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บทคัดย+อ 

มนุษย1มักสร<างปฏิสัมพันธ1ระหวDางกันและกัน เพื่อยกระดับความสัมพันธ1ให<เกิดการพัฒนา

ไปสูDมิตรภาพ ดังนั้นความสัมพันธ1ระหวDางบุคคลจึงเริ่มต<นจากการสร<างความคุ<นเคย สูDการรักษา

ความสัมพันธ1นั้นให<ยืนยาว และอาจถึงขั้นลดระดับหรือยุติความสัมพันธ1นั้นลง เฉกเชDนเดียวกันกับ

ข<าพเจ<าที่จำเปKนจะต<องมีปฏิสัมพันธ1กับบุคคลรอบข<างหลากหลายรูปแบบขึ้นอยูDกับสถานการณ1และ

เหตุการณ1 บDอยครั้งที่บทสนทนามักได<รับการโต<ตอบด<วยถ<อยคำที่รุนแรง สDอเสียด สDงผลเสียตDอสภาพ

จิตใจ กDอให<เกิดเปKนความทุกข1ขณะที่รDวมวงสนทนา จากสภาวะความตึงเครียด จนถึงขั้นพยายามขDม 

เก็บความรู<สึกอัดอ้ันไมDให<ประทุออกมาเพ่ือเล่ียงการทำลายความรู<สึกฝhายตรงข<าม  โดยอาศัยการสร<าง

พื้นที่ในจินตนาการ เพื่อหลบหลีกสภาวะที่กDอให<เกิดความขัดแย<งระหวDางกัน นำเสนอผลงานผDาน

เรื ่องราวด<วยภาพและบรรยากาศที่แตกตDางไปจากความเปKนจริง เสมือนหลุดเข<าไปในห<วงแหDง

ความคิดซึ่งเต็มเป\jยมไปด<วยอารมณ1ความรู<สึกของจิตที่ไร<สำนึก สูDการนำเสนอรูปรDางและภาพใบหน<า

ของตนเองที่มีอิริยาบทแตกตDางกันออกไป แฝงทDาทางและทDาทีที่นิ่งเฉยราวกับไมDมีความรู<สึกนึกคิด  

ไมDแสดงความยินดียินร<าย ตDอสถานการณ1เหลDานั้น รวมถึงการใช<สภาวะของน้ำเข<ามาประกอบรDวม 

เพื่อสื่อถึงอารมณ1ความรู<สึกทุกข1ที่เอDอล<นออกมาจนเต็มพื้นที่ เกิดเปKนความอึดอัด กระอักกระอDวน  

ลักษณะพิเศษที่สำคัญคือการนำเสนอรูปรDางทDาทางของตนเองที่ถูกยDอสDวนให<มีขนาดเล็กลง เพื่อส่ือ

สะท<อนแสดงออกถึงความรู<สึกด<านบวก - ด<านลบ ขณะสร<างบทสนทนารDวมกัน  ผDานกระบวนการ

สร<างสรรค1ผลงานศิลปะภาพพิมพ1พื้นราบ เทคนิคภาพพิมพ1หิน ( Lithograph )  ที่สามารถถDายทอด

เรื่องราวอารมณ1ความรู<สึกผDานทัศนธาตุทางศิลปะ ให<สอดคล<องตามสภาวการณ1ของอารมณ1 คล<าย

เปKนบทสนทนาที่สร<างสัมพันธภาพทDามกลางความโดดเดี่ยวระหวDางตัวตนกับตัวตน เพื่อทบทวน

เหตุการณ1เหลDาน้ันและค<นหาทางออกแหDงความสุขท่ีตนพึงจะกระทำได< 
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Abstract 

Human usually builds up friendship each other to develop it till it becomes to 

relationship. So relationship between people starts from creating familiarity to maintain 

that relationship for longevity and maybe it leads to reducing relationship levels or 

ending. It is like to me creating various friendships with people around me. It depends 

on some situations and events. There are often harsh sneaky negative words in some 

conversations. That results in people being unhappy when they are in the 

conversations. Tension until trying to suppress the feeling of repression not to erupt 

to avoid the destruction of the opposing feelings by creating zone in imagination to 

avoid situations that cause conflicts between each other inspires me to present my 

artwork through stories with images and atmosphere that are different from reality. As 

if falling into the realm of thought which is full of unconscious emotions to present 

the shape and image of own face with different movements. It conceals the attitude 

that is still as though which is non-feeling, not congratulating to those situations 

including using water conditions in order to convey the feeling of suffering that is full 

of space caused awkwardness and impatience. An important point is the presentation 

of a posture that is reduced to a smaller size to reflex expressing  in positive and 

negative feelings during in conversations through progressing creation planographic 

printing artwork by  lithograph technique. It can be expressing feelings through visual 

elements of art according to emotional situations. It is like some conversations with 

loneliness of oneself in order to reconsider those events and find some way which 

one can do and is one’s happiness. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

 ข<าพเจ<าขอน<อมจิต ระลึกถึงในพระคุณของบิดา มารดา เปKนผู <ซึ ่งได<อบรมสั่งสอนและ

สนับสนุนให<ข<าพเจ<าเลือกเรียนรู<ในสิ่งที่ข<าพเจ<ารักและสนใจ รวมถึงมอบความปรารถนาดีให<แกD

ข<าพเจ<าเสมอมา ขอขอบคุณจิตใจที่แข็งแกรDงของตนเองในขณะท่ีรู<สึกท<อแท< หมดกําลังใจในการเรียน 

แตDก็ยังสามารถมีความเข<มแข็งจนผDานพ<นมาได<อยDางราบรื ่น ข<าพเจ<าขอขอบพระคุณผู <ช Dวย

ศาสตราจารย1อำนาจ  คงวารี ผู<ที่คอยดูแลให<ความรู<และปรึกษาทุกเรื่อง โดยเฉพาะการสร<างสรรค1

ผลงานศิลปะชุดน้ี รวมถึงการวิจารณ1ผลงานของคณาจารย1ภาควิชาภาพพิมพ1ทุกทDาน ขอขอบคุณ

เพื่อน ๆ พี่ ๆ และผู<มีสDวนเกี่ยวข<องถึงแม<จะมีมิตรที่ไมDมาก แตDก็คอยชDวยเหลือในการทำงานตDาง ๆ 

รวมถึงการพูดคุยให<คำปรึกษาจนศิลปนิพนธ1ชุดน้ีสำเร็จออกมาด<วยดี  

สุดท<ายนี้ขอขอบพระคุณ “กองทุนสDงเสริมการศึกษาการสร<างสรรค1ศิลปะ มูลนิธิรัฐบุรุษ  

พลเอกเปรม ติณสูลานนท1” ที่ได<มอบทุนในการทําศิลปนิพนธ1ในครั้งนี้ ข<าพเจ<าหวังวDาผลงานศิลปะ

ของข<าพเจ<าจะเปKนแรงบันดาลใจแกDคนท่ีช่ืนชอบและสนใจในการเรียนศิลปะไมDมากก็น<อย 
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คํานํา 

 

 เอกสารฉบับนี้เปKนสDวนประกอบของผลงานศิลปนิพนธ1 สาขาวิชาทัศนศิลปS กลุDมวิชาเอก 

ภาพพิมพ1 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ1 มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งผลงานศิลปนิพนธ1 

“สัมพันธภาพทDามกลางความโดดเดี่ยว” (Relationship with Loneliness) ตามหลักสูตรการศึกษา

ชั้นปริญญาศิลปบัณฑิต เปKนการวิเคราะห1 รวบรวมข<อมูล แนวความคิด ขั้นตอนการทํางาน การ

แก<ป�ญหาและการพัฒนาผลงานศิลปะภาพพิมพ1 จนค<นพบแนวทางของตัวเอง เพื่อนำไปสูDการพัฒนา

ผลงานศิลปะในอนาคต ข<าพเจ<าคาดหวังไว<วDาการสร<างสรรค1ผลงานศิลปนิพนธ1ชุดนี้และข<อมูลทั้งหมด

จะเกิดประโยชน1กับผู<ที ่มีความสนใจศึกษาศิลปะภาพพิมพ1และได<รู <วิธีการขั้นตอนการทํางานของ

ข<าพเจ<า 
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บทท่ี 1 
 

บทนำ 
 

ชีวิตเราจะเปKนอยDางไรถ<าไมDมีอารมณ1ความรู<สึก ก็คงไมDตDางกับหุDนยนต1ที่โปรแกรมชุดคำสั่งให<

ทำสิ่งตDาง ๆ ตามวิถีชีวิต แตDไมDสามารถตอบสนองหรือตอบโต<ตDอสิ่งเร<าที่ได<เข<ามากระทบไมDวDาจะเปKน

ตDอจิตใจ หรือรDางกาย ซึ ่งคนสDวนใหญDจะเห็นได<วDาอารมณ1รูปแบบตDาง ๆ นั ้น ทำให<มนุษย1มี

ความสามารถที่จะรู<สึกใสDใจกับบางสิ่งบางอยDาง นี่เปKนสิ่งที่ทำให<การใช<ชีวิตในแตDละวันเปKนสิ่งที่มี

คุณคDา เรียกได<วDาความเปKนป�จเจกบุคคล อีกทั้งในตอนนี้วงการนักวิทยาศาสตร1ก็ก<าวหน<าไปมากจน

เราสามารถเข<าใจได<แล<ววDาอารมณ1มีลักษณะเปKนอยDางไร และยังมีเอกสารยืนยันอีกวDาอารมณ1แบบ 

ตDาง ๆ ให<ความรู<สึกอยDางไร ซึ่งอันที่จริงตอนนี้ก็ยังมีหลายสิ่งเกี่ยวกับหัวข<อนี้ที่ยังเปKนที่ถกเถียงกันอยูD 

อารมณ1จะถูกแบDงออกเปKนสองสDวน ได<แกD เชิงบวกและเชิงลบ ซึ่งอารมณ1ในเชิงบวกนั้นจะเกิดขึ้นเม่ือ

เรากำลังได<รับประโยชน1จากสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือหลังจากที่เราได<รับประโยชน1นั้นมาแล<ว สDวนอารมณ1ใน

เชิงลบนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อเราตอบสนองตDอสถานการณ1ตDาง ๆ ที่นำความเสียหายมาให<เราไว<วDาจะตDอ

รDางกายหรือจิตใจ 

 การสร<างสัมพันธภาพกับเพื่อนมนุษย1ควรเกิดบนรากฐานความรักที่สร<างสรรค1 กลDาวคือ

ความเอื้ออาทรตDอกัน, ความรับผิดชอบตDอกันและกัน, ความนับถือซ่ึงกันและกัน, และความเข<าใจ1 

ดังนั้นมนุษย1เราอาจจะใช<เสรีภาพสร<างสังคมให<ดีขึ้นได<บนรากฐานที่กลDาวมาข<างต<น แตDมนุษย1มีการ

เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจากสภาวะหนึ่งสูDอีกสภาวะหนึ่งตลอดเวลา เปKนผลมาจากการที่บุคคลรับรู<ตDอ

สิ่งแวดล<อม ข<อมูลตDาง ๆ รอบตัว ไมDวDาการรับรู<สิ่งนั้นจะเปKนไปตามข<อเท็จจริงหรือไมD ดังนั้นจึงทำให<

ไมDได<มีเพียงแคDแนวคิดทางบวกที่เราแสดงออกตDอกันและกัน แตDยังคงมีแนวคิดทางลบตDอตนเอง หรือ

แม<แตDผู<อ่ืน 

 

ท่ีมาและความสำคัญของการสร�างสรรค; 

อุปสรรคที่กำลังกDอตัวขึ้นในชีวิตคือผลจากการกระทำในขณะป�จจุบัน ด<วยการใช<ชีวิตที่ต<อง 

เรDงรีบ รวดเร็ว ต<องทันยุคทันเหตุการณ1อยูDเสมอ อีกทั้งความหลากหลายของผู<คนที่อยูDรายรอบตัว อีก

ทั้งในสื่อโซเชียลมีเดียตDางมีความคิดและการแสดงออกที่แตกตDางกัน ป�จจัยตDาง ๆ เหลDานี ้ล<วน 

                                                             
1 ศรีเรือน แก<วกังวาล, ทฤษฎีจิตวิทยาบุคลิกภาพ (รู�เขา รู�เรา), พิมพ1ครั้งที่ 16 (กรงเทพฯ, หมอชาวบ<าน, 

2554), 103 



2 
 

 
 

กDอให<เกิดสภาวะความเครียดจากการรับรู< และจากการโต<ตอบเชิงบทสนทนาในทัศนคติของตนกลับ 

กลายเปKนความคิดเห็นที่แตกตDาง ผิดแปลกและแยกตนให<ใช<ชีวิตบนโลกแหDงความเปKนจริงได<อยDาง

ยากลำบากใจ กลDาวคือโลกยุคป�จจุบันนี้ ผู<คนสามารถเห็นหรือรับรู<เรื่องราวตDาง ๆ ได<อยDางงDายดาย 

และด<วยความรวดเร็วนี้อาจทำให<เกิดการสื่อสารที่ผิดพลาด คลาดเคลื่อน เมื่อบุคคลนั้นได<รับรู<เรื่อง 

ราวบางอยDางจะสDงผลไปยังจิตใต<สำนึกที ่อยู Dภายใน และเรามักนำเอาอารมณ1ความรู <สึกสDวนตน  

ผสมปนเปรDวมกับสิ่งที่เรารับรู<มา ยิ่งเรื่องราวที่ได<รับรู<มานั้นมีความคลุมเครือไมDชี้ชัด ก็ยิ่งมีแนวโน<ม 

ที่จะถูกบิดเบือนมากขึ้น กDอนถDายทอดไปสูDภายนอกด<วยการแสดงออกด<วยอากัปกิริยาในรูปแบบ 

ตDาง ๆ มนุษย1ทุกคนมีอารมณ1ความรู<สึกนึกคิดเปKนของตนเอง กลDาวคือจิตใจของคนเรานั้นยากเกิน 

กวDาจะเข<าใจถึงความเปKนจริงสิ่งที่เรานั้นเห็น สัมผัส พูดคุยอาจจะมีความหมายอื่น มีความรู<สึก

มากมายอยูDภายใน แตDเขาหรือเธอผู<นั ้นไมDได<แสดงออกมาทั้งหมด ซึ่งสิ ่งเหลDานั้นอาจจะเกิดจาก

สถานการณ1 บุคคลรอบข<างท่ีอยูDในชีวิตประจำวัน โดยท่ีไมDมีใครทันสังเกตถึงความผิดปกติในใจของคน

เหลDานั้น สDงผลให<เกิดสภาวะความอึดอัด สับสนจากสิ่งที่เกิดขึ้น นำไปสูDความเครียดที่ยากเกินกวDาจะ

ควบคุมให<เปKนปกติได< เมื่อต<องเผชิญกับเรื่องราวที่ตนไมDเข<าใจจนเกิดความหวั่นไหวทางอารมณ1และ

พฤติกรรมท่ีไร<เหตุผลข้ึนมาซ่ึงเปKนปฏิกิริยาอยDางหน่ึงของสัญชาตญาณปกป£องตนเอง2 

ซึ่งสิ ่งนี้ล<วนเปKนความล<มเหลวของมนุษย1สัมพันธ1 จนนำไปสูDการสร<างพื้นที่ที ่มีความเปKน

สDวนตัวที่จะสามารถระบายความรู<สึกที่อัดอ้ันนั้นออกมา เพื่อลดทอนความทุกข1ใจที่มีอยูDอยDางมากมาย

แตDไมDอาจสามารถอธิบายเปKนคำพูด หรือแสดงออกมาตามตรงได<ดังที่ซิกมันด1 ฟรอยด1ได<กลDาวไว<วDา 

“จิตใจมนุษย1มีสภาพคล<ายภูเขาน้ำแข็งที่ลอยอยูDในมหาสมุทร มีสDวนที่อยูDเหนือน้ำเปKนสDวนน<อยยังมี

สDวนที่อยูDใต<ผิวน้ำเปKนสDวนใหญDโตมาก” ด่ังที่ซิกมันด1 กลDาวคือ สภาวะจิตที่มีความสำนึกสามารถ

ควบคุมได<จะเหมือนน้ำแข็ง เหนือผิวน้ำแตDจิตใต<สำนึกที่ควบคุมได<ยากนั้นคือสDวนที่อยูDใต<ผิวน้ำ ซึ่งเปKน

ที่สะสมและประกอบอารมณ1ความรู<สึกหลายรูปแบบไว<มากมายเปKนแรงจูงใจให<เกิดพฤติกรรมไร<

เหตุผล และความผิดปกติในลักษณะตDาง ๆ ดังนั้นส่ิงที่จมอยูDใต<น้ำซึ่งมีปริมาณมาก และอยูDในความมืด

ไมDปรากฏตDอสายตาชาวโลก คือจิตที่สะสมประสบการณ1เรื่องราวในอดีตไว<มากมาย ถูกบีบรัด เก็บกด 

เพื่อรอให<ได<จังหวะที่เหมาะสมและตอบสนองตDอสิ่งเร<าที่ยังกระทำไมDได< หรือทำไมDได<ในภาวะปกติ3 

                                                             
2 ป.แผนสำเร็จ, จิตวิทยาปรับตัวทุกสถานการณ;สถานการณ;, พิมพ1ครั้งที่ 10 (กรงเทพฯ, สุขภาพใจ, 

2553), 26 
3 ศรีเรือน แก<วกังวาล, ทฤษฎีจิตวิทยาบุคลิกภาพ (รู�เขารู�เรา), พิมพ1ครั้งที่ 16 (กรงเทพฯ, หมอชาวบ<าน, 

2554), 17 
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เพราะฉะนั้นเพื่อให<เราได<ใช<ชีวิตอยูDในสังคมได<อยDางเปKนปกติสุข จิตจึงสร<างพื้นที่ที่ทำให<เราได<หลีกหนี

