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บทคัดย่อ 
 

ภาพพ้ืนท่ีแห่งจิตนาการน้ัน อาจจะเกิดมาพร้อมกับภาพของความทรงจำ และยังคงฝังอยู่ภายใน 

จิตใต้สำนึก ก่อให้เกิดภาพพ้ืนท่ีท่ีมีความขัดแย้งระหว่างความฝันกับความเป็นจริงเมื ่อกาลเวลาล่วงเลย 

ผ่านไป จากวัยเยาว์สู่ผู้ใหญ่ ด้วยสถานภาพของเราที่แปรเปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นวิถีการใช้ชีวิต สังคม 

รวมถึงสภาพแวดล้อม เราจึงต้องเตรียมพร้อมเรียนรู้และรับมือกับไปมัน แต่ใช่ว่าเราจะสามารถรับมือ 

กับการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งทำให้เราเกิดความหวาดกลัวและกังวลกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น ภาพในอดีตในบาง 

ขณะวัยเยาว์ตอนที่เรามีชีวิตที่อิสระปราศจากซึ่งความกดดันเราใช้ชีวิตโลดแล่นราวกับรถไฟที่วิ่งอยู่บน

รางอย่างสนุกสนานโดยไม่มีจุดหมายปลายทาง และปรากฏขึ้นภายในความทรงจำ ทำให้เราโหยหา 

อดีตและอยากที่จะย้อนเวลา ก่อใหเ้กิดจินตการในการสร้างพื้นที่แห่งจินตภาพขึ้น แต่นั่นกลับทำให้เรา 

เกิดการยึดติดกับมันมากกว่าที่จะปล่อยวาง  ไม่พร้อมที่จะเรียนรู้และก้าวเดินต่อไปข้างหน้า สิ่งนี ้เอง 

ที่เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์ชุด“พื้นที่แห่งจินตภาพจากความทรงจำ” 

ด้วยเทคนิคภาพพิมพ์โลหะร่องลึก โดยใช้รูปแบบที่แสดงถึงจินตนาการผสมผสานกับของเล่น อันเป็น 

ตัวแทนของวัยเยาว์ในอดีตเป็นสัญลักษณ์ภายในผลงาน โดยของเล่นท่ีใช้น้ันคือ รถไฟ อันมีนัยยะถึงการ 

ใช้ชีวิตที่โลดแล่นอิสระ ปราศจากความกดดัน หากแต่ว่าของเล่นนั้นกลับโอบรัดเราเอาไว้ไม่ให้ไปไหน 

นั้นจึงทำให้ข้าพเจ้าก่อเกิดการตั้งคำถามและต้องการสะท้อนให้เห็นว่าชีวิตของเรานั้นจะปฏิเสธการ 

เผชิญหน้ากับการเปล่ียนแปลงตลอดไปได้หรือไม่ และเพ่ือกระตุ้นให้เราต้องเข้าใจ และหาทางออกให้ชีวิต 

ของตัวเราเอง 
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Abstract 
 

The space of imagination may be created in the same time as the space of 
memory that is hidden in the unconscious mind, creating a conflict between dreams 
and reality. As people grow up, we have to prepare ourselves and learn to handle 
things because our status life style, and society and environment changes. However 
we may not be able to handle all changes, making us feel fear and making us yearn 
for the past, as in childhood, we have freedom and live a life free from stress, like a 
train on a rail that joyfully rides on without any final destination. Therefore these past 
memories make us want to go back in time, and create an imaginary space, but in the 
same time it makes us cling to the past rather than moving on causing us to not be 
able to learn and move on in life. This became the inspiration of the set of artwork 
“Space of Imagine from Memories”, created using a toy train as the object to symbolize 
childhood, and also symbolizing a life of freedom and free from stress, however the toy 
envelopes the artist’s body leaving a question, if we could avoid the changes in life 
forever or that we have to find a solution for life. 
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กติตกิรรมประกาศ 

 
ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จได้ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษา  และคณาจารย์ทุกท่าน 

กราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐพล สุวรรณกุศลส่ง ที่กรุณารับเป็นที่ปรึกษา และเสียสละ 
เวลาในการให้คำช้ีแนะแนวทางในการสร้างสรรค์งานศิลปะ ทำให้ข้าพเจ้ามีความเข้าใจ และสามารถนำ 
ข้อดีข้อเสียมาปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ดีมากขึ้น อาจารย์ยังเป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือขัดเกลาศิลปนิพนธ์ 
เล่มนี้ให้บรรลุไปตามเป้าหมายที่ข้าพเจ้าตั้งไว้  

ขอขอบพระคุณ อาปุง เป็นอีกคนหนึ่งที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำเล่มศิลปนิพนธ์ 
ช่วยเสริมเติมแต่งภาษาในการเขียนเล่มให้ดูสละสลวย รวมไปถึงเป็นกำลังใจในเวลาท่ีข้าพเจ้ารู้สึกท้อใจ 
ให้ผ่านไปได้ด้วยดีเสมอ ขอขอบคุณเพื่อน ๆ นักศึกษาชั้นปริญญาตรีร่วมรุ่นทุกคนที่ช่วยให้การเรียน 
เป็นไปด้วยความสนุกสนาน ช่วยเหลือกันทำสิ่งที่มุงหวังให้สำเร็จด้วยแรงกายแรงใจอันแรงกล้า                

สุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณครอบครัวผู้เป็นแรงผลักดันที่สำคัญยิ่ง ในการศึกษาตลอด  
ชีวิตของข้าพเจ้า ทั้งด้านจิตใจที่คอยให้กำลังใจ คอยให้คำปรึกษามาโดยตลอด และด้านทุนทรัพย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



	 	ช 

คำนำ 
 

เอกสารฉบับนี้เป็นส่วนประกอบของผลงานศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ กลุ่มวิชา 
เอกภาพพิมพ์ ปีการศึกษา 2562 ของคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
โดยมีวัตถุประสงค์ในการเขียน เพื ่ออธิบายถึงขั ้นตอนและกระบวนการในการสร้างสรรค์ผลงาน 
ศิลปนิพนธ์ ตามหัวข้อเร ื ่อง“พื้นที่แห่งจินตภาพจากความทรงจำ  (Space of Imagine From  
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1 
 

 
 

บทที่ 1 
 

บทนำ 
 

มนุษย์ทุกคนล้วนมีพื้นที่ส่วนตัว (Personal Space) หรือพื้นที่ปลอดภัย (Safe Zone)                 
อาณาเขตแห่งความสุขที่เราได้สร้างขึ้นมา บางครั้งพื้นที่ส่นตัวอาจจะไม่ได้หมายความถึงขอบเขต 
ทางกายภาพเพียงอย่างเดียว แต่อาจรวมถึงการทำกิจกรรมอะไรบางอย่าง เช่น การฟังเพลง ดูหนัง 
กินข้าวกับครอบครัว การได้อยู่กับคนสนิทที่เราสบายใจ หรือสิ่งต่าง ๆ  ที่ทำแล้วก่อให้เกิดความรู้สึก 
ที่ดีต่อจิตใจ พื้นที่ส่วนตัวในความหมายของข้าพเจ้านั้น คือ ความรู้สึกและความเป็นอยู่ที่สบายใจ 
โดยปราศจากสภาวะอื่นแทรกเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นสภาวะความทุกข์ ความเครียด ความกดดัน 
ในพื้นที่ส่วนตัวเรามีความเป็นตัวของเราเองโดยไม่ต้องคิดสิ่งใดให้มากมาย รวมทั้งมีีความเป็นเด็กที่ 
ยังคงอยู่ในตัวเรา 

เม่ือคร้ันท่ียังเป็นเด็ก เราสามารถเล่นสนุกได้กับทุกส่ิงทุกอย่าง มีอิสระ ด้วยความไร้เดียงสา 
น้ันทำให้เราสามารถทำทุกอย่างได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงส่ิงอ่ืนใด แต่เม่ือเราเติบโตข้ึน ด้วยวุฒิภาวะท่ีมากข้ึน  
ภาระและหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบในแบบของผู้ใหญ่ ทั้งต่อตนเอง ต่อครอบครัว รวมไปถึงการ 
รับผิดชอบต่อสังคมก็มากขึ้น หากเปรียบย้อนกับช่วงวัยเด็กนั้นแตกต่างอย่างสิ ้นเชิง สิ ่งต่างๆที ่ 
เปลี่ยนไปตามกาลเวลาล้วนแล้วแต่เป็นส่ิงท่ีเราไม่สามารถคาดเดาได้ ก่อให้เกิดความหวาดกลัวต่อสิ่งที่ 
จะเกิดขึ้น อีกทั้งความคาดหวังของครอบครัวต่อสภาพแวดล้อม สังคม เหล่านั้นเองที่ส่งผลต่อสภาวะ 
ภายในจิตใจจนมาถึงปัจจุบัน 
 
ความเป็นมาและความสำคัญของการสร้างสรรค์ 

เมื่อกาลเวลาไม่เคยหยุดนิ่ง การเปลี่ยนแปลงมักเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเสมอ โดยที่เราไม่สามารถ 
คาดเดาและรับมือกับมันได้ดีในทุกเรื ่อง การเปลี ่ยนแปลงของช่วงวัยจากวัยหนุ ่มสู ่ว ัยผู ้ใหญ่ 
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบมากขึ้น ความเป็นจริงเริ่มคืบคลานเข้ามา การต้องย้ายจากพื้นที่ส่วนตัว 
ไปสู่พื้นที่ใหม่ การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ของสังคม คนรอบข้างและบริบทของสภาวะแวดล้อมโดยรอบ 
ล้วนเป็นสิ่งที่เราไม่คุ้นชินและต้องเผชิญกับมันสิ่งนี้เองทำให้ข้าพเจ้าเกิดความวิตกจริตหวาดระแวง 
ในการที่จะอยู่กับพื้นที่ใหม่ 

ความวิตกจริตหวาดระแวงท่ีกล่าวมาข้างต้นน้ันเอง ท่ีส่งผลต่อสภาวะภายในใจจิตของข้าพเจ้า 
โดยก่อให้เกิดภาวะการมองเห็นคุณค่าในตัวเองต่ำลง หรือศัพท์ในทางจิตวิทยาที่ว่า Low Self-Esteem  
ซึ่งภาวะนั้นเองทำให้เกิดผลกระต่อร่างกายและจิตใจ เกิดความรู้สึกเกลียดตัวเอง รู ้สึกไร้ค่า ไม่มี 
ความมั่นใจในตัวเองในการที่จะดำเนินชีวิตภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงใหม่ และเกิดการ 
ปฏิเสธต่อต้านภายในจิตใจขึ้น 
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วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 
 1. เพ ื ่อสร้างผลงานที ่สามารถแสดงออกความรู ้ส ึกความคิดตามทัศนคติเฉพาะตน 

 เป็นการระบายความรู้สึกอึดอัดภายในจิตใจ ความรู้สึกกดดัน ความวิตกจริตหวาดระแวง  
 ซึ่งเกิดจากการเปล่ียนแปลงในชีวิต 

2. เพื่อเตือนสติตนเองและผู้คนในสังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าใจตัวเอง และ 
                หาทางออกเมื่อเผชิญกับปัญหา 

3. เพ่ือค้นหาการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบเฉพาะของตน ด้วยเทคนิคกระบวนการภาพพิมพ์ 
                โลหะร่องลึก (Intaglio) 
 
แนวความคิดในการสร้างสรรค์ 

การเปลี่ยนแปลงในอนาคตเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกคน ทำให้ทุกคนต้องเรียนรู้และปรับตัว 
ตามสัญชาติญาณเพื่อการอยู่รอด หลายคนสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้แต่ไม่ใช่ทุกคน 
ที่จะสามารถรับมือและผ่านไปได้ด้วยดีสำหรับบางคน รวมถึงข้าพเจ้าที่รู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงใน 
อนาคตนั้นเป็นเรื่องที่ไม่สามารถคาดเดาได้ ก่อให้เกิดความหวาดระแวง วิตกจริต ต่อต้านปฏิเสธกับ 
การที่ต้องเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และทำให้หวนนึกถึงพื้นที่ส่วนตัวในจินตนาการที่ข้าพเจ้า 
สร้างข้ึนจากจิตใต้สำนึกเพ่ือเป็นเคร่ืองมือท่ีทำให้รู้สึกสบายใจ ส่ิงน้ีทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ 
ผลงานภาพพิมพ์โลหะร่องลึก โดยใช้ภาพรูปร่างตนเอง (Figure) ในลักษณะท่าทางต่าง ๆ 
แสดงออกถึงความรู ้ส ึกทุกข์ ความอึดอัด กดดัน มาประกอบกับสัญลักษณ์ต ่าง ๆ เช่น 
ของเล่นแสดงแทนความรู้สึกเป็นเด็กท่ียังคงอยู่ในใจ และวัตถุอ่ืน  ๆ ท่ีสามารถส่ือถึงอารมณ์ความรู้สึกในขณะน้ัน 
ภาพตนเองและวัตถุเชิงสัญลักษณ์อยู่ในบรรยากาศพ้ืนท่ีตามจินตนาการ หรือพ้ืนท่ีส่วนตัวท่ีสร้างข้ึนใหม่  
แสดงออกถึงเร่ืองราวความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นกับเราในขณะช่วงเวลานั้น ๆ และเป็นการตั้งคำถามกับตนเอง 
ถึงชีวิตในอนาคตว่าจะปฏิเสธการเผชิญหน้ากับการเปล่ียนแปลงตลอดไปได้หรือไม่ เราต้องทำความเข้าใจ 
และหาทางออกอย่างไร 
 
ขอบเขตของการสร้างสรรค ์

ในการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ในชุดนี้ ข้าพเจ้าได้กำหนดขอบเขตของการทำงานทั้งเนื้อหา 
รูปแบบ และเทคนิค ให้สอดคล้องกับแนวความคิดไว้ดังนี้ 

 
1. ด้านเนื้อหา  
แสดงออกถึงความรู ้ส ึกของตนเองที ่ เป ็นทุกข ์ มีความเคร ียด ความอ ึ ดอ ั ด ใ จ 
ความกดดันและความว ิตกจร ิตหวาดระแวง ซึ ่งเก ิดข ึ ้นจากการเผช ิญหน้าก ับ 
ความเปล่ียนแปลงของชีวิต การเปลี่ยนแปลงของสังคม คนรอบข้าง การต่อต้านปฏิเสธ 
หนีปัญหาช่ัวขณะ โดยการหวนนึกย้อนถึงพื ้นที ่ส ่วนตัวที ่สร้างขึ ้นจากจิตใต้สำนึก  
เพื ่อเป็นการป้องกันตัวเองจากการเปลี่ยนแปลง 

2. ด้านรูปแบบ  
เป็นการนำเสนอผลงานภาพพิมพ์ สองมิติท่ีมีลักษณะเป็นรูปธรรมท่ีมีการถ่ายทอดเร่ืองราว 
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ความรู ้ส ึก โดยใช้ภาพรูปร่างของตนเอง (Figure) ที ่แสดงล ักษณะท่าทางต ่าง ๆ  
แสดงออกถึงความรู้สึกทุกข์ ความอึดอัด กดดัน มาประกอบกับสัญลักษณ์ต่าง ๆ  
เช่น ของเล่นท่ีแสดงถึงความเป็นเด็กท่ียังคงอยู่ในจิตใจ และภาพตนเอง และวัตถุเชิงสัญลักษณ์ 
อยู่ในบรรยากาศพ้ืนท่ีตามจินตการหรือพ้ืนท่ีส่วนตัวที่สร้างขึ้นใหม่ 

3. ด้านเทคนิค  
น ำ เ สนอด ้ ว ย ก า ร ส ร ้ า ง ส ร ร ค ์ ผ ล ง า นภ าพพ ิ มพ ์ โ ล ห ะ ร ่ อ ง ล ึ ก  ( Intaglio) 
โดยใช้เทคนิคการกัดกด (Etching)  

 
วิธีการศึกษา 

1. ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึก 
2. ศึกษาหาข้อมูลทางเทคนิคและข้อมูลผลงานศิลปินที่มีความคล้ายคลึงทั้งในแนวความคิด 
และรูปแบบการแสดงออก 

