่องราว
ภายใต้ความรู้สึกเหล่านี้เป็นสื่อในการสร้างและปลุกจิตส านึกให้เกิดการพิจารณาตนเองและสังคม
ให้ตระหนักถึงผลที่เกิด เพื่อไตร่ตรองอย่างสมเหตุสมผลและค านึงถึงผลกระทบส าคัญที่บางครั้งบาง
คราวถ้าละเลยสิ่งเหล่านี้เกิดจากรอยร้าวเล็กที่อาจมองไม่เห็น อาจสัมผัสได้เมื่อรอยร้าวกลายเป็น
รอยแตกก็สายเกินไปเสียแล้ว 

การน าเสนอผลสัมฤทธิ์สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์ผ่านการไตร่ตรองทางกลวิธีและ
กระบวนการทางเทคนิค ใช้ความหมายทางนัยยะของวัตถุที่สนใจเป็นตัวแทนความรู้สึกที่มีต่อ
ครอบครัว จึงเลือกใช้วัตถุใกล้ตัวที่มีความหมายทางความทรงจ าและมีลักษณะเฉพาะตน เพ่ือแสดง
ให้เห็นถึงเรื่องราวความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในอดีตสะท้อนถึงปัจจุบัน 
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แนวควำมคิดในกำรสร้ำงสรรค์ 
เรื่องราวระบบโครงสร้างของครอบครัวที่ขาดความสมบูรณ์จากประสบการณ์โดยตรงของ

ตนเอง สถานะของการที่ต้องห่างหรือร้างลากันนั้นเป็นเหตุที่มักส่งผลกระทบต่อจิตใจเสมอระหว่างคู่
สมรส ความสัมพันธ์ที่แตกร้าวเป็นเพียงผลลัพธ์ที่แสดงให้เห็นถึงความไม่คงทนถาวรของคู่สมรสใน
ครอบครัว เมื่อจุดสิ้นสุดของความรักน าพาโครงสร้างของครอบครัวเสียสมดุล ส่งผลต่อสภาวะทางด้าน
อารมณ์และจิตใจต่อตนเอง ความรู้สึกกดดันในสภาวะต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนี้สร้างช่องว่างระหว่างบุคคลใน
ครอบครัว ถึงแม้ว่ามือของ “แม่” ที่คอยโอบอุ้มดึงรั้งนั้นไม่สามารถลบล้างจากสิ่งที่เกิดขึ้นได้แต่ความ
งดงามที่เกิดข้ึนภายใต้ความไม่สมบูรณ์นี้ท าให้ตระหนักถึงความส าคัญของความรักอย่างบริสุทธิ์แท้จริง 
ความเรียบง่ายไร้การปรุงแต่ง โดยถ่ายทอดความบกพร่องผ่านมุมมองความงดงามที่ไม่สมบูรณ์แบบ
ของเวลาในชั่วขณะนั้นก็ยังแสดงความทุกข์จากผลที่เกิดขึ้นที่ส่งต่อมายังผู้ที่เป็นลูก จากการน าเสนอ
สัญลักษณ์ของวัตถุที่มีลักษณะทางกายภาพไม่สมบูรณ์ ไม่สมมาตรและหมิ่นเหม่ทางสภาวะอารมณ์
เฉกเช่นเดียวกับสภาพจิตใจที่เจ็บปวดจากการถูกกระท าตั้งอยู่บนจุดยืนที่ไม่มั่นคงของครอบครัว 
 

ขอบเขตของโครงกำร 
ด้ำนเนื้อหำ  น าเสนอเรื่องราวของความรักความรู้สึกที่งดงามและในขณะเดียวกันก็

สะท้อนสิ่งงดงามและปวดร้าวที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสถานะและบทบาท สมาชิกของ
ครอบครัว 

ด้ำนรูปแบบ ระบบโครงสร้างที่ขาดความสมบูรณ์เปรียบเสมือนกับการขาดความสมดุล 
การทรงตัวผิดแปลกไปจากเดิมโดยใช้อุปมาอุปมัยทางความรู้สึกเปรียบเทียบกับบริบทสถานะ และ
ความหมายของวัตถุแล้วจึงน ามาผนวกกับความคิดความรู้สึก เช่น แจกันจีน เก้าอ้ีไม้ รวมไปถึง
รายละเอียดของลวดลายที่ปรากฏบนพ้ืนผิวนอกจากแสดงความงามและความบอบบางของวัตถุแล้ว
ยังสอดคล้องกับเรื่องราวเนื้อหาโดยนัยที่สัมพันธ์กับพ้ืนผิวที่ถูกปกคลุมด้วยบรรยากาศมืดมนและสงบ                        
มีเพียงแสงส่องผาดมายังสิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่านั้น แสดงถึงความประณีต ความละเอียดอ่อนที่ถูกถ่ายทอด 
และการจัดวางที่ท าให้รู้สึกฉงนใจของสื่อสัญญะทางกายภาพท่ีสื่อความหมายสาระของเนื้อหา 

ด้ำนเทคนิค รูปแบบกระบวนการทางภาพพิมพ์เป็นสื่อรองรับผลงาน ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับความหมายของงานภาพพิมพ์ โดยกระบวนการทางภาพพิมพ์ร่องลึกมีลักษณะของการ
พิมพ์ซ้ า (copy) เพ่ือให้ได้จ านวนที่มากขึ้น ด้วยเทคนิคท่ีจ าเป็นต้องผ่านขั้นตอนการกัดกรดตามระยะ
ของเวลาซ้ าไปซ้ ามาเป็นวงจรท าให้เกิดร่องรอยที่มีความลึกเพ่ือให้เกิดเป็นน้ าหนักของเส้นและภาพ
ตามมา เสมือนจิตใจที่ถูกกัดกร่อนลึกลงไปตามกลาเวลาจากความรู้สึกจากผลลัพธ์ของการกระท า 
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วิธีกำรศึกษำ 
ไตร่ตรองความคิดความรู้สึกถึงสิ่งที่ประสบต่อตนเองเพ่ือหาข้อสรุปในการคัดสรรค์สิ่งที่

สามารถน ามาสร้างสรรค์ผลงาน เยื่อใยความรักที่ขาดหายถูกถักทอและทดแทนจากสายสัมพันธ์ต่อ
สายสัมพันธ์ซึ่งมากจากผู้เป็นแม่ คุณค่าที่ไม่มีสิ่งใดเปรียบผ่านสื่อที่เรียบง่าย เพ่ือให้เกิดสุนทรียภาพ
ความงามทางความคิด ความรู้สึก และความหมาย  

การตระหนักถึงคุณค่าผลลัพธ์ทางความรู้สึกที่มีทั้งด้านสุขและทุกข์ แสดงการสร้างสรรค์
ความเป็นจริงทางความรู้สึกผ่านสื่อที่มีความหมายทางรูปธรรมและความหมายโดยนัยทางนามธรรม
ของวัตถุนั้น โอบล้อมด้วยบรรยากาศความเงียบสงบ ความโดดเดี่ยวที่แสดงผลทางความรู้สึกของ
ผลงาน 
 

แหล่งข้อมูล 
ค้นคว้า หยิบยืม วิเคราะห์ และตีความข้อมูลภายใต้เนื้อหาเรื่องราวประสบการณ์ส่ วนตัว

ทางความรู้สึกที่ได้รับจากผลกระทบจากอดีตทั้งความทุกข์และความสุขที่เดินทางร่วมกันอย่างแยบยล
ของความขัดแย้งทางความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัวที่ก่อให้เกิดความร้าวฉานของคู่สมรส 
ความรู้สึกเหล่านี้เป็นสิ่งส าคัญในการคัดสรรค์สื่อสัญลักษณ์ให้มีความหมายไปในแนวทางเดียวกันกับ
ความคิดและเนื้อที่ก าหนดไว้ โดยมีข้อมูลเชิงความศาสนาและปรัชญาที่ส่งเสริมความสมบูรณ์ให้แก่
ผลงานในด้านความคิด รูปแบบ และเทคนิค ให้ผสานความคิดความรู้สึกควบคู่ไปด้วยกัน เพ่ือน าไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ในการการสร้างสรรค์ผลงาน โดยเฉพาะการแสดงออกที่บ่งบอกอัตตลักษณ์แบบของตน 
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นิยำมศัพท์เฉพำะ 

นิยำมศัพท์เฉพำะทำงเทคนิค 
Intaglio process ประเภทแม่พิมพ์ร่องลึก ใช้กระบวนการพิมพ์อุดหมึกในร่องลึกบนแม่พิมพ์
 โลหะEtchingเทคนิคกระบวนการที่ท าให้แม่พิมพ์เกิดร่องลึกโดยผ่านการกัด
 กร่อนโลหะด้วยกรดหรือสารเคมีที่มีชื่อว่า เฟอร์ริคคลอไรด์ (อังกฤษ: Ferric 
 chloride หรือสูตร : FeCl3) มีความคมชัดรายละเอียดสู ง เดิมวงการ
 อุตสาหกรรมการพิมพ์ในอดีตใช้เทคนิคนี้ในการพิมพ์ต าราหนังสือ รูปภาพ
 ประกอบในพระคัมภีร์ แผนที่ และธนบัตร 
Hard ground กระบวนการสร้างค่าน้ าหนักด้วยเส้นจากเทคนิคกัดกรดบนพ้ืนที่แข็ง โดยใช้
 เหล็กแหลม (Needle) ขูดหรือขีดลงบนพ้ืนที่ถูกปกคลุมด้วยวานิชที่แห้งสนิท 
 แล้วน าไปกัดกรด 
Aquatint กระบวนการที่สร้างค่าน้ าหนักได้ราบเรียบละเอียดมากกว่าเส้น โดยการน าผง 
 (Asphaltum) มีลักษณะทางกายภาพเป็นผงสีน้ าตาลสกัดมาจากแร่ 
 (Asphlat) มาโรยลงบนแม่พิมพ์ที่ท าความสะอาดแล้วในตู้โรยเพ่ือให้ความ
 หนาของระนาบผงยางเท่ากัน แล้วใช้ความร้อนลนแม่พิมพ์ให้ทั่ว ผงยางจะ
 ละลายยึดเกาะกับแม่พิมพ์ได้ดี และน าดินสอไขวาดส่วนที่ต้องการปิดเป็น
 ล าดับขั้นตามน้ าหนักเวลาที่กัดกรด เริ่มจากน้ าหนักภาพที่อ่อนหรือสว่างที่สุด 
 

นิยำมศัพท์เฉพำะทำงเนื้อหำเชิงศำสนำและปรัชญำ 
พระเยโฮวาห์ พระนามของพระเจ้าที่ใช้ในพระคัมภีร์เดิมมีความหมายว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่
 รักษาพันธะสัญญาของพระองค์ไว้กับชนชาติของพระองค์ 
อัลมุสตาฟา ผู้ท าหน้าที่แทนพระผู้เป็นเจ้าในโลกนี้ ตอบปัญหา 26 หัวข้อในหนังสือ  
 The Prophet - ปรัชญาชีวิต 
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บทที่ 2 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงสรรค์ 

 

ที่มำของแนวควำมคิดและแรงบันดำลใจ 
สุนทรียภาพไม่ได้เกิดขึ้นจากความงดงามเพียงสิ่งเดียว บางครั้งคราวอาจเกิดจากความ

บกพร่อง ความไม่สมบูรณ์  
ส าหรับการตีค่าค าว่า “ครอบครัว” ของตนเองนั้นต่างออกไปจากค านิยาม จากมุมมอง

ความเจ็บปวดจากเรื่องราวที่เกิดขึ้น ความทรงจ า ความสุขที่บกพร่องที่มีผลกระทบต่อคุณค่าทาง
ผลลัพธ์ต่อความรู้สึกส่วนลึก แม้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นสร้างร่องรอยทางความทุกข์แต่ในขณะเดียวกันความ
รักที่บริสุทธิ์คอยเยียวยาจิตใจจากอ้อมแขนของผู้ที่เป็น  “แม่” การด าเนินชีวิตด้วยความสัมพันธ์
ระหว่างแม่กับลูกสะท้อนมุมมองความบริสุทธิ์แห่งรัก ผลลัพธ์ที่เกิดจากการถูกกระท าทั้งสองแบบเป็น
จุดเปลี่ยนของแง่มุมทางความคิดและเป็นแรงขับเคลื่อนสู่การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ 
 

ทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงสรรค์ 
 ทั้งหมดทั้งมวลไม่สามารถสร้างสรรค์ความงดงามทางสุนทรียภาพให้สมบูรณ์แบบได้จาก
ความรู้สึกจากตัวเราได้เพียงสิ่งเดียว จึงจ าเป็นต้องอาศัยแหล่งอ้างอิงข้อมูลเหล่านี้ประกอบในการ
ประมวลผลเพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และโดยส่วนตัวนั้นข้อมูลเชิงศาสนาและปรัชญามีอิทธิพล
ต่อแนวความคิดทัศนคติส่วนตัว มีความส าคัญในการค้นคว้าหาข้อมูลในการสร้ างสรรค์ผลงาน
ทางด้านเนื้อหา ด้านรูปแบบและด้านเทคนิค 
 

ทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับแนวควำมคิดในเชิงศำสนำ 
 ย้อนถึงอดีตในช่วงวัยเด็กได้มีโอกาสศึกษาชั้นประถมศึกษา ณ โรงเรียนแห่งหนึ่งเป็น
โรงเรียนที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับทางด้านศาสนาคริสต์ มีการเรียนการสอนและพิธีกรรมต่าง  ๆ ตามศาสนา 
จึงท าให้มีความสนใจในและศึกษาพระคัมภีร์ตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมา แก่นเนื้อหาของเรื่องราวความ
ศรัทธามีหลักเหตุและผล ค าสอนเหล่านั้นมีคุณค่าทางด้านแนวความคิดในการสร้างสรรค์                   
ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ด้วย โดยส่วนตัวการสนใจเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะเริ่มท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่าง
มานะและมีความสุขไปกับสิ่งที่พึงปฏิบัติ 
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 จากการหยิบยกเหตุการณ์บางเหตุการณ์ผ่านการเล่าเรื่องจากพระคัมภีร์ฉบับ คิงเจมส์
จากการศึกษาเป็นประจ าทั้งเวลาพักผ่อนและช่วงเวลาในการท างาน เรื่องราวเหล่านี้เป็นเหตุการณ์ที่
เป็นประทับใจและเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางด้านความคิดต้นแบบในการพัฒนาผลงานเนื่องจากความเท่า
เทียมที่พระองค์ทรงสร้างและสั่งสอนแก่มวลมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่พึงปฏิบัติกันทุกชนชั้นเป็นการปรับ
สมดุลทางความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ทั้งชายและหญิงเพ่ือด ารงชีวิตร่วมกันอย่างมีระบบเพ่ือพัฒนา
ไปสู่ความสมบูรณ์ทางอุดมคติ 

การก าเนิดหรือการสร้างมีความส าคัญอันเป็นรากฐานในการสร้างความหมายเชิงศาสนา
ทางความสัมพันธ์ที่ดีต่อตนเองคู่ครองและผู้อ่ืน ในแง่นี้แสดงให้เห็นถึง และความขัดแย้งระหว่างโลก
ความเป็นจริงกับโลกเสมือนที่สัมฤทธิ์ผลถึงความสมบูรณ์แบบ ตัวอย่างเช่น ในบทของ ปฐมกาล              
2 : 18 - 25 (การทรงสร้างผู้หญิง) และในบทของ 1 โครินธ์ (ชายเป็นศีรษะของหญิง) ซึ่งมีความ
สอดคล้องกันทางความหมายที่พรรณนาถึงเรื่องเหตุและผลของความรักที่เกิดจากการให้เกียรติต่อกัน 
การประสานความสัมพันธ์ที่ดีงามสู่หน้าที่ที่พึงปฏิบัติ ได้กล่าวว่า 
 พระเยโฮวาห์พระเจ้าทรงตรัสว่า “ซึ่งมนุษย์นั้นอยู่คนเดียวก็ไม่เหมาะ เราจะสร้างผู้
อุปถัมภ์ให้เขา”พระเยโฮวาห์ทรงปั้นบรรดาสัตว์ในท้องทุ่ง และบรรดานกในอากาศจากดิน แล้วจึงพา
มายังอาดัม  เพ่ือดูว่าเขาจะเรียกชื่อพวกมันว่าอะไร อาดัมได้เรียกชื่อบรรดาสัตว์ที่มีชีวิตอย่างไร สัตว์
ก็มีชื่ออย่างนั้น อาดัมได้ตั้งชื่อบรรดาสัตว์ใช้งาน บรรดานกในอากาศ และบรรดาสัตว์ในท้องทุ่ง แต่ว่า
ส าหรับอาดัมยังไม่พบผู้อุปถัมภ์ แล้วพระเยโฮวาห์ พระเจ้าทรงกระท าให้อาดัมหลับสนิทและเขาได้
หลับสนิท พระองค์จึงทรงชักกระดูกซี่โครงอันหนึ่งของเขามา และทรงกระท าให้เนื้ อที่ซี่โครงติดกัน 
กระดูกซี่โครงซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าได้ทรงชักจากชายนั้น พระองค์ทรงทรงสร้างให้เป็นหญิงคนหนึ่ง 
และทรงน าเธอมาให้ชายคนนั้น อาดัมจึงว่า “บัดนี้ นี่เป็นกระดูกจากกระดูกของเรา และเนื้อจาก
กระดูกของเรา จะต้องเรียกเธอว่าหญิง เพราะว่าหญิงนี้ออกมาจากชาย เหตุฉะนั้นผู้ชายจะจากบิดา
มารดาของเขา จะไปผูกพันกับภรรยา และเขาทั้งสองจะเป็นเนื้ออันเดียวกันเขาทั้งสองยังเปลือยกาย
อยู่ ผู้ชายและภรรยาเขายังไม่มีความอาย” 3 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 3พระคัมภีร์ ภำค พันธสัญญำเดิมและพันธสัญญำใหม่ ฉบับ คิงเจมส์ (อเมริกา: Bible Education 
And Missionary Service, 2549) ปฐมกาล 2 : 18 - 25, 4 - 5 
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1 โครินธ์ 11 : 3, 8 - 11 ชำยเป็นศีรษะของหญิง 
 แต่ข้าพเจ้าใคร่ให้ท่านทั้งหลายเข้าใจว่า พระคริสต์ทรงเป็นศีรษะของชายทุกคน และชาย
เป็นศีรษะของหญิง และพระเจ้าทรงเป็นเศียรของพระคริสต์ เพราะว่าไม่ได้ทรงสร้างผู้ชายจากผู้หญิง 
แต่ได้ทรงสร้างผู้หญิงจากผู้ชายและไม่ได้ทรงสร้างผู้ชายไว้ส าหรับผู้หญิง แต่ทรงสร้างผู้หญิงไว้ส าหรับ
ผู้ชายถึงกระนั้นก็ดี ในองค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ชายก็ต้องพ่ึงผู้หญิงและผู้หญิงก็ต้องพ่ึงผู้ชาย 4 
 พระเจ้าทรงสร้างผู้หญิงจากกระดูกซี่โครงของผู้ชาย ทรงไม่ประสงค์ให้ผู้หญิงมากจาก
ศีรษะที่จะมาสูงกว่าหรือปกครองเขา ไม่ให้มาจากฝ่าเท้าที่จะมาถูกเหยียบย่ าหรือด้อยกว่า แต่มาจาก
ด้านข้างของร่างกายติดกับหัวใจ เพ่ือความเสมอภาคภายใต้อ้อมกอดในวงแขนของผู้ชายเพ่ือปกป้อง 
เพ่ืออยู่เคียงข้างครอบครอบซึ่งกันและกันในความรัก และผู้ชายไม่ควรท าร้ายผู้หญิง เพราะผู้หญิงนั้น
มาจากตน และพระเจ้าจะทรงนับน้ าตาของเธอ (เนื้อหามีความเกี่ยวข้องกับคัมภีร์อัลกุรอานในศาสนา
อิสลาม) สิ่งที่เกิดจากเหตุการณ์ทางโครงสร้างของครอบครัวที่ประสบกลับแตกต่างและย้อนแย้ง       
ท าให้รับรู้ถึงสิ่งที่ไม่ควรพึงปฏิบัติระหว่างคู่สมรสและตระหนักถึงความทุกข์และความสุขได้อย่าง
ชัดเจน 

จากค าสั่งสอน จดหมาย และค าสนทนาที่หยิบยกจากพระคัมภีร์เหล่านี้จะเห็นว่าพระองค์
ทรงให้ความส าคัญในความสัมพันธ์ของมนุษย์ ทรงให้ความส าคัญต่อบทบาทหน้าที่ของชายและหญิง
อย่างชัดเจน เพ่ือให้มีความสุขที่เกิดจากความรักและเคารพของทั้งสามีและภรรยา ถ้าสิ่งเหล่านี้
ปรากฏอยู่ในใจของทั้งคู่ จะไม่เป็นปัญหาส าหรับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยทัศนคติส่วนตัวเนื้อหาในพระ
คัมภีร์ไม่ได้ต่างไปจากโลกความเป็นจริงเลย แต่โลกความเป็นจริงกลับสูญเสียศรัทธาในแนวทางของ
ความสุขดั่งเหตุการณ์ท่ีเกิดในอดีต จุดเริ่มต้นที่สูญเสียความมั่นคงและความจริงที่ประสบไม่ปรากฏถึง
สิ่งที่ควรพึงปฏิบัติในพระคัมภีร์ การให้เกียรติ การประนีประนอม การโอบอุ้มความรักซึ่งกันและกัน
ของคู่สามีภรรยา สิ่งเหล่านี้สูญหายไปจากครอบครัว ปัจจัยเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากภายนอกแต่กลับ
เกิดขึ้นจากภายใน ปัญหาที่เกิดขึ้นจากรากฐานไม่อาจสามารถที่จะแก้ไขได้สมบูรณ์แบบเมื่อไม่
สามารถย้อนกลับไปแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมดจึงควรที่จะอยู่ร่วมกับสิ่งนี้ อาจไม่จ าเป็นที่จะต้องยอมรับ
ถ้าการยอมรับนั้นเกิดความทุกข์แก่จิตใจ แต่ต้องด าเนินชีวิตบนความเป็นจริงต่อไปสู่อนาคต 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 4พระคัมภีร์ ภำค พันธสัญญำเดิมและพันธสัญญำใหม่ ฉบับ คิงเจมส์ (อเมริกา: Bible Education 
And Missionary Service, 2549) 1 โครินธ ์11 : 3, 8 - 9 ,11, 2305 - 2306 
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ทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับแนวควำมคิดในเชิงปรัชญำ 
แก่นเนื้อหาแนวความคิดของการสร้างสรรค์ผลงานส่วนหนึ่งรับอิทธิพลมาจากแนวคิดด้าน

ปรัชญาจากหนังสือ ปรัชญาชีวิต (The Prophet) นิพนธ์โดยกวีนักปราชญ์ชาวเลบานอน ชายผู้ร้อย
เรียงบทกวีทางความงามและความรัก คาลิล ยิบราน (Khalil Gibran) ประพันธ์ถึงความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันเองโดยใช้หลักสัจธรรมสอดแทรกส านวนกวีที่เรียบง่ายแห่งการ
ด ารงชีวิตถึงเรื่องราวความรักในทุกสรรพสิ่ง  

 

“เธอเกิดมาด้วยกัน และเธอก็จะอยู่ด้วยกันตลอดไป  
เธอจะอยู่ด้วยกันแม้เมื่อปีกขาวของความตายปัด - กวาดวันคืนของเธอให้กระจัดกระจายไป 

ถูกแล้วเธอจะอยู่ด้วยกัน แม้ในความทรงจ าอันสงัดของพระเป็นเจ้า 
แต่ขอให้มีช่องว่างในการอยู่ด้วยกันของเธอ 

และขอให้กระแสลมแห่งสวรรค์โบกโบยไปมาระหว่างเธอ 
จงรักกันและกัน แต่อย่าสร้างพันธะแห่งรัก 

และขอให้ความรักนั้น เป็นเสมือนห้วงสมุทรอันเคลื่อนไหว 
อยู่ระหว่างฝั่งแห่งวิญญาณของเธอทั้งสอง 

จงเติมถ้วยของกันและกัน แต่อย่าดื่มจากถ้วยเดียวกัน 
จงให้ขนมปังแก่กัน แต่อย่ากัดกินจากก้อนเดียวกัน 

จงร้องและเริงร าด้วยกัน และจงมีความบันเทิง แต่ขอให้แต่ละคนได้มีโอกาสอยู่โดดเดี่ยว 
ดังเช่นสายพิณนั้น ต่างอยู่โดดเดี่ยวแต่ว่าสั่นสะเทือนด้วยท านองดนตรีเดียวกัน 

จงมอบดวงใจ แต่มิใช่ต่ออีกฝ่ายหนึ่ง 
เพราะหัตถ์แห่งชีวิตอมตะเท่านั้นที่จะรับดวงใจของเธอไว้ได้ 

และจงยืนอยู่ด้วยกัน แต่อย่าใกล้กันนักเพราะว่าเสาของวิหารนั้นก็ยืนอยู่ห่างกัน 
และต้นโพธิ์ ต้นไทรก็ไม่อาจเติบโตใต้ร่มเงาของกันได้” 5 

 

บทกวีข้างต้นเป็นค าตอบของค าถามของเรื่อง “การแต่งงาน” กล่าวได้ว่าบทกวีบทนี้แสดง
ให้เห็นถึงการด าเนินชีวิตไปด้วยกันจนหมดลมหายใจของคู่สมรส อยู่เคียงข้างกันควรมี “ช่องว่าง”
ระหว่างกันให้ความเคารพเกียรติเอ้ือเฟ้ืออุ้มชูซึ่งกันและกัน เพ่ือที่จะให้ความรักอยู่นิรันดรระหว่างคน
ทั้งสอง ความหมายอันดีเป็นสิ่งที่จรรโลงใจแต่เป็นเพียงความคาดหวังในโลกเสมือนของโลกความเป็น
จริงที่เกิดขึ้นในครอบครัวท้ายที่สุดแล้วการด าเนินชีวิตไม่สามารถมีองค์ประกอบที่มีแต่ความสุขเพียง
สิ่งเดียว อาจมีองค์ประกอบของความทุกข์ที่อยู่ภายใต้ของความไม่สมบูรณ์แบบนี้ถึงกระนั้นก็มีความ
เชื่อมโยงทางด้านเนื้อหาของหนังสือและผลลัพธ์ 