จากความทุกข1 ท้ังท่ีกDอเองและไมDได<กDอเอง เพ่ือหวังวDาจะได<ไมDโดดเด่ียวในวันท่ีไร<ซ่ึงคูDสนทนา 

 

วัตถุประสงค;ของการสร�างสรรค;  

ข<าพเจ<าต<องการถDายทอดเรื่องราวความอึดอัดภายในจิตใจที่เกิดขึ้นจากจิตใต<สำนึก ซึ่งเปKน 

ประสบการณ1ของจิตสำนึกมากDอน เม่ือเรามีความรู<สึกนึกคิดเปKนของตนเองแตDไมDสามารถแสดงออกมา 

จึงถูกเก็บกดไว<ภายในตDอสิ่งที่ได<รับรู<มา การกระทำเหลDานี้ได<สDงผลกระทบตDอจิตที่ไร<สำนึกให<แสดงถึง

พฤติกรรมตDาง ๆ อยDางไมDรู<ตัวเกิดเปKนความขุDนมัวของอารมณ1และได<แปรเปลี่ยนความรู<สึกที่ถาโถมเข<า

มามากมายเปKนความทุกข1 ความเครียด เศร<า สับสน วุDนวาย ดังที่เกิดขึ้นกับตนเอง ผDานการบอกเลDา

เรื่องราวด<วยภาพผลงานและบรรยากาศที่แตกตDางจากความเปKนจริง เสมือนหลุดเข<าไปในห<วงของ

ความคิดซึ่งเต็มไปด<วยอารมณ1ความรู<สึกที่ไร<สำนึก ด<วยวิธีการนำเสนอภาพใบหน<าของตนเองมีทDาทาง

ทDาทีที่นิ่งเฉยราวกับมนุษย1ที่ไมDมีจิตวิญญาณ (Spiritual) อาจรวมหมายถึงการพยายามแสดงกิริยา

ทDาทางให<สะท<อนถึงความอึดอัดที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของตนเองตDอสถานการณ1หรือเหตุการณ1ที่เปKน

ต<นเหตุแหDงทุกข1นั้น ผDานการใช<รูปลักษณ1เรือนรDางของข<าพเจ<าที่ต<องตกอยูDในความทุกข1 ความเศร<า

หมองตDางสะสมคั่งค<างอยูDภายในจิตใจผDานการสร<างสภาวะสิ่งแวดล<อมขึ้นมาใหมDให<สอดคล<องกับ

ความรู<สึกขณะนั้น จากเรื่องราวในอดีตที่ผDานเข<ามากระทบ และจากที่เคยแสดงออกโต<ตอบกลับไป

โดยตรง ผลลัพธ1คือกลับกลายเปKนทุกข1ที่ได<แสดงความเปKนป�จเจกเฉพาะตนตDอสาธารณะ หากเปKน

เชDนนั้นควรเก็บ และกดความรู<สึกเหลDานั้นให<ซDอนอยูDแตDภายในคงเปKนการยับยั้งต<นเหตุแหDงทุกข1แตD 

ยิ่งกลายเปKนความหวาดระแวงสงสัยใครDรู<กับทุกสิ่งเกิดเปKนความกดดัน ความอึดอัด กัดกรDอนความ

เปราะบางของจิตใจให<ยิ่งลึกและขยายวงกว<างซึ่งเปKนผลสืบเนื่องมาจากการกระทำของตนและผู<คน

รอบข<าง ดังนั้นผลงานของข<าพเจ<าจึงเปรียบเสมือนการสนทนาที่เกิดขึ้น ระหวDางตัวตนเพื่อพิจารณา

ตรวจสอบความรู<สึกนึกคิดของตนเอง เปKนการค<นหาความหมายที่อาจมีคำตอบหรืออาจไมDมีทางออก

แหDงทุกข1 อีกทั้งเปKนการพยายามยับยั้งความทุกข1ที่หมักหมมไมDให<กDอรDางสร<างตัวหรือขยายมากข้ึน

กวDาเดิม 

 

แนวความคิดในการสร�างสรรค;  

บDอยครั้งที่การสนทนาตDอคนรัก เพื่อน คนใกล<ชิดและบุคคลอื่นมักได<รับการโต<ตอบ การ

ถกเถียงผDานคำพูดที่รุนแรง สDอเสียด สDงผลกระทบตDอสภาพจิตใจ เกิดเปKนสภาวะความตึงเครียด

ขณะที่รDวมบทสนทนา เปKนห<วงความรู<สึกที่อึดอัด กดดัน เกิดเปKนความสับสนที่รุDมร<อนอยูDภายในจิตใจ
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จากเหตุการณ1และสถานการณ1ที่ไมDประทับใจ อาจเปKนผลจากการกระทำของตนเองและบุคคลรอบ

ข<างที่มักจะสร<างความเจ็บปวดตDอจิตใจของข<าพเจ<าอยูDเสมอ ดังนั้นการกักเก็บหรือเก็บกดให<บท

สนทนาเหลDานั้นได<ถูกหลบซDอนอยูDเพียงลำพัง คงจะเปKนหนทางที่จะสามารถระงับความเจ็บปวดไมDให<

แสดงตัวตนออกมา แตDการสะสมประกอบรDวมกันไว<ซึ่ง “ความทุกข1” กลับแปรเปลี่ยนเปKนก<อนแหDง

ทุกข1ที่นับวันยิ่งจะเริ่มขยายตัวตนสร<างความอึดอัดอยูDภายในจิตใจ จากความทุกข1ที่เกิดขึ้นจึงเริ่มสร<าง

พื้นที่ในจินตนาการ เพื่อหลบหลีกสภาวะที่กDอให<เกิดความขัดแย<งระหวDางกัน อีกทั้งยังกำหนดให<พื้นท่ี

สDวนตัวในจินตนาการเหลDานั้นได<รDวมกันสร<างบทสนทนาผDานจิตใต<สำนึกรDวมกับความคิดที่หลากหลาย 

ไมDวDาจะเปKนความรู<สึกด<านบวก หรือด<านลบ และหวังวDาความสุขอาจจะเกิดขึ้นมาใหมDอีกครั้งหน่ึง  

โดยเปKนสิ่งที่ไมDสามารถค<นหาได<ในโลกแหDงความเปKนจริง ด<วยการนำเสนอผDานรูปรDางและภาพใบหน<า

ของตนเองที่มีอิริยาบทแตกตDางกันออกไป แฝงทDาทางและทDาทีที่นิ่งเฉยราวกับไมDมีความรู<สึกนึกคิด  

ไมDแสดงความยินดียินร<ายตDอสถานการณ1เหลDานั้น รวมถึงการใช<สภาวะของน้ำเข<ามาประกอบรDวม  

เพื่อสื่อถึงอารมณ1ความรู<สึกทุกข1ที่เอDอล<นออกมาจนเต็มพื้นที่ เกิดเปKนความอึดอัด กระอักกระอDวน  

ลักษณะพิเศษที่สำคัญคือการนำเสนอรูปรDางทDาทางของตนเองที่ถูกยDอสDวนให<มีขนาดเล็กลง เพื่อส่ือ

สะท<อนแสดงออกถึงความรู<สึกด<านบวก ด<านลบ ขณะสร<างบทสนทนารDวมกันด<วยเทคนิคกระบวนการ

ทางศิลปะภาพพิมพ1พื ้นราบหรือเทคนิคภาพพิมพ1หิน (Lithograph) ท่ีสามารถถDายทอดอารมณ1  

ความรู<สึกผDานทัศนธาตุทางศิลปะให<เปKนไปตามสภาวการณ1ของอารมณ1 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

1. ขอบเขตทางด�านเนื้อหา นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวข<องกับสภาวะอารมณ1ความเครียด ความ

เศร<า ของอารมณ1จากสถานการณ1ตDาง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันจากการพยายามมีปฏิสัมพันธ1หรือ

การทำลายความสัมพันธ1ระหวDางบุคคลนั้นด<วยการกระทำของตนเองและบุคคลรอบข<าง จนกลับ

กลายเปKนความทุกข1ที่คอยกัดกินจิตใจ เมื่อไมDสามารถหลีกหนีป�ญหาเหลDานั้นได<ในโลกแหDงความเปKน

จริงจึงจำเปKนต<องสร<างพื้นที่แหDงใหมDในจินตนาการขึ้นเพื่อระบายความอัดอั้น ความกดดันตDาง ๆ 

เหลDานั้นออกมา เน<นการแสดงออกทางอารมณ1ความรู<สึกจากจิตใต<สำนึกที่ถูกซุกซDอนเรื่องราว และ

เหตุการณ1ท่ีเกิดข้ึนในอดีต 

2. ขอบเขตทางด�านรูปแบบ นำเสนอผลงานศิลปะภาพพิมพ1ในรูปแบบ 2 มิติ โดยมีลักษณะ

เหมือนจริง ที่ผสมผสานจินตนาการสะท<อนความคิด ผDานสิ่งแวดล<อมที่เกิดขึ้นจากเปรียบเทียบของ

อารมณ1ผDานรูปทรงหลักของเรือนรDางมนุษย1ท่ีมีขนาดเล็ก - ใหญDแตกตDางไปจากความเปKนจริงรDวมสร<าง

สาระและสร<างความหมายใหมD         
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3. ขอบเขตทางด�านเทคนิค  ผDานกระบวนการทางเทคนิค ภาพพิมพ1หิน (Lithograph) เปKน

หลักในการสร<างสรรค1ผลงาน ที่สามารถนำเสนอบรรยากาศ เส<น, สี, รูปทรง, พื้นผิวที่หลากหลายได<

อยDางนDาสนใจ  เชDน การกำหนดให<พ้ืนท่ีน้ันมีความหยาบจากการวาดเส<นทางเทคนิคด<วยดินสอไข เพ่ือ

สื่อถึงสภาวะอารมณ1ที่โกรธ  ฉุนเฉียว  ไมDปกติ  หรือการกำหนดให<พื้นที่ในผลงานปรากฏคราบ 

รDองรอยที่เกิดจากการใช<หมึกไข เพื่อแสดงความเคลื่อนไหวของพื้นที่ นั่นอาจหมายถึงการไมDคงที่ของ

อารมณ1ท่ีมีลักษณะแปรปรวน 

 

วิธีการศึกษา 

1. ค<นหาแรงบันดาลใจในการสร<างสรรค1ผลงาน โดยการสำรวจความคิดของตนเองจาก

ความเครียด โดยจดบันทึกในชDวงเวลาที่เกิดขณะนั้น รวมไปถึงการศึกษาข<อมูลเกี่ยวกับสื่อสัญลักษณ1

ในรูปแบบตDาง ๆ ความหมายของของเลDนในวัยเด็ก เชDน ตุกตา และศึกษาทDาทางของมนุษย1ที่นำมาใช<

สร<างสรรค1ผลงาน ตลอดจนการออกแบบทDาทาง อากัปกิริยาตDาง ๆ ขึ้นมาใหมDเพื่อบันทึกภาพโดย

กำหนดให<อยูDทDามกลางส่ิงแวดล<อมจริง เชDน ห<องนอน สระวDายน้ำ หรือสระน้ำเปhาลมของเด็ก 

2. ศึกษาความรู<เกี ่ยวกับจิตวิทยา โดยหาข<อมูลจากหนังสือ สารคดี ภาพยนต1ที ่มีความ

เก่ียวข<องสอดคล<องกับแนวความคิดในข<างต<น 

3. วิเคราะห1ข<อมูลและสร<างภาพรDาง (Sketch) ให<เปKนไปตามความมุDงหมายและความรู<สึก

สDวนตนในรูปแบบท่ีต<องการแสดงออก โดยคำนึงถึงขอบเขตของแนวความคิดเปKนสำคัญ 

4. สร<างสรรค1ผลงานผDานกระบวนการเทคนิคภาพพิมพ1หิน (Lithograph) และเทคนิคการ

สร<างสรรค1อื่น ๆ ให<เข<ามามีสDวนรDวมเพื่อผลสัมฤทธิ์สูงสุดของผลงาน เชDน การพิมพ1แบบประทับ 

(Stamping), การพิมพ1ลายฉลุ (Stencil) 

 

แหล+งข�อมูล 

1. ส่ิงแวดล<อม เร่ืองราวตDาง ๆ รอบตัว รวมไปถึงการนึกทบทวนป�ญหาท่ีเกิดข้ึนในอดีต 

2. จากการบันทึกเรื่องราวสDวนตน ในรูปแบบของตัวอักษร ภาพถDาย และสDวนที่ถูกบันทึก

จดจำ ด<วยอารมณ1ความโกรธ ความฉุนเฉียว ความทุกข1 ความเสียใจ  

3. เก็บข<อมูลภาพถDายจากสวนสนุก สวนน้ำ พิพิธภัณฑ1ของเลDน สถานที่พักผDอนเพื่อให<จิตใจ

สงบสุข สร<างความเพลิดเพลิน  

4. หนังสือเก่ียวกับจิตวิทยา บทความ ภาพยนต1 และส่ือมีเดียตDาง ๆ 

5. การศึกษาหาข<อมูลแนวความคิด รูปแบบผลงานศิลปะจากศิลป¤นไทยและตDางประเทศ 
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บทท่ี 2 

 

ข�อมูลท่ีเก่ียวข�องกับการสร�างสรรค; 

 

ในการสร<างสรรค1ผลงานศิลปนิพนธ1 “สัมพันธภาพทDามกลางความโดดเดี่ยว” ข<าพเจ<าได<แรง

บันดาลใจ และได<รับอิทธิพลในการสร<างสรรค1ผลงานจากข<อมูลตDาง ๆ ทั้งจากสิ่งแวดล<อม บุคคลรอบ

ข<าง เหตุการณ1ที่เกิดขึ้น เปKนตัวแปรท่ีกระตุ<นการแสดงออกทางอารมณ1ในด<านลบของจิตใจและความ

ทรงจําของข<าพเจ<า ความรู<สึกท่ีขุ DนมัวเครDงเครียด ในสภาวะที่จิตใต<สำนึกมีแรงผลักดันให<แสดง

พฤติกรรมผิดปกติตDาง ๆ ออกมา ล<วนเปKนแรงบันดาลใจและข<อมูลในการสร<างสรรค1ผลงาน  

 

ท่ีมาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ   

จะเห็นได<วDามนุษย1มักแสดงสภาวะอารมณ1ภายในของตนเอง เพื่อต<องการสื่อสารกับกับคน

รอบข<างเสมอ เปKนกระบวนการที่จะถDายทอด แสดงออก และปลดปลDอยอารมณ1ความรู<สึกท่ีเปKน

เรื่องราวจากประสบการณ1เพื่อสื่อสารให<ผู<อื่นได<รับรู< การแสดงออกทางอารมณ1จากบุคคลหนึ่งสูDอีก

บุคคลหนึ่งนี้เอง อาจสร<างความเจ็บปวดตDอกัน แตDด<วยการที่อารมณ1เปKนสิ่งที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันและ

สามารถรับรู<ได<เพียงตัวของเราเองเทDานั้น จนเกิดเปKนความขัดแย<งกันเองอยูDภายในจิตใจของบุคคลน้ัน 

จึงเปKนเร่ืองยากท่ีจะบอกเลDาเร่ืองราวออกมาเพ่ือระบายความรู<สึกท่ีอัดแนDนอยูDภายใน ดังน้ันความรู<สึก

ที่ตกค<างอยูDภายในจิตใจสDงผลกระทบตDอจิตใต<สำนึก ทำให<ไมDสามารถที่จะกลับมามีปฏิสัมพันธ1กับ

บุคคลอ่ืนได<อยDางปกติ 

 

ความสำคัญของทฤษฎีจิตวิทยาบุคลิกภาพ 

ทฤษฎีจิตวิทยาบุคลิกภาพ (Personality Psychology) เปKนการศึกษาเก่ียวกับสภาวะทางจิต 

สังคม และบุคคล ชDวยให<เข<าใจตนเองและผู<อ่ืน รวมท้ังความเปKนไปของสังคมและสัมพันธภาพระหวDาง

บุคคล เพื่อนำไปปรับใช<ประโยชน1ในการดำเนินชีวิตประจำวันให<เปKนสุขและสร<างสังคมที่สมานฉันท1 

โดยเฉพาะในยุคสมัยท่ีมนุษย1มักให<ความสนใจกับสิ่งภายนอกตน จนลืมตัวตนของตนเองและของผู<อ่ืน 

ทำให<เกิดความสับสนวุDนวายภายในตัวเอง อีกทั้งยังขาดความเข<าใจและเห็นใจเพื่อนมนุษย1ด<วยกัน จน

มีป�ญหาด<านบุคลิกภาพ ด<านความสัมพันธ1กับตนเองกับผู<อื่น และสุขภาพจิตตั้งแตDระดับน<อยจนถึง



7 
 

 
 

มาก บุคลิกภาพของมนุษย1จึงมีความแตกตDางกันไปในแตDละบุคคล ประกอบด<วย สDวนภายนอกคือสDวน

ที่มองเห็นชัดเจน และสDวนภายในคือสDวนที่มองเห็นได<ยาก  ทั้งสองสDวนถูกหลDอหลอมและผสมผสาน

ด<วยการเรียนรู<สิ่งแวดล<อมรอบตัว และเรียนรู<วิธีการปรับตัวของแตDละบุคคลผDานประสบการณ1ในอดีต

ซ่ึงมีผลตDอบุคลิกภาพและพฤติกรรมท้ังในป�จจุบันและอนาคต4  

 

แนวคิดของซิกมันด; ฟรอยด; (Sigmund Freud) 

 จิตใต�สำนึก (Unconscious) 

ฟรอยด1 เปKนผู<ริเริ่มให<ความสนใจกับจิตใต<สำนึก เขาเปรียบเทียบวDาจิตใจมนุษย1มีสภาพคล<าย

ภูเขาน้ำแข็งที่ลอยอยูDในมหาสมุทร มีเพียงสDวนน<อยเทDานั้นที่จะลอยอยูDเหนือผิวน้ำ แตDยังปรากฏฐาน