3. รวบรวมข้อมูล นำมาวิเคราะห์ สังเคราะห ์
4. สร้างสรรค์ผลงานด้วยการร่างภาพร่าง (Sketch) ด้วยการถ่ายภาพและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
จำนวนหลายช้ิน แล้วเลือกแบบร่างท่ีต้องการ และขยายงานจริงตามแนวทางที่ได้ร่างภาพ 
ไว้ รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาขณะปฏิบัติจริง 

5. สร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิคภาพพิมพ์โลหะร่องลึก 
6. วิเคราะห์และพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค ์

  
แหล่งข้อมูล 

1.  ศึกษาจากภาพถ่ายบุคคล 
2.  ผลงานศิลปะของศิลปินที่ทำงานในรูปแบบและแนวความคิดที่ใกล้เคียงกัน 
3.  สูจิบัตรนิทรรศการแสดงศิลปะต่าง ๆ รวมไปถึงหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
4.  ข้อมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ต่าง ๆ  
อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำศิลปนิพนธ ์
- เครื่องคอมพิวเตอร์ 
- แท่นพิมพ์เอทชิ่ง (Etching press) 
- แท่นกลิ้งหมึก (Ink stab) 
- หมึกพิมพ์เอทชิ่ง (Etching ink) 
- ลูกกลิ้งยาง (Brayer roller) 
- แผ่นทองแดง (Copper plate) 
- กระดาษพิมพ์ฟาบริอาโน (Fabriano) 
 - เกรียงปาดสี (Scraper) 
- กระดาษปรู๊ฟ (Newsprint) 
- กระดาษไข (Tracing Paper) 
- วานิชดำ TOA (Black Vanish) 
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- น้ำมันสน (Turpentine) 
- ทินเนอร์ (Thinner) 
- เข็ม (Needle) 
- เทปกาว 
- เทปกาวน้ำ 
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บทที่ 2  
 

ข้อมูลที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 
 

ในการสรรค์สร้างผลงานศิลปะแรงบันดาลใจถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมผลักดันให้เกิด
กระบวนการทางความคิด ความสร้างสรรค์ และการตอบสนองต่อความต้องการทางอารมณ์ ความรู้สึก 
เหล่านี้ล้วนได้รับอิทธิพลจาก ประสบการณ์ สภาพแวดล้อม สังคม ธรรมชาติ ครอบครัว ความเชื่อ 
วัฒนธรรม  หล่อหลอมความเป็นปัจเจกของผู้สร้างสรรค์ โดยเฉพาะจากประสบการณ์และความรู ้ส ึก 
น้ีเองท่ีทำให้ผู้สร้างสรรค์ได้รับรู้และเข้าใจอย่างย่ิิง นั้นจึงเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 
ขึ้นไม่ว่าจะศิลปินท่านใดก็ตาม รวมถึงตัวข้าพเจ้าเอง 
 
ที่มาของแนวความและแรงบันดาลใจ 

การเปล่ียนแปลงเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนกับทุกคน ไม่มีใครไม่เคยเผชิญกับการเปล่ียนแปลง เราทุกคน 
บนโลกล้วนมีความแตกต่างกัน บางคนเม่ือพบกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับชีวิตเขาเหล่าน้ันสามารถเข้าใจ 
และรับมือกับมัน ปรับตัวอยู่กับมันได้ โดยที่จิตใจและกายพร้อมที่จะเดินทางค้นพบสิ่งใหม่เสมอ โดย 
ไม่หวั่นกลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นในภายภาคหน้า แต่ทว่าบางคนเมื่อพบกับการเปลี่ยนแปลง เขาเหล่านั้น 
ไม่สามาถยอมรับและรับมือกับมัน เลือกที่จะยึดติดและไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลง ยามเมื่อถึงเวลานั้น 
ความไม่สมหวัง ไม่เป็นดั่งที่คิด กลับเป็นคมดาบที่คอยจะเฉือนจิตใจผู้คนเหล่านั้นจิตใจอ่อนไหว  
หมดกำลังใจ เหล่านี้หากสะสมอยู่ภายในจิตใจ จะทำให้เกิดความรู้สึกถึงความไม่มั ่นใจในตัวเอง 
ความเชื่อมั่นในตัวเองที่จะก้าวไปสู่จุดใหม่นั้นหายไป 

ข้าพเจ้านั้นมีความรู้สึกถึงความไม่กล้าเผชิญหน้าต่อการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของตนเอง 
โดยมีความรู้สึกที่อยากจะคงสถานภาพของวัยเยาว์ไว ้ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทำให้รู้จักกับคำว่าความสุข  
ความอิสระที่เกิดขึ้นกับชีวิต การที่ชีวิตไม่จำเป็นต้องแบกรับภาระเอาไว้ ใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ตามที่เรา 
ปรารถนา ไร้ซึ่งกฎเกณฑ์มาบีบบังคับ หรือตีกรอบกำหนดมัน และนั้นเองที่ทำให้ข้าพเจ้ามีความรู้สึก 
ยึดติดกับช่วงเวลานั้น โดยเมื่อถึงเวลาของการเปลี่ยนแปลง ข้าพเจ้ามีความรู้สึกหวาดกลัวต่ออนาคต 
ท่ีจะมาถึง โดยมันเร่ิมก่อตัวข้ึนภายในจิตใจ กัดกิน เฉือดเฉือน ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกหมดกำลังใจและนั้นเอง 
ท่ีทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกถึงความไม่เช่ือม่ันในตัวเองท่ีจะก้าวออกไปเผชิญต่อความเปล่ียนแปลง การสร้างพื้นที่ 
หนึ่งขึ้นมาโดยแทนค่ามันด้วยความทรงจำครั้นยังเยาว์วัยก็ไม่ต่างจากสร้างโล่ขึ้นมาป้องกันการเปลี่ยน 
แปลง ความทรงจำที่เต็มไปด้วยสิ่งที่ผูกพันในวัยเด็ก ล้วนมีอิทธิพลต่อรูปแบบและความคิดในงาน 
สร้างสรรค์ศิลปะของข้าพเจ้า 
 
1.อิทธิพลทางทฤษฏีจิตวิทยา 
       การเปลี่ยนแปลงของกาลเวลา ก่อให้เกิดวิวัฒนาการต่างๆทางความคิดของมนุษย์ นำมาซึ่งการ 
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เกิดทฤษฏี องค์ความรู้ไม่รู้จบ นำไปสู่การประดิษฐ์คิดค้น การค้นพบหรือพิสูจน์ 
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สัณนิฐานที่เคยเป็นข้อถกเถียงมาก่อนในอดีต หรือแม้กระทั่งการทำความเข้าใจสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็น 
ทฤษฏีวิวัฒนาการ (Theory Of Evolution) ของชาร์ล ดาร์วิน (Charles Darwin ,1809-1882) กับ 
การพบความจริงท่ีว่ามนุษย์น้ันเป็นเพียงสัตว์ท่ีมีวิวัฒนาการไม่แตกต่างจากสัตว์ต่าง ๆ บนโลก หรือการ 
ศึกษาด้านจิตวิเคราะห์ของซิกมุนต์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud , 1856-1939) ที่ว่ามนุษย์ไม่ได้เป็นสัตว์ 
ที่มีเหตุผล ดังที่พวกเขาเคยเชื่อหรือเป็น แต่มนุษย์ถูกควบคุมด้วยพลังแห่งจิตไร้สำนึกซ่อนเร้นอยู่ภาย 
ในจิตใจของตนเอง1(ยศ สันตสมบัติ ,2542,28) 

       ซิกมุนต์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud)  นักจิตวิเคราะห์ ผู้บุกเบิกก่อให้เกิดทฤษฏีจิตวิเคราะห์ขึ้น 
ในช่วงศตวรรษที่ 19 โดยซิกมุนต์ ฟรอยด์นั้นเป็นจิตแพทย์เชื้อสายยิว เกิดเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม ค.ศ. 
1856 ณ เมืองฟรายเบิร์ก แคว้นโมราเวีย ในจักรวรรดิออสโตร-ฮังกาเรียนเมื่ออายุได้17 ปีเขาสอบเข้า 
ศึกษาต่อวิชาแพทยศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยแห่งกรุงเวียนนา ภายหลังเขาเรียนจบก็ได้ศึกษาค้นคว้าต่อ 
ทางด้านเซลล์สมองและไปศึกษาเกี่ยวกับโรคทางสมองและประสาทที่กรุงปารีสกับ มาร์แตร์ ชาร์โกต์ 
(Jean-Martin Charcot) ผู้เป็นผู้เช่ียวชาญท่ีมีช่ือเสียงในยุโรปขณะน้ัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้าน ฮิสทีเรีย 
 (Hysteria) และเทคนิคการรักษาอาการทางประสาทด้วยการสะกดจิต (Hypnotism) ความเข้าใจท่ีฟรอยด์ 
ได้รับจากชาร์โกต์ ทำให้เขาหันมาสนใจค้นคว้าเร่ือง "จิตไร้สำนึก” และ“ความเก็บกด” ของมนุษย์ในเวลา 
ต่อมา เมื่อกลับมายังกรุงเวียนนา เขาตัดสินใจทำงานเป็นแพทย์ทางด้านสมองและประสาท   และ 
แต่งงานกับมาร์ธา เบิร์นเนย์ จนมีลูกด้วยกันถึง 6 คน  

 

 
ภาพที่ 1 ซิกมุนต์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud , 1856-1939)  

ที่มา : Wikipedia , Sigmund Freud , accesed  November 2019, available from http:// 
en.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud 

                                                
1 ยศ สันตสมบัติ , ฟรอยด์ และการพัฒนาการของจิตวิเคราะห์ : จากความฝันสู่ทฤษฏีสังคม 

,พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,2542 ) , 28. 
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ฟรอยด์ได้ค้นพบว่า ความยากลำบากท่ีคนไข้ต้องประสบในการเล่า หรือระบายความในใจเก่ียว 

กับเหตุการณ์หรือประสบการณ์ในอดีตของตน เป็นเพราะมีกระบวนการ “ต่อต้าน” (Ressitance)  

เกิดขึ้นในจิตใจของผู้ป่วย จากการต่อต้าน ฟรอยด์ได้ค้นพบกระบวนการ  “เก็บกด” ซึ่งเป็นกระบวน 

การที่จิตไร้สำนึกของมนุษย์ซ่อนเร้นปิดบังความรู้สึก และความทรงจำที ่เจ็บปวดในอดีตเอาไว้  

(ยศ สันตสมบัติ ,2542,10)  และนั้นเองที่ทำให้ฟรอยด์ได้ศึกษาวิเคราะห์จิตใจของมนุษย์  เขาไม่เชื่อว่า 

มนุษย์เป็นส่ิงมีชีวิตท่ีตัดสินใจอย่างมีเหตุผล และเป็นผู้กำหนดชีวิตของตนเอง เน่ืองจากประสบการณ์ส่วน 

ใหญ่ของชีวิต อารมณ์ ความเชื่อ ความรู้สึกและแรงขับที่เป็นรากฐานของประสบการณ์ถูกเก็บไว้ภาย 

ในจิตไร้สำนึกที่ซึ่งจิตท่ีรู้ตัวหรือจิตสำนึกไม่สามารถเข้าถึงได้ แต่ส่วนที่ควบคุมไม่ได้นี้กลับมีอิทธิพลต่อ 

พฤติกรรมและบุคลิกภาพของมนุษย์อย่างมากที่สุด ในขณะที่จิตสำนึกที่มนุษย์เข้าถึงได้ถือเป็นเพียง 

ส่วนน้อยในภาพรวมของจิตของบุคคลเท่านั้น โดยมีคำกล่าวว่า เมื่อเราตัดสินใจเลือกกระทำบางอย่าง 

ด้วยตัวเอง จริงๆ แล้วจิตไร้สำนึกได้ตัดสินใจให้เราไปก่อนหน้านั้นแล้วประมาณ 2-3 วินาที ไม่ใช่เรา 

ผู้รู้ตัวที่เป็นผู้ตัดสินใจ2 

1.1ระดับของจิตสำนึก(Levels of conscious) 

              จากการศึกษาวิเคราะห์จิตใจมนุษย์ ทำให้เขาได้เข้าใจ และแบ่งจิตของมนุษย์ของเป็น  

3 ระดับ ได้แก่ จิตสำนึก (conscious) , จิตก่อนสำนึก (preconscious) และจิตใต้สำนึก (unconscious) 

 โดย 

ระดับที่ 1 จิตสำนึก  - ความรู้สึก และประสบการณ์ที่บุคคลตระหนักรู้ในทุกช่วงของเวลา  

เป็นส่วนที่รับรู้ความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมของตนเอง ใช้เหตุผล ทำงานประสานกับประสาท 

สัมผัสทั้งห้า และเป็นเพียงส่วนเล็กน้อยของสิ่งที่ประกอบขึ้นเป็นบุคคล เป็นสภาพที่รู้ตัวว่าคือใคร 

อยู่ที่ไหน ต้องการอะไร แสดงพฤติกรรมออกไปตามหลักเหตุผล สอดคล้องกับหลักความเป็นจริง  
( Principle of reality ) (สุภวรรณ พันธ์จันทร์ ,ม.ป.ป.) 

ระดับท่ี 2 จิตก่อนสำนึก - เป็นส่วนของจิตท่ีอยู่ใต้พ้ืนผิวของจิตสำนึกโดยตรง ซึ ่งความรู ้และ 

ประสบการณ์บางอย่างถูกเก็บกดหรือฝังไว้ ทำให้ไม่ปรากฎให้เห็นในจิตสำนึก ความทรงจำต่อเหตุการณ์ 

และประสบการณ์ที่สามารถหวนคืนกลับมาได้ง่าย เมื่อมีเหตุการณ์เพียงเล็กน้อย มากระตุ้น รูปแบบ 

ของจิตก่อนสำนึกจะเป็นสะพานจากจิตสำนึกในจิตใจไปหาจิตใต้สำนึกที่มีส่วนใหญ่มากที่สุด ที่ทำหน้า 

ที่เหมือนกับที่เก็บความทรงจำและอารมณ์ที่เจ็บปวดชอกช้ำ ซ่ึงถูกจิตสำนึกผลักออกไปยกตัวอย่างเช่น  

                                                
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ณัฐนนต์ สิปปภากุล, ซิกมันด ์ฟรอยด์ : บิดาแห่งจิตวิเคราะห์, เข้าถึงเมื่อ  

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562,เข้าถึงได้จาก https://art-culture-academy2.blogspot.com/2012/09/003.html 
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เหตุการณ์ท่ีถูกลืมจากการทำร้ายหรือสร้างความทรมานในช่วงวัยเด็ก และกลายเป็นความต้องการและ 

แรงจูงใจที่บุคคลไม่รู้ตัว ซึ่งแสดงออกมาผ่านความคิดและพฤติกรรมของบุคคล 

ระดับท่ี 3 จิตใต้สำนึก - เป็นส่วนท่ีใหญ่ท่ีสุดของภาพรวมของจิต แต่มีอิทธิพลกับพฤติกรรมและ 

บุคลิกภาพอย่างสูงสุด สิ่งที่ถูกเก็บกดไว้ในขณะที่ยังมีสติ ไม่สามารถแสดงออกได้ อาจเป็นเพราะ 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี จารีตฯลฯ จึงเป็นหน้าท่ีท่ีสำคัญท่ีสุดของนักจิตวิทยา ซ่ึงสามารถทำได้โดยการ 

แปลและวิเคราะห์จากความฝันท่ีแสดงภาพในความฝัน ซ่ึงเป็นตัวแทนของความต้องการ ความปรารถนา  

หรือความขัดแย้งของจิตใต้สำนึก ซ่ึงรูปแบบของจิตใต้สำนึก น้ันอาจจะแสดงออกมาในรูปแบบของความฝัน  

การพล้ังหลุดคำพูด อาการกลัว หรือ ความเพ้อฝัน (สุภวรรณ์ พันธ์จันทร์ ,ม.ป.ป.) 

