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บทคัดย่อ 

ขา้พเจา้ตอ้งการน าเสนอความรัก ความผูกพนัท่ีขา้พเจา้ไดรั้บจากแม่ ซ่ึงเป็นความรักท่ีใส

สะอาด ยิ่งใหญ่และบริสุทธ์ิ ความรักท่ีไม่หวงัผลตอบแทน ความรักจากแม่ มีคุณค่ามากมายล้น

เหลือ นบัเป็นพลงัผลกัดนั ให้ขา้พเจา้กระท าแต่ส่ิงท่ีดี และเป็นก าลงัใจส าคญัท่ีคอยหล่อเล้ียงจิตใจ

ใหข้า้พเจา้ด ารงอยู ่เม่ือรู้สึกทอ้แทแ้ละหมดหวงั ถึงแมว้า่ระยะทางท่ีอยูอ่าศยัห่างไกลกนั เหตุผลจาก

ความจ าเป็นในการด ารงชีวิตและหนา้ท่ี ก็มิไดเ้ป็นอุปสรรคต่อความรักระหวา่งเรา ส่ิงเหล่าน้ีไดถู้ก

ถ่ายทอดผา่นเส้น-สาย-สานเป็นรูปร่างของความรัก ให้เช่ือมโยงถึงกนัและกนั เกิดเป็นสัมพนัธภาพ 

สะทอ้นมิติแห่งความจริงและ มิติแห่งความลวง  ให้ปรากฏในผลงานเพื่อส่ือถึงความรักท่ีด ารงอยู ่ 

โดยสอดประสานภาพและเส้นต่างๆเหล่าน้ีผา่นทางอารมณ์และความรู้สึกท่ีมีต่อกนั ประดุจ สายใย

แห่งความรัก มกัไม่มีจุดส้ินสุดหรือจ ากดัความได ้
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Abstract 

I want to present the great pure love and relationship from my mother. This kind of love 

does not need any returns. Also it is priceless and invaluable. This love is an impulsion for me to 

do the good things. It is my best spirit for living when I tired and hopeless. Even if we are far 

from each other because we have our own duties, but it does not be any troubles for us. This love 

was presented by weaving into the shapes of love for linking together, causing the relationship 

which reflected the truth and deceiving dimensions to show an existent love, and engaging these 

pictures and lines through the emotion and feeling like the relation of love that is endless and 

cannot defined. 
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กติติกรรมประกาศ 

ศิลปนิพนธ์ฉบบัน้ี ส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี เน่ืองมาจากการท่ีไดรั้บขอ้คิดเห็นและค าปรึกษา 

ซ่ึงเป็นส่ิงมีค่ามากในการสร้างสรรคผ์ลงาน ขา้พเจา้จึงขอนอ้มร าลึกถึง  พระคุณของบิดามารดาผูใ้ห้

ก าเนิด อบรมเล้ียงดูขดัเกลาขา้พเจา้มาจนทุกวนัน้ี ขา้พเจา้ขอขอบพระคุณอาจารยอ์  านาจ คงวารี 

อาจารยผ์ูค้วบคุมศิลปนิพนธ์ ผูซ่ึ้งให้ความรู้ ความเขา้ใจและค าปรึกษาในการสร้างสรรคผ์ลงานแก่

ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณทุนการศึกษา “โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัด

ชายแดนใต้” ท่ีซ่ึงมอบโอกาสดีๆให้ขา้พเจา้ ขอบคุณเพื่อนสนิท มิตรสหายทุกคนท่ีคอยให้ความ

ช่วยเหลือ และให้ก าลงัใจในยามท่ีตอ้งการ ขา้พเจา้หวงัว่าการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ของ

ขา้พเจา้คร้ังน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจศึกษาหาความรู้ และเสริมสร้างความเขา้ใจในงานศิลปะ

ต่อไป 
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ค าน า 

เอกสารฉบบัน้ี เป็นเอกสารประกอบการท าศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ ภาควิชา      

ภาพพิมพ ์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ปีการศึกษา2557 ใน

หัวข้อเร่ือง“สาน-สัมพันธ์” (Weave-Relations) โดยเน้ือหาภายในได้กล่าวถึงกระบวนการ

สร้างสรรคผ์ลงาน ทั้งทางดา้นแนวความคิดและทางดา้นเทคนิค ดงันั้นเอกสารฉบบัน้ีจะช่วยให้ผูท่ี้

สนใจศึกษาศิลปะในแนวทางรูปแบบน้ี ไดรั้บความเขา้ใจและเขา้ถึงในแนวความคิดและวิธีการของ

การสร้างสรรค ์
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บทที ่1 

บทน า 

ในสังคมต่างๆ ทัว่โลกให้ความส าคญักบั "ความเป็นแม่" และค าเรียกผูท่ี้ให้ก าเนิดสมาชิก

ใหม่ของแต่ละสังคมส่วนใหญ่จะเป็นค าแรกท่ีเด็กสามารถเปล่งเสียงไดก่้อน ดงันั้นความหมายของ

ค าวา่ "แม่" ทุกภาษาและวฒันธรรมจะมีคุณค่าอยา่งมาก และหากสังเกตจะพบวา่ "แม่" เป็นเสียงท่ี

เด็กสามารถเปล่งไดอ้ยา่งง่ายได ้และเป็นค าแรกท่ีสามารถออกเสียงนั้นไดอ้ยา่งมีความหมาย "แม่" 

เป็นค าโดดหรือค าไทยท่ีบ่งบอกความสัมพนัธ์อนัอบอุ่นลึกซ้ึงระหวา่งผูห้ญิงกบัลูกแม่หมายถึงผูมี้

พระคุณ ผูใ้ห้ก าเนิด ให้น ้ านมลูกด่ืมกิน ให้ความรักความเมตตาและปกป้องดูแลลูกจนเติบใหญ่ ค า

วา่ “แม่” มกัถูกน าไปใชร่้วมกบัค าอ่ืนๆโดยมีความหมายแตกต่างกนัออกไป1 

“แม่” ผูห้ญิงคนหน่ึง ผูซ่ึ้งปกป้องคุม้ครองและดูแลลูกดว้ยความรักเสมอมา จากภายนอกท่ี

แสนอ่อนโยนบอบบางของแม่ ท าใหลู้กทุกคนเปรียบแม่เสมือนนางฟ้าของบา้น แต่ภายในจิตใจของ

แม่ เขม้แข็งอดทน และหนกัแน่นยิ่งกวา่ชายชาตรี เพราะความรัก แม่จึงตอ้งท างานหนกั เพื่อเล้ียงดู

ลูกทุกคนใหไ้ดมี้การศึกษาท่ีดี มีชีวิตความเป็นอยูอ่ยา่งไม่ขาดตกบกพร่อง ท าทุกอยา่งเพื่อส่งให้ลูก

ทุกคนได้ไปถึงฝ่ัง ความห่วงใยและการใส่ใจเล็กๆน้อยท่ีแม่มี ก่อให้เกิดสายใยแห่งความผูกพนั