                                                           
5ระวี ภาวิไล ปรัชญำชีวิต นิพนธ์โดย คำลิล ยิบรำน (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์กะรัต, 2530),  

30 - 31 
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ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงสรรค์ 
ทฤษฎีที่มีอิทธิผลต่อแนวความคิดส่วนตัวในการสร้างสรรค์เกี่ยวข้องกับทฤษฎีวิวัฒนาการ

ของครอบครัว คือ ทฤษฎีความขัดแย้งของครอบครัว (Conflict Theory of Family) เป็นข้อมูลใน
การศึกษาอ้างอิงในการปฏิบัติผลงาน ซึ่งมีความเชื่อมโยงทางด้านเนื้อหาของบทกวีของยิบรานใน
มุมมองที่แตกต่างกัน กล่าวคือบทกวีของยิบรานบรรยายถึงสุนทรียภาพความงดงามของการด าเนิน
ชีวิต ต่างจากทฤษฎีความขัดแย้งของครอบครัวไม่ได้น าเสนอแนวทางการปรับปรุงแก้ไขจากการ
วิเคราะห์ปัญหาจากมิติด้านแง่ลบ 

นักปรัชญาทางสังคมที่มีชื่อเสียงและมีส่วนส าคัญในการพัฒนาทฤษฎีความขัดแย้งจน
ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาของทฤษฎีความขัดแย้ง (Father of Conflict theory) คือคาร์ล มาร์กซ
(Karl Marx, 1818 - 1883) โดยความคิดของมาร์กซได้รับอิทธิพลจากนักปรัชญาชาวเยอรมัน คือ 
จอร์ จ  ไว เฮลม์ เฟ รด เดอริ ช  เฮ เกล  (Georg Wihelm Friedrich Hegel, 1700 - 1831) ทั้ งนี้              
ทฤษฎีของเฮเกลเป็นทฤษฎีที่ เกี่ยวกับวิวัฒนาการทางความคิดที่ เรียกว่า วิธีภาษาของเฮเกล
(Hegelian dialectic) มีสาระส าคัญคือ ความคิดที่ได้รับการยอมรับ ในท้ายที่สุดจะถูกท้าทายจาก
ความคิดที่ตรงกันข้าม จนกระทั่งก่อให้เกิดความคิดใหม่ที่ผสานแนวความคิดสุดขั้วจากทั้งสองทางเข้า
ด้วยกัน (Synthesis) แนวคิดใหม่ที่เกิดขึ้นก็จะกลายเป็นแนวคิดที่ได้รับการยอมรับและกระบวนการ
วิวัฒนาการทางความคิดก็จะด าเนินต่อไปเช่นเดียวกับกระบวนการที่ผ่านมา 

ในขณะที่แนวคิดและปรัชญาของเฮเกลให้ความส าคัญกับความขัดแย้งทางความคิด ส่วน
แนวคิดและปรัชญาของมาร์กซให้ความส าคัญกับวิธีการที่น าไปสู่การปฏิบัติ มาร์กซได้ใช้แนวทาง           
เฮเกล ด้วยการประยุกต์วิธีวิภาษาของเฮเกล ผนวกกับทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ 
(Farrington & Chertok, 1993) 
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สมมติฐำนของทฤษฎีควำมขัดแย้งของครอบครัว 
ทฤษฎีความขัดแย้งของครอบครัวให้ความส าคัญกับการอธิบายเรื่องความมีระเบียบและ

ความไร้ระเบียบของกระบวนการขัดเกลาทางสังคม ตัวอย่างเช่น ในบริบทของการแต่งงานและ
การศึกษาครอบครัวทฤษฎีความขัดแย้งของครอบครัวจะอธิบายสาเหตุและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิด
ความมั่นคงและความไม่มั่นคงของการแต่งงานและการด าเนินชีวิตครอบครัวว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรและ
ท าไมจึงเกิดขึ้นและภายใต้เงื่อนไขใดที่สามารถท าให้ความผูกพันระหว่างบุคคลมีความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน เป็นต้น ทั้งนี้  ทุกคนย่อมมีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความขัดแย้งของครอบครัว  
(Farrington & Chertok, 1993, Smith, Hamon, Ingoldsby & Miller, 2009) 6 

 

ควำมขัดแย้งในครอบครัว 
ความขัดแย้งในครอบครัวสามารถจ าแนกได้ 2 ระดับ คือ ความขัดแย้งในระดับระดับมหา

ภาค และความขัดแย้งในระดับจุลภาค ส าหรับความขัดแย้งในระดับมหาภาค นักทฤษฎีความขัดแย้ง
มีส่วนช่วยเหลือในการแยกแยะส่วนต่างๆให้ออกจากกัน และการวิเคราะห์วิถีทางซึ่งช่วยให้สังคมให้
เหตุผลในเรื่องคุณค่า และแสดงให้เห็นว่าวิธีการให้เหตุผลในเรื่องคุณค่าของสังคมน าไปสู่ความไม่เท่า
เทียมกันในครอบครัวได้อย่างไร ทั้งนี้ นักทฤษฎีความขัดแย้งให้ความส าคัญประเด็นสังคมในบริบทที่
กว้าง ตัวอย่างเช่น ความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจระหว่างเงินเดือนของผู้หญิงและผู้ชาย ความ
คาดหวังทางสังคมที่มีความแตกต่างกันในประเด็นความรับผิดชอบต่อการเลี้ยงดูบุตรระหว่างผู้หญิง
และผู้ชาย และการยอมรับต่อความรุนแรงที่มีต่อผู้หญิงและเด็ก เป็นต้น โดยนักทฤษฎีความขัดแย้งได้
ท าการผนวกระหว่างประเด็นทางสังคมในบริบทที่กว้างผนวกเข้ากับการเปลี่ยนแปลงหรือพลวัตของ
ครอบครัวซึ่งเป็นบริบทที่จ ากัดกว่า 

ความขัดแย้งในระดับจุลภาคเป็นความขัดแย้งภายในระบบครอบครัว โดยมีปัจจัยหรือ
องค์ประกอบต่างๆ ที่น าไปสู่ความขัดแย้งในครอบครัว โดยความแตกต่างทางด้านโครงสร้างที่ส าคัญ
ในครอบครัวคือ “เพศสภาวะและอายุ” ความแตกต่างทางโครงสร้างดังกล่าวนี้ ท าให้เกิดความไม่เท่า
เทียมกันทางด้านทรัพยากรและอ านาจหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว ตัวอย่างเช่นผู้ใหญ่สามารถ
เข้าถึงทรัพยากรที่ เด็กไม่สามารถเข้าถึง ได้แก่ เงิน เสรีภาพ และอ านาจ ผู้ชายสามารถเข้าถึง
ทรัพยากรที่ผู้หญิงไม่สามารถเข้าถึง ตัวอย่างเช่น ความแข็งแรงทางร่างกาย เงินเดือนสูง และโอกาส 
ท าให้ผู้หญิงเป็นฝ่ายที่ขาดโอกาสในหลาย ๆ ประการทั้งในครอบครัวและภายนอกครอบครัวเป็นต้น 

วัฏจักรชีวิตครอบครัวส่งผลต่อความสมดุลของทรัพยากรครอบครัวในระยะยาว เนื่องจาก
การใช้และการให้การสนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ ในครอบครัวจะมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับขั้นตอน
ของวัฏจักรชีวิตครอบครัว ทั้งนี้ ในขั้นตอนแรกของวัฏจักรชีวิตครอบครัว บิดามารดาจะมีอ านาจมาก
ในขณะที่เด็กจะมีอ านาจน้อย แต่ในขั้นตอนถัดไปของวัฏจักรชีวิตครอบครัว เด็กจะค่อย ๆ มีอ านาจ

                                                           
6นิยพรรณ วรรณศิริ , มำนุษยวิทยำ ว่ำด้วยระบบครอบครัว กำรแต่งงำนและเครือญำติ 

(กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แพร่พิทยา, 2528), 152 - 156 
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เพ่ิมข้ึนในขณะที่บิดามารดาค่อย ๆ มีอ านาจลดลงหรือค่อย ๆ สูญเสียอ านาจ การเปลี่ยนแปลงอ านาจ
ดังกล่าว เป็นการสร้างความขัดแย้งให้เกิดข้ึนระหว่างสมาชิกในครอบครัว 
ความขัดแย้งของครอบครัวที่ส าคัญที่สุดคือ ความขัดแย้งเกี่ยวกับชีวิตสมรสซึ่งเป็นความความแย้งใน
ครอบครัวที่มีเหตุผลส าคัญ 3 ประการ คือ 

1) ความสัมพันธ์ทางด้านชีวิตสมรสต้องอาศัยบุคคลสองคนในการสร้างความสัมพันธ์ร่วมกัน 
 ในขณะที่การสิ้นสุดของการสมรสอาศัยบุคคลเพียงคนเดียงก็สามารถท าให้การสมรสสิ้นสุด
 ลงได ้

2) ความขัดแย้งเกี่ยวกับชีวิตสมรสอาจเป็นความขัดแย้งอย่างรุนแรง เนื่องจากเป็นความขัดแย้ง
 ของคนสองคน ไม่มีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในการสมรส 

3) ความขัดแย้งเกี่ยวกับชีวิตสมรส อาจเป็นความขัดแย้งที่รุนแรงจนส่งผลให้ความสัมพันธ์
 ทางด้านการสมรสสิ้นสุดลง ในทางตรงกันข้าม ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกครอบครัวใน
 รูปแบบอ่ืน ๆ เป็นความสัมพันธ์เพ่ือการด าเนินชีวิตทั่วไป เมื่อใดก็ตามที่ผลประโยชน์หรือ
 ส่วนได้ส่วนเสียอยู่ในระดับสูง ความขัดแย้งดังกล่าวก็จะเพ่ิมข้ึนได้ง่าย 

ความขัดแย้งเกี่ยวกับชีวิตสมรสสามารถประเมินได้ 2 ประการ คือ  
1)  การได้รับหรือการสูญเสีย 
2)  การสร้างหรือการท าลาย 

หากความขัดแย้งนั้นเป็นผลให้เกิดการสิ้นสุดของชีวิตสมรส ย่อมจะส่งผลต่อสมาชิกใน
ครอบครัวโดยรวม แต่ไม่ท าให้ความเป็นครอบครัวต้องสิ้นสุดแต่ละครอบครัวจะประสบกับช่วงเวลาที่
ต่างกันในเรื่องความขัดแย้งของครอบครัวการพัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลงของครอบครัว โดยมี
การด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง (Sprey, 1999) 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7นิยพรรณ วรรณศิริ , มำนุษยวิทยำ ว่ำด้วยระบบครอบครัว กำรแต่งงำนและเครือญำติ 

(กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แพร่พิทยา, 2528), 161 - 164 

 



13 

 

 
 

ควำมขัดแย้งมีมิติในทำงบวก 

นักทฤษฎีความขัดแย้งมีความเชื่อว่า ในท้ายที่สุดแล้วความขัดแย้งเป็นสิ่งที่ดี โดยอธิบาย
ว่า บุคคลจะได้รับประโยชน์หลังจากมีการแก้ไขความขัดแย้ง ทั้งนี้ ความขัดแย้งเป็นรากฐานของ
ความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง โดยความขัดแย้งได้ก่อให้เกิดกระบวนการในการ
ปรับตัวเข้าหากันของบุคคลและก่อให้เกิดการประนีประนอมต่อกันระหว่างบุคคล นอกจากนี้                         
ความขัดแย้งยังก่อให้เกิดความเป็นปึกแผ่นและความเป็นเอกภาพในกลุ่ม รวมทั้งความท้าทายต่อ
ความเห็นเกี่ยวกับคุณค่าและอ านาจของกลุ่มอ่ืน ๆ 

สมาชิกในครอบครัวได้เรียนรู้ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการในครอบครัว                 
โดยกระบวนการเรียนรู้จากการเจรจาต่อรองการสื่อสาร และจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งในด้านที่
ส าหรับพัฒนาการครอบครัว ความสามารถในการแสวงหาวิธีการในการรับมือกับความขัดแย้งของ
สมาชิกในครอบครัว ย่อมมีความส าคัญมากกว่าการที่สมาชิกครอบครัวมีความขัดแย้งต่อกัน การที่
สมาชิกครอบครัวเผชิญหน้ากับความขัดแย้ง สามารถท าให้สมาชิกในครอบครัวเกิดความสัมพันธ์ที่
ใกล้ชิดเพ่ิมขึ้น ช่วยในการผ่อนคลายความเครียดและลดความไม่พอใจระหว่างกัน ช่วยในการระบุ
ปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ิมความเข้าใจระหว่างกัน และน าไปสู่การสร้างความพึงพอใจในความสัมพันธ์
ระหว่างสมาชิกในครอบครัวให้ดียิ่งขึ้น 8 

ในแง่มุมนี้ความขัดแย้งของครอบครัวนั้นส่งผลแง่ลบโดยตรงต่อสมาชิกภายในครอบครัว
ในทุกๆด้านโดยเฉพาะด้านจิตใจ การเริ่มจากการเรียนรู้ความบกพร่องทางโครงสร้างของครอบครัว
เกิดขึ้นนั้นได้สะท้อนผลลัพธ์ในทางบวกและลบควบคู่กันไป ให้ประสบการณ์แก่ตัวเราในการ
เปลี่ยนแปลงมุมมองทางความคิดให้พัฒนาและเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวมากที่สุด สามารถด าเนิน
ชีวิตที่ดีได้ รับมือและแก้ไขปัญหาร่วมกันได้ โดยทัศนคติส่วนตัวได้เปลี่ยนมุมมองการตีค่าความหมาย
ของความสมบูรณ์เปลี่ยนไปเพราะ “ความสมบูรณ์แบบนั้นไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริง” 