 

 
ภาพที่ 2 Freud’s View of the Human Mind : The Mental Iceberg 

ที่มา : Researhgate , accesed  November 2019, available from 
https://www.researchgate.net/figure/Freuds-iceberg-model-of-unconscious-pre-

conscious-and-conscious-levels_fig1_259524711 
 

       1.2กลไกป้องกันตนเอง(Defense Mechanisms) 

การปรับตัวโดยการใช้กลไกป้องกันตัวเอง เป็นการปรับตัวรูปแบบหนึ่งที่ปกป้องมนุษย์ให้ 

พ้นจากความเครียด ความกังวลใจ ความคับข้องใจ ความขัดแย้งในใจ ในขณะนั้น เป็นกลไกทางธรรมชาติ 

ที่มนุษย์ได้จากประสบการณ์ และนำมาใช้โดยไม่รู้ตัว  วิไลวรรณ ศรีสงคราม และคณะ (2549)ได้ให้ 

ความหมายของการปรับตัว (adjustment) ว่าหมายถึงความพยายามของบุคคลในการที่จะหาวิธีลดจาก 

ความตึงเครียดทางอารมณ์ ซ่ึงเกิดจากความไม่สมปรารถนาในส่ิงท่ีตนหรือสังคมแวดล้อมคาดหวัง ท้ังยัง 
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เก่ียวข้องกับการปรับพฤติกรรมต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและปัญหา ซึ่งความพยายาม 

ดังกล่าวมีจุดประสงค์เพ่ือให้มีความสามารถในการดำเนินชีวิต โดยสาเหตุท่ีก่อให้เกิดการปรับตัว เกิดจาก 

การที่บุคคลมีความต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แล้วไม่สามารถบรรลุถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือบรรลุได้ช้ากว่าที่ 

คาดหวัง ในสภาพแบบน้ีบุคคลลจะเกิดความกดดันทางจิตใจ หากบุคคลไม่สามารถปรับตัวหรือลดความ 

คาดหวังทางจิตให้หมดไปด้วยวิธีท่ีเหมาะสม อาจทำให้บุคคลเกิดปัญหาทางสุขภาพจิตตามมาได้ โดยสาเหตุ 

ท่ีทำให้เกิดการปรับตัวสามารถ แสดงออกได้แผนผังตามภาพท่ี 3  

 

 

 

 

ภาพที่ 3 สาเหตุที่ทำให้เกิดการปรับตัว  

ที่มา : วิไลวรรณ ศรีสงคราม และคณะ,2549, accessed November 2019 , available from  

จิตวิทยาทั่วไป (GENERAL PSYCHOLOGY) 

 

และยังมีแรงผลักดันท่ีเป็นสาเหตุท่ีทำให้มนุษย์เกิดการปรับตัวอีก 2 อย่างคือ (ชูทิตย์ปานปรีชา,2551,499)  

อย่างที่หนึ่งคือสิ่งเร้าภายใน เป็นความต้องการทางใจ ซึ่งมีอยู่ในตัวบุคคล ได้แก่ ความรัก ความอบอุ่น   

ความปลอดภัย ความสำเร็จในชีวิต ทำให้บุคคลต้องมีการปรับตัว เพ่ือไปสู่เป้าหมายท่ีต้องการ และอย่าง 

ท่ีสองคือส่ิงเร้าภายนอก เป็นความต้องการของสังคมและสภาพแวดล้อม อันได้แก่ วัฒนธรรม ประเพณี 

ค่านิยม ศาสนา กฎระเบียบของสังคม ครอบครัว ทำให้บุคคลต้องปรับตัวเพื่อตอบสนองความต้องการ 

ต่าง ๆ และอยู่ได้โดยไม่มีความกดดันทางจิตใจ 

              ซ่ึงการปรับตัวน้ันมีจุดมุ่งหมายท่ีสำคัญอยู่ 2 อย่างคือ (กันยา สุวรรณแสง,2533,64) ปรับตัว 

เพื่อเอาชนะสิ่งแวดล้อมหรือปัญหาเพื่อถ่วงดุลสิ่งที่ตนเองยังขาดอยู่ และการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับ 

สิ่งแวดล้อมหรือปัญหา เมื่อไม่สามารถเอาชนะได้จึงปรับตัวให้สอดคล้องตามสิ่งแวดล้อมและปัญหา 

นั้นเพื่อรักษาสมดุลไว้ โดยกระบวนการปรับตัวสามารถแบ่งได้ 2 ลักษณะดังนี้  

                   1. การปรับตัวที่สมบูรณ์ หรือการปรับตัวแบบบูรณาการ(Intergrating Adjustment)  

เป็นลักษณะการปรับตัวเมื่อเราเผชิญกับสภาพปัญหาหรืออุปสรรค แล้วสามารถแก้ไขปัญหาหรือขจัด 

อุปสรรค์น้ันได้  โดยไม่มีความขุ่นหมองใจเหลืออยู่ การปรับตัวลักษณะน้ีบางคร้ังปัญหาที่เกิดขึ้นอาจจะ    

ไม่ได้รับการแก้ไขจนเสร็จส้ิน หากแต่บุคคลที่เผชิญกับปัญหาสามารถยอมรับสภาพปัญหาและทำใจได้  

พร้อมปรับสภาพความคิดความรู้สึกน้ันได้ 
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                   2. การปรับตัวแบบไม่สมบูรณ์ หรือการปรับตัวท่ีบุคคลไม่สามารถเผชิญกับปัญหา หรือไม่ 

สามารถแก้ไขปัญหานั้นได้ บางครั้งบุคคลอาจจะมีวิธีคลายความตึงเครียดลงได้ แต่ยังมีความไม่สบาย 

ใจหลงเหลือ การปรับตัวลักษณะน้ีเองท่ียังคงก่อให้เกิดความทุกข์ใจ ซ่ึงถือว่าเป็นการปรับตัวที่ไม่สมบูรณ์  

จึงจำเป็นต้องอาศัยกลไกป้องกันตนเอง (Defense Manchanicisms) มาเพื่อช่วยให้เกิดการผ่อนคลาย 

หรือลดความตึงเครียดลง(วราวรณ์ ตระกูลสฤษดิ์,2544.อ้างใน ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์,2533,3) 3 

เนื่องจากผลงานศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้าชุดนี้ ได้พูดถึงชีิวิตในช่วงเวลาที่กำลังเผชิญกับการ 

เปลี่ยนแปลงจากสถานะวัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่ ความไม่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงอันนำไปสู่การต่อต้านขึ้น 
ด้วยกระบวนของการจิตไร้สำนึกที่สร้างกลไกป้องกันขึ้นมา ทำให้นึกย้อนอดีตถึงช่วงเวลาที่ยังเป็นเด็ก  
ความสนุก ความอิสระท่ีได้ใช้ชีวิตในช่วงเวลาอดีต ก่อเกิดการสร้างจินตนาการเป็นพ้ืนท่ีข้ึนมา เป็นพ้ืนท่ีท่ี 
รู้จักกันว่า “พื้นที่ปลอดภัย หรือSafe Zone” ข้อมูลที่ได้ศึกษาข้างต้นจึงมีประโยชน์ต่อข้าพเจ้าในการ 
สร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ขึ้น การนำเอาทฤษฏีมาใช้ในการเป็นข้อมูลส่งเสริมให้ผลงานชิ้นนี้เติมเต็มและ 
สมบูรณ์มากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นภายในจิตใจและแสวงหาทางออกแกตนเอง  
 
2.อิทธิพลทางศิิลปกรรม 

อิทธิพลทางศิลปะ เป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลในการสร้างสรรค์ผลงาน 
ศิลปะของศิลปินท่ัวไป รวมถึงตัวข้าพเจ้าเอง โดยอิทธิพลท่ีส่งผลต่อข้าพเจ้ามากท่ีสุดคือ ศิลปะแนวเหนือ 
ความจริง (Surrealism) โดยเป็นศิลปะท่ีมีเอกลักษณ์โดยการนำเสนอเร่ืองราวเหนือธรรมชาติ ถ่ายทอดส่ิงท่ี 
อยู่ในความฝัน จิตใต้สำนึก ผสานกับความจริง กระตุ้นก่อให้เกิดจินตนาการ โดยศิลปะแนวเหนือความจริงน้ัน 
มีการพัฒนาต่อจากศิลปะลัทธิดาด้า ซ่ึงให้ความสำคัญกับความสำคัญของมนุษย์เป็นอย่างมาก การท่ีเรามี 
ความรู้สึกเช่นไร ควรท่ีจะแสดงออกมาทันที ไม่ควรจะท่ีจะกักเก็บมันไว้ เช่ือในการแสดงออกของตัวตนภายใน 
หรือจิตใต้สำนึก ความเสรีในการแสดงออกน้ันไม่มีขอบเขตก้ันกำหนด โดยช่วงกำเนิดลัทธิเหนือความจริง 
ระยะแรกน้ันได้มีการศึกษาแนวความคิดของ ซิกมันด์ ฟรอยด์(Sigmund Freud)  โดยผู้ก่อต้ัง อองเดร เบรอตง 
(André Breton) ผู้นำลัทธิและผู้ท่ีช่ืนชอบในตัวของซิกมันด์ ฟรอยด์ ผลงานจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ ถือว่า 
เป็นแนวทางหลักในการยึด สู่การสร้างสรรค์ผลงานของศิลปะแนวเหนือความจริง หากเปรียบงานศิลปะเป็น 
เหมือนทางไปสู่โลกของความฝันฟรอยด์ได้แสดงออกทัศนคติถึงงานศิลปะไว้ว่า เป็นการตอบสนองความปรารถนา 
ภายในจิตใจท่ีเกิดจากความขัดแย้งในการทำงานของสภาวะจิต ได้แก่ เร่ืองพฤติกรรมท่ีไร้เหตุผล ความก้าวร้าว 
ความปรารถนาทางเพศ โดยเป็นการตอบสนองในจิตใต้สำนึก ในขณะที่ความเป็นนั้นไม่อาจจะเป็นไปได้  
ดังน้ันการสร้างสรรค์ผลงานออกมาจึงเป็นการทดแทนส่ิงท่ีปรารถนา เป็นพลังในการผลักดันให้มนุษย์ 

                                                
3 พีธะกัญญ ์สุขโพธารมณ์ - ปรัศนีย ์เกศะบุตร ,การปรับตัวโดยการใช้กลไกป้องกันตนเอง(Adjustment 

by Defense Mechanisms)  ,เข้าถึงเมื่อ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562,เข้าถึงได้จาก https://art-culture-
academy2.blogspot.com/2012/09/003.html 
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สรรค์สร้างผลงานที่เต็มไปด้วยความเพ้อฝัน อารมณ์ ความรู้สึกที่ถูกกดเก็บทับไว้ในจิตใจ โดยที่ 
ศิลปะแนวเหนือความจริง(Surrealism) เป็นกลุ่มท่ีแสดงออกอย่างเห็นได้ชัดต่อส่งท่ีฟรอยด์คิด ท้ังวิธีคิดและ 
แนวทางสร้างท่ีออกมาจากจิตใต้สำนึก  จากการกระตุ้น  ความหมายท่ีผิดแปลก ความหวาดกลัว ความรุนแรง 
ความแปลกประหลาด น่าพิศวง มีลัษณะของการอุปมาอุปมัย โดยไม่มีการคำนึงถึงเหตุผลเพียงเพ่ือปล่อยท่ี 
ถูกเก็บกดไว้นั้นเอง4 ซึ่งผลงานของข้าพเจ้านั้นได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะแนวเหนือความจริง 
แสดงออกด้วยจินตนาการ และความเพ้อฝันผ่านทัศนคติ ด้วยรูปแบบที่มีความน่าสนใจผสมผสานกับ 
ความรู้สึกของข้าพเจ้า ได้นำเอาหลักการเหล่านี้มาใช้เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน 
และผลงานศิลปินในกลุ่มเหนือความจริงท่ีมีอิทธิพลต่อผลงานข้าพเจ้าดังน้ี  

เรเน่ มากริตต์ (René Magritte) ศิลปินชาวเบลเย่ียม เรเน่ เกิดวันท่ี 21 พฤศจิกายน ค.ศ. 1898  
และเสียชีวิตเม่ื่อ วันท่ี 15 สิงหาคม ค.ศ. 1967 เขาเป็นจิตรกรท่ีมีช่ือเสียงในลัทธิแนวเหนือความจริง 
(Surrealism)  เรเน่ เร่ิมเรียนรู้การวาดภาพต้ังแต่เขาอายุ 12 ปี โดยเขาได้เรียนท่ี Académie Royale des  
Beaux-Arts ท่ีเมืองหลวงของเบลเย่ียม และเม่ือเขาได้เติบโตข้ึนก็ได้เป็นหน่ึงในจิตรกรท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในโลก 
คนหนึ่ง กับผลงานจิตรกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความแปลกประหลาดและแฝงไปด้วยความลึกซึ้งของเขา 
ผลงานของเขามีรายละเอียดอันโดดเด่นเหนือความธรรมดา ในตัวงานของเขาอาจจะเห็นได้เพียงแค่ในความฝัน 
เท่าน้ัน อธิเช่นภาพ Not to Be Reproduced ,1937 (ภาพท่ี 4) ภาพวาดชายใส่สูทท่ียืนหันหน้าให้กับกระจก 
แต่ว่าภาพสะท้อนท่ีอยู่ในกระจกน้ันกลับไม่ได้สะท้อนกลับมาตามความเป็นจริง ภาพในปรากฎในกระจกเป็น 
ภาพท่ีผู้ชายก็หันหลังให้เช่นกัน หรือภาพ Time Transfixed ,1938(ภาพท่ี 5) ภาพรถไฟเคริ่ืองจักรไอน้ำ 
กำลังแล่นออกจากเตาพิงไฟในห้อง หรือภาพ The Castle of the Pyrenees ,1959 (ภาพที่ 6) 
ในโลกแห่งความจริง ก้อนหินนั้นมีมวลน้ำหนักที่มากไม่สามารถลอยตัวได้ แต่ทว่าในความของเรเน่นั้น 
ก้อนหินขนาดใหญ่ยักษ์กลับลอยอยู่กลางอากาศอย่างสบายและยังมีปราสาทอยู่ด้านบนน้ันอีก 

 
 
 

                                                
4 สมชาติ มาพันธ์ศรี, เซอร์เรียลิสม์ศิลปะเหนือจริงกับทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด,์ (2540), 67-70. 
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ภาพที่ 4  ภาพอิทธิพลที่ได้รับจากศิลปกรรม 

René Magritte , Not to be Reproduced , 1937,Oil on Canvas, 81.3 cm x 65 cm   

ที่มา : René Magritte , accesed  November 2019, available from 
https://www.renemagritte.org/not-to-be-reproduced.jsp 

 

 
ภาพที่ 5  ภาพอิทธิพลที่ได้รับจากศิลปกรรม 

René Magritte , Time Transfixed, 1938, Oil on Canvas, 147 cm x 99 cm   

ที่มา : René Magritte , accesed  November 2019, available from 
https://www.renemagritte.org/time-transfixed.jsp# 
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ภาพที ่6  ภาพอิทธิพลที่ได้รับจากศิลปกรรม 

René Magritte , The Castle of the Pyrenees , 1959, Oil on Canvas, 200 cm x 145 cm   

ที่มา : René Magritte , accesed  November 2019, available from 
https://www.renemagritte.org/images/paintings/the-castle-of-the-pyrenees.jpg 

 
โดยข้าพเจ้าช่ืนชอบศิลปิน René Magritte เป็นอย่างมาก ข้าพเจ้าสนใจในการเชื่อมโยงของ 

ส่ิงต่างๆเข้าด้วยกัน เพ่ือก่อให้เกิดความหมายถึงเชิงสัญลักษณ์ ไม่ว่าจะเป็นการประกอบกันของสิ่งต่าง ๆ  
ซึ่งสิ่งเหล่านี่้สอดคล้องกับแนวความคิดและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานแบบลัทธิเหนือความจริง 
(Surrealism) ดังข้อมูลท่ีกล่าวไว้ การผสมผสานกันของรูปทรงท่ีดูแปลกประหลาด การสร้างสรรค์เรื่องราว 
ที่สามารถเกิดได้เพียงแต่ในโลกของความฝัน ซึ่งศิลปินเองได้สรรสร้างออกมาได้มีความน่าสนใจ 
สร้างความสับสนและกระตุ้นให้ผู้ชมเกิดจินตนาการที่เหนือความจริงอีกที  