ของภูเขาน้ำแข็งเปKนสDวนมากที่ยังคงอยูDใต<ผิวน้ำ ดังนั้นจิตสำนึกก็เหมือนสDวนที่อยูDเหนือผิวน้ำ สDวนท่ี

อยูDใต<ผิวน้ำก็เหมือนจิตใต<สำนึก ฟรอยด1อธิบายวDา จิตระดับใต<สำนึกนี้มีองค1ประกอบอยูDหลากหลาย

ประเภท เชDน อารมณ1ที่ถูกเก็บกด, ความรู<สึกนึกคิด, ความฝ�น, ความทรงจำ ฯลฯ ทำให<พลังของจิตใต<

สำนึกมีอิทธิพลเหนือจิตสำนึก กระตุ<นให<เกิดพฤติกรรมท่ีไร<เหตุผลและผิดปกติในลักษณะตDาง ๆ 

ดังนั้นจึงอธิบายหรือทำความเข<าใจได<วDา คนแตDละคนแตกตDางกันเพราะจิตสำนึกและจิตใต<

สำนึก คนแตDละคนจึงมีบุคลิกภาพท่ีไมDเหมือนกัน และพฤติกรรมบางอยDางถูกกระตุ<นโดยจิตสำนึกแตD

เพียงอยDางเดียว เชDน การพูดอยDางระมัดระวัง แตDสDวนมากจิตทั้งสองสDวนนี้จะปะปนกันอยูDเสมอ ทำให<

บางครั้งเผลอพูด คิด ทำไปกDอนแล<ว ถึงจะระลึกได<วDาควรหรือไมDควร แตDถึงอยDางนั้นพฤติกรรมบาง

ประเภทถูกกระตุ<นโดยจิตใต<สำนึกเพียงอยDางเดียว เชDน ความฝ�น การพลั้งปากพูด หรือการกระทำ

อยDางหน่ึงอยDางใดโดยไมDรู<ตัว 

 

 กลวิธานป�องกันตัว (Defense Mechanism) 

มนุษย1ไมDสามารถหลบหลีกความกังวลและความเครียดที่เกิดจากความคับข<องใจ ความ

ขัดแย<ง ความกระทบกระเทือนใจและทางกายได< ภาวะเหลDานี้บีบคั้นจิตใจ ซึ่งเปKนสิ่งที่มนุษย1ไมDพ่ึง

ปรารถนาจึงพยายามหาทางผDอนคลาย เพื ่อลดภาวะที ่ต<องเผชิญเหลDานี ้ โดยวิธีการที ่เรียกวDา  

“กลวิธานป£องกันตัว” คือการปฏิเสธหรือป¤ดบังความเปKนจริงเปKนกลไกของจิตใต<สำนึกมากกวDาทาง

                                                             
 4 ศรีเรือน แก<วกังวาล, ทฤษฎีจิตวิทยาบุคลิกภาพ (รู�เขารู�เรา), พิมพ1ครั้งที่ 16 (กรงเทพฯ, หมอชาวบ<าน, 

2554), 7 



8 
 

 
 

จิตสำนึก มีหลากหลายรูปแบบ เชDน การเก็บกด (Repression) ความไมDพอใจไว<ในระดับจิตใต<สำนึก 

ฟรอยด1 อธิบายวDาการเก็บกดเปKนกลไกทางจิตใจที่เมื่อเกิดขึ้นแล<วแก<ได<ยากมาก เพราะวDาเขาได<เก็บ

สะสมความเครียดที ่เกิดขึ ้นนั ้นไว<ในจิตใต<สำนึกเปKนเวลานาน หรือการแสดงปฏิกิริยาแกล<งทำ 

(Reaction Formation) ของผู<ที่มีความรู<สึกอยDางหนึ่งแตDไมDกล<าแสดงออกอยDางตรงไปตรงมา เพราะ

เหตุจำเปKนอยDางใดอยDางหนึ่ง จิตใต<สำนึกเปKนตัวชักจูงให<แสดงพฤติกรรมนี้เพื่อแก<ป�ญหาเปKนครั้งคราว 

แตDหากทำเปKนประจำ จะสDงผลให<บุคคลนั้นอยูDในโลกของการหลอกลวงตนเองและผู<อื่น เสมือนอยูDใน

โลกมายาตลอดเวลาและเปKนภัยตDอสุขภาพจิตอยDางย่ิง5 

กลวิธานเปKนสิ่งที่ทั้งคนปกติและผิดปกติใช<เพื่อผDอนคลายความหวาดกลัว ความตึงเครียด 

และความไมDมั่นใจ ประการตDาง ๆ เหลDาน้ีทำให<เห็นวDามนุษย1สามารถอยูDได<ทั้งในโลกแหDงความเปKนจริง

และโลกแหDงมายา อีกท้ังยังต<องเผชิญกับความขัดแย<งภายในตนเองและบุคคลอ่ืนอยDางหลีกเล่ียงไมDได< 

 

อิทธิพลท่ีได�รับจากศิลป�นและผลงานศิลปกรรม  

 ศิลปะลัทธิเหนือจริง (Surrealism) เกิดข้ึนในชDวงคริสต1ศตวรรษท่ี 20 ประเทศฝร่ังเศส 

 ศิลปะลัทธิเหนือจริงนี้เปKนศิลปะรูปแบบหนึ่งที่แยกตัวออกมาจากศิลปะลัทธิดาดา (Dada) 

ในชDวงต<นคริสต1ศตวรรษที่ 20 โดย อ็องเดร เบรอตง (Andre Breton) โดยศิลปะในลัทธินี ้จะให<

ความสำคัญตDอทฤษฎี "จิตไร<สำนึก" ของ "ซิกมันด1 ฟรอยด1 " (Sigmund Freud) และนำวิธี "การ

เชื่อมโยงเสรี" (Free Association) เข<ามาใช<กับงานศิลปะโดยที่ไมDต<องสนใจเรื่องเหตุผลหรือตรรกะ

ความเปKนจริงใดบนโลกทั้งสิ้น ซึ่งเปKนการใช<ความคิดสร<างสรรค1ในสิ่งที่อยูDนอกเหนือโลกทางกายภาพ 

จุดเดDนของงานจะมุ Dงเน<นไปท่ี "ความเพ<อฝ�นที ่เหนือความเปKนจริง" โดยได<หยิบยกเอา "ความ

บังเอิญ" (Chance) มาเปKนสDวนหนึ่งในการสร<างผลงาน ด<วยแนวคิดที่วDา "ทุกสรรพสิ่งที่ได<มาพบกัน

ด<วยความบังเอิญจะกDอให<เกิดความหมายบางอยDาง แม<สิ่งตDาง ๆ เหลDานั้นไมDได<มีความสัมพันธ1อะไรตDอ

กันเลย"  สิ่งที่ทำให<ศิลป¤นกลุDมนี้แยกตัวออกมาเพื่อสร<างคDานิยมใหมDเนื่องจากพวกเขาตDอต<านการคิด

แบบวิทยาศาสตร1 การหาเหตุผล หรือปรัชญาแนวปฏิฐานนิยม เพราะเหตุที่วDาความจริงข้ันท่ีสอง

เหลDานี้เปKนสิ่งที่ไมDสำคัญ และไมDสามารถแก<ไขป�ญหาหรือเปลี่ยนแปลงโลกและมนุษย1จากสิ่งท่ีกำลัง

                                                             
 5 ศรีเรือน แก<วกังวาล, ทฤษฎีจิตวิทยาบุคลิกภาพ (รู�เขารู�เรา), พิมพ1ครั้งที่ 16 (กรงเทพฯ, หมอชาวบ<าน, 

2554), 28 
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เผชิญอยูDได< พวกเขาเชื่อวDาสงครามเปKนผลมาจากระบบความคิดในจิตสำนึกที่เปKนใหญDเหนือมนุษย1 จึง

ได<เริ่มสำรวจเส<นทางใหมDตDอจากที่ดาด<าได<เริ่มต<นไว< ซึ่งเซอร1เรียลพบวDาสิ่งนั้นอยูDในห<วงแหDงความฝ�น

ภายใต<จิตสำนึก6  

 ข<าพเจ<าได<รับแรงบันดาลใจมาจากหลักความคิดในการนำเสนองานของศิลปะลัทธิเหนือจริง 

ท่ีสร<างรูปแบบของผลงานให<ดูขัดแย<งกับความเปKนจริง กระตุ<นให<ผู<ชมเกิดการจินตนาการตDอยอดและ

ความรู<สึกที่แปลกใหมD อีกทั้งยังไมDคำนึกถึงตรรกะเหตุผล โดยการเลือกใช<สัญลักษณ1ที่ดูไมDเข<ากันมา

ประกอบจัดแจงให<กลมกลืน ให<ผลงานมีความเช่ือมโยงกับความรู<สึกให<สอดคล<องกับแนวความคิด 

 

บอบบ้ี รัสสัน (Bobbie Russon) 

บอบบี้ รัสสัน เกิดในป\ ค.ศ.1966 เปKนจิตรกรชาวอังกฤษ ภาพเขียนสDวนใหญDของศิลป¤น  

ใช<เทคนิคสีน้ำมันบนผืนผ<าใบ เนื้อหาสาระในผลงานมักสื่อสะท<อนถึงความรู<สึกที่โดดเดี่ยว อ<างว<าง 

ผDานรูปทรงของหญิงสาวที่ดูลึกลับ ประกอบกับการนำเสนอรDวมกับพื้นที่ที ่มีอยูDจริงหรือพื้นที่ใน

จินตนาการของศิลป¤น ลักษณะเดDนของผลงานมีลักษณะเหนือจริง แฝงไปด<วยการอุปมาอุปไมยโดย

ผDานการใช<สัญลักษณ1  ซ่ึงเต็มไปด<วยเร่ืองเลDาของการเติบโตและการเปล่ียนแปลงของประสบการณ1ท่ีมี

ความแตกตDาง อีกทั้งเด็กผู<หญิงเหลDาน้ียังแสดงออกถึงความก้ำกึ่งถึงการเปKนผู<ถูกกระทำและเปKน

ผู<กระทำความผิดเสียเอง ซึ่งเต็มไปด<วยความอDอนแอและอDอนไหว แตDทวDาอีกนัยหนึ่งตDางก็เต็มไปด<วย

ความเข<มแข็งซึ่งแสดงออกผDานทDาทางและสายตาที่แข็งกร<าว ศิลป¤นเลือกที่จะบอกเลDาเรื่องราวของ

เขาด<วยวิธีการกระซิบอยDางแผDวเบามากกวDาจะร<องตะโกนออกมาดัง ๆ ดังจะเห็นได<จากอารมณ1ของ

ผลงานที่โดยสDวนมากจะปรากฏความทุกข1 เศร<า หมDนหมอง เปKนผลงานที่สะท<อนตัวตนและการค<นหา

ความหมายที ่แท<จริงที ่เกี ่ยวข<องกับความลึกลับ และชวนให<ผู <ชมหยุดคิดเพื ่อที ่จะไตรDตรองหา

ความหมายท่ีแท<จริงของอิสตรี 

 ข<าพเจ<าสนใจในรูปแบบการแสดงออกของศิลป¤น เชDน การนำรูปทรงของผู <หญิงมา

สร<างสรรค1ในรูปแบบเฉพาะตัว อีกทั้งการใช<คุณลักษณะพิเศษของอากัปกิริยา สีหน<า แววตา สามารถ

สื่อสารความหมายสะท<อนเรื่องราวท่ีถูกซุกซDอนอยูDภายในจิตใจได<เปKนอยDางดี  ผสมผสานกับการใช<

ความหมายของสัตว1 และสิ่งของชนิดตDาง ๆ ให<เข<ามามีบทบาทสร<างสัญลักษณ1ให<ปรากฏขึ้นในผลงาน 

                                                             
 6 ARKAT VINYAPIROATH.  ลัทธิ DADA หยุดดัดจริตโลกสวย แล�วเผชิญความจริงบนโลกที่ไม+สมบูรณ;

แบบ. [ออนไลน1]. MOONTONERECORDS เวป็ไซด1 https://moontonerecords.weebly.com/articles/dada 
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รวมถึงได<สร<างสภาวะแวดล<อมใหมD หรือสถานที่ให<มีสDวนชDวยสนับสนุนแนวความคิดให<มีความชัดเจน

มากยิ่งขึ้น  การใช<กลุDมวรรณะของสีเพื่อสร<างบรรยากาศเรื่องราว โดยศิลป¤นมักจะเลือกใช<โครงสร<าง

ของสีให<อยูDในวรรณะเดียวกัน เชDน เม่ือต<องการให<เร่ืองราวสะท<อนอารมณ1ความทุกข1 ความหมDนหมอง 

ความเศร<า ศิลป¤นจะใช<กลุDมสีเทา เขียว น้ำตาล เพ่ือส่ือความหมายน้ัน ๆ อีกท้ังยังเกิดความรู<สึกถึงการ

เคลื่อนไหว เคลื่อนที่ของรูปทรงท่ีขัดแย<งกันไปมาบริเวณพื้นหลังของผลงาน หากเปรียบเทียบกับ

ผลงานศิลปนิพนธ1ชุดนี้ นับได<วDาอิทธิพลจากผลงานของรัสสัน มักเข<ามามีบทบาทสำคัญมากที่สุด เชDน 

การแสดงออกของรูปทรงหลักให<แสดงความหมายอยDางตรงไปตรงมา โดดเดDน และลดหลั่นระดับ

ความสำคัญของรูปทรงรอง เส<น สี น้ำหนัก คราบ พื้นผิว ซึ่งเปKนการแสดงออกทางทัศนธาตุที่มี

ความหมายใกล<เคียงกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 เทคนิคสีน้ำมันบนผืนผ<าใบ ขนาด 80 x 80 เซนติเมตร 

ท่ีมา : Bobbie Russon, Bobbie Russon, Accessed February 15, 2019, Available from 

https://bobbierusson.com/section/345853-Recent-work.html 

ภาพท่ี 1 บอบบ้ี รัสสัน (Bobbie Russon) ช่ือผลงาน “Shadowoil” ป\ท่ีสร<าง ค.ศ. 2014  
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 เทคนิคสีน้ำมันบนผืนผ<าใบ ขนาด 150 x 180 เซนติเมตร 

ท่ีมา : Bobbie Russon, Bobbie Russon, Accessed February 15, 2019, Available from 

https://bobbierusson.com/section/345853-Recent-work.html 
 

จงจิตร มูลมาตย;  

 จงจิตร มูลมาตย1 เกิดเมื่อวันที่13 กันยายน พ.ศ. 2523 เปKนจิตรกรชาวไทย ผลงานของ 

จงจิตรในชDวงแรก ๆ สร<างสรรค1ขึ้นจากแนวความคิดของ "ความรักที่กำลังจะสลาย กลายเปKนเพียง

ความทรงจำและสิ่งนั้นกลับทำให<เราจมอยูDกับความทุกข1" จงจิตรมักเลือกใช<สัญลักษณ1ที่ตรงไปตรงมา

เปKนสากล ภาพใบหน<าตนเองหรือภาพใบหน<าของหญิงสาวท่ีศิลป¤นมีความผูกพันธ1ท่ีเกิดข้ึนในอดีตและ

ป�จจุบัน มักเข<ามามีสDวนรDวมสำคัญสร<างความหมายเชิงสัญลักษณ1 ผDานรูปแบบศิลปะแบบเหมือนจริง 

จึงไมDแปลกใจที่ผลงานของจงจิตรจะสามารถสื่อสะท<อนความรู<สึก สามารถรับรู<ได<อยDางรวดเร็ว อาจ

เปKนเพราะวDาเนื ้อหาที ่ปรากฏในผลงานมักสร<างประสบการณ1รDวมระหวDางศิลป¤นและผู <ชม เชDน 

สัญลักษณ1และความหมายของดอกบัว ดอกกุหลาบ การแสดงออกทางอารมณ1ผDานสีหน<าและแววตา 

เนื้อหาที่ปรากฏในผลงานของจงจิตรเกือบทั้งหมดสะท<อนเรื่องราวเกี่ยวกับความทุกข1ที่เกิดขึ้นจาก

ความผิดหวังของความรัก ความผูกพัน ระหวDางมนุษย1ด<วยกันเอง  สาระทั้งหมดนี้ตDางถูกสะท<อนผDาน

รูปทรงของคนและรูปทรงของวัตถุ ตัวอยDางเชDน ภาพใบหน<าของศิลป¤นที ่กำลังจมอยู Dใต<น้ำ

ขณะเดียวกันมีกลุDมของดอกบัวกำลังโผลDพ<นผิวน้ำ (ภาพประกอบที่ 3) หากวิเคราะห1ถึงแนวความคิด

ภาพท่ี 2 บอบบ้ี รัสสัน (Bobbie Russon) ช่ือผลงาน “Hinterland” ป\ท่ีสร<าง ค.ศ. 2015  
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ของศิลป¤นแล<ว คงงDายที่จะอธิบายให<สามารถเข<าถึงแนวความคิดนั้น เนื่องจากภาพใบหน<าที่ปรากฏ

กำลังจม (น้ำ) อยูDในความทุกข1 ดำดิ่งสูDก<นบึ้งของชีวิต ขณะเดียวกันกลุDมดอกบัวกำลังโผลDพ<นน้ำ  

ซึ ่งศิลป¤นได<นำหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนาเกี ่ยวกับบัวสี ่เหลDามาเปKนกุศโลบาย ในการนำ 

เสนอเรื ่องราวเชิงเปรียบเทียบให<เห็นถึงความขัดแย<งระหวDางความทุกข1ที ่มนุษย1สร<างขึ ้นเอง 

และปรากฏการณ1ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับดอกบัว และสัญลักษณ1ของดอกกุหลาบในภาพประกอบท่ี 

4 และ 5 สื่อสะท<อนความหมายถึงความรักที่ผิดหวังแตกตDางบริบทกันออกไป  ความสนใจในวิธีการ