ท่านพุทธทาสภิกขุ กล่าวว่า “สิ่งที่สมบูรณ์แล้วโดยแท้มันก็มีความบกพร่องอยู่ สิ่งที่
บกพร่องอยู่แท้จริงมันก็สมบูรณ์ดีอยู่แล้วเช่นเดียวกับสุนทรียภาพทางความทุกข์และความสุขมี่คุณค่า
แตกต่างกันขึ้นอยู่กับมุมมองทางความคิดของแต่ละคน สัจธรรมเป็นแก่นแท้ที่มนุษย์ทุกคนมีอยู่ที่ว่า
การเลือกใช้นั้นใช้ในทิศทางไหน” 
 

 

 

 

                                                           
8นิยพรรณ วรรณศิริ , มำนุษยวิทยำ ว่ำด้วยระบบครอบครัว กำรแต่งงำนและเครือญำติ 

(กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แพร่พิทยา, 2528), 164 - 165 
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อิทธิพลที่ได้รับจำกงำนศิลปกรรม 
แรงบันดาลใจส าคัญจากอิทธิพลของผลงานศิลปกรรมมาจากการศึกษาค้นคว้าและซึมซับ 

โดยทัศนคติส่วนตัว การค้นคว้าหาความรู้เป็นสิ่งส าคัญในการหาแรงบันดาลใจ ค้นพบมุมมองใหม่  ๆ
ในกระบวนการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ออกมาเป็นข้อมูลเพ่ือวางรากฐานการสร้างสรรค์ผลงานให้
มีความสมบูรณ์ทั้งด้านเนื้อหา เทคนิคกระบวนการ และรูปแบบการสร้างสรรค์ 
 

เคสุเกะ ยำมำโมโตะ (Keisuke Yamamoto) 
เคสุเกะ ยามาโมโตะ (Keisuke Yamamoto) ศิลปินสาขาภาพพิมพ์ประเทศญี่ปุ่น                

จบการศึกษาจากวิทยาลัยศิลปะคานาซาวะ (Kanazawa College of Art) จากสาขาวิชาจิตรกรรม 
(Oil painting) โดยสร้างสรรค์ผลงานผ่านผลงานด้านจิตรกรรมและเทคนิคลิโทกราฟ  (Lithograph) 
ยามาโมโต้กล่าวว่า “ลิโทกราฟต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบในกระบวนที่ประณีตนั่นเป็นเหตุผล
ที่ภาพพิมพ์หินเป็นสิ่งที่สนุก “ความงามที่สร้างขึ้นโดยการปฏิสัมพันธ์ระหว่างความเงียบกับเวลาและ
แสงเงาเป็นแนวคิดที่อยู่เบื้องหลังการท างานของยามาโมโตะเขาเชื่อว่าความสามารถในการพรรณนา
ถึงการเลื่อนไหลที่พูดถึงการเคลื่อนที่โดยธรรมชาติของเวลาที่สิ่งต่าง ๆ ถูกฉาบไปด้วยแสงเป็นสิ่งที่
ส าคัญที่สุดของงานผลงานของเขาด้วยชุด “Light, Time, Silence” การที่จะแสดงให้เห็นถึงการ
เลื่อนไหลของเวลานี้ต้องค านึงถึงพ้ืนที่โดยรอบจะต้องถูกจัดในพ้ืนที่ส าหรับการเลื่อนไหลของเวลาใน
การน าเสนอแสงที่เป็นองค์ประกอบส าคัญ  

 

 

ภำพที่ 1 Keisuke Yamamoto, Staircase E, Lithography, 59.2 X 39.6 cm, 2007 
ที่มา : CAFA ART, เข้าถึงเมื่อ 17 เมษายน 2561, เข้าถึงได้จาก http://en.cafa.com.cn/honor-
prize-winning-prints-of-the-guanlan-international-biennials-held-in-beijing.html  

http://en.cafa.com.cn/honor-prize-winning-prints-of-the-guanlan-international-biennials-held-in-beijing.html/keisuke-yamamoto-stairs-intaglio-59-2-x-39-6-cm-2007
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ภำพที่ 2 Keisuke Yamamoto, Staircase G, Lithography, 85 X 60 cm 
ที่มา : YoseidoGallery, เข้าถึงเมื่อ 17 เมษายน 2561, เข้าถึงได้จาก http://www.yoseido.com 
/catalog/product_info.php?manufacturers_id=482&products_id=3117  

 

 

ภำพที่ 3 KeisukeYamamoto, Staircase B, Lithography, 62 X 86 cm 
ที่มา : YoseidoGallery, เข้าถึงเมื่อ 17 เมษายน 2561, เข้าถึงได้จาก http://www.yoseido.com 
/catalog/product_info.php?manufacturers_id=482&products_id=3117  
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ภาพวัตถุที่ตั้งอยู่ในบริเวณสถาปัตยกรรมที่สามารถเห็นได้ทั่วไปในชีวิตประจ าวัน            
ศิลปิน มีความประณีตจากการสนใจรูปลักษณ์รวมถึงบริบทการใช้งานของบันไดและแสงที่ตกกระทบ
ตามธรรมชาติอย่างนุ่มนวลและละมุนละไม การก้าวจากขั้นหนึ่งไปสู่อีกขั้นหนึ่งหรือการอยู่ระหว่าง
กลางของการขึ้น-ลง สร้างความหมายโดยนัยที่ส าคัญของการแสดงออกของผลงานได้อย่างลงตัว
นอกจากนี้ยังเป็นวัตถุที่แสดงถึงความงดงามของการเลื่อนไหลของแสง ศิลปินใช้เก้าอ้ีเป็นสัญลักษณ์
แทนตัวของเขาเองแต่จะเป็นพ้ืนที่ไปตามสถานที่ที่เขาพบเจอ หลักการเหตุผลที่เกิดขึ้นจริงจากการ
อาศัยธรรมชาติเป็นสื่อกลางใช้ในการน าเสนอผลงานอย่างเป็นระบบระเบียบและในศิลปนิพนธ์ชุดนี้
วัตถุท่ีเป็นสื่อสัญลักษณ์ส าคัญเป็นสื่อวัตถุเดียวกับศิลปิน 

ผลงานของศิลปินชุดนี้ “Light, Time, Silence” เป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาผลงานและ
หาความเป็นปัจเจกในการสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง เป็นสิ่งที่จรรโลงใจในการหาคุณค่าข้อมูล
ทางด้านทัศนศิลป์เป็นอย่างลงตัว ทั้งเนื้อหาทางด้านสัญลักษณ์ การจัดองค์ประกอบ สิ่งส าคัญที่สุด
และสนใจเป็นพิเศษ คือ “แสง” ที่ฉาบกระทบลงสิ่งต่าง ๆ ควบคู่ไปกับเวลาชั่วขณะหนึ่งอย่างลงตัว
และมีคุณค่าทางความหมายต่อผลงาน มีหลักเหตุผลของความเป็นจริงเข้ามารองรับและสนับสนุน
ผลงานเฉกเช่นเดียวกับผลงานของตัวเอง เพราะความเป็นจริงสามารถรับรู้และสัมผัสได้โดยตรง ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับกระบวนการที่แยบยลในการการสอดแทรกสื่อสัญลักษณ์ลงบนผลงานให้มีความลงตัว 
หลักการเหตุผลเป็นสิ่งส าคัญในการถ่ายถอดเนื้อหาของผลงานอย่างพิถีพิถันเพ่ือกล่อมเกลาความคิด
ให้เฉียบคมโดยเฉพาะผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ให้ความส าคัญจากแรงบัลใจน าไปสู้การวิเคราะห์ต่อค่า
ความหมายที่พยายามแสดงออกทางสื่อของสัญลักษณ์ทางวัตถุเป็นหลัก โดยเฉพาะการด าเนินผลงาน
ที่ต้องอาศัยเรื่องราวความทรงจ าในการขับเคลื่อนกระบวนความคิด 

ความส าคัญที่เป็นสิ่งส าคัญไม่ใช่อ่ืนไกลแต่อยู่ใกล้ตัว โดยทัศนคติส่วนตัวเลือกใช้ปัญหาที่
เกิดจากเหตุการณ์ภายใต้ความบกพร่องของโครงสร้างครอบครัว เป็นประสบการณ์โดยตรงซึ่งมี
ความส าคัญในมุมมองเชิงความรู้สึก ความคิด ความสัมพันธ์และการด าเนินชีวิต สามารถแสดงออก
เรื่องราวมุมมองทางความรู้สึกผ่านผลงานทางศิลปะได้อย่างเต็มท่ี ในเรื่องสุนทรียภาพของความทุกข์สู่
ความสุข 
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ออเดรย์ คำซำลิส (Audrey Casalis) 
ออเดรย์ คาซาลิส (Audrey Casalis) ศิลปินหญิงชาวฝรั่งเศสจบการศึกษาจากจาก

วิทยาลัยศิลปะการออกแบบแห่งชาติ  (de l'Écolenationalesupérieure des Arts Décoratifs)               
เธอสร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิควาดเส้น  (Drawing) จากเรื่องราวความทุกข์จากโรคประจ าตัว               
คือโรคนอนไม่หลับ  (insomnia) ในผลงานชุด Demeures II (ที่อยู่อาศัยหรือคฤหาสน์ชุดที่  2)               
เป็นอุปสรรคในการด าเนินชีวิตเธอ ความทุกข์นี้ได้กดขี่และส่งผลกระทบต่อสภาวะจิตใจ สัญลักษณ์ 
รูปแบบที่ปรากฏบนภาพถูกถ่ายทอดจากมุมมองของศิลปินที่ตกอยู่ในสภาวะจากโรคนอนไม่หลับ
ความหว้าเหว่ อ้างว้าง และโดดเดี่ยวนี้จึงท าให้ภาพถูกปกคลุมด้วยบรรยากาศความเหงาและความมืด
มีลักษณะที่ส าคัญในการใช้แรงบันดาลจากความทุกข์ที่ได้รับ  

 

 

ภำพที่ 4 Audrey Casalis, Le doute, pierre noire, 46 X 50 cm, 2015 
ที่มา : Audrey Casalis, เข้าถึงเมื่อ 26 เมษายน 2561, เข้าถึงได้จาก http://audreycasalis. 
com/Demeures-II  

http://audreycasalis.com/Demeures-II
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ภำพที่ 5 Audrey Casalis, Latence , pierre noire, 61 X 47.5 cm, 2015 
ที่มา : Audrey Casalis, เข้าถึงเมื่อ 17 เมษายน 2561, เข้าถึงได้จาก http://audreycasalis. 
com/Demeures-II 

 

แรงบัลดาลใจเป็นเสมือนเครื่องกลที่คอยขับเคลื่อนในการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ           
ไม่ว่าทางใดทางหนึ่งก็ตาม โดยส่วนตัวแล้วได้รับแรงขับเคลื่อนนี้จากสภาวะอารมณ์ในทิศทางแง่ลบ 
ความทุกข์ท่ีก่อตัวและเกาะกินจิตใจแผ่วงกว้างมานานเกินกว่าที่จะควบคุม จึงจ าเป็นต้องท าการเข้าใจ
และเปลี่ยนมุมมองใหม่จากมุมมองเดิม จากการเปลี่ยนมุมมองท าให้เห็นว่าสิ่งที่ได้รับความทุกข์ไม่ใช่
สิ่งเดียว ในขณะเดียวกันความบริสุทธิ์ของความรักเป็นสิ่งที่ได้รับ แปรค่าความงดงามทางสุนทรียภาพ
เพ่ือถ่ายทอดความงามออกมาเป็นศิลปนิพนธ์ชุดนี้จากมุมมองการแสดงออกในแง่มุมนี้และเป็นสิ่งที่ดี
ในการหยิบยกเรื่องราวที่ประสบกับตัวเองโดยตรง
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บทที่ 3 

กำรด ำเนินงำนและองค์ประกอบในกำรสร้ำงสรรค์ 

 

ผลงานศิลปะนั้นไม่สามารถเกิดขึ้นได้จากความรู้สึกหรือจินตนาการเพียงอย่างเดียวใน
บางครั้งอาจต้องพ่ึงพากระบวนการต่างๆจากการตกผลึกของความคิดจากตีความข้อมูล การเรียบเรียง
เนื้อหาทางแนวความคิดผนวกกับสื่อที่น ามาสื่อสารในผลงานภายใต้ความคิดอันเป็นปัจเจก 