นอกจากอิทธิพลจากลัทธิเหนือความจริงแล้ว ยังมีอีกหนึ่งลัทธิที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ 
ผลงานของข้าพเจ้า นั้นคือศิลปะลัทธิบาโรก (Baroque) ซึ่งเป็นลัทธิทางศิลปะที่เน้นทางอารมณ์ และ 
ความรู้สึก และทางนาฏกรรม(Dramatic Presentation) โดยจุดมุ่งหมายของลัทธินี้คือทำให้ผู้ดู 
เข้าใจศิลปะได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องตีความหมายที่ศิลปินแอบแฝงเอาไว้ ซึ่งศิลปินที่ข้าพเจ้าชื่นชอบใน 
ล ัทธ ิบาโรก (Baroque) ค ือ  คาราว ัจโจ  ม ิ เกล ันเจโล  (Caravaggio Michelangelo) 
เขาเป็นจิตรกรคนสำคัญในศตวรรษที่ 17 เกิดเมื่อ ค.ศ. 1571 ที่เมืองมิลาน เขาเรียนรู ้ศิลปะกับ  
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Simone Peterzano ผู้เป็นศิษย์ของ Titian ในช่วงเวลา 4 ปีที่เขาได้เรียนรู้การวาดภาพกับ 
Peterzano เขายังได้ไปชมผลงานของศิลปินชั้นครูที่เมืองเวลานิสหลากหลายคน อธิเช่น Giorgione 
และ Titian รวมทั้งได้ศึกษางานของ Leonardo Da Vinci คาราวัจโจ เริ่มเขียนภาพเพื่อที่จะสร้าง 
ช่ือเสียงให้ตัวเอง จะเม่ือมีโอกาสเข้ามาในช่วงน้ัน กรุงโรมกำลังจะสร้างโบสถ์และปราสาทใหม่ จำนวนมาก 
จึงต้องการภาพเขียนไปประดับอาคารมากขึ้น เขาจึงแสดงฝีมือในการสร้างสรรค์ออกมาก และนั้นเอง 
ที่เป็นจุดเริ ่มต้นให้เขาได้มีชื ่อเสียงจากภาพ Young Sick Bacchus ,1593(ภาพที่ 7) และภาพ  
Boy with a Basket Fruit ,1593 (ภาพที่ 8)   
 

 
ภาพที่ 7  ภาพอิทธิพลที่ได้รับจากศิลปกรรม 

Caravaggio Michelangelo , Young Sick Bacchus, 1593, Oil on Canvas, 63 cm x 53 cm   

ที่มา : Wikipedia , accesed  November 2019, available from 
https://en.wikipedia.org/wiki/Young_Sick_Bacchus 

 

 
ภาพที่ 8  ภาพอิทธิพลที่ได้รับจากศิลปกรรม 

Caravaggio Michelangelo , Boy with a Basket Fruit, 1593, Oil on Canvas, 70 cm x 67 cm   

ที่มา : Wikipedia , accesed  November 2019, available from 
https://en.wikipedia.org/wiki/Boy_with_a_Basket_of_Fruit 
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ภาพเขียนของเขาแสดงชีวิตประจำวันของผู้คนได้อย่างงดงามและน่าสนใจเป็นอย่างยิ ่ง 
โดยเฉพาะการแสดงอารมณ์ความรู้สึกบนหน้าและท่าทาง อย่างเช่นภาพ The Fortune Teller ,1594 
(ภาพที่ 9) หรือภาพ The Cardsharps ,1594 (ภาพที1่0) หากดูการแสดงของท่าทางในผลงานของเขา 
แล้วเหล่าน้ีเองท่ีให้ผู้คนรู้สึกส่ิงสามารถพบได้ในชีวิตประจำอย่างแท้จริงต่อมาเขาเริ่มเขียนภาพเกี่ยวกับ 
ศาสนาซึ่งนั้นได้สร้างชื่อเสียงแก่ตัวเขาเป็นอย่างมาก โดยที่เขานำเสนอภาพศาสนาในรูปแบบใหม่ที่มี 
ความเป็นชีวิตชีวามากกว่ายุคก่อน ภาพที่สร้างอารมณ์ความรู้สึกให้คนดู บางครั้งก็สร้างความสะเทือน 
ขวัญชนิดที่ไม่เคยมีศิลปินท่านใดเคยสร้างมาก่อนในเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนา อธิเช่น ภาพ David with 
the Head of Goliath , 1609 (ภาพที่ 11) หรือภาพ Judith Beheading Holofernes ,1598  
(ภาพที่ 12) จุุดเด่นของเขาที่ปรากฎได้อย่างเด่นชัดในผลงานของเขานอกจากท่าทางและการแสดง 
อารมณ์ความรู้สึกบนหน้าแล้วนั้นคือ การจัดวางแสงเงา การเขียนภาพในแบบสว่างในความมืดมิดด้วย 
เทคนิคการให้แสงเงาและเงากลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขา ด้วยเทคนิคเฉพาะตัวนี้เองยกระดับ 
การเข้าถึงอารมณ์ของภาพไปสู่จุดสูงสุดของเขา ขณะเดียวกันการนำเสนอภาพที่จะเป็นดั ่งภาพ 
ชีวิตประจำและความดุเดือดรุนแรงของเขาได้สร้างความแปลกใหม่ให้กับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 
เช่นกัน5 
 

 
ภาพที่ 9  ภาพอิทธิพลที่ได้รับจากศิลปกรรม 

Caravaggio Michelangelo ,The Fortune Teller, 1594, Oil on Canvas, 115 cm x 150 cm   

ที่มา : Wikipedia , accesed  November 2019, available from 
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Fortune_Teller_(Caravaggio) 

 
 

                                                
5 Caravaggio, Caravaggio and his painting , เข้าถึงเมื่อ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562, เข้าถึงได้จาก 

https://www.caravaggio.org/ 
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ภาพที่ 10  ภาพอิทธิพลที่ได้รับจากศิลปกรรม 

Caravaggio Michelangelo ,The Cardsharps, 1594, Oil on Canvas, 94 cm x 131 cm   

ที่มา : Wikipedia , accesed  November 2019, available from 
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Cardsharps 

 

 
ภาพที่ 11  ภาพอิทธิพลที่ได้รับจากศิลปกรรม 

Caravaggio Michelangelo , David with the Head of Goliath , 1609, Oil on Canvas,  

125 cm x 101 cm   

ที่มา : Wikipedia , accesed  November 2019, available from 
https://en.wikipedia.org/wiki/David_with_the_Head_of_Goliath_(Caravaggio,_Rome) 
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ภาพที่ 12  ภาพอิทธิพลที่ได้รับจากศิลปกรรม 

Caravaggio Michelangelo , Judith Beheading Holofernes ,1598 , Oil on Canvas,  

145 cm x 195 cm   

ที่มา : Wikipedia , accesed  November 2019, available from 
https://en.wikipedia.org/wiki/Judith_Beheading_Holofernes_(Caravaggio) 

 
ความชื่นชอบในผลงานของคาราวัจโจนั้นเอง ได้ส่งอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลงานของ 

ข้าพเจ้าอย่างย่ิง ความสนใจในการแสดงผลงานท่ีเป่ียมไปด้วยอารมณ์และความรู้สึก การจัดการท่าทาง 
ภายในงาน หรือการแสดงออกทางใบหน้า เหล่านี้ล้วนเป็นอิทธิพลที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมเนื้อหา 
ภายในผลงานของข้าพเจ้า อีกท้ังการจัดวางแสงเงาภายในงาน ท่ีจะช่วยสร้างบรรยากาศภายในงานให้มี 
ความ Dramatic มากยิ่งขึ้นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจภายในงานของคาราวัจโจท่ี่มีความสำคัญอย่างมากต่อ 
ข้าพเจ้าคือการจัดวางองค์ประกอบของเขา ซ่ึงจะเห็นได้ว่าทิศทางการจัดวางของเขาน้ัน จะมีความเช่ือมโยง 
เก ี ่ยวข้องกัน ไม่ว ่าจะเป็นการจัดวางแสงเงา ท่าทาง หรือแม้กระทั ่งใบหน้า และดวงตา 
จากที่กล่าวมานั้นยิ่งมีส่วนช่วยส่งเสริมผลงานทำให้คนดูเกิดความรู้สึกกับผลงานมากยิ่งขึ้นไปอีก 

ศิลปินอีกท่ีหน่ึงท่านที่ข้าพเจ้าชื่นชอบอย่างยิ่ง คาโอรุ ไซโตะ (Kaoru Saito) ศิลปินหญิง 
ชาวญี่ปุ่น เกิดเมื่อปี ค.ศ. 1931 เกิดท่ีเมือง คานางาวะเธอศึกษาศิลปะที่ Tsuruta Goro and Arai 
คาโอรุ เป็นศิลปินภาพพิมพ์หญิงช่ือดังท่ีมีช่ือเสียงจากผลงานการสร้างสรรค์ภาพผู้หญิง ด้วยกระบวนการ 
เทคนิค Mezzotint  “ภาพผู้หญิงที่สวยงามและละเอียดอ่อน” นี้คือเนื้อสาระสำคัญที่มีส่วนในการ 
นำเสนอออกมา การถ่ายทอดความงามด้วยเทคนิคภาพพิมพ์ในยุคเก่า ศิลปินที่มีอิทธิพลต่อเธอนั้นคือ  
Utamaro Kitagawa (1750-1806)  โดยเราจะเรียกการนำเสนอผลงานเหล่าน้ีว่า Bijin-e (ภาพหญิงสาวงาม)  
ดังตัวอย่างภาพ Women Engaged in  the Sericulture  Industry No.2 (ภาพที่ 13) ภาพที่เหล่า 
หญิงงามกำลังเก็บเกี่ยวพืชผลในยุคนั้น ซึ่งอิทธิพลที่ได้รับนั้น เธอได้ผสมผสานระหว่างขนบธรรมเนียม 
เก่าของญี่ปุ่นรวมเข้ากับเทคนิคสไตล์ตะวันตก (เทคนิคMezzotint)  ด้วยกระบวนการเทคนิคแบบ 
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ขนบธรรมเนียมเดิมคือ ภาพพิมพ์แกะไม้ (Woodblock) ไม่สามารถนำเสนอซึ่งความละเอียดอ่อนได้ 
เธอจึงเลือกที่จะนำเสนอด้วยกระบวนการเทคนิคภาพพิมพ์ Mezzotint ซึ่งให้อารมณ์ของความรู้สึก 
การถ่ายทอดเนื้อหา ได้ดีกว่า ด้วยแสงและเงา ดังจะเห็นได้จากงานของเธอที่มีความอ่อนโยนและ 
ละเมียดละไม6 นั้นจึงส่งผลต่ออิทธิพลต่อการนำเสนอผลงานของข้าพเจ้าเป็นอย่างยิ่ง 
 

 
ภาพที่ 13  ภาพอิทธิพลที่ได้รับจากศิลปกรรม 

Utamaro Kitagawa , Women Engaged in  the Sericulture  Industry No.2  , Woodblock  

ที่มา : Artelino , accesed  November 2019, available from 
https://www.artelino.com/show/japanese_single_print.asp?mbk=66578 

 
 

 
ภาพที่ 14  ภาพอิทธิพลที่ได้รับจากศิลปกรรม 

Kaoru Saito , Mono Omohi , Mezzotint  

ที่มา : Artelino , accesed  November 2019, available from 
https://www.artelino.com/show/japanese_single_print.asp?mbk=74899 

 
 

                                                
6 Artelino, Kaoru Saito - born 1931 [ออนไลน์] เข้าถึงเมื่อ วันที่ 19 พฤศจิกายน , เข้าได้จาก 

https://www.artelino.com/articles/kaoru-saito.asp 
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ภาพที่ 15  ภาพอิทธิพลที่ได้รับจากศิลปกรรม 

Kaoru Saito ,”Madoromi” (Nap) , Mezzotint  

ที่มา : Artelino , accesed  November 2019, available from 
https://www.artelino.com/show/japanese_single_print.asp?mbk=74904 

  
 

 
ภาพที่ 16  ภาพอิทธิพลที่ได้รับจากศิลปกรรม 

Kaoru Saito , Metamorphosis , Mezzotint  

ที่มา : Artelino , accesed  November 2019, available from 
https://www.artelino.com/show/japanese_single_print.asp?mbk=62219 
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3.อิทธิพลจากส่ือ 
สื่อเป็นปัจจัยหนึ่งที่อยู่ในวิถีชีวิตของเยาวชนและส่งผลต่อความคิด และพฤติกรรมจริงๆ 

เราไม่สามารถป้องกันสื่อที่สร้างผลกระทบด้านลบกับชีวิตเยาวชนได้ ขณะเดียวกันสื่อก็เป็นเครื่องมือ 
ในการเปิดโลกทัศน์ เข้าถึงข้อมูลและให้การรับรู้ถึงสิ่งต่างๆในโลกใบนี้ได้ อิทธิพลของสื่อจึงมีผลกับชีวิต 
ในระดับเซลล์สมอง ในระดับจิตวิญญาณ หากจะกล่าวถึงสื ่อที ่มีอิทธิพลต่อข้าพเจ้านั ้น ก็ได้แก่ 
การ์ตูนอนิเมชั่น ภาพยนตร์ ซึ่งข้าพเจ้ามีความชื่นชอบในการที่จะดูสื่อเหล่านี้ เนื่องจากมีสิ่งที่น่าสนใจ 
สีสันสดใส มีจินตนาการท่ีไร้ขอบเขต สร้างความเพลิดเพลินราวกับได้หลุดเข้าไปในโลกแห่งจินตนาการ  

อิทธิพลที่ได้รับจากการ์ตูนอนิเมชั่นและภาพยนตร์ ถือว่ามีอิทธิพลอย่างยิ ่งในการเป็น 
แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเสนอเนื้อหาภายในงาน 
โดยเรื่อง Toy Story เรื่องราวเกี่ยวกับของเล่นที่มีชีวิต ต่างจากของเล่นธรรมดาที่หยุดนิ่งการมีชีวิต 
ของมัน คือสิ่งที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในโลกของความเป็น หากแต่นี้คือเรื่องราวที่ใส่ความจินตนาการ 
โดยเนื้อหาภายในเรื่องนั้น มีตัวละครหลักที่สมัยตอนที่เขายังเป็นเด็กนั้นผูกพันกับของเล่นอย่างมาก 
แต่แล้ววันเวลาก็ผ่านไปทำให้เขาต้องเติบโตไปตามวัย ต้องเผชิญหน้ากับโลกแห่งความจริง โดยที่เขา 
จำต้องทิ้งความทรงจำในวัยเด็กไว้เบื้องหลัง แต่ถึงกระนั้นก็ยังคงสร้างพื้นที่ส่วนตัวของตนเองไว้เช่นกัน 
 

 

 
ภาพที่ 17  ภาพอิทธิพลที่ได้รับจากสื่อ 

Walt Disney , Toy Story 2, 1999 

ที่มา : idsnews , accesed  November 2019, available from 
https://www.idsnews.com/article/2019/07/opinion-disney-makes-the-right-move-in-

the-metoo-era-by-pulling-toy-story-2-scene 
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ภาพที่ 18  ภาพอิทธิพลที่ได้รับจากสื่อ 

Walt Disney , Toy Story 4 , 2019  

ที่มา : Artelino , accesed  November 2019, available from 
https://www.radiotimes.com/news/film/2019-03-20/toy-story-4-trailer-andy-new-face/ 
 