ระหวา่งแม่กบัลูก ความผกูพนัท่ีไม่สามารถหาค าบรรยายได ้พลงัแห่งรักไหนๆก็ไม่เท่าพลงัแห่งรัก

จากแม่ 

เราทุกคนมาถึงวนัน้ีได ้ก็เพราะมีความรักอนัยิง่ใหญ่ของผูห้น่ึงอยูเ่บ้ืองหลงั นัน่คือความรัก

ของแม่ ปราศจากความรักของแม่เพียงแค่จะเกิดมาเป็นมนุษยอ์นัเป็นโชคประเสริฐยิ่ง ก็เป็นไป

ไม่ไดแ้ลว้ แมต้อ้งเอ่ยถึงความเติบโตทางกาย ความเจริญงอกงามทางใจ ความสุข และความส าเร็จ

ทั้งในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต ลว้นเกิดข้ึนไดก้็เพราะความรักของแม่เป็นองคป์ระกอบส าคญั 

แม่เป็นคนแรกท่ีท าให้เราสัมผสัรู้ถึงความรัก เป็นรักท่ีช่วยเติมเต็มหวัใจของเรา และท าให้

เรามีรักท่ีจะมอบให้แก่ผูอ่ื้น แมว้่าบางคร้ังความคลางแคลงสงสัยจะเกิดข้ึนในใจเราว่า แม่รักลูก

                                                           
1 ค าแรกของชีวติมนุษย ์“แม่” http://www.catholic.or.th/spiritual/article/article05/arti040.html 
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เท่ากนัจริงหรือ แต่ก็ปฏิเสธไม่ไดว้า่ ถึงแมแ้ม่จะรักเรานอ้ยกวา่พี่นอ้ง แต่ก็ไม่มีใครในโลกน้ีท่ีรักเรา

เท่าแม่แลว้ ยงัจะมีความรักของคนอ่ืนอีกหรือท่ีเทียบเท่าความรักของแม่ได ้

ในท านองเดียวกนัแมว้า่บางคร้ังแม่จะโกรธเรา ไม่เป็นธรรมกบัเรา รุนแรงกบัเรา แต่นัน่ก็

เทียบไม่ได้กบัความดีท่ีท่านได้ท ากบัเรา ท่านท าดีกบัเรานับหม่ืนนบัแสนคร้ัง แต่อาจพลาดพลั้ง

เพียงไม่ก่ีคร้ัง หากเราฝังใจในความไม่ดีของท่านจนรู้สึกนอ้ยเน้ือต ่าใจ ใช่หรือไม่วา่นัน่เป็นเพราะ

เราเลือกจดจ าส่วนน้อยนิดท่ีพลั้งพลาดนั้น จนมองไม่เห็นความดีอนัมากมายมหาศาลท่ีท่านไดท้  า

กบัเรามาทั้งชีวติวนัแม่เป็นอีกวนัหน่ึงท่ีเราควรร าลึกถึงบุญคุณของแม่ 

นอกเหนือจากวนัเกิดซ่ึงเป็นวนัท่ีแม่ตอ้งทนทุกขอ์ยา่งยิ่งเพื่อให้ก าเนิดเรา เป็นอีกวนัหน่ึงท่ี

เราควรตระหนกัว่าเวลาของท่านเหลือนอ้ยลงทุกที ในขณะท่ีท่านยงัอยูก่บัเรา จึงไม่ควรปล่อยให้

โอกาสทองหลุดมือไป ควรรีบใชโ้อกาสน้ีท าส่ิงดีๆให้แก่ท่าน รวมทั้งดูแลท่านให้มีความสุขขณะท่ี

ยงัมีสุขภาพดีอยู ่หรือดูแลรักษาท่านในขณะป่วยไข ้ ดีกว่าท่ีจะพยายามยื้อชีวิตท่านเม่ือความตาย

ใกลม้าถึง ซ่ึงเท่ากบัเป็นการยื้อความทุกขท์รมานของท่านใหย้ดืยาวออกไป  หรือไม่ก็ท  างานศพของ

ท่านให้ยิ่งใหญ่ ท าบุญให้แก่ท่านอย่างมากมาย แต่ละเลยท่านในยามท่ีท่านยงัมีชีวิตอยู่  ส่วนผูท่ี้

สูญเสียแม่ไปแลว้  การร าลึกถึงความรัก ความดี และความเสียสละของท่านก็สูญเปล่าไม่  อยา่งนอ้ย

ก็เป็นแรงบนัดาลใจใหเ้ราอยากท าความดียิง่ข้ึน 

ในท านองเดียวกนัวนัแม่ยงัเป็นวนัท่ีแม่ควรใคร่ครวญถึงลูกดว้ยว่า เราไดท้  าหน้าท่ีต่อลูก

อยา่งเตม็ท่ีหรือยงั ไดม้อบส่ิงท่ีดีท่ีสุดแก่ลูกแลว้หรือไม่ แมเ้ราไม่สงสัยในความรักท่ีตนมีต่อลูก แต่

แน่ใจหรือไม่ว่า ส่ิงท่ีเราท ากบัลูก หรือเรียกร้องจากลูกนั้น มุ่งประโยชน์สุขของลูกเป็นท่ีตั้ง หรือ

เพื่อตอบสนองความตอ้งการของเราเอง  แม่ทุกคนอยากให้ลูกไดดี้ มีสุข และประสบความส าเร็จใน

ชีวติ  แต่บ่อยคร้ังคร้ังก็มีเง่ือนไขวา่ ตอ้งดี สุข และส าเร็จในแบบของแม่   ยอมรับไม่ไดท่ี้ลูกจะดี สุข 

และส าเร็จในแบบของลูก  ในท่ีสุดจึงกลายเป็นการสร้างความทุกขใ์หแ้ก่ทั้งสองฝ่าย 

ความหวงัดีนั้นสามารถท าร้ายคนอ่ืนได ้ ขอ้น้ีรวมถึงความหวงัดีท่ีแม่มีต่อลูก ทั้งน้ีเพราะ

เม่ือยึดติดถือมัน่ในความหวงัดี ว่าลูกตอ้งเป็นอย่างน้ี ๆ เท่านั้น ก็ยอ่มตามมาดว้ยการบงัคบัและยดั

เยยีด โดยไม่ฟังลูก ลูกจึงกลายเป็นส่ิงรอบรับและตอบสนองความฝันของแม่ และอาจเป็นอีกหลาย
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อย่าง แต่อยา่งเดียวท่ีลูกไม่ไดเ้ป็นคือ เป็นตวัของตวัเอง หรือมีชีวิตท่ีเป็นของตนเอง  เป็นไดแ้ค่ไม้

ดดั  ไม่ใช่ตน้ไมท่ี้เติบโตอยา่งอิสระและเต็มศกัยภาพ  หนกักวา่นั้นคือ ลูกไม่รู้จกัตนเอง ไม่รู้วา่ตน