 
กำรก ำหนดรูปแบบและวิธีสร้ำงสรรค์ผลงำน 

เนื้อหำสำระ   น าเสนอเรื่องราวความสุขภายใต้ความทุกข์ อาจกล่าวได้ว่าความ
ทุกข์ที่เกิดขึ้นสร้างความสุขที่บริสุทธิ์ยิ่งกว่าจากเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างครอบครัวต่อ
ความสมดุล การร้างลาของคู่สมรสแปรเปลี่ยนเป็นช่องว่างระหว่างความทุกข์และสุข ผลลัพธ์ที่สร้าง
เงื่อนไขความย้อนแยงทางความรู้สึกรวมทั้งมุมมองที่แปรเปลี่ยนไป ครอบครัวที่ไม่อาจเป็นดังเดิม อาจ
ท าได้แค่เพียงเป็นเรื่องเสมือนจริงของค าว่า”ครอบครัว”ในค านิยาม สู่การสร้างสุนทรียภาพจากความ
ทุกข์และความรักอันแท้จริง จากอ้อมแขนที่โอบกอด มือที่คอยกุม จากริมฝีปากที่สั่งสอนจากผู้เป็น”
แม่” 

รูปแบบของผลงำน คุณค่าความส าคัญของเรื่องจ าเป็นต้องอาศัยสื่อเพ่ือเป็นตัวกลาง
การถ่ายทอดความคิดผ่านรูปแบบของผลงานภาพพิมพ์ร่องลึก โดยใช้สัญลักษณ์ทางวัตถุ เช่น เก้าอ้ีไม้ 
แจกันเซรามิคจีน ผ้าสีขาว หรือ พืชทะเลทราย (ตะบองเพชร) ตั้งอยู่บนพ้ืนที่ที่ ไร้เขตแดนทาง
ความรู้สึกภายใต้สภาวะความมืดมนของบรรยากาศ มีเพียงแสงที่สะท้อนถึงร่องลอยที่แตกร้าว ความ
หมิ่นเหม่ของวัตถุ ความไม่มั่นคงของพ้ืนที่ ระยะห่างที่สร้างความชัดเจนถึงความสัมพันธ์ถึงโครงสร้าง
ที่บกพร่องและคลุมเครือ  

เทคนิควิธีกำร  กระบวนการในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ถูกคัดสรรค์
ผ่านเทคนิคภาพพิมพ์ร่องลึก โดยเลือกใช้ทัศนธาตุ (Visual Elements) เช่น จุด เส้น สี ที่ว่าง น้ าหนัก 
และพ้ืนผิวอย่างเหมาะสม เป็นเครื่องมือในกระบวนการการสร้างสรรค์ผลงาน เพ่ือสร้างภาพเสมือน
จริงเป็นสื่อกลางทางความรู้สึก โดยน้ าหนักโดยรวมเลือกใช้ค่าต่างแสง (Chiaroscuro) ค่าแสงเงาที่มี
ลักษณะเฉพาะทางเทคนิคที่ใช้การตัดกันอย่างรุนแรงของความมืดกับความสว่าง ส่งผลกระทบต่อ
องค์ประกอบของภาพโดยรวมอย่างชัดเจนทางด้านของมิติและปริมาตรของวัตถุและบริเวณพ้ืนที่ ใน
ขณะเดียวกันสามารถสร้างบรรยากาศที่ลึกลับซ่อนเร้นและเป็นปริศนา 
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ขั้นตอนกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน 

 ขั้นตอนกำรค้นคว้ำข้อมูล  
 เริ่มจากการตระหนักถึงเหตุการณ์ที่ประสบกับตนเองในอดีตเมื่อวัยเยาว์ ศึกษาจาก
ความคิดความรู้สึกที่เกิดจากความทุกข์และความสุขท่ีได้รับทั้งสองทิศทาง วิเคราะห์และตีความเนื้อหา
เพ่ือพิจารณาในการใช้สื่อสัญลักษณ์ทางวัตถุให้มีความเป็นเอกภาพกับแนวความคิดที่น าเสนอ รวมทั้ง
การจัดองค์ประกอบที่มีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับสภาวะของความทุกข์และความสุขผนวกหาเข้ากัน
โดยรวมโดยบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ลงสมุดบันทึก น าข้อมูลมาแปรค่าเป็นรูปธรรมจากการหาสื่อวัตถุ การ
คัดสรรวัตถุ และการน ามาผนวกเข้ากับความคิดหรือภาพในความทรงจ า ตัวอย่างเช่น แจกันจีน เก้าอ้ี
ไม้ ลวดลายในวัฒนธรรมจีน เป็นต้น โดยการศึกษาจากนอกสถานที่หอสมุด ร้านค้าของเก่า และ
สิ่งของใกล้ตัว เพ่ือรับรู้และสัมผัสถึงลักษณะทางกายภาพของวัตถุ น ามาสร้างภาพร่างต้นแบบเป็น
ขั้นตอนต่อไป 

 
ขั้นตอนกำรสร้ำงภำพร่ำง  

 การสร้างภาพร่างต้นแบบโดยส่วนตัวอ้างอิงจากสภาพความเป็นจริง จากการจัดวางวัตถุ
และองค์ประกอบของแสงจากของจริงเป็นภาพโครงสร้างต้นแบบเพ่ือน าไปสู่การแต่งเติมองค์ประกอบ
ต่างๆในภาพโดยอ้างอิงจากความรู้สึกอารมณ์ สื่อสัญลักษณ์ และสร้างบรรยากาศปกคลุมพ้ืนที่แห่ง
ความรู้สึกโดยใช้เทคนิคการจัดแสงค่าต่างแสง (Chiaroscuro) จัดองค์ประกอบทั้งหมดของภาพ 

 

 

ภำพที่ 6 ภาพการจัดหุ่นของวัตถุเพ่ือใช้เป็นต้นแบบและภาพร่าง (ดินสอขาวบนกระดาษสีด า) 
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 ขั้นตอนกำรแสดงออกด้วยเทคนิควิธีกำร 
 การน าเสนอเรื่องราวทางความคิดจ าเป็นต้องพ่ึงพาสื่อกลางเป็นตัวกลางสื่อสารเรื่องราว 
เป็นการความสัมพันธ์ระหว่างผลงานและผู้ชม กระบวนการนั้นเป็นสิ่งส าคัญที่จ าให้สิ่งนี้เกิดขึ้น              
โดยส่วนตัวการให้ความส าคัญในกระบวนการทางด้านแนวความคิดผนวกเข้ากับเทคนิคเป็นสิ่งส าคัญ
เป็นบันไดสู่ผลสัมฤทธิ์ของผลงาน ในศิลปนิพนธ์ชุดนี้  สุนทรียภาพในความไม่สมบูรณ์แบบ                 
(The Aesthetics of Imperfection) ได้ ใช้สื่ อของภาพพิมพ์ประเภทภาพพิมพ์ โลหะร่องลึ ก 
(Intaglio) เทคนิคเอชชิ่ง (Etching) ใช้การกัดกรดในการสร้างรูปขึ้นมา 
 กระบวนการของภาพพิมพ์โลหะร่องลึกสามารถสร้างเทคนิคต่างๆได้มากมายและผสาน
เข้าด้วยกัน ในศิลปนิพนธ์ชุดนี้ได้สร้างและผสานเทคนิคจากเทคนิคเอชชิ่ง (Etching) ในเรื่องของการ
สร้างน้ าหนักจากจุด เส้น และพ้ืนผิวที่ผ่านการกัดกรด เทคนิคดรายพอยท์ (Drypoint) ในเรื่องของ
การสร้างเส้นที่มีความคมได้เส้นที่มีความฉ่ าของน้ าหนักโดยไม่ผ่านการกัดกรดและเทคนิคการเขียนไข 
(Aquatint) ในเรื่องของการสร้างน้ าหนักแสงเงาที่มีความละเอียดมาก 
 

 

ภำพที่ 7 Intaglio Processes 
ที่มา : PrintsAmerica, เข้าถึงเมื่อ 23 เมษายน 2561, เข้าถึงไดจ้าhttp://www.printsamerica 
.com/about-print-collecting/what-is-a-print 
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อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรท ำศิลปนิพนธ์ 

1. เพลททองแดง 
2. กระดาษไขส าหรับลอกแบบ 
3. ดินสอและปากกา 
4. ไม้บรรทัด 
5. มีดคัตเตอร์ส าหรับตัดกระดาษ  
 และส าหรับตัดเพลททองแดง 
6. วานิชด า (Stop - out Vanish) 
7. พู่กันและแปรงส าหรับทาวานิช 
8. แปรงขนอ่อน 
9. เหล็กปลายแหลม (Etching needle) 
10. ดินสอไข 
11. สีกระป๋องสเปรย์ 
12. สีน้ าพลาสติก 
13. กรดเฟอร์ริคคลอไรด์ (FeCl3) 
14. ผงแอสฟัลตัม (Asphaltum) 
15. ตู้โรย (Aquatint Box) 
16. แก๊สและเตาย่างส าหรับย่างเพลททองแดง 
17. ผ้าสักหลาด (Steel wool) 
18. เครื่องหมายก าหนดการวางแม่พิมพ์และ 

กระดาษพิมพ์ผลงาน (Registration mark) 
19. กระดาษส าหรับพิมพ์ชิ้นงาน 

20. กระดาษปรู๊ฟ 
21. หมึกพิมพ์ส าหรับภาพพิมพ์ร่องลึก 
22. เกรียงส าหรับตักหมึกพิมพ์ 
23. ลูกกลิ้งยาง (Rubber roller) 
24. ยางปาดหรือแผ่นยางส าหรับปาดหมึก 
25. กระดาษเช็ดหมึกผิวด้าน และมัน 
26. กระบอกฉีดน้ า 
27. เทป 
28. เทปกาวน้ า 
29. กระดานไม้ส าหรับขึงชิ้นงาน 
30. ถุงมือ 
31. หน้ากากกันสารพิษ 
32. น ามันสน 
33. ทินเนอร ์
34. เบนซินขาว 
35. ผ้าหรือเศษผ้าส าหรับท าความสะอาด 
36. เกลือชนิดละเอียด 
37. น้ าส้มสายชู 
38. ซีอ้ิว 
39. น้ ายาล้างจาน 
40. ไดร์เป่าผม 
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ขั้นตอนกระบวนกำรด ำเนินงำนภำพพิมพ์ร่องลึก (Etching) 

ขั้นตอนกำรสร้ำงแม่พิมพ์  
 หลังจากการจัดการข้ันตอนของภาพร่าง (Sketch) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงจัดเตรียมเพลททอง
แดงตามขนาดที่ต้องการตามภาพร่างสเกตช์เป็นหลัก โดยส่วนตัวแล้วขนาดเพลทที่มีขนาดความยาว
มากเกินกว่าที่จะน าไปตัดที่แท่นตัดเพลททองแดง จึงจ าเป็นต้องตัดเพลททองแดงด้วยมือ หลังจากนั้น
จะต้องเปิดหน้าเพลทด้วยกระดาษทรายเบอร์ละเอียดไล่ลงไปด้วยการขัดเป็นระนาบเดียวกันทั้ง
แนวตั้งและแนวนอนร่องรอยเพ่ือที่จะช่วยในการยึดเกาะวานิชได้ดีขึ้น เมื่อขัดเสร็จท าความสะอาด
ด้วยเกลือ น้ าส้มสายชู ซีอ้ิวด าและน้ ายาล้างจาน ล้างเพลททองแดงให้สะอาดด้วยน้ าเปล่าและน าไป
เป่าด้วยลมร้อนให้แห้งสนิท ขั้นตอนต่อมาน าเพลททองแดงที่ท าความสะอาดแล้วมาเคลือบผิวหน้า
เพลทด้วยการทาวานิชทั่วทั้งหน้าเพลทควรจะมีไม้กระดานปิดหน้าเพลทเพ่ือกันฝุ่นละอองและปล่อย
ทิ้งไว้ให้แห้งสนิทเมื่อแห้งสนิทแล้วใช้สีสเปรย์พ่นลงด้านหลังของเพลทเพ่ือรักษาเพลทในการน าเพลท
ไปแช่อ่างกรด 
 

 

ภำพที่ 8 ภาพขั้นตอนการสร้างแม่พิมพ์ในกระบวนการของการทาวานิชเคลือบผิวหน้าเพลท 

 

ภำพที่ 9 ขั้นตอนการลอกลายภาพลงบนแม่พิมพ์และใช้แผ่นกระดานไม้ปิดด้านบนในป้องกัน       
 ฝุ่นละออง 
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 เมื่อการเตรียมเพลททองแดงเสร็จแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือลอกแบบจากภาพร่างลงบนหน้า
เพลทจากปากกาด้วยการวาดตามภาพล่างที่เตรียมไว้ในน้ าหนักเบามือ เมื่อเสร็จขั้นตอนนี้แล้วร่องรอย
บางๆจะปรากฏบนหน้าเพลท ขั้นตอนต่อไปคือการใช้เหล็กปลายแหลม (Needle) วาด ขูดขีดหรือจุด
ตามภาพล่างที่ปรากฏ ขั้นตอนนี้ส าคัญถ้าลงน้ าหนักมือแรงเกินไปปลายเหล็กแหลมจะกินผิวหน้า
เพลท 

 

 

ภำพที่ 10 ภาพขั้นตอนการลอกลายภาพลงบนแม่พิมพ์ 

 
ขั้นตอนกำรสร้ำงค่ำน้ ำหนักบนพื้นที่แข็ง (Hard - ground) 