จากข้อมูลทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้ทำการศึกษาค้นขว้ามาข้างต้น ได้มีอิทธิพลอย่างมากในการ 
สร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุด “พ้ืนท่ีแห่งจินตภาพจากความทรงจำ (Space of Imagine From Memories)”  
ท้ังทางด้านเน้ือหา แนวความคิดและการแสดงออกทางทัศนศิลป์เทคนิคกระบวนการการเข้าใจเกี่ยวกับ 
ทฤษฏีจิตวิทยาน้ันจะทำให้เราเข้าใจถึงกระบวนการทำงานของจิตใจลึกลงไปถึงจิตสำนึกและจิตไร้สำนึก  
ยิ่งไปกว่านั้นทำให้เราได้เข้าใจเกี่ยวตัวเราเองมากขึ้นการรู้และเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นนำไปสู่ 
การแสวงหาทางออก หรือการศึกษาผลงานศิลปินน้ันได้ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจหลายๆอย่าง ทั้งความรู ้ 
ความเข้าใจแนวความคิด เทคนิค กระบวนการสร้างสรรค์ อันเป็นปัจเจกบุคคล ส่งผลต่อการสร้างสรรค์ 
ผลงานของตนมากข้ึน ศิลปินท่ีได้ศึกษาหลายท่านมีวิธีคิด การแสดงออกที่ตรงกับแนวความคิดของเรา 
ในบางส่วน การนำเอามาประยุกต์ดัดแปลงเป็นผลงานที่สะท้อนความเป็นตนเองนั้นก็เป็นประโยชน์ 
อย่างมากต่อการสร้างสรรค์ผลงาน หรือแม้กระท่ังอิทธิพลจากส่ือท่ีได้นำมาศึกษาค้นคว้าน้ันเอง ก็ส่งผลต่อ 
ผลงานศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้า การ์ตูนท่ีได้หยิบยกมาศึกษาค้นคว้าน้ันเอง มีวิธีการนำเสนอและสอดแทรก 
แนวคิดบางอย่างท่ีตรงต่อแนวความคิดของข้าพเจ้าเป็นอย่างมาก อีกท้ังยังสอนให้เราเข้าใจชีวิตมากขึ้นอีก 
ด้วย 
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บทที่ 3  
 

กระบวนการสร้างสรรค์ 
 

จากความรู้สึกสู่แรงบันดาลใจผ่านแนวความคิด รวมถึงแหล่งที่มาที่ได้ศึกษาค้นคว้าหา 
ข้อมูล นำไปสู่กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุด “พื้นที่แห่งจินตภาพจากความทรงจำ  
(Space of Imagine from Memory)” ข้าพเจ้าได้เลือกวิธีการแสดงออกทางการสร้างสรรค์ผลงาน 
ผ่านเทคนิคภาพพิมพ์โลหะร่องลึก (Etching-Aquatint) ซึ่งเป็นเทคนิควิธีการที่มีมาแต่โบราณและเป็น 
เทคนิคที่มีเอกลักษณ์และสเน่ห์ที่ชวนให้หลงใหล ในเรื่องของการใช้ลายเส้น และค่าน้ำหนักรวมถึงการ 
สร้างลักษณะพื้นผิว  

การแสดงออกในผลงานศิลปนิพนธ์ด้วยกระบวนการเทคนิคภาพพิมพ์โลหะร่องลึก โดยสร้าง 
ผลงาน 2 มิตินี้  มีจุดประสงค์เพื่อที่จะแสดงความหมาย โดยเฉพาะในด้านของอารมณ์ความรู้สึกที่ 
แฝงร่วม ตามทัศนะคติส่วนตัวโดยอาศัยส่ือสัญลักษณ์ท่ีมาจากอิริยาบถ ท่าทางต่างๆ และพ้ืนท่ีในจินตนาการ 
ท่ีสร้างข้ึน เพ่ือท่ีจะแสดงให้บุคคลท่ัวไปรวมถึงข้าพเจ้ามีความเข้าใจ ถึงความทุกข์ ความเศร้า ความกดดัน 
ความหวาดกลัว และเพ่ือเป็นการชวนให้เกิดการต้ังคำถามกับส่ิงท่ีเกิดข้ึนกับชีวิตของเรา อันนำมาสู่การหา 
ทางออกให้กับชีวิต ซึ่งก่อให้เกิดเป็นจุดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ครั้งนี้ 

โดยในการสร้างสรรค์ผลงานน้ันเป็นเร่ืองราวเก่ียวกับชีวิตของตนเอง ข้าพเจ้าเร่ิมจากการเข้าใจถึง 
ปัญหาท่ีเกิดกับตน เพ่ือนำไปเป็นแรงบันดาลใจการสร้างสรรค์ผลงานต่อ เมื่อเราเข้าใจถึงปัญหาจึงนำเอา 
ข้อมูลที่เราได้ศึกษาค้นคว้ามาเริ่มกระบวนการทำงานต่อไป 
 
การศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล              

ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ของข้าพเจ้านั้นพูดถึงการเผชิญหน้าต่อการเปลี่ยนแปลงในชีวิต 
จากวัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่ อันแสดงถึงความเป็นจริงของกาลเวลาที่แปรเปลี่ยนตลอด โดยใช้ตัวเองเป็น 
สื่อกลางที่จะแสดงถึงอารมณ์เศร้า กดดัน และหวาดกลัวต่อการเปลี่ยนแปลง อันนำมาสู่การสร้างพื้นที่ 
หน่ึงโดยอาศัยความทรงจำจากในอดีตประกอบร่างเป็นพ้ืนท่ีใหม่ อันมาจากจินตนาการผสมกับความทรงจำ 
ในอดีต โดยการแสดงออกนั้นข้าพเจ้าได้ใช้ตัวเองแสดงอิริยาบถ ท่าทางต่างๆ และใช้สัญลักษณ์ 
ที่แสดงถึงอดีตอันเกิดจากการจินตการสร้างมันออกมา 

ข้าพเจ้าได้ศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับภาพถ่ายหรืองานศิลปะท่ีแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกเศร้า 
ทุกข์ใจ กดดัน และหวาดกลัว เพื่อที่จะทำความเข้าใจและสามารถสื่ออารมณ์เหล่านั้นออกมาได้ 
จากนั ้นข้าพเจ้าเลือกถ่ายภาพ Portrait และ Figure ของตนเองในอิริยาบถท่าทางต่างๆ 
เพื่อจะนำไปขึ้นโครงร่างภาพ (Sketch) โดยเน้นที่การแสดงออกซึ่งอารมณ์ แสดงออกทางใบหน้าที่ 
บ่งบอกถึงอารมณ์นั้น  
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ภาพที่ 19  ภาพประกอบข้อมูลการค้นคว้า 

ภาพถ่ายโดย : Paulina Siwiec 

ที่มา : http://www.darkbeautymag.com/, accesed  February 2020, available from 
http://www.darkbeautymag.com/2015/07/paulina-siwiec%E2%80%8B-magdalena-

przybyla/ 
 

 
ภาพที่ 20  ภาพประกอบข้อมูลการค้นคว้า 

ภาพถ่ายโดย : Zhang Ahuei 張嘉輝 

ที่มา : www.deviantart.com, accesed  February 2020, available from 
https://www.deviantart.com/zhangahuei/art/In-the-Fog-461626669 

 
 

 
ภาพที่ 21  ภาพประกอบข้อมูลการค้นคว้า ,รูปตนเอง 
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ภาพที่ 22  ภาพประกอบข้อมูลการค้นคว้า ,รูปตนเอง 

 

 
ภาพที่ 23  ภาพประกอบข้อมูลการค้นคว้า ,รูปตนเอง 

รูปแบบของ Figure ในงานของข้าพเจ้าเน้นการโชว์สรีระร่างกายที่เปลือยเปล่าปราศจาก 

สิ่งห่อหุ้มทั้งเครื่องประดับหรือเครื่องแต่งกาย เพราะต้องการให้มุ่งเน้นไปที่การแสดงลักษณะอิริยาบถ  

ท่าทาง และอารมณ์ที ่แสดงออกมาได้อย่างชัดเจน ซึ่งแสดงออกทางสีหน้า แววตา และท่าทาง 

โดยการเลือกให้เห็นสรีระร่างกายเพียงบางส่วน เพื่อที่จะไม่ให้เนื้อหาแสดงออกไปทางด้านเพศสภาพ 

มากเกินไป 

 

ข้อมูลทางด้านสัญลักษณ ์

ในงานสร้างสรรค์นั้น มักจะมีการใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆซ่อนอยู่เสมอ เพื่อให้ผู้ชมได้ไปตาม 

ความคิดและประสบการณ์ของแต่ละบุคคล โดยที่เนื้อหาสัญลักษณ์นั้นจะมีความหมายลึกซึ้งมากกว่า 

การแสดงออกทางทัศนศิลป์เพียงอย่างเดียว หรือการแสดงอารมณ์ความรู้สึกออกมา ข้าพเจ้าได้กำหนด 

ความหมายของสัญลักษณ์ที่ใช้ภายในงานดังนี้ 

1.คน  รูปทรงของคนที่ใช้ในงานนั้นจะเป็นรูปทรงของข้าพเจ้า เนื่องจากเป็นเรื่องเกี่ยวกับ 

ประสบการณ์ส่วนตัวท่ีได้เผชิญกับสภาวะเหล่าน้ันโดยตรง ซึ่งมีลักษณะอิริยาบถ ท่าทางที่ดูทุกข์ เศร้า  
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กดดัน และหวาดกลัวต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชีวิต 

2.รถไฟ  รถไฟเป็นของเล่นท่ีข้าพเจ้าช่ืนชอบเม่ือตอนวัยเยาว์ เป็นส่ิงท่ีทำให้ข้าพเจ้าย้อนนึกถึงอดีต 

ยามที่ได้เล่นของเล่นชิ้นนั้น ความสุข ความสนุกที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น กลับกลายเป็นอดีตที่ชวนให ้

คิดถึง เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลา ณ ปัจจุบัน 

3.รางรถไฟ ของเล่นที่มาพร้อมกับรถไฟ ชิ้นส่วนที่สามารถประกอบขึ้นได้ โดยเราสามารถ 

สร้างสรรค์เส้นทางข้ึนเองได้ตามจินตนาการ เส้นทางท่ีโลดแล่นไม่ส้ินสุด ซ่ึงข้าพเจ้าเลือกใช้เป็นสิ่งที่แทน 

ความคิดของข้าพเจ้า โดยส่ิงท่ีจินตนาการน้ันเองกลับเป็นส่ิงท่ีกักขังเราทำให้เรายึดติดอยู่กับมันมากกว่า 

ท่ีจะเรียนรู้กับการเปล่ียนแปลงในชีวิต 

ข้ันตอนในการทำศิลปนิพนธ์ 

ในกระบวนการทำศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้าแบ่งออกเป็นส่วนๆ ดังน้ี 

1. องค์ประกอบในการสร้างสรรค์ 

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะน้ัน จะประกอบไปด้วยรูปทรงในผลงาน ซึ่งล้วนทำให้ 

เกิดความรู้สึก อารมณ์และเกิดความหมายต่างๆ เมื่อแทนความหมายด้วยสัญลักษณ์ต่างๆทางศิลปะ 
ซ่ึงทัศนธาตุต่างๆท่ีข้าพเจ้าเลือกมาใช้ในในการสร้างสรรค์ผลงานมีดังน้ี 

1.1  รูปร่างและรูปทรง (Shape-Form) 

หมายถึง โครงสร้างท้ังหมดของวัตถุท่ีอยู่ในงาน โดยในงานของข้าพเจ้าน้ัน  จะเลือก 

ใช้รูปทรงสองชนิดได้แก่ รูปทรงทางธรรมชาติ (Organic  Form) คือรูปท่ีเป็นร่างกายของตัวเองโดยข้าพเจ้า 

เน้นไปท่ีความสมจริง (Realistic) ความถูกต้องของสัดส่วนร่่างกายและมวลกล้ามเน้ือ เพ่ือท่ีจะได้ส่ืออารมณ์ 

ความรู้สึกออกมาได้ตามต้องการ เน้นไปท่ีอิริยาบถ ท่าทาง และการแสดงออกทางใบหน้าท่ีแสดงอารมณ์ทุกข์ 
เศร้า กดดัน หวาดกลัวออกมาอย่างชัดเจน อีกรูปทรงท่ีข้าพเจ้าเลือกใช้ก็คือ รูปทรงเรขาคณิต(Geometric Form) 

คือ ของเล่นท่ีข้าพเจ้าเลือกใช้ น้ันคือ รถไฟ และ รางรถไฟ อันเป็นสัญลักษณ์ท่ีข้าพเจ้าต้องการซ่อนไว้ภายใน 

งาน 

  

 



	

	 	

26 

 
ภาพท่ี 24 ภาพท่ีแสดงรูปร่างรูปทรงธรรมชาติภายในผลงาน 

 

 
ภาพท่ี 25  ภาพท่ีแสดงรูปร่างรูปทรงเรขาคณิตภายในผลงาน 

 

 

1.2  พ้ืนท่ีว่างและบรรยากาศ (Space and Atmosphere)   

หมายถึง บริเวณว่างโดยรอบของวัตถุซ่ึงการเว้นพ้ืนท่ีว่างในผลงานนั้นจะช่วยเพิ่ม 

การแสดงให้เห็นถึงบรรยากาศของผลงานในเร่ืองของความรู้สึกทางด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านอารมณ์ 

หรือแม้กระท่ังนัยยะท่ีแฝงภายในงาน อีกท้ังยังทำให้เกิดความรู้สึกสบายตา ว่างเปล่า เน้นท่ีอารมณ์ความรู้สึก 
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โดยในงานของข้าพเจ้านั้นเป็นพื้นที่เปล่าที่ปกคลุมบรรยากาศที่มืด เพื่อที่จะขับเน้นรูปร่างสรีระ  

และสัญลักษณ์ภายในงานให้มีความเด่นชัดข้ึน อีกท้ังยังต้องการเน้นถึงสภาวะความทุกข์หรือการติดอยู่กับ 

ห้วงเวลาในอดีตอีกด้วย  

 

 
ภาพท่ี26  ภาพท่ีแสดงพ้ืนท่ีว่างและบรรยากาศภายในผลงาน 

 

 
ภาพท่ี 27 ภาพท่ีแสดงพ้ืนท่ีว่างและบรรยากาศภายในผลงาน 

 

1.5  เส้น (Line) 

โดยงานของข้าพเจ้าน้ันจะมีรูปทรงอยู่ 2 ชนิด ได้แก่ รูปทรงธรรมชาติ (Organic 
Form) กับรูปทรงเรขาคณิต (Geometric Form) ข้าพเจ้าจึงจำเป็นต้องให้เห็นถึงความแตกต่างของ 

ระหว่างวัตถุ โดยของเล่นท่ีเป็นรถไฟ และรางรถไฟ ข้าพเจ้าจะมีการใช้เส้นเน้นเพ่ือให้แสดงความรู้สึกถึง 
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ความเป็นผิวสัมผัสของวัสดุ เช่น พลาสติก อลูมิเนียม และไม้ เป็นต้น ในส่วนของรูปทรงคนน้ันได้มีการใช้ 

จุดเรียงต่อกันเป็นเส้นในการสร้างรูปร่างรูปทรง เพ่ือท่ีจะให้เกิดความนุ่มนวลเม่ือมอง และไม่แข็งกระด้าง 

จนเกินไป 

 

 
ภาพท่ี 28  ภาพท่ีแสดงเส้นภายในผลงาน 

 

 
ภาพท่ี 29 ภาพท่ีแสดงเส้นท่ีเกิดจากการนำจุดมาเรียงต่อกันภายในผลงาน 

 

1.6  สีและน้ำหนักอ่อน - แก่ (Color and Value) 

หมายถึงแสงท่ีปรากฎต่อสายตา น้ำหนักแตกต่างกันสร้างบรรยากาศ ความรู้สึกและ 

อารมณ์ที ่ต่างกันให้กับผู ้ชม โดยในผลงานของข้าพเจ้านั ้นเลือกใช้สีเอกรงค์ (Monochrome) 
หมายถึงผลงานท่ีเป็นโทนสีเดียวกันท้ังภาพ โดยใช้โทนสีขาวดำเพ่ือต้องการสร้างบรรยากาศให้ดูมืดมิด 
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เพื ่อแสดงสภาวะอารมณ์ความรู้สึกที่เศร้า ทุกข์ใจ กดดัน และหวาดกลัว ออกมาได้โดยตรง 
ส่วนน้ำหนักอ่อน - แก่ น้ันช่วยให้งานมีมวลและแสงเงาเด่นชัดมากข้ึนรูปทรงของตัวเอง ในผลงานข้าพเจ้า 