ตอ้งการอะไร  จึงง่ายท่ีจะมีชีวิตอย่างหุ่นยนต์ กลไก ร้ายกว่านั้นคือเป็นดงัจอกแหนท่ีล่องลอยไป

ตามยถากรรมสุดแทแ้ต่กระแสน ้าจะพาไป 

คนจ านวนไม่น้อยขาดความรักจากพ่อแม่ในวยัเด็ก  อาจเป็นเพราะเป็นเด็กก าพร้า  เม่ือ

กลายเป็นแม่ จึงพร่องความรัก ไม่สามารถให้ความรักแก่ลูกไดเ้ต็มท่ีหรืออยา่งแม่คนอ่ืน ๆ   ลูกจึง

พึงเห็นใจแม่หากท่านเรียกร้องจากลูกมากมายจนดูเหมือนไม่รู้จกัพอ หรือระบายอารมณ์ใส่ลูกอยู่

เนือง ๆ  เพราะนัน่คือการเรียกร้องความรักจากลูกเพื่อเติมเต็มหวัใจแม่นั้นเอง  ขณะเดียวกนัแม่เองก็

พึงตระหนกัวา่ การเรียกร้องความรักจากใคร ยอ่มไม่อาจไดค้วามรักมาเติมเต็มอยา่งแทจ้ริง  ต่อเม่ือ

เป็นฝ่ายใหค้วามรักก่อน จึงจะไดรั้บความรักกลบัมา  ดงันั้นแทนท่ีจะเรียกร้องจากลูกอยา่งไม่จบส้ิน 

ควรตั้งสติและกลบัมาเป็นฝ่ายให้อีกคร้ังหน่ึง  นัน่คือให้ความสุขแก่ลูก โดยนึกถึงลูกเป็นท่ีตั้ง ไม่

เอาอารมณ์และความตอ้งการของตนเป็นใหญ่    

ความรักอนัยิ่งใหญ่นั้นมีอยู่ในหัวใจของแม่ทุกคน ส าหรับบางคนความรักนั้นอาจอยู่ลึก

หรือถูกกดทบัเพราะความเจ็บปวดในอดีตหรือเพราะความอ่อนแอพลั้งเผลอ  แต่เม่ือใดท่ีความรัก

นั้นถูกนอ้มน ามาสู่จิตส านึก ก็จะบนัดาลใจใหท้ าความดีอนัยิง่ใหญ่ และน าความสุขท่ีแทม้าให้ทั้งแก่

ลูกและแก่ตนเอง โลกน้ีและชีวติน้ีจึงงดงามไดเ้พราะความรักของแม่2 

 

 

  

                                                           
2 ความรักของแม่ พระไพศาล วสิาโล http://www.visalo.org/article/pagin01_mom.htmlv 
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ความเป็นมาและความส าคัญของการสร้างสรรค์ 

ความรักจากแม่ ยิง่ใหญ่เหนือส่ิงอ่ืนใดจะเปรียบได ้ขา้พเจา้ไดรั้บความรัก ความผกูพนั จาก

ผูเ้ป็นแม่มาตั้งแต่เล็กจนโต  แม่ตอ้งท างานหนกัมาตลอดชีวิต เพื่อส่งเสียลูกทั้งสามให้ไดศึ้กษาเล่า

เรียน ถึงแมก้ารงานและหน้าท่ีของแม่ จะหนกัหนาสาหัสมากเพียงใด เหน็ดเหน่ือยมากขนาดไหน 

แม่ก็ยงัคงท าหน้าท่ี เป็นแม่ท่ีดี ดูแลเอาใจใส่ อบรมบ่มนิสัย ขดัเกลาจิตใจ สั่งสอนให้ลูก รู้จกัผิด

ชอบชัว่ดี จากความรักท่ีแสนงดงามในความเป็นแม่ผูใ้หก้  าเนิด ก่อเกิดเป็นแรงบนัดาลใจ อนัยิ่งใหญ่ 

ในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ เพื่อตอบสนองความรัก ความห่วงใย ประดุจสายสัมพนัธ์อนังดงาม 

ท่ีขา้พเจา้พึงกระท าต่อผูเ้ป็นแม่ 

วตัถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 

ความผูกพนัสายใยรักแห่งครอบครัว มีความส าคญัท่ีจะช่วยขบัเคล่ือน ให้เกิดพลงัแห่ง

ความดีงาม สายสัมพนัธ์ระหวา่งสายเลือด ท่ีผูเ้ป็นแม่ ไดถ่้ายเทมาสู่ขา้พเจา้ เป็นพลงัอนัยิ่งใหญ่และ

งดงาม ความปรารถนาดี ความห่วงหาอาทรท่ี “เรา” มกัจะเติมเตม็ ซ่ึงกนัและกนัอยา่งสม ่าเสมอ เป็น

ส่วนเติมเตม็ใหก้บัชีวติของขา้พเจา้ เม่ือมีความจ าเป็น ท่ีตอ้งใชชี้วิต ห่างไกลกนั ในขณะห้วงเวลาท่ี

ต่างก็ต้องท าหน้าของตน  แต่อุปสรรคปัญหาทางกายท่ีห่างกัน กลับเป็นส่วนกระตุ้น ให้แรง

ปรารถนาแห่งความรักท่ีมีต่อผูเ้ป็นแม่ ชดัเจนและสร้างความสุขให้แก่ขา้พเจา้เสมอมา เสมือนการ

ใชชี้วติท่ีเป็นปกติสุข เสมือนเราไดอ้ยูใ่กลชิ้ดกนัตลอดเวลา ความสัมพนัธ์ต่างๆเหล่าน้ีเอง ท่ีช่วยให้

การใชชี้วติในเมืองใหญ่ ผา่นพน้ปัญหาและอุปสรรคนานปัการ ไปไดอ้ยา่งรวดเร็ว และพร้อมลุกข้ึน 

ต่อสู้กบัปัญหา ท่ีจะถาโถมเขา้มาในวนัใหม่ อย่างไม่ย่อทอ้ ดงันั้นขา้พเจา้จึงเลือกใช้กระบวนการ

สานของเส้น(Line) ท่ีมีความเก่ียวพนักบัสาระของรูปทรงและเส้นสายท่ีสอดประสาน ไขวข้ดักนัไป

มา เป็นส่ือแสดงออกทางความรู้สึกนึกคิดส่วนตวัของขา้พเจา้ ถ่ายทอดเป็นผลงานภาพพิมพ ์เพื่อ

บอกเล่าถึงความผกูพนัท่ีขา้พเจา้และแม่แสดงออกซ่ึงกนัและกนั 
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แนวความคิดในการสร้างสรรค์ 

จากความรัก ความผูกพนัท่ีข้าพเจ้าได้รับจากแม่ เป็นความรักท่ีใสสะอาด ยิ่งใหญ่และ

บริสุทธ์ิยากท่ีจะหาส่ิงใดมาเปรียบ เป็นความรักท่ีไม่หวงัผลตอบแทน ความรักจากแม่มีคุณค่า