 ขั้นตอนนี้สามารถสร้างน้ าหนักได้จากเส้นและจุดซึ่งให้ประเภทความงามต่างประเภทกัน
โดยการวาดเส้นด้วยการสานเส้นเพ่ือให้เกิดน้ าหนักหรือการจุดซึ่งจะให้ความละเอียดอ่อนนุ่มมากกว่า
เส้น สามารถเปิดเส้นให้กว้างและหนาขึ้น ทั้งนี้ทั้งนั้นความส าคัญในขั้นตอนนี้ขึ้นอยู่กับน้ าหนักของเส้น
หรือจุดที่วาดกับการจัดการเวลาในการกัดกรด เพ่ือให้น้ าหนักมีความอ่อน - เข้มตามความต้องการ  
สิ่งเล็ก ๆ น้อยนี้มีความส าคัญและในกระบวนการนี้สามารถท าให้ผลงานมีมวลมีมิติมากขึ้น 
 เวลาของการกัดกรดจะเป็นตารางน้ าหนักของเวลาที่แช่กรดให้ค่าน้ าหนักอ่อน - เข้มตาม
เวลา ควรเขียนให้เป็นล าดับ ในการจัดการส่วนนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละคน โดยเริ่มจากการ
น าเพลทที่เขียนหรือขูดขีดเส้นเสร็จแล้วไปแช่อ่างกรดน้ าหนักที่แช่ล าดับแรกนั้นจะเป็นน้ าหนักที่เข้ม
และเพลทส่วนที่ถูกกรดกัดนั้นจะมีร่องความลึกมากที่สุดและล าดับรองลงมาค่าน้ าหนักความอ่อนจะ
ลองลงมาความลึกความเข้มความกว้างของเส้นหรือจุดขึ้นอยู่กับการวางแผนเวลาและสามารถแยก
น้ าหนักเส้นหรือจุดที่เขียนได้โดยการแยกการเขียนในน้ าหนักที่กัดกรดต่างกัน ในขั้นตอนนี้จะยกชู
ผลงานให้มิติมากขึ้น 
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 การเตรียมอ่างกรดเพ่ือใช้ในการสร้างน้ าหนักของภาพ ในกระบวนการนี้เลือกใช้กรดเฟอร์
ริคคลอไรด์ (FeCl3) 5 กิโลกรัมต่ออัตราส่วนน้ า 15 ลิตรจากกรดที่เป็นสถานะของแข็งจะถูกละลาย
ด้วยน้ าในอ่างพลาสติกเพ่ือช่วยในการป้องกันการกัดกร่อนสูงของกรดที่มีต่อวัตถุชนิดโลหะประเภท
ต่าง ๆ 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 11 ภาพกรดเฟอร์ริคคลอไรด์ (FeCl3) ที่ยังคงสถานะของแข็ง 

  
 อ่างกรดเป็นอีกส่วนส าคัญในการสร้างสรรค์ผลงานและควรแยกอ่างในการกัดกรดของ
เทคนิค Hard - ground และ Aquatint ซึ่งในเทคนิคการเขียนไขของ Aquatint ควรมีอ่างกรดที่
สะอาด สังเกตได้จากการเตรียมอ่างกรดในครั้งล่าสุดเพ่ือละลายกรดที่มีสถานะเป็นของแข็งให้เป็น
ของเหลว กรดที่ถูกละลายจนเป็นของเหลวจะมีความใสสะอาดกว่ากรดที่เก่ากว่าซึ่งมีการตกตะกอน
และมีสีน้ าตาลเข้มจนถึงด า จะส่งผลที่ส าคัญต่อน้ าหนักในกระบวนการของการเขียนไขเพราะกรดเก่า
นั้นจะท าปฏิกิริยาสูงและรุนแรงกว่ากรดใหม่ก่อให้เกิดการไม่เสถียรของน้ าหนักในภาพ 

 

 

ภำพที่ 12 ภาพอ่างกรดเฟอร์ริคคลอไรด์ (FeCl3) ที่ถูกละลายด้วยน้ า 
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 เวลาของการกัดกรดจะเป็นตารางน้ าหนักของเวลาที่แช่กรดให้ค่าน้ าหนักอ่อน  – เข้ม            
ตามเวลา ควรเขียนให้เป็นล าดับ ในการจัดการส่วนนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละคน โดยเริ่ม
จากการน าเพลทที่เขียนหรือขูดขีดเส้นเสร็จแล้วไปแช่อ่างกรดน้ าหนักที่แช่ล าดับแรกนั้นจะเป็น
น้ าหนักที่เข้มและเพลทส่วนที่ถูกกรดกัดนั้นจะมีร่องความลึกมากที่สุดและล าดับรองลงมาค่าน้ าหนัก
ความอ่อนจะลองลงมาความลึกความเข้มความกว้างของเส้นหรือจุดขึ้นอยู่กับการวางแผนเวลาและ
สามารถแยกน้ าหนักเส้นหรือจุดที่เขียนได้โดยการแยกการเขียนในน้ าหนักท่ีกัดกรดต่างกัน ในขั้นตอน
นี้จะยกชูผลงานให้มิติมากขึ้น 

 

 

ภำพที่ 13 ภาพขั้นตอนการสร้างค่าน้ าหนักบนเพลท (Hard - ground) ด้วยเหล็กปลายแหลม   

 

 

ภำพที่ 14 ภาพเหล็กปลายแหลม (Needle) ขนาดและหัวประเภทต่าง ๆ มีการใช้งานแตกต่างกัน 
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ภำพที่ 15 ภาพรายละเอียดการสร้างค่าน้ าหนักด้วยเส้น จุด และการเปิดเส้นให้กว้าง  

 

 

ภำพที่ 16 ภาพตารางเวลาของน้ าหนักการกัดกรดในกระบวนการของ Hard - ground และ     
 Aquatint 
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ขั้นตอนกำรสร้ำงพื้นผิว (Texture) 
การสร้างพ้ืนผิวเป็นการเพ่ิมเติมมิติความตื้น - ลึก ลักษณะผิวแต่ละประเภทให้มีความ

เสมือนจริงมากขึ้น เพ่ิมความน่าสนใจในรายละเอียดของผลงานโดยผ่านกระบวนการกัดกรด 
เตรียมเพลทที่ผ่านกระบวนการ Hard - ground แล้วโดยใช้สติ๊กเกอร์ใสตามขนาดเพลท 

แปะสติ๊กเกอร์ใสบนหน้าเพลท เลือกพ้ืนที่ที่ต้องการสร้างพ้ืนพิวแล้วใช้คัตเตอร์ไดคัทตามเส้นที่ปราก
กฎบนหน้าเพลทเมื่อไดคัทเสร็จส่วนที่ต้องการสร้างพ้ืนผิวให้ลอกสติ๊กเกอร์ใสออก น าเพลทไปล้าง               
วานิชออก น้ ามันสนและทินเนอร์จะล้างวานิชออกเฉพาะส่วนที่ต้องการสร้างพ้ืนผิวสติ๊กเกอร์ใสจะท า
หน้าที่ป้องกันน้ ามันสนและทินเนอร์ในการล้างวานิชที่ไม่ต้องการล้างออก  
 

 

ภำพที่ 17 ภาพหลังจากการท าความสะอาดในส่วนที่ต้องการสร้างพื้นผิว 

 

 เมื่อแม่พิมพ์สะอาดเรียบร้อยแล้ว สามารถน าไปสร้างพ้ืนผิวได้เลย โดยส่วนตัวจะสร้าง
พ้ืนผิวแค่ส่วนหลังของภาพ (Background) และระนาบความลึกของพ้ืนที่เป็นส่วนหน้าของภาพ 
(Foreground) เป็นหลัก ในชิ้นผลงานอาจเพ่ิมการสร้างพ้ืนผิวของเก้าอ้ี แจกัน และวัตถุที่มีพ้ืนผิว
เดียวกับปูน เป็นต้น การสร้างพื้นผิวนี้ใช้สเปรย์และฟอกก้ีพ่นน้ าเป็นหลัก  
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ภำพที่ 18 ภาพการพ่นสเปรย์ระยะไกลเพ่ือต้องการแค่ละอองสีที่มีความละเอียด 

 

 

ภำพที่ 19 ภาพขั้นตอนการสร้างพ้ืนผิวโดยใช้ละอองน้ าและพ่นสเปรย์ที่เป็นละอองเช่นเดียวกัน 

 

 ในกระบวนการนี้ต้องอาศัยความใจเย็นและเวลาเพ่ือให้สีและน้ าเซ็ตตัวอย่างเหมาะสม 
และใช้ผ้าสะอาดเช็ดเม็ดน้ าอย่างเบามือเพื่อไม่ให้สีสเปรย์ที่มีความบางหลุดลอกออกไปด้วย และน าไป
แช่กรดตามเวลาที่ก าหนดจากตารางเวลาและน้ าหนักที่ต้องการ ส่วนตัวในขั้นตอนนี้ควรจะแยก
น้ าหนักการกัดกรดแต่มีการผสานน้ าหนักเข้าหากัน เพ่ือไม่ให้น้ าหนักที่กัดกรดนั้นแบ่งแยกกัน
จนเกินไป 
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ขั้นตอนกำรสร้ำงค่ำน้ ำหนักกำรเขียนไข (Aquatint) 

 ท าความสะอาดหน้าเพลทโดยใช้น้ ามันสนและทินเนอร์ล้างให้สะอาดและน าไปล้างอีกที
เพ่ือล้างกรดที่ยังคงหลงเหลือหรือฝังอยู่ในร่องด้วยเกลือ น้ าส้มสายชู ซีอ๊ิวด าและน้ ายาล้างจาน             
เป็นการเคลียร์ผิวหน้าของเพลทก่อนน าไปโรยผงแอสฟัลตัม (Asphaltum) ในตู้โรย 

 

 

ภำพที่ 20 ภาพเพลทที่ท าความสะอาดเรียบร้อยแล้ว 

 

 กระบวนการนี้เมื่อเตรียมเพลทเสร็จ เปิดปั๊มลมในขณะนั้นท าความสะอาดด้านในของ              
ตู้โรย อาจมีผงแอสฟัลตัมเกาะอยู่ภายในตู้ให้กวาดหรือปัดผงนี้ลงไปส่วนล่างของตู้โรย ถ้าปริมาณผง
แอสฟัลตัม (Asphaltum) มีปริมาณน้อยเกินไปสามารถใส่เพ่ิมได้ เมื่อเสร็จแล้วปิดตู้โรยให้สนิท              
เปิดปั๊มลม ลมจากปั๊มจะดันผงแอสฟัลตัม (Asphaltum) ฟุ้งลอยขึ้นมา เมื่อปั๊มลมหยุดท างานควรปิด
สวิตช์เพ่ือป้องกัน แล้วน าเพลทวางลงตะแกรงในตู้โรย ปิดตู้ให้สนิทรอผงแอสฟัลตัม (Asphaltum) 
ตกลงเพลทประมาณ 6 – 8 นาท ีและน าออกมาวางบนตะแกรงย่างเพลท 
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ภำพที่ 21 ภาพตู้โรยผง และเพลทที่ก าลังจะน าออกจากตู้เพ่ือน าไปย่าง 

  

 

ภำพที่ 22 ภาพการย่างเพลทและจุดสังเกตว่าผงแอสฟัลตัม (Asphaltum) ใช้ได้แล้ว 

   
 ผงแอสฟัลตัม (Asphaltum) หลังจากผ่านการย่าง วิธีการดูว่าสุกหรือยังดูจากระดับของ
สายตาระนาบของหน้าเพลทจะมีลักษณะของควันและการวูบวาบของสีค่อนข้างมีสีขาว แสดงว่าสุก
และใช้ได้แล้ว ค่อยใช้ความร้อนลนให้ทั่วเพลทและพักทิ้งไว้ให้หายร้อน และน าไปสร้างค่าน้ าหนักการ
เขียนไข (Aquatint) ได้ 
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 สร้างค่าน้ าหนักการเขียนไข (Aquatint) หลังจากการเตรียมเพลมที่มีผงแอสฟัลตัม
(Asphaltum) เคลือบผิวหน้าของเพลทแล้ว น าเพลทมาสร้างน้ าหนักโดยการใช้ดินสอไขเขียนปิด
น้ าหนักท่ีสว่างไปสู้น้ าหนักที่เข้ม ซึ่งต่างจากเทคนิค Hard - ground สร้างน้ าหนักจากเข้มไปสู่น้ าหนัก
ที่เข้มกว่า การเขียนไขเปรียบเสมือนการเขียนดรออ้ิง (Drawing) เป็นการหยุดการกัดของกรด
ตามล าดับชั้นของน้ าหนักตามภาพ ยิ่งมีการวางแผนในการเขียนไขตามน้ าหนักท่ีละเอียดมาก น้ าหนัก
ของภาพที่พิมพ์ออกมาจะมีความนุ่มนวล ละมุนละไม ส่วนตัวมีการวางแผนไว้ทั้งหมด 11 น้ าหนัก 

 

  

ภำพที่ 23 ภาพตัวอย่างการเขียนไขน้ าหนักท่ี 3 และ การเขียนไขน้ าหนักท่ี 5 

 
 การเขียนไขเม่ือสิ้นสุดน้ าหนักของวัตถุนั้น ๆ แล้วสามารถใช้วานิชปิดวัตถุชิ้นนั้นได้เลย 
เพ่ือป้องกันกรดที่เปลี่ยนแปลงน้ าหนักได้เป็นอย่างดีและท าให้การท างานเคลื่อนไปอย่างรวดเร็ว
เช่นกัน 
 

 

ภำพที่ 24 ภาพตัวอย่างการเขียนไขน้ าหนักท่ี 8 และใช้วานิชปิดวัตถุบางส่วนเมื่อสิ้นสุดน้ าหนักแล้ว 
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ขั้นตอนกำรพิมพ์ (Printing) 