เลือกใช้ค่าน้ำหนัก เทาอ่อนไปจนถึงดำ เพื่อให้รูปทรงนั้นมีึความเด่นขึ้นมา ส่วนรถไฟและรางรถไฟ 
จะเลือกใช้น้ำหนักเทากลางจนถึงเข้ม เพ่ือท่ีจะให้ไม่ไปแย่งความสำคัญของรูปทรงคนในผลงาน และเลือกใช้ 

น้ำหนักดำสุดในส่วนของบรรยากาศเพ่ือเป็นการคลุมน้ำหนักภาพรวมให้แสดงอารมณ์ความรู้สึกออกมาได้ 

ตามต้องการ 

 

 
ภาพท่ี 30  ภาพท่ีแสดงน้ำหนักอ่อน-แก่ ภายในผลงาน 

 

 
ภาพท่ี 31 ภาพท่ีแสดงน้ำหนักอ่อน-แก่ ภายในผลงาน 

 

1.7  พ้ืนผิว (Texture) 

พื้นผิวของวัตถุต่างๆที ่ปรากฎให้เห็นภายในผลงาน เน ื ่องจากในผลงาน 
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ของข้าพเจ้านั้นมีการเลือกใช้รูปทรง 2 ชนิด จึงต้องทำให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างพื้นผิวของ 

รูปทรง โดยในส่วนของรูปทรงคนน้ัน ได้ทำให้พ้ืนผิวคนเรียบเนียน และในส่วนของรถไฟและรางรถไฟน้ัน 
เน่ืองจากเป็นวัสดุพลาสติก อลูมิเนียม และไม้ จึงต้องสร้างพ้ืนผิวเพ่ือท่ีจะทำให้เกิดความรู้สึกเป็นวัตถุอย่าง 

ชัดเจน เช่นการสร้างลายไม้ หรือความมันวาวของตัวรถไฟ 

 

 
ภาพท่ี 32 ภาพท่ีแสดงพ้ืนผิว ภายในผลงาน 

 

 
ภาพท่ี 33  ภาพท่ีแสดงพ้ืนผิว ภายในผลงาน 

 

2. ข้ันตอนการร่างภาพ 

การค้นคว้าข้อมูลเพื่อมาประกอบในการสร้างสรรค์ เริ่มต้นด้วยการสร้างภาพร่าง  

ข้าพเจ้าเร่ิมจากวางจัดองค์ประกอบของภาพ โดยเน้นท่ีตัวหลักของงานคือรูปของตนเอง ให้ดำเนินไป และ 

แสดงออกในอิริยาบถ ท่าทางต่างๆ ท่ีส่ือสภาวะอารมณ์ท่ีต้องการจะถ่ายทอดไป ไม่ว่าจะเป็นความทุกข์  

ความเศร้า ความกดดัด ความหวาดกลัว ต่อส่ิงท่ีจะเผชิญความเปล่ียนแปลงข้ึนกับชีวิต เพ่ือให้มีความสอดคล้อง 

ในตัวเนื้อหาและแนวความคิดนั้น ได้มีการนำเอาสัญลักษณ์เข้ามาอยู่ภายในงานคือ ของเล่นที่เรา 

มีความช่ืนชอบในวัยเยาว์  ทำให้เกิดการสร้างพ้ืนท่ี และสร้างการรับรู้ใหม่ข้ึนมา อันนำไปสู่การสร้างสรรค์ 

ผลงานชุดน้ีข้ึน 
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ภาพท่ี 34 ภาพร่างผลงานท่ีสร้างข้ึนโดยคอมพิวเตอร์ 

 

 
ภาพท่ี 35 ภาพร่างผลงานท่ีสร้างข้ึนโดยคอมพิวเตอร์ 

 

 
ภาพท่ี 36 ภาพร่างผลงานท่ีสร้างข้ึนโดยคอมพิวเตอร์ 
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ภาพท่ี 37 ภาพร่างผลงานท่ีสร้างข้ึนโดยคอมพิวเตอร์ 

 

2. เทคนิคและวิธีการในการสร้างสรรค์ 

วิธีการและขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า เลือกใช้กระบวนการเทคนิค 

ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก ซ่ึงสามารถตอบสนองทางด้านความคิดและอารมณ์ความรู้สึกในขณะที่สร้างสรรค์ 

ผลงานด้วยเทคนิคและวิธีการดังน้ี 

ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก (Etching , Hardground) แม่พิมพ์โลหะ (มักนิยมใช้แม่พิมพ์ทองแดง 

หรือสังกะสี) นำแม่พิมพ์มาเคลือบด้วยวานิชดำ ซึ ่งมีค ุณสมบัติก ันน้ำกรดได ้  แล ้วข ีด เข ียน  

ด้วยเหล็กแหลม (Needle) ลงไปเพ่ือเปิดหน้าผิวแม่พิมพ์ สามารถสร้างเป็นเส้น และรูปทรงได้ตามต้องการ  

จากนั้นนำแม่พิมพ์ลงไปแช่ในอ่างกรด โดยระยะเวลาในการแช่น้ันข้ึนอยู่กับเวลาท่ีใช้ ยิ่งใช้เวลาเยอะจะ 

ทำให้แม่พิมพ์นั ้นมีร่องลึกขึ ้น จากนั้นล้างด้วยด้วยน้ำมันสนเพื่อล้างวานิชที ่ใช้ปิด นำแม่พิมพ์ 

ไปอุดหมึกพิมพ์ เช็ดหมึกในส่วนท่ีไม่ต้องการของผิวหน้าแม่พิมพ์ออก คงเหลือไว้แต่หมึกพิมพ์ที่ฝังอยู่ใน 

ร่องลึกเท่าน้ันจากน้ันนำกระดาษเน้ือดีท่ีทำช้ืนไว้ไปพิมพ์ ซึ่งจะอาศัยแรงกดของแท่นพิมพ์ กระดาษที่ชื้น 

จะลงไปซับหมึกในร่องลึกของแม่พิมพ์ ปรากฎเป็นภาพท่ีต้องการ 

Drypoint เป็นเทคนิคท่ีคล้ายคลึงกับเทคนิค Hardground จะต่างกันตรงท่ีกระบวนการสร้าง 

เส้น และรูปทรงต่างๆ ซึ่งแทนที่จะวาดลงบนผิวแม่พิมพ์ที่เคลือบด้วยวานิชดำ แล้วนำไปกัดกรด 

แต่จะใช้เหล็กแหลมขูดขีดลงบนผิวหน้าของแม่พิมพ์โดยตรง เหมือนกับการเขียนด้วยปากกา เพียงแต่ 

จะต้องออกแรงกดในการเขียนมากว่า เพ่ือให้ได้เส้นท่ีลึกตามความต้องการ เทคนิคน้ีจะทำให้เส้นท่ีขีดเขียน 

ลงไป มีขอบแหลมคมข้ึนมา เม่ือนำแม่พิมพ์ไปอุดหมึกขอบแหลมน้ีจะอุ้มหมึกไว้ได้ดีมากกว่าปกติ ทำให้เส้น 

ท่ีได้จากการพิมพ์ด้วยเทคนิคน้ีจะมีความอ่อนนุ่มคล้ายกำมะหย่ี 

Aquatint เป็นกระบวนการท่ีใช้สร้างค่าน้ำหนักมากกว่าเส้น หรือร่องรอยต่าง ๆ ศิลปินจะโรย 

ผงยางสนลงบนแม่พิมพ์ด้วยตู้โรยยางสน แล้วใช้ความร้อนลนแม่พิมพ์ให้ท่ัว เพ่ือให้ยางสนละลายติดแน่นบน 
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แม่พิมพ์ เม่ือนำแม่พิมพ์ไปแช่ลงในกรด น้ำกรดจะกัดผิวแม่พิมพ์รอบๆ ผงยางสนแต่ละจุดทำให้เกิดวงแหวน 

เป็นจุดเล็กๆ น้ำกรดน้ีสามารถกัดแม่พิมพ์ท้ังแผ่นให้มีน้ำหนักเรียบเสมอกัน การสร้างค่าน้ำหนักน้ันสามารถ 

ใช้วัสดุท่ีสามารถกัดน้ำได้ เช่น ดินสอไข วานิชดำปากกามากเกอร์ สีอะคริลิคมาขีดเขียนลงบนแม่พิมพ์เพื่อ 

กันไม่ให้กรดกัดตรงส่วนน้ันได้ 

 

3. ข้ันตอนการสร้างแม่พิมพ์  

ก่อนที่จะสร้างแม่พิมพ์นั้น อันดับแรกคือการทำความสะอาดแผ่นทองแดง ก่อนนำ 

แผ่นทองแดงไปเปิดหน้าเพลทด้วยการขัดแผ่นทองแดง ด้วยกระดาษทรายน้ำ จากนั้นทำความสะอาด 

แผ่นด้วยทองแดงด้วย เกลือ น้ำส้มสายชู และน้ำยาล้างจาน เสร็จแล้วล้างด้วยน้ำเปล่าให้สะอาด จากน้ันนำ 

แผ่นทองแดงที่ล้างเสร็จไปเป่าให้แห้งสนิท แล้วนำไปทาเคลือบด้วยวานิชสีดำ แล้วรอให้วานิชดำแห้ง  

ท้ิงไว้ 10-12 ช่ัวโมง ตามสภาพอากาศ เม่ือวานิชแห้งแล้ว นำแผ่นทองแดงติดเทปกาวพีวีซี ปิดไว้อีกด้าน  

คือด้านท่ีไม่ได้ทาวานิชสีดำ เพ่ือเปิดการป้องกันกรดกัดผิวทองแดง จากน้ันคือข้ันตอนการลอกแบบจาก 

ภาพร่าง(Sketch) ซ่ึงจะต้องทำการขยายแบบให้มีขนาดพอดีกับแม่พิมพ์ และทำการกลับด้านให้เรียบร้อย 

ใช้ปากกาลูกล่ืนร่างตามภาพร่าง เม่ือลอกแบบเสร็จนำเหล็กปลายแหลม (Needle) ขูดไปตามแบบร่างด้านท่ี 

ทาวานิชดำปิดไว้เพ่ือให้เกิดร่องลึกท่ีเป็นบนหน้าเพลททองแดง เม่ือขูดเสร็จในส่วนท่ีต้องการแล้วให้นำไปแช่ 

ลงในกรดท่ีผสมตามสัดส่วนท่ีเตรียมไว้ด้วยอัตรา 1:1 (กรด 1 ก.ก. :  น้ำ  1 ลิตร) แช่ท้ิงไว้ประมาณ 1 -1.30 

ช่ัวโมง ตามความเหมาะสม จากน้ันนำมาขูดน้ำนักเส้นต่อ แล้วจึงนำไปแช่อีกประมาณ 1-2 คร้ัง อีกประมาณ  

45 และ 25 นาที ตามลำดับความต้องการท่ีจะให้มีเส้นน้ำหนักความลึก 

 

 
ภาพท่ี 38 ข้ันตอนการลอกแบบจากภาพร่าง (Sketch) 
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ภาพท่ี 39 ข้ันตอนการสร้างแม่พิมพ์โดยการขูดขีดด้วย Needle 

 

 
ภาพท่ี 40 ข้ันตอนการสร้างแม่พิมพ์โดยการนำแม่พิมพ์ไปแช่กรดเพ่ือทำให้เกิดร่องลึก 

 

ขั ้นตอนต่อมาเมื ่อเพลทแม่พิมพ์ผ่านการกัดกรดได้เส้นตามน้ำหนักที ่ต ้องการแล้ว 

นำแม่พิมพ์มาทำความสะอาดอีกครั้ง ด้วยการล้างวานิชดำที่เคลือบปิดไว้ให้สะอาดด้วยน้ำมันสน 

 และทินเนอร์ จากน้ันนำไปล้างด้วยเกลือน้ำส้มสายชู และน้ำยาล้างจานอีกคร้ัง เพ่ือทำความสะอาดให้หมดจด  

จากน้ันถึงข้ันตอนการโรยผงแอสพ้ัลต้ัม เร่ิมต้นโดยการตักผงยางสนใส่ตู้โรย จากน้ันทำเปิดป๊ัมลมแล้วปล่อยลม  

แล้วนำแผ่นทองแดงเข้าตู้ท้ิงไว้ประมาณ 6-8 นาที โดยให้สังเกตดูว่าในตู้มีผงแอสพ้ัลต้ัม อยู่มากน้อยแค่ไหน 

หลังจากน้ันนำแผ่นทองแดงมาเผาความร้อนด้วยไฟอย่างสม่ำเสมอท่ัวแผ่นทองแดง เพ่ือให้ผงแอสพ้ัลต้ัม 

เกาะติดอยู่บนหน้าแผ่นทองแดง ในขณะท่ีใช้ไฟเผาให้สังเกตการเปล่ียนสีของแผ่นทองแดง จากน้ำตาลเข้มแล้ว 

เปลี่ยนเป็นสีที่สว่างใส นั้นคือผงแอสพั้ลตั้มสุกได้ที่แล้ว จากนั้นทิ้งไว้ให้คลายความร้อนประมาณ 

 20 – 30 นาที เสร็จข้ันตอนการเตรียมแม่พิมพ์สำหรับทำเทคนิคต่อไป น้ันคือการสร้างค่าน้ำหนักอ่อน - แก่ 

ซ่ึงในข้ันตอนน้ีจะเรียกว่า เทคนิค Aquatint ซ่ึงจะมีลักษณะคล้ายกับการวาดเส้นด้วยดินสีขาวบนกระดาษสีดำ 
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โดยในการเขียนนั้น จะแบ่งแยกน้ำหนักตามเวลาที่ใช้แช่กรด ใช้เวลาแช่น้อย ก็จะให้ค่าน้ำหนักอ่อน 

ใช้เวลามากก็จะให้ค่าน้ำหนักที่เข้ม ใช้ดินสอไขในการเขียนแม่พิมพ์  จากนั้นนำไปแช่กรด ตามขั้นเวลา 

ที่กำหนดไว้เพื่อให้ค่าน้ำหนักตามที่ต้องการ เมื่อได้น้ำหนักตามที่ต้องการแล้วปิดให้สนิทด้วยวานิชดำ  

ก็ทำการทำความสะอาดล้างแม่พิมพ์ด้วยน้ำสนและทินเนอร์เพ่ือเอาผงแอสพ้ัลต้ัมและดินสอไขที่เขียนไว้  

และล้างด้วยเกลือ น้ำส้มสายชู และน้ำยาล้างจานอีกคร้ังเพ่ือความสะอาด จากน้ันนำแม่พิมพ์ไปตะไบขอบ 

ทองแดง เพ่ือลบความคมของแม่พิมพ์ ท่ีอาจจะทำให้กระดาษน้ันขาดได้เม่ือนำเข้าแท่นพิมพ์ เสร็จส้ินกระบวน 

การสร้างแม่พิมพ์ 

 

 
ภาพท่ี 41 ข้ันตอนการล้างวานิชท่ีเคลือบแม่พิมพ์ด้วยน้ำมันสนและทินเนอร์เพ่ือทำความสะอาดก่อนนำไป 

ทำข้ันตอนต่อไป 

 

 
ภาพท่ี 42 ข้ันตอนการสร้างแม่พิมพ์ในเทคนิค Aquatint ด้วยดินสอไข 

 

 
ภาพท่ี 43 ข้ันตอนการสร้างแม่พิมพ์โดยการนำแม่พิมพ์ไปแช่กรดเพ่ือทำให้เกิดร่องลึก 
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ภาพท่ี 44 ข้ันตอนการล้างแม่พิมพ์ท่ีเตรียมเสร็จเรียบร้อยด้วยน้ำมันสนและทินเนอร์ 

 

 
ภาพท่ี 45 ข้ันตอนการตะไบเพ่ือลบความคมของแม่พิมพ์ 

 