มากมาย ลน้เหลือ เป็นพลงัผลกัดนัให้ขา้พเจา้กระท าแต่ส่ิงท่ีดี และเป็นก าลงัใจท่ีส าคญั คอยหล่อ

เล้ียงจิตใจใหข้า้พเจา้ด ารงอยู ่เม่ือรู้สึกทอ้แทแ้ละหมดหวงั ต่อการใชชี้วิตเพียงล าพงัเม่ือห่างไกลกนั 

การเล็งเห็นถึงความส าคญัต่อสายสัมพนัธ์อนัดี ระหวา่ง “แม่” และขา้พเจา้ จึงถูกบนัทึกความทรงจ า

ทุกช่วงขณะเวลาท่ีเพิ่งผา่นพน้ไปเพียงไม่ก่ีวินาที ผา่นผลงาน “สาน-สัมพนัธ์”ดว้ยเทคนิคการสาน

กระดาษท่ีปรากฏภาพของผูเ้ป็นแม่และภาพของขา้พเจา้ เขา้ดว้ยกนั เป็นการสาน ทางกายภาพท่ี

ปรากฏและ การสอดประสานผ่านทางอารมณ์และความรู้สึกท่ีมีต่อกนั เพื่อส่ือถึงความรัก ความ

เขา้ใจท่ีมิอาจแยกออกจากกนั ตราบชัว่นิจนิรันดร์ 

ขอบเขตของการสร้างสรรค์ 

 การสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะของขา้พเจา้ ใช้กระบวนการทางศิลปะแสดงออก ผา่นรูปทรง

ของมนุษย ์ในอากปักิริยาและการแสดงอารมณ์จากความรัก ความผูกพนั ท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจ   

ด้วยเทคนิควิธีการท่ีมีลักษณะเฉพาะในการแสดงออก โดยข้าพเจ้าจ าแนกขอบเขตของการ

สร้างสรรคอ์อกไดเ้ป็น 3 ดา้น ดงัต่อไปน้ี 

1. ขอบเขตทางด้านเนือ้หา เน่ืองจากการน าแรงบนัดาลใจท่ีมาจากความรู้สึกภายในจิตใจ

ของตนเองท่ีซ่ึงมีต่อแม่ บุคคลอนัเป็นท่ีรักของขา้พเจา้ เป็นความรู้สึกอบอุ่นผกูพนั โดยใน

การแสดงออกหรือการส่ือถึงความรู้สึกนั้น ขา้พเจา้อาศยัวิธีการสานของเส้น(Line) จาก

ภาพของผูเ้ป็นแม่และตวัขา้พเจา้เอง  

2. ขอบเขตทางด้านรูปแบบ สร้างผลงานในลกัษณะ 2 มิติ ดว้ยภาพถ่ายของบุคคลในรูปแบบ

เหมือนจริง โดยเป็นการน าเสนอผลงานในรูปแบบท่ีอิสระไม่ตายตวั เพราะขา้พเจา้มีเจตนา

เพื่อต้องการมุ่งเน้นการแสดงความหมายด้านอารมณ์ความรู้สึกภายในของข้าพเจ้า 

ความหมายของผลงานท่ีเกิดข้ึนส่ืออารมณ์ ความรู้สึกโดยอาศยัวิธีการทางเทคนิคการสาน

ของเส้นร่วมกบัการใชภ้าพถ่ายท่ีซ่ึงเป็นเสมือนการบนัทึกความทรงจ า  
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3. ขอบเขตทางด้านเทคนิค กระบวนการ การสร้างสรรค์เทคนิคผสม ด้วยการกรีด  ตัด

กระดาษแลว้น าไปสานเขา้ดว้ยกนั เพื่อส่ือถึงความหมายใหม่ และการสร้างรูปทรงใหม่ แต่

ยงัคงปรากฏภาพบุคคลไดอ้ย่างชดัเจน เป็นภาพผลงานท่ีผ่านกระบวนการพิมพ ์เทคนิค

ภาพพิมพดิ์จิทลั(Digital Print)และภาพพิมพหิ์น(Lithograph) ซ่ึงมีรูปแบบและรายละเอียด

ทางกายภาพของผลงานท่ีแสดงถึงภาพบุคคลท่ีมีความหมายต่อความรู้สึก 

 

วธีิการศึกษา 

1. ศึกษาขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ เพื่อน ามาเปรียบเทียบวิธีการน าเสนอผลงานและการ

ตรวจสอบอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง 

2. จดัท าภาพร่าง (Sketct) เพื่อจดัวางองคป์ระกอบของภาพ 

3. บนัทึกภาพบุคคล  ด้วยกล้องถ่ายภาพ ออกแบบลกัษณะท่าทาง ในมุมมองท่ีหลากหลาย 

เพื่อน ามาคิดวเิคราะห์ และคดัสรรภาพท่ีตรงกบัความตอ้งการมากท่ีสุด 

4. น าไฟลภ์าพเขา้สู่กระบวนการ ตกแต่งดว้ยเทคนิคทางคอมพิวเตอร์ (Ptotostop) 

5. น าภาพท่ีผ่านการตกแต่งดว้ย Ptotostop แลว้ มากรีด ให้เป็นเส้นตรงยาว เพื่อน าไปสาน 

หรือสอดประสาน ใหเ้กิดรูปทรงใหม่ โดยเส้นท่ีกรีดนั้นมีขนาดแตกต่างกนัไป 

6. บนัทึกภาพ โดยอาศยัแสงจากธรรมชาติเพื่อสร้างมิติลวงตาระหวา่งภาพ2มิติและเส้นท่ีเกิด

จากการสอดประสานใหมี้ลกัษณะลอยตวัออกมาจากพื้นระนาบ 

7. น าไฟลภ์าพเขา้สู่เคร่ืองขยายภาพ ใหมี้ขนาดใหญ่ตามท่ีตอ้งการ ผา่นกระบวนการภาพพิมพ์

ดิจิทลั (Digital Print) 
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อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการท าศิลปนิพนธ์ 

1. กลอ้งถ่ายภาพดิจิทลั 

2. คอมพิวเตอร์ 

3. กระดาษ 

4. มีดคตัเตอร์ 

5. ไมบ้รรทดั 

6. แผน่รองตดั 

7. กระดาษกาว 

8.กาว 

9.กระดาษฟาเบียโน่ (Fabiano) 
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บทที ่2 

ทีม่าหรือข้อมูลทีเ่ป็นแรงบันดาลใจ 

 แรงบนัดาลใจถือเป็นส่ิงส าคญัท่ีก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของขา้พเจา้ ซ่ึงมี

ส่วนช่วยเป็นอย่างมากในการท าให้ผลงานของขา้พเจา้ไดเ้กิดการพฒันา และสามารถถ่ายทอดถึง

อารมณ์ ความรู้สึกท่ีตอ้งการจะส่ือออกมาไดอ้ยา่งลึกซ้ึง รวมไปถึงอิทธิพลต่างๆท่ีก่อให้เกิดเป็นแรง