สร<างสรรค1ผลงานของศิลป¤น คือการนำเอาลักษณะพิเศษมาใช<ในผลงานของตนเอง เชDนการสร<าง

สภาวะสิ่งแวดล<อมขึ้นมาใหมD เพื่อสื่อความหมายถึงความอึดอัด ความกดดันจากสภาพป�ญหาที่เกิด

ขึ้นกับตนเอง นั่นคือการสร<างพื้นที่จำลอง “สภาวะของน้ำ” ที่ไมDได<แสดงถึงความหมายของกายภาพ 

แตDบริบทของน้ำที่นำมาใช<มุDงหมายถึงสภาวะของจิตใจที่เปKนทุกข1จากป�ญหา ซึ่งตนอาจสร<างมันขึ้นมา

เองหรือผู<อ่ืนมีสDวนหยิบย่ืนให< น้ำจึงเปKนสภาวะท่ีไมDช้ีเฉพาะถึงความรู<สึกเชิงลบเพียงอยDางเดียว  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    บนผืนผ<าใบ ขนาด 170 x 150 เซนติเมตร 

ท่ีมา : บทสัมภาษณ1ศิลป¤นจงจิตร มูลมาตย1  เม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2562 

ภาพท่ี 3 จงจิตร มูลมาตย1 ช่ือผลงาน “จมปลักรอโผลDพ<น 2 ” ป\ท่ีสร<าง พ.ศ. 2559 เทคนิคสีน้ำมัน 
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 บนผืนผ<าใบ ขนาด 120 x 100 เซนติเมตร 

ท่ีมา : ขัวศิลปะ, “จงจิตร มูลมาตย1”, เข<าถึงเม่ือ 14 กุมภาพันธ1 2562, เข<าถึงได<จาก 

https://www.facebook.com/ArtBridgeChiangRai/photos/ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ขนาด 60 x 80 เซนติเมตร 

ท่ีมา : ขัวศิลปะ, “จงจิตร มูลมาตย1”, เข<าถึงเม่ือ 14 กุมภาพันธ1 2562, เข<าถึงได<จาก 

https://www.facebook.com/ArtBridgeChiangRai/photos/ 

ภาพท่ี 4 จงจิตร มูลมาตย1 ช่ือผลงาน “หลอกตา ลวงใจ” ป\ท่ีสร<าง พ.ศ. 2560 เทคนิคสีน้ำมัน 

  

 

ภาพท่ี 5 จงจิตร มูลมาตย1 ช่ือผลงาน “ลวง” ป\ท่ีสร<าง พ.ศ. 2560 เทคนิคสีน้ำมันบนผืนผ<าใบ 
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บทท่ี 3 

 

การดำเนินงานสร�างสรรค;ผลงาน 

 

 การดำเนินการสร<างสรรค1ศิลปนิพนธ1ของข<าพเจ<า มีแรงบันดาลใจมาจากสภาวะอารมณ1

ความรู<สึกเครียด อึดอัด กดดันภายในจิตใจ ที่มีผลมาจากการมีปฏิสัมพันธ1กับบุคคลรอบข<างในขีวิต 

ประจำวัน โดยได<นำเอาความรู<สึกจากประสบการณ1ขณะนั้น ถDายทอดออกมาเปKนผลงานสร<างสรรค1 

ด<วยวิธีการออกแบบลักษณะทDาทางของตนเอง อยูDทDามกลางสภาวะแวดล<อมใหมD ประกอบกับการใช<

สัญลักษณ1อ่ืน ๆ เข<ารDวมเพ่ือสร<างความหมายใหมD และส่ือความหมายผDานสัญลักษณ1ทางความคิด โดย

กำหนดรูปแบบการสร<างสรรค1เปKนผลงานภาพพิมพ1หิน 2 มิติ ที ่สามารถนำเสนอและตอบสนอง

อารมณ1ความรู<สึกที่ข<าพเจ<าต<องการ จึงลำดับกระบวนการสร<างสรรค1และขั้นตอนการปฏิบัติผลงาน 

ดังตDอไปน้ี 

การกำหนดรูปแบบและวิธีการสร�างสรรค; 

 เนื ้อหาสาระ นำเสนอความคิดเกี ่ยวกับเรื ่องจิตใต<สำนึกของมนุษย1 ท่ีต<องการเก็บซDอน

ความรู<สึกบางสDวนของตนเอาไว<ภายใน โดยปฏิเสธการแสดงออกอยDางตรงไปตรงมา เนื่องจากการมี

ปฏิสัมพันธ1กับบุคคลรอบข<างที่มักจะสร<างความไมDพอใจ ความอึดอัด ความสงสัยแคลงใจ สDงผลให<เกิด

ความเครียด  เปKนสภาวะกดดันในการดำเนินชีวิตจึงสร<างพื้นที่สDวนตัวของตนเองขึ้นมา เสมือนหลุด

เข<าไปในห<วงแหDงความคิด เพื ่อระบายความอัดอั ้น ความกดดันตDาง ๆ เหลDานั ้นให<ออกมาเปKน

แรงผลักดันเพ่ือนำเสนอจินตนาการท่ีเกิดข้ึนจากความทุกข1สDวนตน  

 รูปแบบของผลงาน ถDายทอดอารมณ1และความรู<สึกผDานรูปทรงที่ปรากฏในผลงาน โดยใช<

รูปทรงของตนเองเปKนหลัก ผDานอากัปกิริยาทDาทางในรูปแบบตDาง ๆ ที่สะท<อนให<เห็นถึงความหมาย

ทางอารมณ1ความรู<สึกขณะนั้น เปรียบเสมือนการใช<ภาษากายสื่อแทนความคิด ทั้งนี้ได<กำหนดพื้นท่ี

สภาวะแวดล<อมขึ้นมาใหมD อาจมีอยูDจริงหรือเปKนพื้นที่ในจินตนาการ ประกอบกับการใช<องค1ประกอบ

ทางทัศนศิลปS เชDน รูปทรง เส<น สี พื้นที่วDาง พื้นผิว รDวมประกอบเปKนผลงานสร<างสรรค1 เพื่อสะท<อน

สภาวะของจิตใจ ท่ีเกิดข้ึนจากความทุกข1ของตนเอง 

 เทคนิค ในการสร<างสรรค1ผลงานศิลปนิพนธ1เลือกใช<กระบวนการภาพพิมพ1พื้นราบ เทคนิค

ภาพพิมพ1หิน (Lithograph)  ที่สามารถตอบสนองความคิด สื่ออารมณ1ความรู<สึกให<เปKนไปตามท่ี
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ต<องการ โดยสDวนใหญDจะใช<วิธีการวาดเส<นด<วยดินสอไขลงบนแผDนแมDพิมพ1 เนื่องจากต<องการสร<าง

ความเสมือนจริงให<สามารถรับรู<ได<โดยตรง ประกอบกับการสร<างพื้นผิวลวงตาบนพื้นระนาบ 2 มิติ 

ด<วยหมึกไข (Tusche) ซ่ึงเปKนคุณลักษณะที่มีความพิเศษในเทคนิคนี้ และยังมีกระบวนการสร<างสรรค1 

อื่น ๆ เข<ามามีสDวนรDวม เชDน การใช<เทคนิคภาพพิมพ1ลายฉลุ (Stencil) ในรายละเอียดสDวนอื่น ๆ  

ท่ีสามารถตอบสนองความต<องการได<อยDางรวดเร็ว 

 สัญลักษณ; ที่ปรากฏในผลงานมุDงเน<นไปที่การใช<ภาพเหมือนของตนเอง (Self-Portrait) 

รวมถึงการใช<เรือนรDางที่ผDานการออกแบบทDาทางให<ตรงตามความต<องการและเหมาะสมกับเนื้อหา 

นั้น ๆ สิ่งที่มีความสำคัญมากที่สุดคือการใช<รูปทรงของตนเองที่มีขนาดยDอสDวนให<เล็กลง รDวมสร<าง

ความหมายใหมDให<แตกตDางกันออกไปให<เปKนไปตามสถานการณ1ที ่ตนเองเปKนผู <กำหนด ทั ้งนี ้ยัง

สอดแทรกสัญลักษณ1ทางอารมณ1ความรู <สึกผDานบรรยากาศ สี พื ้นที ่ว Dาง ฯลฯ อีกทั ้งยังได<นำ

แนวความคิดท่ีเก่ียวข<องกับสภาวะของจิตใจส่ือผDานสภาวะของน้ำซ่ึงอาจหมายถึงพ้ืนท่ีท่ีสร<างความอึด

อัด ความทุกข1 ความกังวลใจ ความลังเลใจ จึงเปKนการนำเอาความรู<สึกที่อยูDภายใน นำเสนอผDาน

ผลงานให<เปKนรูปธรรมผDานสัญลักษณ1ของน้ำ   

 

 

ภาพท่ี 6 ภาพลักษณะใบหน<าและทDาทางของตนเอง ซ่ึงใช<เปKนรูปทรงหลักในการแสดงออก 
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พื้นที่ว+าง ที่ปรากฏในผลงานเปKนพื้นที่ที่สื่อความหมายถึงความอ<างว<าง ความเหงา จะเห็นได<

จากการใช<ปริมาณของพื้นที่วDางให<มีความสำคัญเทDา ๆ กับรูปทรงหลัก พื้นที่วDางจะโอบล<อมรูปทรงอีก

ทั้งสร<างความอึดอัด ความกดดันตDอรูปทรงนั้น ๆ กลDาวคือ การกำหนดพื้นที่วDางในผลงานจะเปKนไป

ตามสภาวะอารมณ1ตDอแนวความคิดในแตDละผลงาน พื้นที่วDางจะแสดงตัวตนอยูDรDวมกับพื้นผิวที่ถูก

จำลองขึ้นจากสภาวะอารมณ1เชDนเดียวกัน อีกทั้งพื้นที่วDางที่ปรากฏเปKนพื้นที่ที่เกิดขึ้นจากจินตนาการ

ของจิตใต<สำนึกในชDวงขณะน้ัน และพ้ืนท่ีวDางเหลDาน้ีอาจมีอยูDจริงหรือไมDมีอยูDจริงก็ยDอมได<  

 สีและบรรยากาศ คือองค1ประกอบหลักที่สำคัญอยDางยิ่ง เนื่องจากสีและบรรยากาศที่ปรากฏ

ขึ้นในผลงาน มักมีสDวนชDวยสนับสนุนให<เนื้อหาและแนวความคิดที่ศิลป¤นต<องการแสดงออกมีความ

สมบูรณ1สูงสุด อาจกลDาวได<วDาสีและบรรยากาศในผลงานศิลปะมักเปKนหน<าตDางบานแรกที่จะทำให<

ศิลป¤นและผู<ชมสามารถสื่อสารเข<าใจกันได< ในผลงานศิลปนิพนธ1ชุดนี้มักมุDงเน<นให<สีและบรรยากาศส่ือ

สารถึงปมป�ญหาที่พยายามแสดงออกให<เปKนรูปธรรม ตัวอยDางเชDน ภาพประกอบท่ี 10 มีการใช<กลุDมสี

โทนเย็นที่เปKนกลุDมเดียวกันประมาณ 70 สDวน ประกอบด<วยกลุDมสีน้ำเงิน เทา ฟ£า และกลุDมสีโทนร<อน

ภาพท่ี 7 ภาพตัวอยDางงผลงานแสดงการยDอสDวนรูปทรงของตนเอง เพ่ือส่ือถึงสภาวะของจิตใต<สำนึก 

ภาพท่ี 8 ภาพสภาวะของความรู<สึกโดยใช<สภาวะของน้ำมาเปKนส่ือสัญลักษณ1 
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อีก 30 สDวน เพื่อต<องการสี่อถึงความทุกข1 ความเหนื่อยล<า ท<อแท<จิตใจ บรรยากาศของงานจึงเต็มไป

ด<วยความหมDนหมอง ผลงานบางชิ้นนำเสนออารมณ1ที่แตกตDาง เชDน การใช<กลุDมสีโทนร<อนเปKนหลัก 

ความรู<สึกท่ีปรากฏในผลงานจะสะท<อนสภาวะกระวนกระวายใจ ร<อนรน และตึงเครียด  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 9 ภาพลักษณะของพ้ืนท่ีวDาง 

ภาพท่ี 10 ภาพลักษณะโครงสร<างของชุดสีท่ีปรากฏในผลงาน 
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 ข้ันตอนการสร�างสรรค;ผลงาน 

 ข้ันตอนการประมวลความคิด 

 การสร<างสรรค1ผลงานศิลปนิพนธ1ชุดน้ีต<องการถDายทอดสภาวะของอารมณ1และความรู<สึกท่ี

หลบซDอนอยูDภายในจิตใจ ซึ่งเปKนผลมาจากการมีปฏิสัมพันธ1กับบุคคลรอบข<างผDานบทสนทนาจนทำให<

เกิดความอึดอัด ความตึงเครียดจนเกิดเปKนความทุกข1สDงผลกระทบตDอการดำเนินชีวิตประจำวัน จาก

ความรู<สึกเหลDานี้จึงสร<างสรรค1ผลงานให<แสดงออกด<วยรูปแบบที่สามารถสื่อสารให<รับรู<ได<โดยงDาย เพ่ือ

ระบายความรู<สึกเหลDานั้นออกมาให<เปKนรูปธรรม ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับประสบการณ1ที่ผDานมาในอดีต เร่ิม

ตั้งแตDการประมวลผลทางความรู<สึก เชDน การสำรวจสภาวะอารมณ1ของตนเอง สูDการแลกเปลี่ยนบท

สนทนากับบุคคลในครอบครัว ถามและตอบตDอป�ญหาที่เกิดขึ้นกับตัวตน เพื่อนำมาซึ่งแหลDงข<อมูลข้ัน

พื้นฐานให<ทราบถึงความแตกตDางระหวDางบุคคล ซึ่งล<วนแล<วแตDเปKนสภาวะอารมณ1ที่ยากจะหาเหตุผล

มาอธิบายให<เข<าใจได<โดยงDาย จึงเลือกนำเอาความรู<สึกตDอสภาวะเหลDานั้น มาเปKนสื่อแสดงออกเพ่ือ

สะท<อนแนวความคิดผDานผลงานศิลปะภาพพิมพ1 บนพ้ืนระนาบ 2 มิติ 

 ข้ันตอนการสร�างภาพร+าง 

 จากแนวความคิดท่ีต<องการแสดงออกผDานผลงานศิลปนิพนธ1 มุDงเน<นการใช<รูปทรงหลักเปKนส่ือ

นำความคิดผDานภาพใบหน<าและรูปรDางของตนเอง วิเคราะห1และตัดทอนเปลี่ยนแปลงใหมD รวมถึงการ

แสดงทDาทางและสีหน<าที่สะท<อนอารมณ1ความรู<สึกเศร<า เหงา เดียวดายตามบุคลิกภาพเฉพาะตน เร่ิม

จากการบันทึกภาพตนเองตามสถานที่ตDาง ๆ ที่มีความเกี่ยวข<องกับแนวความคิด เชDน การบันทึกภาพ

ตนเองภายในห<องมืด ซึ่งมีแสงสวDางเพียงน<อยนิด การบันทึกภาพตนเองขณะนอนอยูDบนที่นอนหรือ

โซฟา รวมถึงการบันทึกภาพตนเองในสระวDายน้ำ หรือสระยางเปhาลมของเด็กท่ีมีความแตกตDางของ

ชDวงระยะเวลา ซึ่งจะได<ความรู<สึกที่ไมDเหมือนกัน หลังจากนั้นนำภาพถDายเหลDานั้นมาสร<างสรรค1ผDาน

เทคนิคกระบวนการทางคอมพิวเตอร1อีกครั้งหนึ่ง อาจเพิ่มเติมจินตนาการ บรรยากาศ พื้นผิว ทับซ<อน 

กับภาพถDายเหลDานั้น ตามความรู<สึกสDวนตน รวมไปถึงการนำสภาวะพื้นที่ของ “น้ำ” ให<เข<ามามี

บทบาทสำคัญ เพื่อเพิ่มความหมายที่มีความเกี่ยวข<องกับสภาวะของจิตใจ ประการสำคัญได<นำเอารูป

สัญลักษณ1ของตนเองยDอสDวนให<มีขนาดเล็กลง แตกตDางอากัปกิริยา ซึ่งตัวตนของตนเองขนาดยDอ 

สDวนเหลDาน้ีจะเปKนตัวกำหนดบทสนทนาให<มีความแตกตDางกัน 
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ภาพท่ี 11 ภาพถDายต<นแบบซ่ึงเปKนปฐมบทแหDงการสร<างสรรค1 

 

ภาพท่ี 12 ภาพถDายต<นแบบการแสดงอากัปกิริยากับสระวDายน้ำ เพ่ือค<นหาความเปKนไปได< 

ภาพท่ี 13 ภาพแบบรDาง (Sketch) 
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อุปกรณ;ท่ีใช�ในการสร�างสรรค;ผลงานภาพพิมพ;หิน บนแผ+นอลูมิน่ัม 

 

1. แมDพิมพ1แผDนอลูมิน่ัม (Aluminum Plate) 

2. กรดซัลฟูริค (Sulfuric Acid) 

3. กรดฟอสฟอริค (Phosphoric Acid) 

4. ผงสนิม (Ferric Oxide) 

5. น้ำยาแลคเคอร1แดง (Red Lacquer) 

6. ทินเนอร1 (Thinner) 

7. น้ำมันสน (Turpentine) 

8. หมึกพิมพ1ออฟเซท (Offset Ink) 

9. ผงไลท1แมกนีเซียมคาร1บอเนต  

   (Light Magnesium Carbonate Powder B.P.) 