 เมื่อเสร็จขั้นตอนการไขแล้ว น าเพลทมาล้างให้สะอาด แล้วก็เตรียมสถานที่อุปกรณ์ในการ
พิมพ์ให้พร้อม เพ่ือความสะดวกในการท างานและเป็นสัดเป็นส่วนในการท างานอีกด้วยรวมทั้งการท า
ความสะอาดที่ง่ายต่อการเก็บกวาด 
 ขั้นตอนการพิมพ์ใช้เวลาค่อนข้างนานจ าเป็นต้องมีสมาธิสูงในขั้นตอนนี้ ควรพิมพ์งานช่วง
กลางวันเพราะมีเวลาแก้ไขผลงานและสามารถซื้อของเพ่ิมเติมที่อาจขาดหรือไม่พอ สามารถปรึกษา
อาจารย์ถึงข้อแก้ไขเม่ืองานมีข้อผิดพลาดเกิดข้ึนได้ทันท่วงที 

 

 

ภำพที่ 25 ภาพตัวอย่างการท าความสะอาดหน้าเพลทและน าไปล้างเพลทเพื่อขจัดคราบกรดอีกที 

 

  

ภำพที่ 26 ภาพการเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ในขั้นตอนการพิมพ์ 
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ภำพที่ 27 ภาพการเตรียมแท่นพิมพ์ ตั้งแท่นพิมพ์ สักหลาด และ registration mark 

 

  หลังจากการเตรียมอุปกรณ์และสถานที่เรียบร้อยแล้ว น าเพลทมาปาดหมึกลงเพลท
ด้วยยางปาดให้ทั่วเพลทต่อด้วยการอึดหมึกด้วยนิ้วเพราะการใช้นิ้วมีประสิทธิภาพมากที่สุด แล้วใช้
ลูกกลิ้งยางส าหรับภาพพิมพ์กลิ้งหมึกให้เรียบทั่วทั้งเพลทแล้วใช้กระดาษปรู๊ฟซับหมึกที่มีความหนา
ออกก่อน หลักจากนั้นใช้กระดาษเช็ดหมึกโดยใช้ฝ่ามือค่อย ๆ เช็ดในน้ าหนักเบามือ เมื่อครบทั้งทั่ว
เพลทจะใช้กระดาษเช็ดหมึกเช็ดเคลียร์หน้าเพลทอีกที และเช็ดขอบเพลทโดยใช้ผ้ากับเบนซิลขาวให้
สะอาดก่อนน าไปพิมพ์ ที่ส าคัญในทุกขั้นตอนเหล่านี้เมื่อจบแต่ละขั้นตอนควรล้างมือให้สะอาดอยู่
ประจ า เมื่อพิมพ์ภาพเสร็จควรท าความสะอาดสถานที่ให้เรียบร้อยก่อนออกจากห้อง 

 

  

ภำพที่ 28 ภาพขั้นตอนการปาดหมึกลงบนหน้าเพลทและอุดหมึดด้วยนิ้ว 
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ภำพที่ 29 ภาพการซับหมึกท่ีมีความหนาออกประมาณ 3 - 4 ครั้ง 

 

  

ภำพที่ 30 ภาพขั้นตอนการเช็ดหมึกและรายละเอียดการเช็ดหมึก 

  

 ขั้นตอนเช็ดหมึกแบบส่วนตัวเป็นการเช็ดหมึกแบบเลี้ยงหมึก การเลี้ยงหมึกคือการเช็ด
หมึกแค่วัตถุแค่ด้านหน้า (Foreground) ส่วนที่เป็นส่วนพ้ืนหลัง (Background) จะปล่อยโดยไม่มีการ
เช็ดหมึกเพ่ือคลุมน้ าหนักให้มีความเข้มของน้ าหนักให้มากที่สุดจากความหนาของหมึก แต่ในการเช็ด
หมึกแบบนี้ต้องใช้เวลานานและสมาธิค่อนข้างสูงแต่ต้องค านึงถึงเวลาหมึกด้วย บางทีนานเกินไปเมื่อ
พิมพ์ภาพออกมากระดาษจะดึงหมึกออกมาจากหน้าเพลทไม่หมด ต้องมีความช านาญระดับหนึ่งใน
การท าเทคนิคนี้ แต่เมื่อช านาญแล้วจะลดเวลาขั้นตอนการพิมพ์งานไปค่อนข้างเยอะพอสมควร 
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 และมีการเช็ดหมึกอีกแบบหนึ่งเป็นการแก้ไขน้ าหนักของวัตถุที่ผิดพลาดจากการวาง
น้ าหนักในการกัดกรดอ่อนไป จะเช็ดหมึกด้วยการซับเพียงเท่านั้นวิธีนี้จะต้องใช้การคาดคะเน
พอสมควร แต่ถ้าน้ าหนักเข้มเกินไปจะต้องใช้วิธีขัดลูบเบา ๆ เฉพาะวัตุนั้น ๆ โดยกระดาษทรายที่มี
ความละเอียดมาก จะท าให้พ้ืนผิวหน้าเพลทมีความลึกที่ตื้นขึ้นจึงกักเก็บหมึกได้น้อยลงท าให้น้ าหนักมี
ความสว่างหรืออ่อนมากขึ้น 
 
 

  

ภำพที่ 31 ภาพที่น ากระดาษท าชื้นมาซับน้ าออกด้วยกระดาษปรู๊ฟ รอสักครู่เพ่ือให้กระดาษไม่ชื้นมาก  
 เกินไปและม้วนกระดาษท่ีเตรียมพิมพ์ 

 

   

ภำพที่ 32 วางกระดาษตามเครื่องหมายการวางกระดาษพิมพ์ผลงาน (Registration mark) 
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ภำพที่ 33 ดึงงานออกจากแม่พิมพ์อย่างเบามือและน าไปขึงบนกระดาน 

 

 

 

ภำพที่ 34 ขึงงานบนกระดานด้วยเทปกาวน้ าเพื่อท าให้กระดาษตึงและไม่ย่นเป็นคลื่น
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บทที่ 4 

กำรวิเครำะห์และกำรพัฒนำผลงำน 

 
 การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเป็นการสื่อสารการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดผ่านสื่อกลางของ
กระบวนการทางศิลปะ จากประสบการณ์ส่วนตัวความทุกข์สู่ความสุขเป็นสุนทรียภาพทางความงาม
ของสัจธรรมและในอีกมุมมองหนึ่งเป็นการพัฒนาทางความคิด การพัฒนาที่เกิดขึ้นจากสภาวะของ
ความคิดที่มีมากขึ้นโดยส่วนหนึ่งนั้นมาจากการพัฒนากระบวนการคิดการท างานเพ่ือพัฒนาสู่               
ศิลปนิพนธ์ เป็นการสร้างผลสัมฤทธิ์ในด้านจิตใจสู่ผลงาน โดยอาศัยกลวิธีความรู้จากปรัชญาน ามา
ผนวกเข้ากับประสบการชีวิตเพ่ือใช้เป็นสื่อในการสื่อสารระหว่างผลสร้างสรรค์ผลงานสู่ผู้รับชมเพ่ื อ
แสดงคุณค่าทางสาระทางความคิด 
 การพัฒนาเป็นการแสดงคุณค่าและสิ่งส าคัญต่อทุกสิ่งอย่าง ทั้งด้านจิตใจ ความคิด                
การด าเนินชีวิตเป็นต้น ในส่วนนี้เป็นการแสดงผลของการสร้างสรรค์ผลงานสามารถแบ่งการพัฒนา
เป็นระยะดังต่อไปนี้ 
 
ผลงำนก่อนศิลปนิพนธ์ระยะท่ี 1 (ปีกำรศึกษำ 2559 / ภำคต้น) 
 การสร้างสรรค์ผลงานในระยะนี้มีวัตุประสงค์ที่จะต้องการถ่ายทอดความทุกข์จากสิ่งที่             
ถูกกระท าในแง่ลบเพียงด้านเดียว การถูกทิ้งร้างสร้างความโดดเดี่ยวภายใต้สภาวะความอ่อนแอ           
โดยอาศัยการสื่อสัญลักษณ์ท่ีอยู่ในธรรมชาติเปรียบเปรยกับความรู้สึกของตนเอง ต้นไม้ที่เติบโตภายใต้
เงาเป็นสิ่งที่ผิดที่ผิดทางแสดงถึงการเจริญเติบโตที่ไม่สมบูรณ์และเก้าอ้ีไม้ที่บ่งบอกถึงความว่างเปล่า
ทางความมั่นคงของสถานะครอบครัว บรรยายถูกปกคลุมด้วยความมืด ความเงียบ ความสงบแน่นิ่ง 
ในขณะนั้น ซึ่งผลงานระยะนี้มีข้อผิดพลาดกระบวนการชั้นเชิงทางความคิดและเทคนิค การใช้เทคนิค
เป็นสื่อไม่เต็มประสิทธิภาพอย่างที่ควรเป็นนั้นมาจากการตีความของความคิดไม่ชัดเจนมากพอ               
มีความคลุมเครือทางด้านความคิดและส่งผลกระทบไปสู่กระบวนการท างานทางเทคนิค เนื่องจากขาด
ทักษะความช านาญและความเชี่ยวชาญในการควบคุมกระบวนการของเทคนิคให้แสดงผลเหมือนหรือ
ดีกว่าในภาพร่างต้นแบบได้ 
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ภำพที่ 35 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 ชิ้นที่ 1 
 ชื่อผลงาน Independent under (neath) the chair 
 เทคนิค Etching 
 ขนาด 57.9 X 41.4 cm 
 ปีที่สร้าง 2016 
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ภำพที่ 36 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 ชิ้นที่ 2 
 ชื่อผลงาน A fish out of a water 
 เทคนิค Etching 
 ขนาด 79.3 X 57 cm 
 ปีที่สร้าง 2016 
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ภำพที่ 37 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 ชิ้นที่ 3 
 ชื่อผลงาน Relationship of family 
 เทคนิค Etching 
 ขนาด 57.7 X 79.3 cm 
 ปีที่สร้าง 2016 
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ผลงำนก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 (ปีกำรศึกษำ 2559 / ภำคปลำย) 
 ผลงานในระยะนี้เป็นการเริ่มต้นการพัฒนาที่ดีสู่ผลงานในอนาคตข้างหน้า มีการพัฒนาใน
เรื่องของการใช้สัญญะและชั้นเชิงทางความคิด ประเด็นทางความคิดที่มีความชัดเจนมากขึ้นจาก
การศึกษาไตร่ตรองถึงความทุกข์ที่เกิดขึ้นในอดีตซึ่งสร้างประเด็นทางช่องว่างระหว่างสถานะของ
บุคคลในครอบครัวเป็นการแสดงความรู้สึกถึงความห่างไกลของความรักท่ีสมบูรณ์แบบ ความรู้สึกท่ีถูก
ปิดกั้นหรือบดบังจากสภาวะที่ปรากฏผลจากระยะห่างทางความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ของความรักใน
ครอบครัวที่ไม่มั่นคงส่งผลกระทบโดยตรงต่อความรู้สึกของผู้ถูกกระท า เกิดความคิดและมุมมองที่
แปลกแยกจากครอบครัวที่สมบูรณ์แบบทั่วไป เกิดการตั้งค าถามต่อกองความทุกข์ที่ก่อขึ้นภายในจิตใจ
จากประสบการณ์ที่ได้รับของตนเอง เป็นต้น ประเด็นที่มีมิติลึกขึ้นเหล่านี้ถูกใช้เป็นเครื่องมือทาง
ความคิดในการตีความและแปรค่าสู่ผลงาน การสอดคล้องระหว่างความคิดและสื่อสัญญะทา ง
กายภาพที่ในผลงานระยะนี้เพ่ือให้ผลงานมีความเป็นเอกภาพจึงได้หยิบยกเรื่องแสงและเงาของวัตถุที่
ใช้เป็นสื่อบอกเล่าความรู้สึกที่ เป็นนามธรรม เลือกใช้วัตถุที่มีความเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงใน
ประสบการณ์ชีวิตสร้างภาพเสมือนทางความรู้สึกโดยการใช้เก้าอ้ีคู่หนึ่งที่ถูกกั้ นด้วยฉากบังตาที่ให้
ความหมายทางชื่อ โดยนัยนี้ใช้ในการสื่อความหมายของการปิดกั้นระหว่างกัน ความรู้สึกที่ใกล้ชิด
สัมผัสได้แค่เพียงเงาที่ทอดผ่านของความรู้สึก ความเลือนรางที่ปรากฏขึ้นนั้นยังแสดงถึงทัศนคติของ
ความทุกข์ส่วนตัว รวมทั้งการน าทักษะของกระบวนการเทคนิคผนวกกับความหมายเชิงสัญลักษณ์เพ่ือ
สร้างชั้นเชิงในการสื่อสารในด้านเทคนิคสามารถพัฒนาการควบคุมกระบวนการท างานได้ดีมากขึ้น
กระบวนการทางเทคนิคที่เป็นสื่อในการแสดงออกทางความมีความส าคัญอย่างยิ่ง เพ่ือให้ภาพ
แสดงผลของความสมบูรณ์มากที่สุด  
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ภำพที่ 38 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 ชิ้นที่ 1 
 ชื่อผลงาน Shadow in my mind 
 เทคนิค Etching 
 ขนาด 61 X 41.7 cm 
 ปีที่สร้าง 2017 
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ภำพที่ 39 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 ชิ้นที่ 2 
 ชื่อผลงาน Space of my dreams and the truth 
 เทคนิค Etching 
 ขนาด 78.5 X 49.2 cm 
 ปีที่สร้าง 2017 
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ภำพที่ 40 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 ชิ้นที่ 3 
 ชื่อผลงาน The relationship between the shadow 
 เทคนิค Etching 
 ขนาด 78.8 X 56.2 cm 
 ปีที่สร้าง 2017 
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กำรสร้ำงสรรค์ผลงำนศิลปนิพนธ์ (Art Thesis) 
 การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ในช่วงที่ 1 - 2 ได้แสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องของการเจริญเติบโตทางแนวความคิดที่เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการแก้ไขปัญหาและ
การปรับปรุงเพ่ือให้แสดงผลอย่างสมบูรณ์ทั้งทางด้านเนื้อหา ทางด้านรูปแบบและทางด้านเทคนิค 
กล่ าวคือ  ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้  “สุนทรียภาพในความไม่สมบู รณ์ ” (The Aesthetics of 
Imperfection) ได้แสดงถึงชั้นเชิงที่คมคายแยบยลมากขึ้นจากผลงานระยะก่อน ๆ จากการคัดสรร
เลือกใช้สื่อวัตถุท่ีบ่งบอกถึงสุนทรียภาพของความงดงามท่ีไม่สมบูรณ์แบบที่มีลักษณะพิเศษและมีความ
เป็นปัจเจกที่บ่งชี้ให้เห็นว่าความคิดทางความหมายเชิงปรัชญาที่ผนวกเข้ากันสัมฤทธิ์ผลทางความคิด 
โดยแปรค่าจากห้วงความทุกข์สู่อ้อมแขนแห่งความสุขซึ่งเป็นการให้ความส าคัญต่อสภาวะอารมณ์ที่พึง
ตระหนักถึงสิ่งที่ดีงามจากการได้รับความรักนั้นย่อมดีกว่าการถูกอันตรธานรักที่เป็นตัวแปรส าคัญใน
การพัฒนาอีกด้วย ทั้งนี้การถ่ายทอดความคิดที่เป็นนามธรรมไปสู่การน าเสนอในรูปแบบของรูปธรรม
ต้องอาศัยความส าคัญในกระบวนการของเทคนิคเพ่ือเป็นแนวทางเชื่อมโยงการสื่อสารสาระระหว่างผู้
สร้างสรรค์ผลงานกับผู้รับชม โดยการสร้างรูปขึ้นจากเทคนิคภาพพิมพ์โลหะร่องลึก เป็นการสร้างค่า
มวลและน้ าหนักในระนาบ 2 มิติทางทัศนศิลป์ให้มีความละเอียดและประณีต รองรับสื่อสัญญะทาง
สุนทรียภาพที่มีลักษณะเฉพาะ ล้วนแล้วมาจากพ้ืนฐานความสัมพันธ์ทางความรักของบุคคลใน
ครอบครัวที่ไม่มั่นคง สถานะทางกายภาพที่ส่อให้เห็นระยะห่างของความผูกพันธุ์อย่างชัดเจนจากค า
ครหาของครอบครัวฝ่ายหนึ่งที่มีเชื้อสายจีนจึงเป็นการด าเนินชีวิตอยู่บนอิริยาบถของความเสี่ยง
นอกจากนี้ ผลงานชุดนี้ยังให้ความส าคัญกับแสงเงาและเพ่ิมค่าต่างแสง (Chiaroscuro) ที่ใช้การตัดกัน
ของแสงและเงาอย่างรุนแรงเป็นกลวิธีในการเน้นอารมณ์ความรู้สึกและความหมายของวัตถุที่เป็นสื่อ
สัญลักษณ์ในการสร้างความหมายทางเนื้อหาของผลงาน สังเกตได้จากแจกันเซรามิคจีนที่มีร่องรอย
การแตกหักและร้าวเป็นสื่อแทนความหมายถูกรองรับด้วยเก้าอ้ีไม้ที่มีความหมิ่นเหม่ของความสมดุลใน
จุดยืนบนพ้ืนที่ปรากฏลวดลายของวัฒนธรรมจีนได้ถูกพันธนาการทางความรู้สึกด้วยผ้าที่สร้างความ
ชัดเจนทางกายภาพของระยะห่างทางความสัมพันธ์ และการจงใจปล่อยให้วัตถุในระยะใกล้มีความ
คมชัดภายใต้บรรยากาศความลึกลับของความมืดในพ้ืนที่ทางความรู้สึก เป็นต้นวัตถุในที่แสดงให้เห็น
ถึงบริบทต่าง ๆ นี้สร้างความงดงามทางความหมายของสุนทรียภาพอีกนัยหนึ่งเป็นการสร้างเอกกภาพ
ระหว่างการผสานความสุขที่เกิดขึ้นภายใต้ความไม่สมบูรณ์กับความทุกข์ที่ท าลายความสมบูรณ์             
หรือการโอบอุ้มด้วยรักจากสายสัมพันธ์ระหว่าง “แม่กับลูก” 
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กำรสร้ำงสรรค์ผลงำนศิลปนิพนธ์ช่วงที่ 1 (ปีกำรศึกษำ 2560 / ภำคต้น) 