บนัดาลใจในการสร้างสรรค ์โดยขา้พเจา้ไดแ้ยกออกเป็นหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

 

อทิธิพลทีไ่ด้รับจากครอบครัว  

 เน่ืองจากพอ่และแม่ของขา้พเจา้แยกทางกนั พ่อแยกตวัออกไปมีครอบครัวใหม่ ท าให้ภาระ

การเล้ียงดูลูกสาวทั้งสามคนตกเป็นหนา้ท่ีของแม่ จากเดิมท่ีเป็นแม่บา้น อยูบ่า้นท างานบา้น ดูแลหุง

หาขา้วปลาอาหาร ส าหรับคนในครอบครัว แม่ก็ตอ้งผนัตวัเองออกมาท างานนอกบา้นเพื่อหาเงินมา

ส่งเสีย เล้ียงดูลูกทั้งสามคน แม่ดูแลขา้พเจา้และพี่ๆเป็นอย่างดี อย่างท่ีหาจากท่ีไหนไม่ไดอี้กแล้ว 

จวบจนตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา จึงก่อเกิดเป็นความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัขา้พเจา้กบัแม่ เกิดความรัก

ท่ีไม่มีขอ้แม ้รักของแม่ท่ีมีแต่ให ้เป็นความผกูพนัท่ียากเกินจะอธิบาย 

 แม่ เป็นแรงบนัดาลใจอนัยิง่ใหญ่ มีพลงัอ านาจมหาศาลและยงัเป็นแรงขบัเคล่ือนให้ขา้พเจา้

ท าในส่ิงท่ีดี ในบางคร้ังท่ีขา้พเจา้เหน่ือยหรือทอ้ มีความรู้สึกโหยหา อา้งวา้ง หรือรู้สึกโดดเด่ียว จาก

การเรียนหรือจากการท่ีตอ้งอยูห่่างไกลครอบครัว ขา้พเจา้ก็จะไดรั้บก าลงัใจท่ียิ่งใหญ่จากผูเ้ป็นแม่

มาคอยเติมเตม็ ความรัก ความอบอุ่น ความผกูพนั ท่ีขา้พเจา้ไดรั้บจากแม่นั้นมากมายมหาศาล เกินท่ี

จะหาส่ิงใดมาเปรียบเทียบได ้
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อทิธิพลทางจิตวทิยาและปรัชญา 

ความเป็นแม่คือ การเป็นผูใ้ห ้

แม่...ผูใ้หก้  าเนิด 

แม่...ผูใ้หชี้วติ 

แม่...ผูบ้  ารุงเล้ียง 

แม่...ผูมี้อุปการคุณต่อศาสนาและผนืแผน่ดิน 

 จากบทกลอนดงักล่าว จะเห็นได้ว่า แม่น้ีมีความส าคญัต่อทุกชีวิตบนโลกเพราะว่าแม่คือ

ผูใ้ห้ก าเนิดชีวิตอีกชีวิตหน่ึงข้ึนมา และเม่ือให้ก าเนิดแลว้ แม่ก็ยงัคอยเล้ียงดูจนเติบใหญ่ ดว้ยความ

รักบริสุทธ์ิของแม่น้ีเองท่ีเป็นสาเหตุให้มนุษยช์าติด ารงอยูไ่ดจ้นถึงทุกวนัน้ี หรืออาจกล่าวไดว้า่ แม่

คือผูท่ี้ท  าใหส้ัตวโ์ลกไม่สูญพนัธ์ุ 

 ถึงแมว้า่ แม่จะรู้วา่การคลอดลูกแต่ละคร้ังจะเป็นช่วงท่ีเจ็บปวดร่างกายและอนัตรายถึงชีวิต

ท่ีสุด แต่ดว้ยความรักท่ีแม่มีต่อลูกนั้นยิ่งใหญ่เหลือเกิน จึงท าให้แมจ้ะเจ็บปวดร่างกายมากเท่าใด 

หรือแม้จะมีอนัตรายถึงชีวิตเพียงไร แม่ย่อมยินดีท่ีจะให้ลูกน้อยของแม่เกิดข้ึนมา และไม่เพียง

เท่านั้น แม่ยงัปรารถนาให้ลูกของตนไดเ้กิดมาดว้ยความสมบูรณ์ทางร่างกายและจิตใจ เพื่อให้ลูก

ของแม่ไดมี้ชีวติอยา่งมีความสุขสมบูรณ์ 

แม่ไดทุ้่มเททั้งแรงกายและแรงใจดูแลลูกจนเติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีสมบูรณ์ แต่ในทางกลบักนั

คือ เม่ือลูกยิง่เจริญเติบโตข้ึน ผูเ้ป็นแม่ก็เร่ิมชรา ร่างกายก็พลอยทรุดโทรมลงตามล าดบั จนในท่ีสุดก็

ตอ้งหยุดพกัโดยปริยาย เพราะสังขารร่างกายไม่อ านวยให้ท างานไดเ้หมือนเม่ือก่อน แมว้่าจิตใจจะ

แขง็แกร่งอยากท าสักปานใด แต่ไม่อาจฝืนธรรมชาติของสังขารได ้จึงเป็นหนา้ท่ีส าคญัของลูกท่ีตอ้ง

ดูแลผูเ้ป็นแม่ ซ่ึงน่ีถือเป็นการตอบแทนพระคุณของแม่อย่างหน่ึง คือ การดูแลท่านยามท่านแก่ชรา 

แต่แทท่ี้จริงแลว้ การตอบแทนพระคุณของแม่ ลูกสามารถท าได้ตั้งแต่เม่ือเราเป็นเด็ก หรืออาจจะ

กล่าวไดว้า่ การตอบแทนพระคุณของแม่คือ การท าหนา้ท่ีของลูกให้สมบูรณ์ตามวยัของตนเอง เช่น 
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เม่ือเราเป็นเด็ก หนา้ท่ีส าคญัของลูกก็คือการดูแลให้แม่มีความสุขสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ เป็น

ตน้ 

 ดว้ยบทบาทหรือหนา้ท่ีท่ียิง่ใหญ่ของผูเ้ป็นแม่ จึงท าให้แม่เป็นบุคคลท่ีศาสนาให้ยกยอ่งเชิด

ชูเป็นอยา่งมาก ซ่ึงศาสนาหรือวฒันธรรมต่างๆลว้นมีค าสอนส่วนหน่ึงท่ีกล่าวถึง ความรักของแม่ท่ี

มีต่อลูก และการตอบแทนพระคุณของลูกต่อผูเ้ป็นแม่ และศาสนาท่ีประชาชนชาวไทยนบัถือกนั

โดยทัว่ไป ไดแ้ก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต ์ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข ์

ก็มีการยกเอาเร่ืองความรักของแม่ และความกตญัญูของลูกต่อแม่มาเป็นหลกัค าสอนส าคญัทาง