10. ลูกกล้ิงยางขนาดตDาง ๆ  

11. เกรียงผสมหมึก 

12. ดินสอไขและวัสดุไขชนิดตDาง ๆ 

13. หมึกไข (Tusche) 

14. แปรงขนกระตDายและพูDกัน 

15. แป£งฝุhน หรือทาลคัม (Talcum Powder) 

16. กาวกระถิน (Arabic Gum) 

17. เทปกาว  

18. กระดาษปรูฟ (Proof) 

19. กระดาษภาพพิมพ1ชนิดผิวเรียบ (Fabriano) 

20. กระบอกฉีดน้ำ 

21. ถุงนDอง 

 

22. ถุงมือ 

23. ครีมทำความสะอาดมือ 

24. ฟองน้ำจากใยพืช (Sponge) 

25. ผ<าสาลูชนิดไมDลงแป£งหรือผ<าขาวบาง 

26. วานิช (Varnish Oil) 

27. เศษผ<าเช็ดน้ำมัน 

28. กระดาษไขฟ¤ล1ม 
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ภาพท่ี 14 ภาพอุปกรณ1วัสดุไขท่ีใช<ในการเขียนแมDพิมพ1  

 

ภาพท่ี 15 ภาพอุปกรณ1ท่ีใช<ในกระบวนการเคลือบกาวและการกัดกรด 

ภาพท่ี 16 ภาพอุปกรณ1ท่ีใช<ในกระบวนการล<างคราบเขมDา และน้ำยาแลคเคอร1แดง 
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ภาพท่ี 17 ภาพลูกกล้ิงยางขนาดตDาง ๆ   

 

ภาพท่ี 18 ภาพหมึกพิมพ1ท่ีใช<ในการสร<างสรรค1ผลงาน 

 

ภาพท่ี 19 ภาพฟองน้ำ, ถุงนDอง, ผ<าสาลู และครีมทำความสะอาดมือ 
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ข้ันตอนการแสดงออกด�วยเทคนิควิธีการ 

การสร<างสรรค1ผลงานด<วยเทคนิคภาพพิมพ1หิน (Lithograph) บนแผDนอลูมินั่ม (Aluminum 

Plate) เปKนกระบวนการทางภาพพิมพ1ท่ีสามารถสอดประสานระหวDางเทคนิควิธีการ และการถDายทอด

อารมณ1ความรู<สึกได<ตรงตามความต<องการ กลDาวคือในตัวเทคนิคนั้นใช<การวาดเส<นด<วยวัสดุไขลงบน

แผDนแมDพิมพ1 กDอนจะนำไปผDานขั้นตอนการกัดกรดและการพิมพ1 อีกทั้งเทคนิคกระบวนการนี้ยังชDวย

สร<างบรรยากาศ สี และพื้นผิวลวงตาบนพื้นระนาบสองมิติให<ปรากฏในผลงานซึ่งเปKนไปตามความ

ต<องการให<ตรงกับเน้ือหาและการแสดงออกมากท่ีสุด 

ขั้นตอนการขยายแบบร+าง แบบรDางที่ข<าพเจ<าได<สร<างสรรค1ขึ้นจากการเขียนลงบนโปรแกรม

ทางคอมพิวเตอร1ออกมาเปKนภาพรDางดิจิทัล (Procreate Program) จึงสามารถปรับและเลือก

รายละเอียดให<เหลือเพียงแคDเส<นโครงสร<างเฉพาะสDวนที่เราต<องการและปรับขนาดของภาพให<

เหมาะสม หลังจากนั้นนำไปขยายให<ใหญDด<วยเครื่องถDายเอกสาร เพื่อให<ได<ภาพลายเส<นโครงสร<างของ

ผลงานทั้งหมด ทั้งนี้ควรกำหนดขนาดของผลงานให<มีความสัมพันธ1กับขนาดของแผDนแมDพิมพ1เพ่ือ

ความเหมาะสม อีกท้ังควรคำนึงถึงขนาดของแผDนกระดาษท่ีนำมาพิมพ1ภาพผลงานด<วย 

ขั้นตอนการเตรียมแม+พิมพ;แผ+นอลูมินั่ม การที่จะนำแมDพิมพ1มาใช<ในการสร<างสรรค1ผลงาน 

จำเปKนที่จะต<องล<างทำความสะอาดด<วยกรดซัลฟูริคเจือจาง (อัตราสDวนกรดซัลฟูริค 2 ออนซ1 ตDอน้ำ 

20 ลิตร) เพื่อล<างทำความสะอาดเศษละอองฝุhนหรือคราบไขให<หลุดออกจากรูพรุนเล็ก ๆ บริเวณ

ผิวหน<าแผDนแมDพิมพ1 การทำความสะอาดจะชDวยให<ผิวของแผDนอลูมินั่มมีความไวตDอไขยิ่งขึ้น โดยปกติ

จะทำความสะอาด 2 ครั้ง เริ่มจากการฉีดน้ำสะอาดลงบนแผDนแมDพิมพ1ให<ชุDม แล<วจึงใช<ผ<าสะอาดชุบ

น้ำกรดเจือจาง ลูบวนให<ท่ัวประมาณ 2 นาที แล<วล<างออกด<วยน้ำสะอาด ทำซ้ำแบบเดิมจนครบ 2 

คร้ัง เม่ือครบตามรอบท่ีกำหนดแล<ว นำแผDนแมDพิมพ1ซับน้ำออกให<แห<งด<วยกระดาษปรูฟวางทาบทับลง

บนผิวหน<าที่เป\ยกชื้น ลูบให<กระดาษให<ซับน้ำให<ได<มากที่สุด หลังจากนั้นนำแผDนแมDพิมพ1ไปผึ่งลมให<

แห<งสนิท สามารถนำมาใช<งานได<ทันที หากยังไมDต<องการเขียนแมDพิมพ1ควรหDอด<วยกระดาษสะอาด

ไมDให<ฝุhนละอองมาจับผิวหน<าแมDพิมพ1 ทั้งนี้ต<องมีความมั่นใจด<วยวDาด<านหลังของแผDนแมDพิมพ1นั้นแห<ง

สนิทดีแล<วเชDนกัน7 

                                                             
 7 กัญญา เจริญศุภกุล, ภาพพิมพ; LITHOGRAPH, (กรุงเทพฯ:อมรินทร1พริ้นติ้งแอนด1 พับลิชชิ่ง, 2550), 

49 
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ขั้นตอนการเขียนแม+พิมพ;ด�วยวัสดุไข สิ่งสำคัญลำดับแรกกDอนการสร<างสรรค1ผลงานลงบน

แผDนแมDพิมพ1 ควรคิดวิเคราะห1จากภาพแบบรDางเพื่อการวางแผนการเขียนแมDพิมพ1ด<วยวิธีการแยกสี 

แยกแมDพิมพ1 เพื ่อให<เกิดผลงานที ่สมบูรณ1 รวดเร็ว และมีความผิดพลาดน<อยที ่สุด เนื ่องจาก

กระบวนการของภาพพิมพ1หินนั้น อาศัยหลักการแยกการกลิ้งหมึกโดยกำหนดให<หนึ่งสีเทDากับหน่ึง

แมDพิมพ1 จะทำให<ขั้นตอนเหลDานี้มีความงDายและคลDองตัว หากพื้นที่ในการกลิ้งสีอยูDแยกออกจากกันจน

สามารถแยกการกลิ้งสีที ่มีความหลากหลายได<จะทำให<ประหยัดทั้งเวลาและแมDพิมพ1 โดยผลงาน 

ศิลปนิพนธ1ชุดน้ีกำหนดการแยกแมDพิมพ1ไว<ประมาณ 9 - 10 แมDพิมพ1 / ผลงาน เพื่อผลสัมฤทธิ์การทับ

ซ<อนของสีในแตDละแมDพิมพ1จะสามารถสร<างรายละเอียดที่เปKนลักษณะพิเศษของภาพพิมพ1หินให<

ใกล<เคียงกับความต<องการมากท่ีสุด  

ตDอมานำภาพที่ผDานการขยายให<ใหญDมาคัดลอกลงบนแผDนไขฟ¤ล1ม (Drafting Film) เนื่องจาก

ไขฟ¤ล1มชนิดน้ีมีความคงทนไมDยืดหดเร็วแบบกระดาษไขชนิดอื่น ทำให<สามารถเก็บรายละเอียดของ

ภาพไมDให<ผิดเพี้ยนไปตามความชื้นของสภาพอากาศที่เข<ามากระทบกับแผDนกระดาษไข อีกทั้งยังมี

ความคงทนตDอแรงกดของปากกาลูกลื่นในขณะท่ีคัดลอกลายเส<นเหลDานั้นลงบนแผDนแมDพิมพ1 เม่ือ

คัดลอกภาพแบบรDางลงบนแผDนไขฟ¤ล1มเสร็จเรียบร<อยแล<ว จึงนำมาคัดลอกลายเส<นลงบนแผDนแมDพิมพ1

ตามจำนวนที่กำหนดไว< โดยมีกระดาษลอกแบบเปKนสื่อกลางในการนำภาพลายเส<นให<ปรากฏลงบน

แผDนแมDพิมพ1 (กระดาษลอกแบบ ทำมาจากการนำผงสนิมเหล็ก (Ferric Oxide) ผสมกับแอลกอฮอล1 

(Alcohol) ให<เข<ากัน แล<วจึงระบายด<วยแปรงขนกระตDายให<ทั่วแผDนกระดาษนกกะจอกท่ีขึงตึงไว<บน

แผDนไม<กระดาน เมื่อแห<งสนิทดีแล<วสามารถนำมาใช<งานได<ทันที) ขั้นตอนการใช<งานแผDนกระดาษลอก

แบบให<นำมาคว่ำลงบนผิวหน<าแมDพิมพ1แล<วจึงนำแผDนไขฟ¤ล1มที่ปรากฏลายเส<นวางทาบทับอีกครั้งหน่ึง 

ข<อสำคัญกDอนที่จะทำการการคัดลอกรายละเอียดทั้งหมดลงบนแผDนแมDพิมพ1รวมถึงเครื่องหมาย

ตำแหนDงการวางกระดาษ (Registration mark) หรือที่เราเรียกวDา ที - บาร1  (T - I) ควรกลับด<านแผDน

ไขฟ¤ล1มให<เปKนด<านตรงกันข<ามกับภาพต<นแบบเสียกDอน เพราะเมื ่อผDานขั ้นตอนการพิมพ1เปKนท่ี

เรียบร<อยแล<วเม่ือถอนกระดาษออกจากแผDนแมDพิมพ1 จะได<ภาพผลงานที่เปKนด<านเดียวกันกับภาพแบบ

รDาง กลDาวคือการเขียนแมDพิมพ1จำเปKนต<องเขียนภาพกลับด<านให<ตรงกันข<ามกับภาพแบบรDาง โดยให<

ลอกลายเส<นของผลงานครบตามจำนวนแมDพิมพ1ท่ีกำหนดไว<จะสะดวกและรวดเร็ว 

การสร<างสรรค1ผลงานลงบนแผDนแมDพิมพ1 กDอนที่จะเริ่มด<วยวิธีการเขียนด<วยวัสดุไขชนิดตDาง ๆ 

เราควรกั้นกาวกระถินบริสุทธิ์ลงบริเวณที่เราไมDต<องการ ซึ่งอาจหมายรวมถึงขอบเขตพื้นที่รอบนอก

ของภาพ  เพื่อป£องกันความผิดพลาดและรักษาความสะอาดจากเศษไขและคราบไขมันชนิดตDาง ๆ 
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ในขณะที่เขียนแมDพิมพ1 โดยหลักแล<วมักเลือกใช<วัสดุไขประเภทดินสอไขสีดำ และน้ำมันวานิชดำเปKน

กระบวนการหลักในการสร<างรูปทรงและรายละเอียดให<ปรากฏบนแผDนแมDพิมพ1 ด<วยการคำนึงถึงเส<น

โครงสร<างหลักที่ผDานขั้นตอนการลอกแบบ โดยในแตDละเเมDพิมพ1นั้นจะกำหนดบริเวณพื้นที่ ที่ต<องการ

วาดเส<นให<มีความแตกตDางกันออกไปตามข้ันตอนและแผนงานท่ีแยกไว<อยDางชัดเจน ข<าพเจ<าจะกำหนด

รายละเอียดที่มีความสำคัญ โดยการสร<างน้ำหนักของภาพให<มีความเข<มจัดหรือแสดงความประณีต

ละเอียดของผลงาน ที่เกิดจากการวาดเส<นให<ปรากฎในแผDนแมDพิมพ1หลัก (Key Plate) สDวนในแมDพิมพ1

อ่ืน ๆ จะเน<นเร่ืองการสร<างน้ำหนักโดยรวมของภาพ เชDน การสร<างพ้ืนท่ีระนาบทึบ (Solid Area) และ

สร<างบรรยากาศในผลงาน จึงกำหนดให<ในแตDละแมDพิมพ1มีคDาน้ำหนักที่แตกตDางกัน ประการสำคัญคือ

การสร<างพื้นผิวลวงตา ให<มีลักษณะสอดประสานไปกับเนื้อหาที่ต<องการแสดงออก ด<วยการใช<หมึกไข

ชนิดเหลว (Liquid Tusche) และหมึกไขชนิดแทDง (Stick Tusche) โดยใช<วิธีการทำละลายกับน้ำ  

ทินเนอร1หรือน้ำมันสนอยDางใดอยDางหนึ่ง เพื่อสร<างคุณลักษณะเดDนที่มีเอกลักษณ1เฉพาะของเทคนิคให<

ปรากฏลักษณะเกิดเปKนคราบ รDองรอย และพ้ืนผิวลวงตาในรูปแบบท่ีแตกตDางกันออกไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 20 ภาพการคัดลอกลายเส<นโครงสร<างหลักของผลงานลงบนแผDนแมDพิมพ1 
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ภาพท่ี 21 ภาพการกำหนดเคร่ืองหมายสำหรับวางกระดาษ (Registration Mark) “T” และ “I” 

              (ที - บาร1) ลงบนแผDนไขฟ¤ล1ม เพ่ือเปKนหลักในการคัดลอกเพ่ือให<ปรากฏบนแผDนแมDพิมพ1 

 

ภาพท่ี 22 ภาพข้ันตอนการก้ันกาวกระถินบริสุทธ์ิบริเวณท่ีไมDได<เขียนวัสดุไข  
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   บนแผDนแมDพิมพ1 

 

 

 

 

 

ข้ันตอนการเคลือบกาวและกัดกรด เมื่อเขียนแมDพิมพ1เสร็จสมบรูณ1แล<วควรตรวจสอบราย 

ละเอียดตDาง ๆ ของผลงานให<ตรงตามวัตถุประสงค1ที่ต<องการ จึงนำสูDขั้นตอนการเคลือบกาวกระถิน

บริสุทธิ์ โดยการนำแผDนเเมDพิมพ1ที่เขียนเสร็จสมบรูณ1แล<ว วางลงบนแผDนรองแมDพิมพ1 (Press Bed)  

พรมน้ำเล็กน<อยใต<แผDนแมDพิมพ1 เพื่อไมDให<เกิดสุญญากาศป£องกันไมDให<แมDพิมพ1เกิดการขยับตัว นำแป£ง

ฝุhน (Talcum) โรยและลูบวนด<วยฟองน้ำท่ีหDอหุ<มด<วยผ<าเน้ือนุDมให<ท่ัวแผDนแมDพิมพ1 เพ่ือดูดชับความช้ืน

ตามรูพรุนและวัสดุไขที่ใช<เขียนลงบนแผDนแมDพิมพ1 นำกาวกระถินบริสุทธิ์เทลงบนแผDนแมDพิมพ1ใช<มือ

วนลูบกาวกระถินบริสุทธิ์ให<ท่ัวทั้งแผDนแมDพิมพ1เพื่อให<วัสดุไขนั้นผนึกติดกับแผDนแมDพิมพ1ได<ดียิ่งข้ึน 

จากนั้นใช<ฟองน้ำอยDางดีเช็ดวนให<ทั่วแผDนแมDพิมพ1 ในลักษณะการลูบวน ขึ้น-ลง สลับ ซ<าย-ขวา  ให<

กาวกระถินมีความเรียบเนียนและบางทั่วกันทั้งแผDน  รอให<แผDนแมDพิมพ1แห<งสนิทดีแล<วควรเก็บให<

มิดชิดหรือหDอป¤ดผิวหน<าแผDนแมDพิมพ1ด<วยกระดาษ ทิ้งไว<อยDางน<อย 24 ชั่วโมงหรือมากกวDานั้น หาก

ภาพท่ี 23 ภาพข้ันตอนการใช<หมึกไขชนิดแทDง (Stick Tusche) ละลายกับน้ำมันสนและการเขียน 

    

ภาพท่ี 24 ภาพข้ันตอนการเขียนแมDพิมพ1ด<วยดินสอไข  



28 
 

 
 

เพิ่มระยะเวลาในขั้นตอนน้ีให<มากขึ้นกวDาเดิม วัสดุไขเหลDานั้นจะผนึกติดแนDนกับผิวแผDนแมDพิมพ1ได<ดี

ย่ิงข้ึน กDอนจะนำมาสูDข้ันตอนการกัดกรด (Etching Plate) และข้ันตอนการพิมพ1ในลำดับตDอไป8 

 

 

 

 

 

 

 

การเตรียมกาวกรด (Gum Etch) หรือ (Stock Solution) กาวกระถินบริสุทธิ์ที่ใช<ในการ

เคลือบกาวและใช<ทากั้นบนแผDนแมDพิมพ1กDอนทำการเขียนด<วยวัสดุไขชนิดตDาง ๆ นั้นยังไมDได<ถูกผสม

ด<วยกรดที่มีปฏิกิริยากับผิวของแผDนแมDพิมพ1 ดังนั้นจึงจำเปKนต<องเตรียมกาวกรด (Gum Etch) สำหรับ

การกัดกรดอีกครั้งหนึ่ง การผสมกาวกรดให<นำกาวกระถินบริสุทธิ์ใสDแก<วตวงยาหรือแก<วออนซ1 (oz.) 