 

 

 

ภำพที่ 41 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 ชิ้นที่ 1 
 ชื่อผลงาน The light in my darkness 
 เทคนิค Etching 
 ขนาด 61.1 X 81.1 cm 
 ปีที่สร้าง 2017 
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ภำพที่ 42 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 ชิ้นที่ 2 
 ชื่อผลงาน In The Shadow of Feeling 
 เทคนิค Etching 
 ขนาด 58.1 X 41.2 cm 
 ปีที่สร้าง 2017 



49 

 

 

 

ภำพที่ 43 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 ชิ้นที่ 3 
 ชื่อผลงาน Repetition Effect 
 เทคนิค Etching 
 ขนาด 81.1 X 60.5 cm 
 ปีที่สร้าง 2017 

 



50 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 44 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 ชิ้นที่ 4 
 ชื่อผลงาน Pain Decisions and Actions 
 เทคนิค Etching 
 ขนาด 42 X 60.9 cm 
 ปีที่สร้าง 2017 
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ภำพที่ 45 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 ชิ้นที่ 5 
 ชื่อผลงาน The melody in silence 
 เทคนิค Etching 
 ขนาด 81.2 X 59.4 cm 
 ปีที่สร้าง 2017 
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ภำพที่ 46 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 ชิ้นที่ 6 
 ชื่อผลงาน A Short Reflection on Pain 
 เทคนิค Etching 
 ขนาด 40.9 X 58.2 cm 
 ปีที่สร้าง 2017 
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ภำพที่ 47 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 ชิ้นที่ 7 
 ชื่อผลงาน Mounrnful relationship in Silence 
 เทคนิค Etching 
 ขนาด 51.9 X 81.1 cm 
 ปีที่สร้าง 2017 
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กำรสร้ำงสรรค์ผลงำนศิลปนิพนธ์ช่วงที่ 2 (ปีกำรศึกษำ 2560 / ภำคปลำย) 

 

 

ภำพที่ 48 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 ชิ้นที่ 1 
 ชื่อผลงาน The repetition of pain and dreams no.1 
 เทคนิค Etching 
 ขนาด 61 X 40.9 cm 
 ปีที่สร้าง 2018 
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ภำพที่ 49 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 ชิ้นที่ 2 
 ชื่อผลงาน The beauty lavishly growing under the ruins 
 เทคนิค Etching 
 ขนาด 81.1 X 56.4 cm 
 ปีที่สร้าง 2018 
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ภำพที่ 50 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 ชิ้นที่ 3 
 ชื่อผลงาน The repetition of pain and dreams no.2 
 เทคนิค Etching 
 ขนาด 59.5 X 40.9 cm 
 ปีที่สร้าง 2018 
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ภำพที่ 51 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 ชิ้นที่ 4 
 ชื่อผลงาน Shadows of pain  
 เทคนิค Etching 
 ขนาด 57.5 X 80 cm 
 ปีที่สร้าง 2018 
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บทที่ 5 

บทสรุป 
 

ศิลปนิพนธ์ในหัวข้อเรื่อง “สุนทรียภาพในความไม่สมบูรณ์” (The Aesthetics of 
Imperfection) เป็นการสัมฤทธิ์ผลทางความคิดซึ่งต่อยอดไปถึงการศึกษา มุมมองทางความคิด               
และการประมวลผลในการด าเนินชีวิต จากมุมมอง 2 ทิศทาง ความโศกเศร้าจากความเจ็บแสดงผลใน
แง่ลบในขณะเดียวกันความรักอันบริสุทธิ์แสดงผลในแง่บวก 2 สิ่งนี้ปรากฏขึ้นภายใต้ความรู้สึกที่ว่าง
เปล่ากล่าวได้ว่าทั้งความทุกข์และความสุขเติมเต็มจิตใจให้มีชีวิตเป็นมนุษย์ในแต่ละด้านของมัน             
โดยเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ความคิดที่ตกผลึกในการผลิตผลงานชุดนี้ขึ้น 

แรงบันดาลใจบังเกิดการเรียนรู้ การเรียนรู้เกิดการพัฒนา การพัฒนาแสดงให้เห็นคุณค่า
การแสดงออกในวิธีการต่าง ๆ โดยเฉพาะในมุมมองส่วนตัวการท าความเข้าใจเพ่ือเข้าถึงแก่นสาร
ความส าคัญของเรื่องเป็นสิ่งส าคัญในการก้าวข้ามบางสิ่งบางอย่างและขับเคลื่อนกระบวนความคิดให้
แยบยลและคมคายมากที่สุด ในการสร้างภาพเสมือนของความรู้สึกใน 2 ทิศทางเป็นอุปสรรคที่ต้อง
ข้ามผ่านเพ่ือหาความหมายในการถ่ายทอดความรู้สึกให้ผู้รับได้เข้าใจและคิดประมวลผลตามแนวทาง
ที่วางไว้จากความงดงามที่เกิดภายใต้ความทุกข์ความละเอียดอ่อนในการแสดงออกคุณค่าทาง
ความหมายเฉพาะที่เป็นปัจเจก โดยคัดสรรค์ข้อมูล วัตถุทางสัญลักษณ์ และองค์ประกอบที่ปรากฏ          
ลงบนภาพผ่านการตีความคุณค่าทางความหมายเพ่ือแสดงออกความรู้สึกสู่กระบวนการอันประณีต
ของภาพพิมพ์ประเภทภาพพิมพ์ร่องลึก สิ่งเหล่านี้ไม่เพียงแต่สร้างสรรค์ความงามทางสุนทรียภาพใน
การสร้างสรรค์ผลงงานเพียงเท่านั้นแต่ยังขัดเกลาปัญญาและจิตใจเพ่ือให้มองเห็นความเป็นจริงที่สุดใน
สัจธรรมของธรรมชาติ 
 สุดท้ายนี้ “ความสมบูรณ์แบบจะส าคัญสักแค่ไหนหากแต่ยังไขว้คว้าแต่ความสมบูรณ์ 
เมื่อไหร่ที่รู้ว่าความสมบูรณ์แท้ที่จริงแล้วเป็นแค่ความเสมือนจริงเพียงเท่านั้นและความสมบูรณ์จริง  ๆ
นั้นอยู่เพียงแค่ปลายจมูกตรงข้างหน้านี้แล้วยังต้องไขว้คว้ามันอีกหรือ” มุมมองนี้เปลี่ยนความคิดของ
คน ๆ หนึ่งในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ดังค าพูดของ Cassi Schmigotzki กล่าวไว้ว่า
“Perfection is just a figment of human imagination” ความสมบูรณ์แบบเป็นเพียงจินตนาการ
ของมนุษย์ 
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http://en.cafa.com.cn/honor-prize-winning-prints-of-the-guanlan-international-biennials-held-in-beijing.html/keisuke-yamamoto-stairs-intaglio-59-2-x-39-6-cm-2007
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รำยช่ือผลงำนศิลปนิพนธ์ 
 

ผลงานศิลปนิพนธ์ ระยะที่ 1 

The light in my darkness เทคนิค Etching ขนาด 61.1 X 81.1 cm 
In The Shadow of Feeling เทคนิค Etching ขนาด 58.1 X 41.2 cm 
Repetition Effect เทคนิค Etching ขนาด 81.1 X 60.5 cm 
Pain Decisions and Actions เทคนิค Etching ขนาด 42 X 60.9 cm 
The melody in silence เทคนิค Etching ขนาด 81..2 X 59.4 cm 
A Short Reflection on Pain เทคนิค Etching ขนาด 40.9 X 58.2 cm 
Mounrnful relationship in Silence เทคนิค Etching ขนาด 51.9 X 81.1 cm 
 
ผลงานศิลปนิพนธ์ ระยะที่ 2 

The repetition of pain and dreams no.1 เทคนิค Etching ขนาด 61 X 40.9  cm 
The beauty lavishly growing under the ruins เทคนิค Etching ขนาด 81.1 X 56.4  cm 
The repetition of pain and dreams no.2 เทคนิค Etching ขนาด 59.5 X 40.9  cm 
Shadows of pain เทคนิค Etching ขนาด 57.5 X 80  cm 
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