ศาสนาดว้ยเช่นกนั1 

 

อทิธิพลทีไ่ด้รับจากธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

   วิธีการสร้างและลกัษณะของรังนก ต่างก็มีลกัษณะทางกายภาพท่ีแปลกแตกต่างกัน

ออกไป เป็นศิลปะตามธรรมชาติอีกแบบหน่ึง รังท่ีนกท าไดง่้ายท่ีสุดคือ รังท่ีท าอยู่กบัพื้นดิน พื้น

ทราย โดยนกจะท าเป็นแอ่งเล็กๆ แลว้เอาใบไมใ้บหญา้มารองท าให้นุ่ม บางคร้ังพ่อนก  แม่นกก็จะ

ถอนขนอุยหรือขนคลุมตวัมารองท าให้นุ่มข้ึน พวกนกทะเลบางชนิด เช่น นกนางนวลแกลบ มกั

วางไข่ตามแอ่งหินต้ืนๆ ตามเกาะแก่งกลางทะเล นกบางชนิดท ารังบนตน้ไม ้โดยวางตามก่ิงไม ้วิธี

ท ารังของมนัก็คือ พ่อนกแม่นกจะคาบเอาก่ิงไมแ้ห้งๆ มาวางซ้อนๆ กนับนก่ิง แลว้เอาใบไมร้องรัง 

เช่นพวกนกปากห่าง นกกระยาง นกกาน ้ า พวกน้ีมกัท ารังติดๆ กนัอยู่บนตน้ไมใ้หญ่เดียวกนัท่ีน่า

ประหลาดใจก็คือ พ่อนก แม่นกสามารถจะจ ารังของมนัไดอ้ยา่งแม่นย  ามาก นกบางชนิดก็มีวิธีการ

ท ารังอยา่งวจิิตรพิสดารเหลือเช่ือ เช่น เอาดอกไมส้วยๆเปลือกหอย หรือหินสวยๆ และใยแมงมุมมา

ประดบัรังของมนั นกบางชนิดจะคาบเอาใบหญา้มาสานกนัท ารังท่ีสวยงามมากเช่น นกกระจาบหวั

เหลือง บางชนิดเอาใบไม ้๒-๓ ใบมามดัรวมกนั เอาปากเจาะริมใบเหล่านั้น แลว้เอาใยแมงมุมมาเยบ็

เขา้ดว้ยกนัเป็นรัง จนพวกฝร่ังเรียกวา่ นกช่างเยบ็ผา้(tailorbird)เป็นตน้ 

                                                           
1 ความรักของแม่และความกตญัญูของลูกในต่างวฒันธรรมhttp://www.crs.mahidol.ac.th/thai/love_mother.htm 
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นกบางชนิดจะเจาะตน้ไมเ้ป็นโพรงใหญ่ แลว้เขา้ไปท ารังวางไข่ในนั้น เช่น พวกนกหวัขวาน นก

กินเป้ียว พวกนกเงือก นกกก นกกะวะ นกแกงหรือนกชนหิน เป็นตน้ พวกนกฮูก นกเคา้แมวก็ท ารัง

ในโพรงเช่นกนั 

นอกจากน้ี นกบางชนิดเจาะดินริมตล่ิงหรือหน้าผา หรือท าโพรงลงไปในดิน แล้วท ารัง

วางไข่ เช่น นกกระเต็นปักหลักนกนางแอ่น (บางชนิด) และนกจาบคา หรือ นกกินผึ้ ง เป็นต้น 

ส าหรับนกเจา้ฟ้าหรือนกตาพองท่ีชาวบึงบอระเพด็ จงัหวดันครสวรรคเ์รียกกนันั้น เป็นนกชนิดเดียว

เท่านั้นในโลกท่ีพบและตั้งช่ือตามหลกัสัตวศาสตร์โดยคนไทย ผูพ้บไดอ้ญัเชิญพระนามของพระเจา้

ลูกเธอเจา้ฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดาฯ มาเป็นช่ือนกชนิดน้ี นกพนัธ์ุน้ีทางผูค้น้พบเช่ือว่า คงจะเจาะ

โพรงท ารังตามหาด หรือเกาะแก่งกลางน ้ าคลา้ยกบัญาติของมนั ซ่ึงเจาะโพรงตามหาดทราย หรือ

เกาะแก่งกลางน ้าในประเทศคองโกทวปีแอฟริกาเช่นกนั 

นกบางชนิดสามารถส ารอกน ้าลายออกมาท ารังได ้เช่นนกนางแอ่นประเภทใชรั้งกินได ้นก

พวกน้ีจะส ารอกน ้ าลายมาสร้างรังเกาะติดกบัผนงัถ ้า ซ่ึงโดยมากอยูใ่นทะเล แลว้เราก็จะไปแซะเอา

รังนกเหล่านั้นมาผา่นกรรมวิธีต่างๆ ก่อนน ามาเป็นอาหาร บางชนิดก็อาจเอาดินโคลนหรือเลนมา

สร้างรังไดเ้ช่นกนั 

รังนกและไข่นกมีลกัษณะและขนาดแตกต่างกนัตามชนิดนก นกัสัตวศาสตร์สามารถบอก

ไดว้า่เป็นรังและไข่ของนกประเภทใดได ้โดยการตรวจรังและไข่นกเท่านั้น อยา่งไรก็ดีนกบางชนิด

ไม่รู้จกัสร้างรังเอง แต่อาศยัแอบวางไข่ในรังนกอ่ืนๆปล่อยให้นกชนิดอ่ืนฟักไข่และเล้ียงลูกอ่อน

แทน เช่น นกกา-เหว่า ซ่ึงมกัจะแอบวางไข่ในรังกา ให้แม่กาช่วยฟักไข่ และเล้ียงลูกอ่อนเป็นส่วน

ใหญ่2 

 

 

 
                                                           
2วธีิท ารังและลกัษณะรังนก  http://guru.sanook.com/1224/ 
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ภาพท่ี 1 ภาพอิทธิพลท่ีไดรั้บจากธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

ท่ีมา http://nadagreen.blogspot.com/2009/06/blog-post_16.html 

เขา้ถึงเม่ือ 25 เมษายน 2558 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 ภาพอิทธิพลท่ีไดรั้บจากธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

ท่ีมา http://nokjorn.exteen.com/20100304/entry 

เขา้ถึงเม่ือ 25 เมษายน 2558 
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ขา้พเจา้ไดเ้ล็งเห็นถึงความรัก จากแม่นกท่ีมีต่อลูกนกในการพยายามสร้างรัง เพื่อวางไข่ กก

ไข่ และให้ลูกนกไดอ้ยู่อาศยัจนกวา่จะแข็งแรงพอท่ีจะออกหากินเองได ้ จึงเกิดเป็นแรงบนัดาลใจ

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของขา้พเจา้ การน าเอาเส้นกระดาษมาสอด สาน ขดัไขวก้นั เส้น