จำนวน 8 ออนซ1 ตDอการผสมกรดฟอสฟอริค (Phosphoric Acid) 5.6 มิลลิลิตร (ml.) จากนั้นเทใสD

ภาชนะที่มีฝาป¤ด ผสมให<เข<ากันกDอนนำมาใช< จากนั้นทำสัญลักษณ1หรือเขียนฉลากบนภาชนะแยก

ประเภทให<ชัดเจน เพื่อป£องกันความสับสน เพราะกาวกระถินบริสุทธิ์กับกาวกรดมีลักษณะภายนอกท่ี

เหมือนกัน อาจเกิดความผิดพลาดทำให<เกิดความเสียหายตDอแมDพิมพ1 

ข้ันตอนการกัดกรด การกัดกรดในกระบวนการของภาพพิมพ1หินบนแมDพิมพ1อลูมิน่ัม โดยการ

ใช<แปรงขนนุDมลูบกาวกรดสลับไป - มา บนแผDนแมDพิมพ1ตามระยะเวลาที่กำหนด (โดยทั่วไปจะใช<เวลา

ไมDเกิน 5 นาที) การกัดกรดนั้นจะมีสDวนชDวยให<ไขนั้นปรับสภาพเปKนสื่อรับหมึกพิมพ1จากลูกกลิ้งได<ดี

ย่ิงข้ึน ในขณะเดียวกันความข<นเหนียวของกาวกระถินจะชDวยผนึกไขช้ันลDางท่ีผิวของแมDพิมพ1ไมDให<หลุด

ละลายออกไปและคุณลักษณะตามธรรมชาติของกาวกระถินซึ่งมีกรดผสมอยูDในเนื้อกาวนั่นเอง การกัด

                                                             
 8 ณัฐชยา วังศิลาบัตร, “ความกดดันภายใต�ความรัก”, (ปริญญานิพนธ1ศิลปบัณฑิต, สาขาวิชาทัศนศิลปS, 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558), 28. 

ภาพท่ี 25 ภาพข้ันตอนการเคลือบกาวกระถินบริสุทธ์ิ 
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กรดยังชDวยให<ผิวของแผDนแมDพิมพ1ในสDวนที่วDางเปลDาจากการเขียนด<วยวัสดุไข นั่นหมายถึงพื้นที่วDาง

เหลDาน้ันจะหมดสภาพไมDเปKนส่ือรับไข (หมึกพิมพ1) จากลูกกล้ิงอีกตDอไป 

หลังจากพักแผDนแมDพิมพ1ที่ได<เคลือบกาวกระถินบริสุทธ์ิทิ้งไว<อยDางน<อย 24 ชั่วโมง (หรือ

มากกวDานั้น) หยดพรมน้ำเล็กน<อยลงบริเวณกลางแทDน ให<นำแผDนแมDพิมพ1ขึ้นวางบนแทDนรองแผDน

แมDพิมพ1 ขยับแผDนแมDพิมพ1 ไป - มา ไมDให<แผDนแมDพิมพ1เคลื่อนท่ี ดังนั้นในขั้นตอนน้ีจึงมีความสำคัญท่ี

จะต<องเจือจางกาวกรดที่ได<ผสมไว<ในขั้นตอนแรกอีกครั้งหนึ่ง โดยสDวนมากมาจากการคำนวณความ 

เข<ม – อDอน ของน้ำหนักที่ปรากฏในผลงานซึ่งเกิดจากการเขียนด<วยวัสดุไขชนิดตDาง ๆ ที่ใช<เขียน

แมDพิมพ1 โดยได<กำหนดอัตราสDวน เชDน 60 : 40 การกัดกรดจะใช<เวลาประมาณ 5 นาที ซึ่งหมายถึง

การตวงกาวกรด 60 % โดยการกำหนดให<ใช<ตัวเลข 1 ถึง 10 ในถ<วยตวงเปKนหลักสำคัญ หากกำหนด

หมายเลขดังกลDาวคืออัตราสDวน 1 : 10 ให<ตวงกาวกรดในระดับขีดหมายเลข 6 และตวงกาวกระถิน

บริสุทธ์ิ 40 % ในระดับขีดหมายเลข 4 ผสมเข<าด<วยกันกDอนนำไปกัดกรด การเจือจางกาวกรดอีกคร้ัง

หนึ่งนั้นเพียงเพื่อต<องการให<ขั้นตอนนี้มีผลกระทบตDอรายละเอียดของผลงานน<อยที่สุด และทำให<วัสดุ

ไขที่เขียนไมDหลุดรDอนไปกับความแรงของกาวกรด นั่นหมายถึงเพื่อให<สามารถเก็บรายละเอียดและ

น้ำหนักของเส<นท่ีเขียนด<วยวัสดุไขได<อยDางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งในระหวDางการกัดกรดยังต<องคำนึง

เก่ียวกับระยะเวลาในการกัดกรดอีกด<วย  

จึงเริ่มใช<แปรงจุDมกาวกรดจนชุDมแล<วแปรงสลับไปมาบนพื้นที่ที่ต<องการ จำเปKนจะต<องแปรง

กรดในบริเวณน้ำหนักท่ีเข<มจัดของภาพกDอนให<ครบ 1 นาที แล<วจึงเล่ือนไปยังตำแหนDงน้ำหนักเทาเข<ม, 

เทากลาง, เทาอDอน จนถึงน้ำหนักอDอนสุดของภาพไลDเรียงระดับน้ำหนักจนครบเวลาตามที่ได<กำหนดไว< 

(ประมาณ 5 นาที) ข<อสำคัญในขณะที่เปลี่ยนตำแหนDงพื้นที่ในการกัดกรดไปยังพื้นที่ใหมDให<ย<อนกลับ

มากัดกรดในพื้นที่เดิมด<วยทุกครั้ง ดังนั้นน้ำหนักเข<มจัดสุดของภาพจะถูกกัดกรด 5 นาที, เทาเข<ม 4 

นาที, เทากลาง 3 นาที, เทาอDอน 2 นาที น้ำหนักอDอนสุด 1 นาที เราจึงเรียกวิธีการนี้วDา "การกัดกรด

แบบทดเวลา"9 

เมื่อครบกำหนดการกัดกรดตามระยะเวลาเสร็จสิ้นแล<ว ให<เช็ดกาวกรดออกด<วยฟองน้ำและ

น้ำสะอาดเช็ดลูบวนให<ทั่วผิวหน<าแผDนแมDพิมพ1 จนมั่นใจวDาปราศจากคราบกาวที่สกปรกและคราบกาว

กรด ให<สะอาดเหลือเพียงแคDความชื้นบนแผDนแมDพิมพ1 หลังจากนั้นจึงเทกาวกระถินบริสุทธิ์ลงบนแผDน

แมDพิมพ1 แล<วจึงใช<มือสะอาดลูบวนกาวกระถินบริสุทธ์ิให<ทั่วผิวหน<าแผDนแมDพิมพ1เพื่อหยุดปฏิกิริยาการ

                                                             
 9 ณัฐชยา วังศิลาบัตร, “ความกดดันภายใต�ความรัก”, (ปริญญานิพนธ1ศิลปบัณฑิต, สาขาวิชาทัศนศิลปS, 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558), 29. 



30 
 

 
 

ทำงานของกาวกรด อีกทั้งยังเปKนการเคลือบกาวป¤ดผิวหน<าของแผDนแมDพิมพ1อีกครั้งหนึ่ง แล<วจึงเช็ด

กาวกระถินบริสุทธ์ิสDวนเกินออกให<เรียบบางด<วยผ<าสาลู ซึ่งป�¹นเปKนลูกประคบเช็ดวนกาวในรูบแบบทิศ

ทางการวนแบบก<นหอย เปลี่ยนสลับตำแหนDงพื้นที่และสลับตำแหนDงผ<าที่ยังแห<งอยูDในการเช็ดวนให<

สม่ำเสมอกัน จนกาวกระถินบริสุทธิ์จะมีลักษณะเรียบ มีความบางเทDากันทั่วทั้งแผDนแมDพิมพ1 พักรอให<

แห<งสนิท หลังจากข้ันตอนนี้ควรระมัดระวังไมDให<บริเวณผิวหน<าของแผDนแมDพิมพ1โดนน้ำโดยเด็ดขาด 

เพราะอาจทำให<กาวกระถินที่เคลือบป¤ดผิวแผDนแมDพิมพ1ไว<หลุดละลายออก เมื่อถึงข้ันตอนการล<างด<วย

น้ำมันชนิดตDาง ๆ กาวกระถินที่หลุดละลายออกเสมือนเป¤ดผิวหน<าแผDนแมDพิมพ1 โดยน้ำมันจะลงไป

สัมผัสหรือจับติดผิวแมDพิมพ1ในพื้นที่นั้นทันที อาจสDงผลทำให<ผลงานได<รับความเสียหาย และอาจจะ

ปรากฏเปKนรอยคราบน้ำมันจนถึงกลายสภาพเปKนสื่อรับไขในสDวนที่ไมDต<องการทันที จากนี้จะพักแผDน

แมDพิมพ1ท้ิงไว<ประมาณ 4 ช่ัวโมงหรือมากกวDาน้ันกDอนจะนำไปสูDข้ันตอนการพิมพ1  

 

 

 

ข้ันตอนการพิมพ; 

ขั้นตอนการเตรียมกระดาษพิมพ; กระดาษที่เลือกใช<ในการพิมพ1งานคือกระดาษฟาบริอาโน 

(Fabriano) เปKนกระดาษภาพพิมพ1ที่หาซื้อได<งDาย เนื้อกระดาษมีสDวนผสมของใยฝ£าย (Cotton) 60 % 

เนื้อกระดาษจึงมีความนุDมและดูดซับหมึกได<ดี ด<วยลักษณะผิวของกระดาษมีลักษณะผิวที่เรียบเหมาะ

สำหรับการดูดซับหมึกพิมพ1 กDอนจะถึงขั้นตอนการนำกระดาษไปใช<งาน จึงจำเปKนจะต<องเตรียม

กระดาษด<วยการทำสัญลักษณ1ตำแหนDงการวางกระดาษ (Registration Mark )  ไว<บริเวณตำแหนDง

ด<านหลังของกระดาษให<ตรงกันทุกแผDน 

ภาพท่ี 26 ภาพข้ันตอนการกัดกรด และการเช็ดวนกาวให<เรียบบาง 
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ขั้นตอนการเตรียมความพร�อมของหมึกพิมพ; (Offset Ink) หมึกพิมพ1ท่ีใช<ในประเทศไทย

สDวนใหญDเปKนหมึกพิมพ1สำหรับโรงพิมพ1ระบบอุตสาหกรรม โดยได<นำมาใช<ทดแทนหมึกพิมพ1สำหรับ

ภาพพิมพ1ลิโธกราฟ (Lth๐graph) ที่มีราคาสูงและต<องนำเข<ามาจากตDางประเทศ การนำหมึกพิมพ1

ออฟเซทมาใช<ในการสร<างสรรค1ผลงานจึงจำเปKนต<องปรับคุณภาพของหมึก ให<มีลักษณะใกล<เคียงกับ

หมึกพิมพ1ของลิโธกราฟด<วยการนำผงไลท1แมกนีเซียมคาร1บอเนต (Light Magnesium Carbonate 

Powder B.P.) ที่มีลักษณะคล<ายผงแป£งสีขาวผสมให<เข<ากับหมึกพิมพ1เพื่อให<มีความข<นเหนียวมากข้ึน 

อัตราสDวนในการผสมขึ้นอยูDกับรายละเอียดของภาพบนแมDพิมพ1 หากผลงานมีความละเอียดมากอาจ

ต<องผสมจำนวนผงไลท1แมกนีเซียมคาร1บอเนตในปริมาณมาก เฉลี่ยอัตราสDวนประมาณ 1 : 1 เมื่อผสม

หมึกพิมพ1ได<ตามความต<องการแล<ว ให<เลือกลูกกลิ้งที่มีขนาดเหมาะสมกับภาพผลงาน แล<วจึงใช<เกรียง

ปาดหมึกลงบนแทDนกลิ้งหมึก โดยกำหนดให<มีแถบความยาวของหมึกพิมพ1ที่ปาดลงบนแทDนกลิ้งหมึก

เทDากับความยาวของลูกกล้ิง โดยกล้ิงพิมพ1สลับไป - มาจนเรียบเนียนเสมอเทDากัน  

ชั้นตอนการพิมพ;ภาพผลงาน แทDนพิมพ1ของภาพพิมพ1หินเปKนแบบแผDนรองรับแมDพิมพ1

เคลื่อนที่ไปข<างหน<าระบบคานครูดผDานไม<ครูด (Scraper Bar) แทDนพิมพ1จะทำหน<าท่ีกดรีดให<กระดาษ

สามารถถอนภาพจากแมDพิมพ1ขึ้นมา และในขณะท่ีกลิ้งหมึกลงบนแมDพิมพ1จะลูบผิวหน<าแมDพิมพ1ด<วย

น้ำสะอาดให<ช้ืนอยูDเสมอ เพื่อป£องกันไมDให<สDวนท่ีเปKนไข (หมึกพิมพ1จากลูกกลิ้ง) ติดลงบนพื้นท่ีที่ไมD

ต<องการ ซึ่งเปKนคุณลักษณะตามธรรมชาติของน้ำและไขจะไมDเข<ากัน ขั้นตอนพิมพ1งานเปKนขั้นตอนที่มี

ความสำคัญมากที่สุดเนื่องจากจะต<องใช<น้ำมันสน ทินเนอร1ล<างคราบเขมDาดำ (วัสดุไขที่ใช<เขียน

แมDพิมพ1) หากไมDระมัดระวังในขั้นตอนนี้ ธรรมชาติที ่แตกตDางระหวDางน้ำกับไขจะไมDเปKนไปตาม

หลักการ กลDาวคือในชDวงขณะที่ใช<น้ำมันห<ามให<น้ำเข<ามาเกี่ยวข<องในขั้นตอนน้ี เพราะแมDพิมพ1อาจ

ได<รับความเสียหาย ขั้นตอนการล<างคราบเขมDาดำในขั้นต<นให<ใช<น้ำมันสนเช็ดลูบผิวหน<าแมDพิมพ1เบา ๆ 

ด<วยเศษผ<าแห<งจนกวDาเขมDาดำจะหลุดออก และใช<ทินเนอร1เช็ดลูบให<ทั่วแมDพิมพ1ให<สะอาดจนไมDเหลือ

คราบเขมDาดำ จากนั้นนำน้ำยาแลคเคอร1แดงเช็ดลูบวนให<ทั่วแมDพิมพ1เฉพาะบริเวณที่เขียนภาพไว<ให<

เรียบเนียนด<วยความรวดเร็วเพื่อสร<างฐานของไข และทำให<แมDพิมพ1สามารถรองรับจำนวนการพิมพ1ท่ี

มากขึ้น จากนั้นนำเศษผ<าชุบหมึกพิมพ1ท่ีได<เตรียมไว<เจือจางด<วยน้ำมันสนเล็กน<อยเช็ดลูบวนให<ท่ัว

แมDพิมพ1 เพื่อสร<างฐานของหมึกกDอนจึงเช็ดออกให<บางอีกครั้งหนึ่ง (ทุกขั้นตอนที่กลDาวมาจะต<องปลDอย

แมDพิมพ1ทิ้งไว<ให<แห<งสนิทเสียกDอนจะเปลี่ยนเคมีภัณฑ1ในทุกขั้นตอนการทำความสะอาด) แล<วจึงใช<

ฟองน้ำชุDมน้ำเช็ดผิวแมDพิมพ1ให<ท่ัวท้ังแผDนเพ่ือล<างคราบกาว คราบน้ำมัน น้ำยาแลคเคอร1แดง และหมึก
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สDวนเกินจะหลุดออกจากแมDพิมพ1ทันที จึงสิ้นสุดกระบวนการใช<น้ำมันและน้ำในการทำความสะอาดผิว

แมDพิมพ1 แล<วจึงเร่ิมข้ันตอนการกล้ิงหมึกเปKนลำดับตDอไป 

เมื่อผิวหน<าแมDพิมพ1สะอาดพร<อมรับหมึกพิมพ1จากลูกกลิ้ง ในขณะที่กล้ิงหมึกพิมพ1นั้นจะลูบ

ด<วยฟองน้ำที่หมาดน้ำลงบนแผDนแมDพิมพ1ให<ชื้นอยูDเสมอ เพราะน้ำจะเปKนตัวกั้นไมDให<หมึกพิมพ1จาก

ลูกกล้ิงติดบริเวณพ้ืนท่ีท่ีไมDต<องการ หมึกพิมพ1จะติดเฉพาะสDวนท่ีเขียนด<วยวัสดุไขเทDาน้ัน การกล้ิงหมืก

ให<กลิ้งสลับไป - มาให<ครบทุกทิศทาง โดยสังเกตได<จากผิวหน<าของแมDพิมพ1ในสDวนที่เข<มที่สุดของภาพ 

หมึกพิมพ1จะอิ่มตัวเมื่อมองย<อนแสงจะสังเกตได<วDาผิวของหมึกเปKนสันนูนสูงขึ้น และเมื่อกลิ้งหมึก

เปKนไปตามท่ีต<องการแล<วจึงสามารถพิมพ1ทดสอบน้ำหนัก  (Proof) กDอนพิมพ1ลงบนกระดาษจริง 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 27 ภาพข้ันตอนการการเตรียมหมึกพิมพ1และกล้ิงหมึก 

 

ภาพท่ี 28 ภาพข้ันตอนการล<างเขมDาดำด<วยน้ำมันสนและทินเนอร1 
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ภาพท่ี 29 ภาพข้ันตอนการเช็ดแมDพิมพ1ด<วยน้ำยาแลคเคอร1แดง 

ภาพท่ี 30 ภาพข้ันตอนการเช็ดแมDพิมพ1ด<วยหมึกพิมพ1ผสมกับน้ำมันสน 

 