4. ข้ันตอนการอุดหมึก 

4.1 ข้ันตอนการผสมสี  

เน่ืองจากผลงานของข้าพเจ้าเป็นโทนสี Monochrome คือสีขาวดำ เราจึงเตรียม 

อุปกรณ์ดังต่อไปน้ี หมึกพิมพ์ Etching สีดำ , เกรียง , ถุงมือ  จากน้ันใช้เกรียงตักหมึกของจากกระป๋องหมึก  

และใช้เกรียงตีหมึกให้มีเน้ือเดียวกัน  

4.2 ข้ันตอนอุดหมึก       

โดยเทคนิควิธีการท่ีเลือกใช้ในการสร้้างสรรค์น้ันคือเทคนิคภาพพิมพ์โลหะร่องลึก  

(Etching , Aquatint) จะต้องทำการอุดหมึกลงไปในร่องที่ได้เตรียมแม่พิมพ์ไว้ และเช็ดเอาหมึกส่วนที่ 

ไม่ต้องการออกไป โดยในข้ันตอนน้ีจะเตรียมอุปกรณ์ดังต่อไปน้ี หมึกพิมพ์ท่ีได้เตรียมไว้ ยางปาดหมึก ถุงมือ  

ลูกกล้ิงหมึกกระดาษปรู๊ฟ กระดาษลอกลาย เทปน้ำตาล โดยข้ันตอนวิธีการจะมีดังต่อไปน้ี 

4.2.1 ข้ันตอนแรก ติดเทปน้ำตาลบนแท่นอุดหมึกและด้านหลังเพลท เพ่ือป้องกัน 

ไม่ให้เพลทขยับระหว่างการอุด  

4.2.2 ข้ันตอนท่ีสอง ใช้ยาวปาดหมึกควักหมึกท่ีเตรียมไว้ มาปาดให้ท่ัวท้ังเพลท  
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จากน้ันใช้น้ิวมืออุดให้ท่ัวท้ังเพลท 

4.2.3 ข้ันตอนท่ีสาม ใช้ลูกกล้ิงหมึก กล้ิงไปบนแม่พิมพ์เพ่ือความเรียบของหมึกบน 

หน้าเพลท 

4.2.4 ข้ันตอนท่ีส่ี นำกระดาษปรู๊ฟมาวางบนหน้าเพลท แล้วใช้ลูกกล้ิงหมึกมากล้ิง 

บนหน้าเพลทเพ่ือซับหมึกออก ทำอย่างง้ีซ้ำสามรอบ  

4.2.5 ขั้นตอนที่ห้า ใช้กระดาษลอกลายค่อยๆ ซับหมึกออกจากภายในออกมา 

ภายนอกงาน เม่ือหมึกน้อยลงแล้ว ค่อยใช้ฝ่ามือทาบบนกระดาษลอกลาย เช็ดวนให้ตัวงานสะอาด 

        

 

 
ภาพท่ี 46 ข้ันตอนการปาดหมึกให้ท่ัวเพลท 

 

 
ภาพท่ี 47 ข้ันตอนการอุดหมึกพิมพ์ 
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ภาพท่ี 48 ข้ันตอนการกล้ิงหมึกให้เรียบ 

 

 
ภาพท่ี 49 ข้ันตอนการนำกระดาษปรู๊ฟมาซับหมึกจากแม่พิมพ์ออก 

 

 
ภาพท่ี 50 ข้ันตอนการซับหมึกออกด้วยกระดาษลอกลาย 
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5. ข้ันตอนการพิมพ์งาน 

โดยเทคนิควิธีการที่เลือกใช้ในการสร้้างสรรค์นั้นคือเทคนิคภาพพิมพ์โลหะร่องลึก  

(Etching , Aquatint) จะมีกรรมวิธีการพิมพ์ต่างจากเทคนิคอ่ืน โดยเฉพาะการเตรียมกระดาษน้ันจะต้องมี 

การทำให้กระดาษช้ืนก่อนพิมพ์เสมอ เพ่ือให้หมึกเข้าไปในร่องลึก และเก็บรายละเอียดได้ดี ในขั้นตอนนี้ 

จะต้องเตรียมอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ กระดาษสำหรับพิมพ์ในที่นี้คือ กระดาษ  Fabriano , กระดาษปรู๊ฟ ,  

น้ำมันเบนซินขาว , เศษผ้า , เทปกาวกระดาษ , กระดานไม้สำหรับขึงงาน , กระบอกฉีดน้ำ , แท่นพิมพ์ ,  

ผ้าสักหลาด , อ่างน้ำสำหรับทำช้ืนกระดาษ , ครีมล้างมือ ข้ันตอนการวิธีการพิมพ์มีดังต่อไปน้ี 

5.1 ข้ันตอนแรก หลังจากอุดและซับหมึกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทำความสะอาดมือด้วย 

ครีมล้างมือ ล้างให้สะอาด นำกระดาษ Fabriano ไปทำช้ืนในอ่างภาชนะ 

5.2 ข้ันตอนท่ีสอง ใส่ถุงมือ นำเศษผ้าชุบด้วยน้ำมันเบนซินขาวมารูดขอบเพลทท้ัง 4 ด้าน  

และด้านหลังเพลท เพ่ือทำความสะอาดให้หมึกส่วนเกินออก  

5.3 ข้ันตอนท่ีสาม เทน้ำมันเบนซินขาว บนแท่นพิมพ์ เพ่ือทำความสะอาดแท่นก่อนท่ี 

จะพิมพ์  

5.4 ข้ันตอนท่ีส่ี ถอดถุงมือ นำกระดาษท่ีทำช้ืนไว้ มาวางบนโต๊ะว่างท่ีปูด้วยกระดาษปรู๊ฟ  

เพ่ือท่ีจะทำการซับน้ำออกจากกระดาษ ด้วยกระดาษปรู๊ฟอีกที 

5.5 ข้ันตอนท่ีห้า วางแม่พิมพ์ลงบนแท่นพิมพ์ ตามตำแหน่งที่กำหนดไว้ นำกระดาษที่ 

ทำช้ืนไว้มาวางบนแท่น ตามตำแหน่งท่ีกำหนดไว้ 

5.6 ข้ันตอนท่ีหก นำกระดาษปรู๊ฟมาวางทับ 1 – 2 แผ่น แล้วปิดทับด้วยผ้าสักหลาด 

5.7 ข้ันตอนท่ีเจ็ด หมุนแท่นพิมพ์จนสุด ม้วนผ้าสักหลาด หยิบกระดาษปรู๊ฟออกแล้ว 

ค่อย ๆ ดึงกระดาษท่ีพิมพ์จากมุมตรงข้าม แล้วค่อยๆดึงเข้าหาตัว 

5.8 ข้ันตอนท่ีแปด วางกระดาษพิมพ์งานบนกระดานไม้ แล้วดึงเทปกระดาษ ตามความยาว 

ของกระดาษ จากน้ันนำกระบอกฉีดน้ำทำช้ืน ขึงกระดาษท้ังส่ีมุม 

5.9 ข้ันตอนท่ีเก้า ปิดช้ินงานด้วยกระดาษปรู๊ฟเพ่ือป้องกันความสะอาดงาน 

5.10 ขั้นตอนที่สิบ ทำความสะอาดแม่พิมพ์ ด้วยน้ำมันสน ทินเนอร์ ล้างคราบหมึก 

ให้หมด แล้วล้างออกด้วยเกลือ น้ำส้มสายชู  และน้ำยาล้างจานอีกที และนำไปเป่าให้แห้ง 

5.11 ขั้นตอนที่สิบเอ็ด นำกระดาษปรู๊ฟสีน้ำตาลมาห่อแม่พิมพ์อย่างดี เพื่อรักษา 

แม่พิมพ์เพ่ือใช้ในการพิมพ์คร้ังต่อไป 
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ภาพท่ี 51 ข้ันตอนการทำความสะอาดแม่พิมพ์และขอบ จากหมึกส่วนเกิน 

 

 

 
ภาพท่ี 52 ข้ันตอนการแช่กระดาษสำหรับเตรียมพิมพ์ 

 

 
ภาพท่ี 53 ข้ันตอนการซับน้ำออกจากกระดาษ 
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ภาพท่ี 54 ข้ันตอนการวางกระดาษสำหรับเตรียมพิมพ์ 

 

 
ภาพท่ี 55 ข้ันตอนการหมุนแท่นพิมพ์ 

 

 
ภาพท่ี 56 ข้ันตอนการขึงกระดาษด้วยเทปกาวกระดาษบนกระดานไม้ 

 

6. ข้ันตอนการเก็บรายละเอียดผลงาน 

ในข้ันตอนน้ีถือว่าเป็นข้ันตอนสุดท้ายของการทำงาน เตรียมอุปกรณ์ดังต่อไปน้ี คัตเตอร์ , 
ถุงมือ , ดินสอ , ยางลบ และช้อนกลาง 
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6.1 ข้ันตอนท่ีหน่ึง เม่ือขึงกระดาษจนหมึกแห้ง ทำการกรีดเทปกระดาษแล้วดึงเทปออก 

6.2 ข้ันตอนท่ีสอง นำผลงานมาวางบนโต๊ะสะอาด สังเกตบริเวณท่ีเอาผ้าขาวมาชุบน้ำ 

ซับพื้นที่เปื้อนนั้นจะมีรอยขุยของกระดาษ ให้นำช้อนกลางมากด บริเวณนั้นเพื่อให้กระดาษเรียบขึ้น  

หากยังมีบางส่วนเป้ือน ค่อยๆนำเอายางลบ มาทำความสะอาดอีกที 

6.3 ข้ันตอนท่ีสาม นำดินสอมาเขียนใต้ช้ินงาน จากด้านซ้ายมือ คือ จำนวนท่ีพิมพ์  

เทคนิค ตรงกลางคือ ช่ือผลงาน และขวามือคือ ลายเซ็นช่ือศิลปิน 

 

สรุปอุปกรณ์ท่ีใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน 

     1. แม่พิมพ์  

         - แผ่นทองแดง  

     2. เคร่ืองมือในการสร้างแม่พิมพ์  

         - ตะไบเหล็ก 

         - เหล็กปลายแหลม (Needle) 

         - มีดคัตเตอร์  

         - ดินสอไข (Mitsubishi Dematograph 7600) 

      3. อุปกรณ์ในการสร้างแม่พิมพ์ด้วยเคมี 

         - กรดเกลือ 

         - อ้างน้ำใส่กรด 

      4. อุปกรณ์ฉนวนกันกรด 

        - วานิชดำ 

        - เทปกาวพีวีซี 

        - ดินสอไข 

        - พู่กันและแปรงสำหรับทาวานิชดำ 

      5. อุปกรณ์ในการทำความสะอาดแม่พิมพ์ 

        - น้ำมันสน 

        - ทินเนอร์ 

        - น้ำมันเบนซินขาว 

        - น้ำยาล้างจาน 

        - เกลือ 
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        - น้ำส้มสายชู 

        - ผ้า 

      6. อุปกรณ์ในการทำความสะอาดแม่พิมพ์ 

        - มีดคัตเตอร์ 

        - กรรไกร 

        - กระดาษพิมพ์ Fabriano 

        - กระดาษปรู๊ฟ 

        - กระดาษลอกลาย 

        - หมึกพิมพ์ Etching 

        - ยางปาดหมึก 

        - ลูกกล้ิงหมึก  

        - ผ้าสักหลาด 

        - แท่นพิมพ์ 

        - กระดานไม้ขึงงาน 

        - เทปกาวกระดาษ 

        - กระบอกฉีดน้ำ 

        - เกรียง 

        - อ่างน้ำสำหรับทำช้ืน 

        - ครีมล้างมือ 

      7. อุปกรณ์ในการทำเทคนิค Aquatint 

        - ตู้โรยผงแอสพ้ัลต้ัม 

        - ผงแอสพ้ัลมต้ัม 

        - ป๊ัมลม 

        - ถังแก๊ส 

        - ดินสอไข 

        - วานิชดำ 
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บทที่ 4  
 

การสร้างสรรค์และวิเคราะห์ผลงาน 
 

ในการพัฒนาผลงานศิลปะน้ันเป็นส่ิงท่ีมีความสำคัญมาก ซ่ึงต้องอาศัยการศึกษาค้นคว้า ทดลอง  
และการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ืองอย่างสม่ำเสมอ สิ่งเหล่านี้จึงนำไปสู่การพัฒนาอย่างมีระบบ ผลงานมี 
การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ส่ิงท่ีสำคัญไม่แพ้กับการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ืองคือ การเรียนรู้ การแก้ไขปัญหา  
และการวิเคราะห์ผลงาน เป็นสิ่งที่ทำให้เราทราบถึงข้อผิดพลาดของการสร้างสรรค์ผลงาน รู้ปัญหา 
สามารถมองออกว่าเราควรที่จะแก้ปัญหาอย่างไร และควรพัฒนาต่อไปในทิศทางใด จึงจะเหมาะสม 
และสมบูรณ์แบบท่ีสุด ซ่ึงตลอดระเวลาท่ีผ่านมา ข้าพเจ้าได้เก็บเก่ียวเรียนรู้ และส่ังสมประสบการณ์จากการ 
ปฏิบัติงาน ในแต่ละช่วงเวลาของการทำงาน จนพัฒนาเป็นผลงานศิลปนิพนธ์ในชุด “พ้ืนท่ีแห่งจินตภาพ 
จากความทรงจำ” ซ่ึงสามารถสรุปผลจากการวิเคราะห์ผลงานและพัฒนาได้ดังน้ี 
 
ระยะท่ี 1 (ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 ) 

ทางด้านเน้ือหาและเร่ืองราว  
ในระยะเริ่มต้นนั้น ข้าพเจ้ามุ่งเน้นความในในการแสดงออกไปที่ความรู้สึกของตนเอง ณ 

เวลาน้ัน เป็นความกดดันอันเกิดกับการท่ีจะต้องเผชิญกับการเปล่ียนแปลงในชีวิต จนนำไปสู่สภาวะความรู้สึก 
ทุกข์ เศร้า ท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจของข้าพเจ้าเป็นหลัก  โดยผลลัพธ์ของงานน้ันจะเป็นในด้านของความรู้สึกของ 
ข้าพเจ้าเป็นหลักมากกว่าการให้แง่คิดบ้างอย่างแก่ผู้ชม  

ทางด้านรูปแบบ 
ข้าพเจ้าแสดงออกอย่างตรงไปตรงมาด้วยตัวละครหลักท่ีใช้คือรูปภาพถ่ายของข้าพเจ้า ที่แสดง 

อิริยาบถ ท่าทางต่าง ๆ  อันส่ือถึงสภาวะอารมณ์ท่ีเผชิญอยู่ขณะน้ัน คือ ความทุกข์ เศร้า กดดัน ร่วมกับสัญลักษณ์ 
ต่าง ๆ  คือ ดอกกาฝาก อันหมายถึง ความทุกข์ท่ีคอยกัดกินอยู่ภายในจิตใจ คอยดูดเอาความสุขออกจากตัวเรา 
นกกระดาษพับ อันหมายถึง ความอิสระ ท่ีหายไปจากตัวเรา โดยในงานน้ันจะแสดงออกในการใช้รูปแบบท่ีมี 
ความเหมือนจริง (Realistic)  

เทคนิค 
การศึกษาโครงสร้างน้ำหนัก และ รูปแบบ เนื ่องจากการแสดงออกถึงสรีระสัดส่วนนั ้น  

มีความสำคัญกับการแสดงออกเป็นอย่างย่ิง โดยภาพรวมของผลงานในช่วงระยะน้ีน้ันยังมีความไม่สมบูรณ์ใน 
การสร้างค่าน้ำหนักอ่อน - แก่ภายในผลงาน และในเร่ืองของการเขียนภาพของบุคคลให้มีความเหมือนจริง 
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ภาพท่ี 57 ภาพผลงานในระยะท่ี 1 
                                            ช่ือผลงาน       “Blue Feeling No.7” 
                                               เทคนิค        ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก (Etching) 
                                            ขนาด        40x60 ซม. 
                                            ปีท่ีสร้าง          2019 
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ภาพท่ี 58 ภาพผลงานในระยะท่ี 1 
                                            ช่ือผลงาน       “Blue Feeling No.8” 
                                               เทคนิค        ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก (Etching) 
                                            ขนาด        80x60 ซม. 
                                            ปีท่ีสร้าง          2019 
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ภาพท่ี 59 ภาพผลงานในระยะท่ี 1 
                                            ช่ือผลงาน       “Blue Feeling No.9” 
                                               เทคนิค        ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก (Etching) 
                                            ขนาด        40x60 ซม. 
                                            ปีท่ีสร้าง          2019 
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ภาพท่ี 60 ภาพผลงานในระยะท่ี 1 
                                            ช่ือผลงาน       “Blue Feeling No.10” 
                                               เทคนิค        ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก (Etching) 
                                            ขนาด        80x60 ซม. 
                                            ปีท่ีสร้าง          2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	 	