ต่างๆท่ีไม่มีความหมายแต่มีประโยชน์ (Function) การเกาะเก่ียวกนั ท่ีภายนอกอาจดูบอบบางแต่แฝง

ไปดว้ยความแขง็แกร่งและคงทน เสมือนความรักของมนุษยท่ี์แม่มีต่อลูกของตนเอง 

 

อทิธิพลทีไ่ด้รับจากศิลปินและงานศิลปกรรม 

เดวิด ซามูเอล สเติร์น3 (David Samuel Stern) ศิลปินและช่างภาพชาวบรูคลิน(Brooklyn) 

รูปแบบการสร้างสรรค์ผลงานของเดวิดมีความน่าสนใจมาก เขาสร้างสะพานเช่ือมระหว่างการ

ถ่ายภาพบุคคลกบัการจดัเรียงของนามธรรมออกมาอยา่งสง่างาม เดวิดน าเสนอผลงานของเขาดว้ย

เทคนิคของการพิมพภ์าพถ่าย(Photographic Print)ลงบนแผน่หนงั แลว้สานภาพสองภาพเขา้ดว้ยกนั 

ออกมาในรูปแบบนามธรรม วิธีการน้ีไม่เพียงแค่สนองความตอ้งการของเขาท่ีซ่อนอยู่ในตวัของ

พวกเขา แต่ยงัรวมไปถึงการเกิดเทคนิคการพิมพภ์าพถ่ายภาพดิจิตอลลงบนวสัดุท่ีแปลกใหม่ดว้ย ใน

ทุกแง่มุมของกระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์ในแต่ละช้ินงานของเขาล้วนมีความสัมพนัธ์

ระหวา่งตวัเขาเองและคนอ่ืนๆ เพื่อท่ีจะพยายามสร้างอตัลกัษณ์ท่ีแตกต่างกนัไป ผลงานของเขายงัท า

ให้ทราบถึงแง่มุมทั้งสองของการสร้างสรรค์และการท าความเขา้ใจในศิลปะ เทคนิควิธีการสาน

แบบนามธรรมน้ีไดก้ลายเป็นอตัลกัษณ์ส่วนตวัในการสร้างสรรคผ์ลงานของเขาไปแลว้  

ผลงานของเดวิด ซามูเอล สเติร์น ให้อิทธิพลกบัการสร้างสรรคผ์ลงานของขา้พเจา้ในดา้น

ของเทคนิควธีิการ ขา้พเจา้สนใจในกระบวนการสร้างสรรคง์านของเดวิด  การน าเอาภาพของบุคคล

สองภาพมาสานเขา้ดว้ยกนัเพื่อใหเ้กิดภาพใหม่ท่ีกลายเป็นภาพนามธรรม ท าให้เกิดความรู้สึกแปลก

ใหม่ น่าต่ืนเตน้ 

  

                                                           
3Woven Portraits by David Samuel Stern 
 http://www.ignant.de/2014/08/26/woven-portraits-by-david-samuel-stern/  
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ภาพท่ี 3 ภาพอิทธิพลท่ีไดรั้บจากผลงานศิลปกรรม 

David Samuel Stern , Kosuke Kawahara(Artist I),  

Archival inkjet prints on vellum, physically woven together 40" x 30",  2014 

ท่ีมา http://davidsamuelstern.com/wovenportraits/  

เขา้ถึงเม่ือ 25 เมษายน 2558  
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ภาพท่ี 4 ภาพอิทธิพลท่ีไดรั้บจากผลงานศิลปกรรม 

David Samuel Stern , Katie Wynne, Artist , 

Archival inkjet prints on vellum, physically woven together 21" x 13" 2011 (2013) 

ท่ีมา http://davidsamuelstern.com/wovenportraits/ 

เขา้ถึงเม่ือ 25 เมษายน 2558 
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ลูกปลิว จนัทร์พุทรา ศิลปินระดบัรางวลักล่าวถึงแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคง์านวา่ เพราะความ

รักของแม่ท่ีมีต่อลูกนั้นเป็นความรักท่ียิง่ใหญ่ไพศาลสายสมัพนัธ์อนัใกลชิ้ดระหวา่งแม่และลูกเกิด

การสืบทอดวฒันธรรมในการด าเนินชีวิตท่ีงดงามและสมบูรณ์จากรุ่นสู่รุ่นตั้งแต่เกิดจนตายและสืบ

ทอดไปโดยไม่ขาดสายเผือ่แผอ่อกสู่โลกกวา้งจนกลายเป็นความรักท่ีมีค่ามากเกินกวา่ความรัก

ระหวา่งแม่กบัลูกแต่เป็นความรักของแม่แด่คนทั้งโลก 

            แต่ท่ามกลางความเจริญกา้วหนา้ของโลกยุคปัจจุบนัไดส่้งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่

ในดา้นต่างๆของสังคมไทยเป็นอย่างมากสายสัมพนัธ์อนัใกลชิ้ดในครอบครัวซ่ึงเป็นหน่วยท่ีเล็ก

ท่ีสุดโดยเฉพาะระหว่างแม่กบัลูกมีอนัตอ้งเปล่ียนแปลงไปจากเดิมท่ีเคยยึดถือบุพการีเป็นบุคคลท่ี

เคารพบูชาเป็นท่ีพึ่งทางใจกลบัให้คุณค่ายกย่องบุคคลท่ีมีช่ือเสียงมีความรู้หรือความล ้ าสมยัของ

ระบบการส่ือสารท่ีรวดเร็วฉับไวของอุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์ท าให้ความรักความอบอุ่นและสายใย

ระหวา่งแม่และลูกก็เป็นอนัตอ้งขาดหายไป 

ด้วยเหตุน้ีตนเองจึงต้องการแสดงคุณค่าของบุคคลท่ีรักมิติของเวลารักแท้ท่ีเป็นอมตะ

บริสุทธ์ิ และย ัง่ยืนจินตนาการผ่านรูปทรงสามมิติมีการส่ือสารผ่านประสบการณ์ร่วมกันโดยมี

ตวักลางคือภาษาทางประติมากรรมดว้ยเหตุผลท่ีวา่งานประติมากรรมมกัจะเขา้ถึงผูช้มไดม้ากกว่า

ศิลปะแขนงอ่ืนเพราะศกัยภาพของงานประติมากรรมนั้นกวา้งขวาง สามารถติดตั้งไดทุ้กหนทุกแห่ง

ทั้งในอาคารและนอกอาคารป่าเขาล าเนาไพรเพราะฉะนั้นการท่ีจะน าศิลปกรรมเขา้ไปร่วมกบัวิถี

ชีวิตของมนุษย ์ประติมากรรมจึงเป็นประเภทของงานศิลปะท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะน ามาสร้างสรรค์

ผลงานไม่ว่าจะเป็นการสร้างเพื่อร าลึกหรือสร้างเพื่อช่ืนชมสุนทรียะเจตนาของศิลปินตอ้งการใช้