ภาพท่ี 31 ภาพข้ันตอนการล<างแมDพิมพ1ด<วยน้ำสะอาด และข้ันตอนการกล้ิงหมึกพิมพ1 
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ขั้นตอนการทำชื้นกระดาษ ควรเลือกใช<น้ำดื่มแทนการใช<น้ำประปา เพื่อป£องกันการเกิด

คราบจุดเหลืองและเกิดเชื้อราบนแผDนกระดาษในระยะยาว โดยใช<กระบอกฉีดพDนน้ำเปKนละอองขนาด

เล็กทิศทางการพDนเหนือแผDนกระดาษแล<วให<หลDนลงมาจับบนผิวของกระดาษให<ทั่วทั้งแผDนทิ้งไว<

ประมาณ 1 นาที แล<วจึงใช<กระดาษปรูฟซับออกให<หมาดน้ำมากที่สุดแล<วจึงนำไปพิมพ1ได<ทันที ซ่ึง

ขั้นตอนการเตรียมกระดาษให<เกิดความชื้นกDอนนำมาพิมพ1ตามวิธีการข<างต<น จะเกิดผลดีกับชนิดของ

กระดาษที่มีสDวนผสมของใยฝ£ายมีลักษณะเปKนเยื่อเหนียวและผิวเรียบ ไมDเหมาะกับกระดาษท่ีมีพื้นผิว

ขรุขระ  

เมื่อทดสอบการพิมพ1น้ำหนักของภาพเปKนท่ีเรียบร<อยแล<ว (Pr๐๐f) จึงเข<าสูDกระบวนการพิมพ1

ลงบนแผDนกระดาษจริง โดยข้ันตอนการพิมพ1ผลงานจะใช<กระดาษที่ทำช้ืนไว<ลDวงหน<า ซึ่งขณะอยูDใน

ขั้นตอนการทำความสะอาดคราบสกปรกสDวนเกินจากละอองของหมึกพิมพ1 ด<วยการใช<ถุงนDองท่ีชุDมน้ำ

เช็ดทำความสะอาดหมึกพิมพ1สDวนเกิน จากนั้นจึงวางกระดาษพิมพ1ให<ตำแหนDงกับเครื่องหมายท่ี

ด<านหลังของกระดาษให<ตรงกับเคร่ืองหมายท่ีขีดกำกับไว<บนแผDนแมDพิมพ1 จึงนำกระดาษปรูฟจำนวน 8 

แผDน วางทับซ<อนบนกระดาษพิมพ1 แล<วจึงใช<แผDนอะคริลิคใสวางทับกระดาษทั้งหมดอีกครั้งหน่ึง  

โดยใช<จารบีหลDอลื่นไม<ครูดในขณะที่หมุนแทDนพิมพ1ให<เคลื่อนที่ไปข<างหน<า เมื่อเสร็จให<ตรวจสอบ

คุณภาพผลทางการพิมพ1 ซึ่งประกอบไปด<วยคุณสมบัติของรายละเอียดตDาง ๆ เชDน ความคมชัด สี 

น้ำหนัก ความโปรDงใสของหมึกพิมพ1 ความเรียบเนียนของหมึกพิมพ1 มิติลวงตาบนพื้นระนาบ 2 มิติ 

รวมถึงการทับซ<อนของสีในแตDละแมDพิมพ1จนปรากฏเปKนผลงานที่สมบูรณ1 ให<เปKนไปตามจุดมุDงหมายท่ี

ได<วางแผนไว<  

 

 
ภาพท่ี 32 ภาพข้ันตอนการเตรียมช้ืนกระดาษ 
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ภาพท่ี 33 ภาพข้ันตอนการวางและถอนกระดาษจากแมDพิมพ1 

 

ภาพท่ี 34 ภาพการตรวจสอบผลทางการพิมพ1 ภาพกDอนและหลัง  

 

ภาพท่ี 35 ภาพการตรวจสอบรายละเอียดของผลงาน 
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บทท่ี 4  

 

การวิเคราะห;และพัฒนาผลงาน 

 

 ในการสร<างสรรค1ผลงานศิลปนิพนธ1ชุดนี้สามารถวิเคราะห1 อธิบายให<เห็นถึงองค1ประกอบท่ี

เปKนหัวใจหลักของงานสร<างสรรค1 เพื ่อการพัฒนารูปแบบของผลงานจะได<มีความสอดคล<อง

แนวความคิดและจุดมุ Dงหมาย เพื ่อให<เกิดผลสัมฤทธ์ิของผลงานอีกทั ้งยังเกิดพัฒนาการ เรียนรู<  

แก<ไข เพื่อนำไปปรับปรุงให<ผลงานบรรลุวัตถุประสงค1  รวมถึงการวิเคราะห1จุดดีและจุดด<อยในผลงาน

แตDละชิ้นการพิจารณาและการวิเคราะห1ผลงานสร<างสรรค1ของตนเอง เปKนสิ่งที่มีความสำคัญและสDงผล

ตDอการพัฒนาให<เกิดข้ึนในผลงานแตDละช้ิน จากการเรียนรู<สูDการสร<างสรรค1และจากข้ันตอนการทดลอง

ปฏิบัติผลงานเกิดเปKนประสบการณ1ที ่มีความสำคัญ จึงได<เรียบเรียงให<เห็นถึงการพัฒนาผลงาน 

ศิลปนิพนธ1 ชุด "สัมพันธภาพทDามกลางความโดดเด่ียว" ซ่ึงสามารถสรุปผลการวิเคราะห1ได< ดังตDอไปน้ี 

 

ผลงานก+อนศิลปนิพนธ; ระยะท่ี 1 (ปQการศึกษา 2560/ภาคต�น) ภาพประกอบท่ี 36 - 38 

 การสร<างสรรค1ผลงานศิลปะภาพพิมพ1 ภายใต<ขอบเขตของภาพพิมพ1หิน ชDวงระยะเวลานี้เปKน

ระยะเริ่มแรกท่ีมีเนื้อหามุDงเน<นไปท่ีการแสดงออกทางอารมณ1 ความรู<สึกและความทรงจำ ท่ีมักแสดง

ตัวตนผDานจิตใต<สำนึกและสDงสัญญาณเตือนอยูDเปKนระยะ ๆ กับเหตุการณ1ท่ีได<พบเจอในอดีต โดยอาศัย

การนำเสนอเรื่องราวจากชีวิตของตนเองผสมผสานการจินตนาการภายใต<ความกดดัน  ผลงานในชุดน้ี

มักสื่อถึงความตึงเครียดและการย้ำคิดย้ำทำของความคิด โดยเลือกใช<รูปทรงของตนเองเปKนสื่อหลักใน

การแสดงออกอยDางตรงไปตรงมา ผDานรูปแบบเหมือนจริง แสดงอารมณ1ความรู<สึกผDานอากัปกิริยา

ทDาทางที่ผิดปกติ แปลกประหลาด ดูไมDเปKนธรรมชาติ เพื่อต<องการสื่อความหมายถึงความผิดปกติของ

สภาวะจิตใจภายใน รวมไปถึงการแสดงให<เห็นถึงสีผิวของมนุษย1ที่ผิดปกติไปจากเดิมเพื่อสื่อสะท<อนถึง

ความผิดปกติทางอารมณ1 เชDน ความโกธร ความเย็นชาไร<ซึ ่งความรู<สึก ประกอบกับการเลือกใช<

สัญลักษณ1ท่ีมีความสำคัญทำให<ผลงานสามารถส่ือความหมายได<อยDางแยบยล คือการนำเอาของเลDนใน

วัยเด็ก เชDน รถไฟราง ท่ีควบคุมโดยแบตเตอรี่ทำให<รถไฟวิ่งไปตามรางและวนอยูDอยDางนั้นไมDรู <จบ 

ต<องการแทนทDาความรู<สึกของความทรงจำทั้งดีและร<ายอยDางซ้ำไปซ้ำมา จะสังเกตได<วDารางรถไฟท่ี

พาดผDานลำตัวแบบผิดปกติ อาจสื่อความหมายถึงความทุกข1 ความผิดพลาด หรืออุปสรรคป�ญหาที่มา
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กระทบกระเทือนจิตใจโดยไมDสามารถหลบหลีกได< ผลงานกDอนศิลปนิพนธ1ระยะนี้ทั้ง 3 ชิ้น ยังเปKนชDวง

ที่พยายามค<นหาความหมายของพื้นฉากหลังของผลงานให<มีความหมายรDวมเพื่อแสดงความคิด แตD

เนื่องจากยังอยูDในชDวงทดลองพื้นฉากหลังที่ปรากฏจึงมีความหมายเปKนเพียงฉากรองรับรูปทรงเทDาน้ัน 

และมีเพียงแคDคราบพ้ืนผิวลวงตาโดยไมDสามารถบอกความหมายทางความคิด อีกท้ังทักษะการวาดเส<น

ที่ยังขาดประสบการณ1ทางเทคนิคจึงทำให<ผิวของคน และเสื้อผ<าอาจรวมหมายถึงวัตถุที่เขียนดูไมDมี

ความสมจริงเทDาที่ควร จึงสDงผลตDอความรู<สึกที่เกิดขึ้นกับเนื้อหาที่ปรากฏในผลงาน และการสร<าง

บรรยากาศโดยรวมของผลงานยังไมDเปKนไปตามความต<องการ จากประสบการณ1ในการสร<างสรรค1

ผลงานระยะนี้ สามารถวิเคราะห1ถึงการนำเสนอแนวความคิดที่ยังต<องเพิ่มเติมการแสดงออกของ

ทDาทางที่อาจแสดงความเปKนธรรมชาติแตDสะท<อนความผิดปกติของจิตใจมากกวDาการแสดงออกของ

ของทDาทางอยDางตรงไปตรงมา อีกทั้งยังต<องสร<างสภาวะแวดล<อมใหมDเพื่อสนับสนุนให<ผลงานมีความ

ชัดเจนทางความคิดมากย่ิงข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ป\ท่ีสร<างผลงาน พ.ศ. 2560 เทคนิคภาพพิมพ1หิน ขนาด 100 X 70 เซนติเมตร 

ภาพท่ี 36 ภาพผลงานกDอนศิลปนิพนธ1 ระยะท่ี 1 ช่ือผลงาน “Something on your mind ?” 
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    ป\ท่ีสร<างผลงาน พ.ศ. 2560 เทคนิคภาพพิมพ1หิน ขนาด 70 X 100 เซนติเมตร 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

     ป\ท่ีสร<างผลงาน พ.ศ. 2560 เทคนิคภาพพิมพ1หิน ขนาด 70 X 100 เซนติเมตร 

ภาพท่ี 37 ภาพผลงานกDอนศิลปนิพนธ1 ระยะท่ี 1 ช่ือผลงาน “I can’t take it anymore” 

 

ภาพท่ี 38  ภาพผลงานกDอนศิลปนิพนธ1 ระยะท่ี 1 ช่ือผลงาน “What happen ?” 
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ผลงานก+อนศิลปนิพนธ; ระยะท่ี 2 (ปQการศึกษา 2560/ภาคปลาย) ภาพประกอบท่ี 39 - 42 

 การสร<างสรรค1ผลงานกDอนศิลปนิพนธ1 ในระยะท่ี 2 คือชDวงระยะเวลาที่มีความสำคัญตDอการ

สร<างสรรค1เนื่องจากเปKนชDวงระยะเวลาที่ต<องการการทบทวนวิธีคิดในการนำเสนอแนวความคิด อีกท้ัง

ยังต<องเผชิญกับป�ญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องของเทคนิควิธีการ ถึงอยDางไรก็ตามแนวทางการพัฒนาผลงานก็

ยังมุDงเสนอถึงประเด็นของอารมณ1และความรู<สึกภายในจิตใจ ที่เกิดขึ้นกับตัวข<าพทDามกลางสภาพ

ความกดดันจากการใช<ชีวิตรDวมกับบุคคลอื่นในสังคมผDานบทสนทนาที่มีความหลากหลายทางรูปแบบ 

ดังนั ้นประสบการณ1จากการสร<างสรรค1ผลงานที ่ผ Dานมาจึงทำให<สามารถพัฒนารูปแบบของ

แนวความคิดให<มีความแตกตDาง แตDยังคงเลือกใช<รูปทรงของตนเองเปKนรูปทรงหลักเปKนสาระสำคัญ 

ประเด็นทางศิลปะที่เพิ่มเติมให<แตกตDางจากผลงานชุดเกDา คือการกำหนดสภาวะแวดล<อมใหมD เชDน 

สระน้ำเปhาลม เพื่อสื่อหมายถึงการอยูDผิดที่ผิดทาง ความไมDปกติของสภาพจิตใจ นั่นคือภาพสะท<อน

แหDงความทุกข1รDวมกับการแสดงออกของทDาทางที่ผิดธรรมชาติให<เห็นถึงสภาวะการถูกกักขังทาง

ความรู<สึก ความอึดอัด การจมดิ่งของชีวิต รวมถึงการนำสภาวะของน้ำมาเปKนสัญลักษณ1ในการส่ือ

ความหมายเพิ่มเติม เพ่ือสะท<อนสภาพความอึดอัดของสภาวะอารมณ1ที่ยังขุDนมัว “น้ำ”จึงเข<ามามี

บทบาทสำคัญที่จะสามารถนำพาให<แนวความคิดมีความพิเศษมากขึ้นกวDาเดิม อีกทั้งการใช<วิธียDอสDวน

รูปทรงของตนเองให<มีขนาดเล็กจิ๋ว เข<ามามีปฏิสัมพันธ1สร<างบทสนทนาซึ่งกันและกัน และผลงานใน

ระยะน้ียังมีข<อบกพรDองอยูDอีกหลายประการ เชDน การใช<โครงสร<างชุดสีโดยรวมของผลงานมักคำนึงถึง

ความถูกต<องสีผิวของมนุษย1มากจนเกินไป จึงขาดอารมณ1ความรู<สึกที่ต<องสะท<อนให<เห็นถึงสภาวะ

อารมณ1 รวมไปถึงความผิดพลาดของการใช<คุณสมบัติพิเศษทางเทคนิคในเรื่องของความโปรDงใสของ

หมึกพิมพ1 ที่ยังขาดความเข<าใจ ผลงานจึงมีลักษณะท่ีแบน เรียบ ทึบตัน ขาดรายละเอียด ที่เกิดข้ึน

จากการพิมพ1ทับซ<อนกันหลากหลายแมDพิมพ1 จึงเริ่มค<นหาและทดลองการสร<างสรรค1ในวิธีการอื่น ๆ 

เพ่ิมเติม อาจใช<วิธีการแยกแมDพิมพ1ให<มีความละเอียด ซับซ<อน และทดลองการเขียนแมDพิมพ1ให<มีความ

ละเอียดมากข้ึน 
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     ป\ท่ีสร<างผลงาน พ.ศ. 2560 เทคนิคภาพพิมพ1หิน ขนาด 70 X 100 เซนติเมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ป\ท่ีสร<างผลงาน พ.ศ. 2560 เทคนิคภาพพิมพ1หิน ขนาด 70 X 100 เซนติเมตร 

ภาพท่ี 39 ภาพผลงานกDอนศิลปนิพนธ1 ระยะท่ี 2 ช่ือผลงาน “I don't want to submerge” 

ภาพท่ี 40 ภาพผลงานกDอนศิลปนิพนธ1 ระยะท่ี 2 ช่ือผลงาน “I'm so tired” 
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    ป\ท่ีสร<างผลงาน พ.ศ. 2560 เทคนิคภาพพิมพ1หิน ขนาด 100 X 70 เซนติเมตร 

 

 

 

 

 

 

 

    ป\ท่ีสร<างผลงาน พ.ศ. 2560 เทคนิคภาพพิมพ1หิน ขนาด 70 X 100 เซนติเมตร 

ภาพท่ี 41 ภาพผลงานกDอนศิลปนิพนธ1 ระยะท่ี 2 ช่ือผลงาน “Deep” 

ภาพท่ี 42 ภาพผลงานกDอนศิลปนิพนธ1 ระยะท่ี 2 ช่ือผลงาน “The less I know the better” 
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ผลงานศิลปนิพนธ; (ปQการศึกษา 2561) 

ในการสร<างสรรค1ผลงงานศิลปะภาพพิมพ1ทั้ง 2 ระยะที่ผDานมานั้น ข<าพเจ<าได<พยายามศึกษา

ค<นหาข<อมูลเพิ่มเติมในรูปแบบใหมDเพื ่อให<เกิดการพัฒนาให<มีความสอดคล<องด<านแนวความคิด 

เนื่องจากรูปแบบผลงานที่ผDานมามุDงเน<นไปที่รูปทรงหลักแสดงตัวทDามกลางพ้ืนท่ีตามสภาพส่ิงแวดล<อม

จริงมากจนเกินไปทำให<ผลงานขาดเนื้อหาสาระของการจินตนาการที่ต<องการนำเสนอสภาวะภายใน

จิตใจให<สื่อสารแทนพื้นที่ส่ิงแวดล<อม อีกทั้งเริ่มจริงจังกับการใช<สัญลักษณ1แฝงและควบคุมให<ตัวตน

ของตนเองที่ถูกยDอสDวนให<เล็กลงมีปฏิสัมพันธ1กับรูปทรงหลักอยDางมีที่มาที่ไป เปKนบทสนทนาที่สร<าง

กิจกรรมซึ่งกันและกันอยDางมีเหตุผล  ควบคูDไปกับการพัฒนาทางด<านเทคนิควิธีการ ทั้งทักษะการวาด

เส<นบนแมDพิมพ1 การแยกแมDพิมพ1ในแตDละแมDพิมพ1ให<มีความซับซ<อนเพื่อหวังผลทางมิติลวงตาบนพ้ืน

ระนาบ 2 มิติท่ีจะเกิดข้ึนในผลงาน แสดงให<เห็นถึงความชัดเจนทางความคิด จนเกิดเปKนความสมบูรณ1

มากขึ้นตามลำดับของพัฒนาการการเรียนรู<จากประสบการณ1จริงในขณะปฏิบัติงาน เกิดการสังเกต 