49 

ระยะท่ี 2 (ก่อนศิลปนิพนธ์ ปีการศึกษา 2561 ) 
ทางด้านเน้ือหาและเร่ืองราว  
ในระยะที่สองนี้มีความชัดเจนของเรื่องราวเนื้อหามากขึ้น ข้าพเจ้ายังคงเน้นผลลัพธ์ของ 

ความรู้สึกของข้าพเจ้าเป็นหลัก แต่ได้มียึดเอาความคิดเดิมมาต่อยอดในรูปแบบของการใช้สัญลักษณ์ ผสานกับ 
จินตนาการอันเกิดมาจากความทรงจำในอดีตในยามท่ีเรายังคงเป็นวัยเยาว์ของเล่นท่ีแสดงออกถึงความเป็นเด็ก 
รวมถึงวิธีชีวิตท่ีอิสระ ปราศจากความรู้สึกทุกข์ เศร้า ความกดดัน ต่อชีวิตตนเอง และน้ันจึงเป็นสาเหตุท่ีทำให้ 
ข้าพเจ้ามีความรู้สึกอยากย้อนเวลากลับไปในวัยเยาว์ 

ทางด้านรูปแบบ   
การสร้างสรรค์รูปแบบผลงานของข้าพเจ้ามีความชัดเจนมากข้ึนในระยะน้ี กล่าวคือมีการแสดง 

ออกผ่านตัวหลักคือ ข้าพเจ้า ท่ีแสดงอิริยาบถ ท่าทาต่างๆ ท่ีส่ือถึงอารมณ์ความรู้สึกท่ีทุกข์ เศร้า กดดัน  และมี 
การใช้รูปแบบท่ีมีเหนือจริง (Surreal) เพ่ือต้องการให้เห็นถึงความต้องการท่ีต้องการจะส่ือออกไปโดยตรง 
และมีการเสริมเอาสัญลักษณ์ท่ีทำให้นึกถึงอดีตเม่ือตอนวัยเยาว์ มาจินตนาการเป็นพ้ืนท่ีหน่ึงข้ึน เพ่ือเป็น 
การระลึกและย้อนเวลาไปถึงชีวิตในช่วงเวลาน้ัน   

ทางด้านเทคนิค  
ในระยะนี้เป็นช่วงที่ข้าพเจ้าเรียนรู้และทดลองวางรูปทรงและแสดงออกถึงความเกินจริง 

ในแบบลัทธิศิลปะเกินจริง (Surrealism) และจำเป็นต้องศึกษากายวิภาคของมนุษย์มากข้ึน เน่ืองจากในผลงาน 
ข้าพเจ้าน้ันมีการใช้รูปแบบท่ีเสมือนจริงในส่วนของรูปเหมือนของข้าพเจ้า ดังน้ันการศึกษากายวิภาคของมนุษย์ 
จึงมีความจำเป็นอย่างมากต่อการสร้างสรรค์ผลงาน ทางด้านเทคนิคน้ัน จำเป็นต้องเข้าใจกระบวนในการเขียน 
ผลงานมากข้ึน เน่ืองจากการเขียนภาพเหมือนมนุษย์ ด้วยกระบวนการท่ีต่างจากกระบวนการวาดเส้นปกติน้ัน  
ข้าพเจ้าทดลองท่ีจะเขียนด้วยเวลาการกัดต่างกัน จากการทดลองน้ันทำให้ข้าพเจ้าสามารถพัฒนาการปฏิบัติงาน 
ได้อย่างมีความแม่นยำมากข้ึนในผลงานช้ินต่อๆ มา 
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ภาพท่ี 61 ภาพผลงานในระยะท่ี 2 
                                            ช่ือผลงาน       “Space of Imagine from Memories No. 1” 
                                               เทคนิค        ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก (Etching) 
                                            ขนาด        60x60 ซม. 
                                            ปีท่ีสร้าง          2019 
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ภาพท่ี 62 ภาพผลงานในระยะท่ี 2 
                                            ช่ือผลงาน       “Space of Imagine from Memories No. 2” 
                                               เทคนิค        ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก (Etching) 
                                            ขนาด        80x60 ซม. 
                                            ปีท่ีสร้าง          2019 
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ภาพท่ี 63 ภาพผลงานในระยะท่ี 2 
                                            ช่ือผลงาน       “Space of Imagine from Memories No. 3” 
                                               เทคนิค        ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก (Etching) 
                                            ขนาด        80x60 ซม. 
                                            ปีท่ีสร้าง          2019 
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ภาพท่ี 64 ภาพผลงานในระยะท่ี 2 
                                            ช่ือผลงาน       “Space of Imagine from Memories No. 4” 
                                               เทคนิค        ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก (Etching) 
                                            ขนาด        80x60 ซม. 
                                            ปีท่ีสร้าง          2019 

 
 
 



	

	 	

54 

 
 

ภาพท่ี 65 ภาพผลงานในระยะท่ี 2 
                                            ช่ือผลงาน       “Space of Imagine from Memories No. 5” 
                                               เทคนิค        ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก (Etching) 
                                            ขนาด        80x60 ซม. 
                                            ปีท่ีสร้าง          2019 
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ระยะท่ี 3 (ศิลปนิพนธ์ปีการศึกษา 2562) 
ทางด้านเน้ือหาและเร่ืองราว 
การเร ิ ่มตระหนักถึงสาเหตุท ี ่ทำให้ข ้าพเจ ้าเก ิดความทุกข์ ความเศร้า ความกดดัน 

และความหวาดกลัว น้ันคือการท่ีเรายึดติดกับช่วงเวลาในวัยเยาว์ ความสุข ความสบาย ความอิสระ 
ปราศจากสภาวะใดๆมาก่อให้เกิดความมัวหมองในจิตใจ  ทำให้เกิดความไม่ม่ันใจท่ีจะเติบโตและก้าวต่อไปสู่ 
วัยที ่โตขึ ้น ด้วยการแปรเปลี ่ยนของสถานภาพไม่ว ่าจะเป็นวิถ ีช ีว ิต สังคม สภาพแวดล้อม 
นั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถคาดเดาและยากที่จะรับมือกับมันได้ อันนำมาสู่สภาวะเชิงลบภายในจิตใจ 
และในท่ีสุดก็เกิดการหวาดกลัวและต่อต้านกับช่วงเวลาท่ีจะเกิดจะข้ึนในภายหน้าของชีวิต 

ทางด้านรูปแบบ 
การสร้างสรรค์ผลงานระยะนี้ ข้าพเจ้าเลือกที่จะต่อยอดการนำเสนอการสร้างสรรค์์ชิ ้นงาน 

จากผลงานในระยะท่ีสอง น่ันคือการนำเสนออารมณ์ความรู้สึกผ่านท่าทาง และอิริยาบถ ท่ีแสดงถึงความรู้สึกทุกข์ 
เศร้า กดดัน และหวาดกลัว ร่วมกับพ้ืนท่ีสัญลักษณ์อันเกิดจากจินตนาการท่ีสร้างข้ึนจากความทรงจำในอดีต 
เม่ือตอนท่ีเรายังคงเยาว์วัย แต่พ้ืนท่ีท่ีเกิดจากจินตนาการในระยะน้ี กลับกลายเป็นเหมือนการสร้างกับดักโอบ 
ล้อมรัดตัวเราไว้ ไม่ให้หลุดออกจากอดีตที ่เรายึดติด เป็นเสมือนดาบสองคมที ่คอยทิ ่มแทงเรา 
ก่อให้เกิดความหวาดกลัว และเลือกที่ปฏิเสธที่เรียนรู้และก้าวต่อไปสู่การเปลี่ยนแปลงของชีวิต 
จึงนำเอาของเล่นแล่นโอบล้อมตัวของเราไว้  

ทางด้านเทคนิค 
ในระยะน้ีเป็นช่วงท่ีข้าพเจ้าท่ีได้นำเอาผลจากการเรียน และทดลองจากผลงานต่างๆ ในระยะท่ีผ่านมา  

มาปรับปรุงและแก้ไข ประสบการณ์ได้เป็นเคร่ืองช้ีแนะให้เห็นถึงผลลัััพธ์ท่ีดีข้ึน ท้ังด้านการจัดวางองค์ประกอบ 
หรือแม้กระท่ังเทคนิคเอง แต่ก็ยังมีบางอย่างท่ียังมีติดขัดอยู่บ้าง ในส่วนของรูปทรงมนุษย์ท่ียังต้องทำการศึกษา 
ทดลองเพ่ือให้ผลงานออกมาดีย่ิงข้ึนอีก  
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ภาพท่ี 66 ภาพผลงานในระยะท่ี 3 
                                            ช่ือผลงาน       “Space of Imagine from Memories No. 6” 
                                               เทคนิค        ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก (Etching) 
                                            ขนาด        80x60 ซม. 
                                            ปีท่ีสร้าง          2019 
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ภาพท่ี 67 ภาพผลงานในระยะท่ี 3 
                                            ช่ือผลงาน       “Space of Imagine from Memories No. 7” 
                                               เทคนิค        ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก (Etching) 
                                            ขนาด        80x60 ซม. 
                                            ปีท่ีสร้าง          2019 
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ภาพท่ี 68 ภาพผลงานในระยะท่ี 3 
                                            ช่ือผลงาน       “Space of Imagine from Memories No. 8” 
                                               เทคนิค        ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก (Etching) 
                                            ขนาด        80x60 ซม. 
                                            ปีท่ีสร้าง          2020 
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ภาพท่ี 69 ภาพผลงานในระยะท่ี 3 
                                            ช่ือผลงาน       “Space of Imagine from Memories No. 9” 
                                               เทคนิค        ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก (Etching) 
                                            ขนาด        80x60 ซม. 
                                            ปีท่ีสร้าง          2020 
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ภาพท่ี 70 ภาพผลงานในระยะท่ี 3 
                                            ช่ือผลงาน       “Space of Imagine from Memories No. 10” 
                                               เทคนิค        ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก (Etching) 
                                            ขนาด        40x60 ซม. 
                                            ปีท่ีสร้าง          2020 
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ภาพท่ี 71 ภาพผลงานในระยะท่ี 3 
                                            ช่ือผลงาน       “Space of Imagine from Memories No.11” 
                                               เทคนิค        ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก (Etching) 
                                            ขนาด        40x60 ซม. 
                                            ปีท่ีสร้าง          2020
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บทที่ 5  
 

บทสรุป 
 

จากการทำงานท่ีผ่านมาท้ังหมด ทำให้ข้าพเจ้าได้ตระหนักถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจของตนเอง 
เนื่องจากช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตที่กำลังดำเนินไปสู่การเปลี่ยนแปลงสถานะ จากวัยเด็กไปสู ่ผู ้ใหญ่  
ภาระหน้าท่ีท่ีต้องแบกรับ สภาพแวดล้อม หรือสังคม ก็เปล่ียนแปลงตามไปบริบทของสังคม การใช้ชีวิต 
ในแบบผู้ใหญ่เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าหวาดกลัว และต่อต้านที่จะเผชิญกับมัน ทำให้ข้าพเจ้านึกย้อนกลับไปใน 
ช่วงเวลาท่ียังเป็นเด็ก ความสนุก ความอิสระ ปราศจากความกดดัน ท่ีเคยเกิดข้ึนกับชีวิต นั ้นเองจึงทำให้ 
เกิดความรู้สึกยึดติดกับช่วงเวลาในขณะน้ันมากเกินกว่าท่ีจะเรียนรู้และเติบโตไปกับมัน 

ความรู้สึกหวาดกลัวและการต่อต้านท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจ จึงก่อเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการที่ 
ทำให้ข้าพเจ้าเกิดการต้ังคำถามกับปัญหาท่ีเกิดข้ึนตนเอง อันนำไปสู่การหาคำตอบผ่านการสร้างสรรค์ 
ผลงานศิลปนิพนธ์ ด้วยกระบวนการภาพพิมพ์ เทคนิคภาพพิมพ์โลหะร่องลึก ในชุด “พื้นที่แห่งจินตภาพ 
จากความทรงจำ (Space of Imagine From Memories)” ซึ่งในการสร้างสรรค์ที่ผ่านมานี้เป็นผลงานที่ 
เกิดจากประสบการณ์ท่ีได้ฝึกฝนและทดลอง จนเกิดเป็นผลงานอันเป็นปัจเจกบุคคล และยังเป็นการบันทึก 
ถึงช่วงเวลาหน่ึงในชีวิตท่ีเคยประสพพบเจอ เรียนรู้และแก้ไขไปกับมัน เพราะข้าพเจ้าเชื่อว่าประสบการณ์ 
จะสอนให้เราเข้าใจในหลายๆอย่าง และสามารถแก้ไขได้เม่ือเจอปัญหา ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการสร้างสรรค์ 
หรือแม้กระท่ังชีวิตจริง 

เมื่อมาถึงช่วงปลายทางของชีวิตความเป็นเด็กในสถานะนักศึกษา ที่กำลังจะก้าวไปสู่การ 
เปล่ียนแปลงครั ้งสำคัญในช่วงเวลาหนึ ่งข้าพเจ้าเกิดความเข้าใจถึงปัญหา และได้แสวงหาทาง 
ออกให้กับชีวิต ความรู้สึกหวาดกลัวและต่อต้านท่ีเคยเกิดข้ึนเร่ิมหายไป และเม่ือหากย้อนมองดูตัวเองในช่วง 
เวลาท่ีผ่าน อาจจะได้บทเรียนท่ีสำคัญกับชีวิตบทเรียนหน่ึง ว่าอดีตถึงแม้จะสุกหอมหวานเพียงใดก็ตาม  
อย่าไปยึดติดกับมัน เพราะว่ามันจะทำให้เราไม่สามารถก้าวไปสู่อนาคตได้ อย่าให้ความหวาดกลัวมาทลาย 
กำแพงชีวิต จงพร้อมท่ีจะเรียนรู้ เผชิญหน้ากับมัน และผ่านพ้นมันไปให้ได้ ณ เวลาน้ี อาจจะถึงเวลาท่ีข้าพเจ้า 
จะลุกข้ึนมาจากอดีตท่ีได้ยึดติด แล้วมุ่งตรงต่อไปข้างหน้า เพ่ือเร่ิมต้น และเรียนรู้ท่ีอยู่กับมันอย่างมีความสุข 
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รายชื่อผลงานศิลปนิพนธ ์

ชิ้นที ่ ชื่อผลงาน ขนาด เทคนิค ป ี

1 “Space of Imagine from Memories 

No. 1” 
60 x 60 ซม. ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก 2562 

2 “Space of Imagine from Memories 

No. 2” 
80 x 60 ซม. ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก  2562 

3 “Space of Imagine from Memories 

No. 3” 
80 x 60 ซม. ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก 2562 

4 “Space of Imagine from Memories 

No. 4” 
80 x 60 ซม. ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก 2562 

5 “Space of Imagine from Memories 

No. 5” 
80 x 60 ซม. ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก 2562 

6 “Space of Imagine from Memories 

No. 6” 
80 x 60 ซม. ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก 2562 

7 “Space of Imagine from Memories 

No. 7” 
    60 x 40 ซม. ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก 2562 

8 “Space of Imagine from Memories 

No. 8” 
80 x 60 ซม. ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก 2562 

9 “Space of Imagine from Memories 

No. 9” 
80 x 60 ซม. ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก 2562 

10 “Space of Imagine from Memories 

No. 10” 
60 x 40 ซม. ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก 2562 

11 “Space of Imagine from Memories 

No. 11” 
60 x 40 ซม. ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก 2562 