จดบันทึกข<อบกพรDองและความผิดพลาด นำมาแก<ไขปรับปรุงเพื่อการพัฒนาผลงานให<มีคุณภาพที่ดี

ขึ้น ในการสร<างสรรค1ผลงานศิลปนิพนธ1ชุดนี้ จำนวน 11 ชิ้น ยังคงแนวคิดเปKนเรื่องราวของสภาวะ

อารณ1 ความรู<สึกจากภายในจิตใจเชDนเดิม ผDานการสร<างรูปทรงของตนเองให<มีความนDาสนใจมาก

ย่ิงข้ึน “น้ำ” ยังคงมีบทบาทท่ีสำคัญท่ีจะชDวยสนับสนุนให<แนวความคิดในผลงานมีความชัดเจนย่ิงข้ึน  

การสร�างสรรค;ผลงานศิลปนิพนธ;ระยะท่ี 1 ภาพประกอบท่ี 43 - 46 

 นับได<วDาผลงานศิลปนิพนธ1ชิ้นที่ 1 – 3 เปKนการสร<างสรรค1ผลงานที่มีขอบเขตชัดเจนเกี่ยวกับ

การนำเสนอสภาวะภายในจิตใจวDากำลังรู <สึกอยDางไร และจะต<องนำเสนอความรู <สึกเหลDานั ้นให< 

เปKนรูปธรรมอยDางไร โดยข<าพเจ<าคำนึงถึงการจัดวางทDาทาง อากัปกิริยา จากพฤติกรรมที่อยู Dใน

ชีวิตประจำวัน เชDน การหวีผม การเช็ดแวDนตา และการกอดอกเสมือนการกอดตนเอง รูปทรงของ

ตนเองที่มีการยDอขนาดให<เล็กลงรDวมสร<างปฏิสัมพันธ1ในบริบทตDาง ๆ อยDางที่ได<กลDาวมาข<างต<น 

เกี่ยวกับกิริยาทDาทางที่พยายามนำเอาอากัปกิริยาที่มีลักษณะเปKนธรรมชาติเสมือนการบันทึกภาพ

ตนเองขณะนั่งคิด เหมDอลอย โดยมีจิตใต<สำนึกที่พยายามนำเสนอให<เปKนรูปธรรมผDานตัวตนของตนเอง

ที่มีขนาดเล็กลงกำลังเลDน หยอกล<อ โหนเส<นผมประหนึ่งเปKนเถาวัลย1 หรือจิตใต<สำนึกกำลังแต<ม  

ป£ายระบายสีลงบนเสื ้อผ<าอาจมีนัยยะถึงการสร<างมลทิน ยัดเยียดรอยดDางสร<างความนDารำคาญ 

ตDอสภาวะจิตใจของตนเอง และตัวอยDางภาพประกอบที่ 45  ชื่อผลงาน “Upset” เปKนภาพขณะ 

แสดงอาการกอดตนเองซ<อนการกอดของจิตใต<สำนึกที่ถูกนำมายDอสDวนให<มีขนาดที่เล็กลงเหมือน 

เปKนการปลอบโยน ให<กำลังใจซึ่งกันและกัน ผลงานทั้ง 3 ชิ้นมุDงเสนอความรุนแรงของสภาวะอารมณ1
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ผDานการสร<างคราบ พื้นผิวลวงตาแบบฉับพลันรุนแรงจะเห็นได<จากทิศทางการเคลื่อนไหวของคราบ 

จะไหลจากที่สูงลงที่ต่ำเสมือนการเคลื่อนที่ของอารมณ1ขณะที่เกิดความทุกข1 ประเด็นที่สำคัญในระยะ

นี้เริ่มมีการนำสัญลักษณ1อื่น ๆ เข<ามารDวมสร<างความหมายนั่นคือ การนำเก<าอ้ีที่เปKนสัญลักษณ1สากลมี

ประโยชน1ใช<สอย แตDมีความหมายแฝงได<หลากหลายขึ้นอยูDกับการตีความ สDวนตัวแล<วการนำเก<าอี้มา

ใช<ในผลงานมุDงหมายถึง การใช<สอยประโยชน1 หมายความถึงการพัก (การพักผDอน) แตDสิ่งเร<ารอบข<างท่ี

ยังคงดูวุDนวาย ไมDสงบ การพัก (สงบ) จึงเปKนเพียงแคDสถานการณ1เพียงแคDเสี้ยวเวลาหนึ่งเทDานั้น  และ

ยังคงให<ความสำคัญกับสภาวะของ “น้ำ” ท่ีเปKนส่ือสัญลักษณ1แทนความหมายของสภาวะความรู<สึกอึด

อัด กดดัน ให<สามารถสร<างความรู<สึกสะท<อนความผิดปกติภายในจิตใจ ผลงานในระยะน้ีเริ่มวาง

แผนการแยกแมDพิมพ1เพื่อเพิ่มรายละเอียดตDาง ๆ ให<มีความนDาสนใจมากขึ้น เชDน มีความใสDใจใน

รายละเอียดของใบหน<า ลักษณะผิวที่มีความละเอียด ละมุนละไมให<มีความขัดแย<งกับพื้นฉากหลัง 

และป�ญหาของการสร<างระยะมิติลวงตาในผลงานมีลักษณะแบนไมDลึกเปKนเพียงแคDพื้นฉากหลังรองรับ

รูปทรง  

การสร�างสรรค;ผลงานศิลปนิพนธ;ระยะท่ี 2 ภาพประกอบท่ี 47 – 50 

 รูปแบบของการสร<างสรรค1ผลงานศิลปนิพนธ1ในระยะน้ี ถือได<วDาเปKนชDวงระยะเวลาท่ีมีความ

เปลี่ยนแปลง โดยการนำเสนอภาพอิริยาบถแหDงการนอนพักผDอน ซึ่งเปKนการจำลองให<เห็นถึงพื้นที่ใน

จินตนาการที่ต<องการหลบหลีกจากป�ญหาความวุDนวาย นำเสนอภาพทDาทางให<มีลักษณะที่ผDอนคลาย 

เริ่มให<ความสำคัญกับรูปทรงหลักเพิ่มขึ้นด<วยวิธีการขยายให<รูปรDางของคนมีขนาดใหญDโตมากขึ้นกวDา

ผลงานระยะที่ผDานมา อาจหมายถึงการพยายามเน<นให<เห็นถึงลักษณะของสีหน<าและแววตา รวมไปถึง

รายละเอียดที่จะปรากฏให<เห็นบนใบหน<าที่เกิดจากการทับซ<อนของแมDพิมพ1ที่มีความหลากหลาย 

ผลงานในระยะนี้ยังคงมุDงเน<นสัจจะความจริงที่เกิดขึ้นกับสีผิวของมนุษย1โดยทั่วไป เพราะวDาต<องการ

เน<นไปที่การสร<างบรรยากาศโดยรวมของภาพ ลักษณะของผิวน้ำ และลักษณะของกลุDมสีที่จะเข<า

มารDวมสร<างอารมณ1และความรู<สึกเหลDานั้นมากกวDาการใช<สีผิวในลักษณะอื่น ๆ  บทบาทท่ีสำคัญของ

จิตใต<สำนึกที่พยายามถDายทอดให<ออกมาเปKนรูปธรรม ผDานรูปทรงของตนเองที่มีการยDอสDวนให<เล็กลง

ตDางทำหน<าท่ีสร<างบทสนทนาให<มีปฏิสัมพันธ1ตDางบริบทกันออกไป และตัวอยDางภาพประกอบท่ี 47 ช่ือ

ผลงาน “Exhausted” เปKนภาพขณะที่จิตใต<สำนึกกำลังเช็ด ทำความสะอาดแวDน ซึ่งอาจหมายถึงการ

เป¤ด ทำความสะอาดให<เห็นถึงทัศนคติความจริงที่ถูกป¤ดบัง พรDามัว ไมDชัดเจน ซึ่งเปKนผลพวงมาจาก

การป¤ดกั ้นสร<างพื ้นที ่สDวนตัว เปKนการสร<างความหมายเชิงสัญลักษณ1แบบอุปมาอุปไมย และ

ภาพประกอบที่ 50 ชื่อผลงาน “Mischievous” หรือ “การกลั่นแกล<ง” เปKนการสร<างสัญลักษณ1แบบ
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อุปมาอุปไมยผDานรูปทรงของตนเองที่มีการยDอสDวนให<เล็กลงขณะที่กำลังซุกซนสDองไฟไปยังใบหน<าท่ี

กำลังหลับใหล การซุกซนของจิตใต<สำนึกเปKนเพียงการจินตนาการให<เห็นถึงความพยายามคิดย<อนแย<ง

ตDอความรู<สึกของตนเอง อาการหลับใหลเปรียบเสมือนการพยายามหลบหลีกไมDเผชิญหน<าตDอป�ญหา 

ในขณะเดียวกันจิตใต<สำนึกได<กระตุ<นเตือน ปลุกให<กล<าที่จะเผชิญตDอความเปKนจริง การกลั่นแกล<งจึง

หมายถึงการหยอกล<อตDอความรู<สึกของตนเองด<วยตนเอง บรรยากาศโดยรวมของผลงานในระยะนี้เร่ิม

พัฒนา สร<างความเปKนเอกภาพสอดประสานกลมกลืน ด<วยวิธีการเลือกใช<คูDสีที่มีความใกล<เคียงกัน อยูD

กลุ Dมวรรณะสีเดียวกัน อีกท้ังการควบคุมไมDให<พื ้นผิวบริเวณฉากหลังมีลักษณะโดดเดDนโดยไร<ซ่ึง

ความหมายทางความคิด ดังนั้นพื้นผิวที่ปรากฏจึงแสดงตัวตนรDวมกับพื้นที่วDาง บรรยากาศอยDาง

สมเหตุสมผลไมDจัดจ<านรุนแรง อีกประการหนึ่งที่มีความสำคัญตDอผลงานในระยะน้ีคือลักษณะพื้นผิวท่ี

ปรากฏบนลำตัวและใบหน<ามีความละเอียด มีมิติลวงตาเพิ่มมากขึ้น นั่นอาจเปKนเพราะความพิถีพิถัน

ในการแยกแมDพิมพ1เพื่อหวังผลของการพิมพ1ทับซ<อนที่มีความหลากหลาย สิ่งที่ยังมีความสำคัญอยูDคือ

การนำเสนอพื้นที่ในจินตนาการ โดยยังจำลองพื้นท่ีจากจิตใต<สำนึกผDานสภาวะของ “น้ำ” ให<เข<ามาอยูD

รDวมอยDางผิดท่ีผิดทาง ผิดปกติ สร<างความอึดอัด กระอักกระอDวน 

การสร�างสรรค;ผลงานศิลปนิพนธ;ระยะท่ี 3 ภาพประกอบท่ี 51 – 53 

ลักษณะของผลงานศิลปนิพนธ1ในระยะสุดท<ายจะเห็นได<วDามีการพัฒนาไปสูDการแสดงสภาวะของ

อารมณ1ได<อยDางชัดเจน เหตุผลผลของการพัฒนารูปแบบในครั้งน้ี เนื่องจากวDาผลงานในชุดที่ผDานมา

เน<นการสร<างบรรยากาศแบบกลมกลืน ซึ่งแตกตDางกับผลงานระยะสุดท<ายที่เน<นความขัดแย<งของ

น้ำหนัก และกลุDมวรรณะสี โดยเน<นกลุDมสีโทนร<อนเพื่อสร<างความหมายถึงความทุกข1 ความร<อนรน 

ความกระวนกระวายใจ อันมีสาเหตุมาจากป�ญหาท่ีสDงผลกระทบตDอจิตใจ  ผDานการนำเสนอภาพ

ใบหน<าของตนเองท่ีโผลDพ<นน้ำเพียงครึ่งหน<า จะเห็นได<วDาผลงานทั้งหมดในระยะน้ีสะท<อนให<เห็นระดับ

ของน้ำที่อยูDระดับจมูก ซึ่งหมายถึงความอึดอัด กระอักกระอDวน วุDนวายใจโดยไมDสามารถคาดคะเนได<

วDาระดับน้ำที่ปรากฏจะเพิ่มสูงขึ้น หรือจะลดต่ำลงสะท<อนให<เห็นถึงสภาวะของอารมณ1ที่ยากจะ 

คาดเดา เฉกเชDนเดียวกับการยากที่จะคาดเดาวDาเหตุการณ1ที่จะกDอให<เกิดความทุกข1ในลักษณะนี้จะ

เกิดขึ้นได<อีกเมื่อไหรD ไมDมีใครสามารถตอบได< ประเด็นทางความคิดที่สำคัญที่เกิดขึ้นในผลงานระยะน้ี

คือ ภาพขยายสัดสDวนที่อยูDใต<ผิวน้ำมีขนาดที่ใหญDโตผิดปกติไปจากเดิม นั่นอาจหมายถึงสภาวะของน้ำ

ที่พยายามถDายทอดผDานผลงานมาโดยตลอดเริ่มเห็นผลชัดเจนเกิดการสะสมเปKนป�ญหาชัดเจนยิ่งข้ึน 

และเพื่อต<องการตอกย้ำถึงสภาวะจิตใจ ความอึดอัด ที่เอDอล<นยากจะพรรณนาออกมาเปKนคำอธิบาย 

ใด ๆ คงต<องจำนนปลDอยไปตามสถานการณ1 โดยบางครั้งตนเองสามารถควบคุมความรู<สึกเหลDานั้นได< 
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และไมDได< อยDางพร<อมเพียงกัน หากกลDาวถึงด<านเทคนิควิธีการความโดดเดDนของคราบพื้นผิวที่เกิดจาก

คราบของหมึกไข กลับแสดงตัวได<อยDางชัดเจนอีกครั้งหน่ึง เพื่อให<สอดคล<องกับแนวความคิดในข<างต<น  

อยDางไรก็ตามผลของการสร<างสรรค1ผลงานภาพพิมพ1หินในระยะสุดท<ายกลับให<ความรู<สึกถึงการ

แสดงออกตามสัญชาตญาณของมนุษย1 มากกวDาการพยายามดัดแปลงเพื่อเก็บงำอารมณ1ของตนอยDาง 

เพียงลำพัง 
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   ช่ือผลงาน   “Frustrated” 

   เทคนิค   ภาพพิมพ1หิน 

    ขนาด   100 X 70 เซนติเมตร 

   ป\ท่ีสร<างผลงาน  พ.ศ. 2561 

 

ภาพท่ี 43 ภาพผลงานศิลปนิพนธ1ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 1 
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   ช่ือผลงาน   “Agitation” 

   เทคนิค   ภาพพิมพ1หิน 

    ขนาด   100 X 70 เซนติเมตร 

   ป\ท่ีสร<างผลงาน  พ.ศ. 2561 

ภาพท่ี 44 ภาพผลงานศิลปนิพนธ1ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 2 
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   ช่ือผลงาน   “Upset” 

   เทคนิค   ภาพพิมพ1หิน 

    ขนาด   100 X 70 เซนติเมตร 

   ป\ท่ีสร<างผลงาน  พ.ศ. 2561 
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บทท่ี 5 

 

บทสรุป 

 

 ผลงานการสร<างสรรค1มักสะท<อนให<เห็นถึงความรู<สึกนึกคิด เจตนาผDานการแสดงออกตาม

จินตนาการของแตDละบุคคล ท่ีได<ถDายทอดความรู<สึกและสามารถสะท<อนเรื่องราว เหตุการณ1เฉพาะตน 

กล่ันกรองออกมาเปKนผลงานที่สำเร็จได< และมักค<นพบกับประสบการณ1ใหมDสู Dการเรียนรู< เห็นถึง

ข<อผิดพลาดจากการทดลอง นำไปสูDการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห1 ล<วนแล<วแตDสร<างคุณประโยชน1

ตDอตัวข<าพเจ<าเปKนอยDางยิ่ง การสร<างสรรค1ผลงานศิลปนิพนธ1ชุด “สัมพันธภาพทDามกลางความโดด

เดี่ยว” (Relationship with Loneliness) ได<แสดงออกผDานผลงานสร<างสรรค1ที่เต็มไปด<วยสภาวะ

ความอึดอัด ความตึงเครียดของชีวิตแสดงออกผDานทDาทาง อากัปกิริยาของตนเองและแฝงรูปแบบเชิง

สัญลักษณ1ในรูปแบบตDาง ๆ ซึ่งเปKนสื่อกลางเพื่อปลดปลDอยความรู<สึกของอารมณ1ที่อึดอัด กดดัน และ

ความเครียดที่ยังถูกกระตุ<นอยูDภายในจิตใจ อยDางไรก็ตามสิ่งเหลDานี้อาจเปKนเพียงสภาวการณ1ของ

อารมณ1ในชDวงระยะเวลาหนึ่งของชีวิต เมื่อผDานการทดสอบของประสบการณ1 ผDานกาลเวลา ผDานการ

เรียนรู<จากอดีต โดยพร<อมรับมือกับป�ญหาตDาง ๆ และมองป�ญหาตDาง ๆ เหลDานี้เปKนพลังสูDหนทางแหDง

การสร<างสรรค1 และคาดหวังวDาความสุขเหลDานี้จะเติบโตไปพร<อมกับประสบการณ1ที่เกิดขึ้นทั้งดี 

และร<าย 

การสร<างสรรค1ผลงานศิลปะภาพพิมพ1 ผDานเทคนิคภาพพิมพ1หิน (Lithograph) เปKน

กระบวนการที่ต<องอาศัยชDวงระยะเวลาและการวางแผนท่ีดี รวมถึงการนำเอาข<อผิดพลาดมาแก<ไขและ

ปรับปรุง จดบันทึกอยDางเปKนระบบ มักจะทำให<เกิดการพัฒนาตDอตนเองและผลงานอยDางมีคุณภาพ 

เพื่อให<บรรลุวัตถุประสงค1แหDงการสร<างสรรค1 โดยเปKนไปตามจุดมุDงหมาย และตรงกับบุคลิกตาม

ธรรมชาติของตน 
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