รูปแบบประติมากรรมแทนความเป็นแม่ เพื่อให้ผูช้มแทนความเป็นลูกเข้าไปมีส่วนร่วมภายใน

ผลงานจ าลองพื้นท่ีบรรยากาศเวลาใหเ้กิดปฏิสัมพนัธ์ร่วมกนัทางความรู้สึกความคิดและจินตนาการ

ร่วมกนัเป็นเป้าหมายของการจดันิทรรศการซ่ึงศิลปินหวงัว่าผลงานประติมากรรมจะช่วยสร้าง

สุนทรียะให้กบัคนในสังคมและเป็นส่ือกลางในการสร้างสายสายสัมพนัธ์อนัดีระหว่างบุคคลท่ีรัก
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และช่วยปลูกจิตส านึกให้แก่คนในสังคมไดร้ าลึกนึกถึงพระคุณของบุพการีและหวนคิดถึงคุณค่าท่ี

แทจ้ริงของมนุษย์4 

จากการศึกษาขอ้มูลแนวความคิดในการสร้างสรรคผ์ลงานของอาจารยลู์กปลิว จนัทร์พุทรา 

เน่ืองจากความตอ้งการท่ีจะแสดงออกซ่ึงความหมายของผลงานท่ีตรงกนั ท าให้มีอิทธิพลมากต่อ

การต่อยอดแนวความคิดและแรงบนัดาลใจของขา้พเจา้ โดยการผสมผสานน าเอาแนวคิด รูปแบบ 

เน้ือหาท่ีไดรั้บอิทธิพลเขา้มาร่วมกบัแนวทางเฉพาะตนของขา้พเจา้ เพื่อถ่ายทอดผลงานให้สมบูรณ์

ตามทศันคติท่ีวางไว ้

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5 ภาพอิทธิพลท่ีไดรั้บจากผลงานศิลปกรรม 

ลูกปลิว จนัทร์พุทรา , หลงัฝนตก ,หล่อไฟเบอร์กลาส , 205 x 140 x 505 ซม. 

ท่ีมา http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000001931 

เขา้ถึงเม่ือ 25 เมษายน 2558  

                                                           
4นิทรรศการศิลปะ     ‘Mother Value of the Adorable Person’ 
http://www.oknation.net/blog/GreenCity/2014/06/22/entry-2 
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ภาพท่ี 6 ภาพอิทธิพลท่ีไดรั้บจากผลงานศิลปกรรม 

ลูกปลิว จนัทร์พุทรา , อาบน ้า ,หล่อไฟเบอร์กลาส , 130 x 95 x 45 ซม. 

ท่ีมา http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000001931 

เขา้ถึงเม่ือ 25 เมษายน 2558 
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บทที ่3 

การด าเนินงาน 

ในการด าเนินงานสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้า เร่ิมต้นจากการรวบรวม

แนวความคิด และแรงบนัดาลใจท่ีขา้พเจา้มีความผูกพนั ถ่ายทอดส่ิงเหล่าน้ีดว้ยกระบวนการทาง

เทคนิค ออกมาในรูปแบบของผลงานภาพพิมพ ์โดยในบทน้ีขา้พเจา้จะกล่าวถึงขั้นตอนการประมวล

ความคิด การรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนการแสดงออกทางเทคนิค และรวมไปถึงขั้นตอนการ

สร้างสรรค์ ประเด็นส าคญัจึงเร่ิมนบัจากการอาศยัประสบการณ์และความรู้สึกส่วนตนออกมาเป็น

จุดสร้างแรงบนัดาลใจ ในการแสดงออกประกอบกบัแนวความคิดและเทคนิควธีิการท่ีเป็นส่วนตน 

 

ขั้นตอนการประมวลความคิด 

ในขั้นตอนน้ีขา้พเจา้เร่ิมจากการรวบรวมขอ้มูลท่ีเกิดจากประสบการณ์ส่วนตนกลัน่กรอง

เป็นแนวความคิดหลกั ท่ีตอ้งการสะทอ้นผ่านภาพผลงาน เพื่อแสดงถึงอารมณ์ความรู้สึกท่ีขา้พเจา้

และแม่มีต่อกัน ว่าความรักความผูกพนัระหว่างแม่และลูกนั้นเป็นอย่างไร ในส่วนของการ

สร้างสรรค์นั้น ขา้พเจา้มุ่งเนน้ไปถึงการแสดงออกดว้ยความรู้สึกส่วนตนส่ือแสดงความส าคญั ใน

เน้ือหาความรัก ความอบอุ่น และความผูกพนัระหว่างข้าพเจา้กบัแม่ นั้นเป็นเพียงค านิยามของ

ความรู้สึก เป็นภาษานามธรรมท่ีไม่สามารถสัมผสัไดโ้ดยตรงหรือเขา้ถึงไดง่้าย แต่ความรู้สึกเหล่าน้ี

เปรียบเสมือนเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่า และมีความหมายต่อความรู้สึกของจิตใจจึงไม่ใช่เร่ืองยากต่อการจะ

สัมผสัรับรู้ในภาษาสุนทรียน้ี์ 

 

ข้ันตอนการก าหนดรูปแบบ 

การสร้างรูปแบบงานศิลปะของขา้พเจา้นั้นมุ่งเนน้ถึงอารมณ์ความรู้สึกจากจิตใจถ่ายทอดสู่

ผลงานเป็นส่ิงส าคญั ขา้พเจา้จึงใชภ้าพถ่ายของแม่และขา้พเจา้มาสร้างเป็นภาพร่างตน้แบบ(Sketch) 

โดยเป็นน าเสนอผ่านรูปแบบท่ีอาศยัสัณฐานเดิมของภาพถ่าย จากกายภาพบุคคลตน้แบบ ผ่าน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



20 
 

 

กระบวนการทางเทคนิค เพื่อหาโครงสร้างพร้อมก าหนดองคป์ระกอบโดยรวมของภาพ ซ่ึงในการ

สร้างสรรค์นั้นไดมี้การจดัองคป์ระกอบและก าหนดรายละเอียดข้ึนมาใหม่ ดว้ยเทคนิควิธีการทาง

คอมพิวเตอร์(Photoshop)  เพื่อตอ้งการให้สอดรับกบัความรู้สึกถึงความเช่ือมโยงต่อกนัระหว่างแม่

และขา้พเจ้า ข้าพเจา้เช่ือว่าสายใยระหว่างแม่และลูกเป็นส่ิงท่ีเช่ือมโยงกัน จากความรู้สึกท่ีเป็น

นามธรรมไดถู้กถ่ายทอดให้เป็นรูปธรรมผ่านสาระของผลงาน ขา้พเจา้จึงแทนความรู้สึกภายในท่ี

ผสานกนัระหวา่งบุคคลทั้งสองผา่นเส้นสายของกระดาษท่ีสอดประสาน สลบัและไขวข้ดักนัไปมา  

 

ขั้นตอนการแสดงออกด้วยเทคนิควธีิการ 

ในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปนิพนธ์ของขา้พเจา้ อาศยัการแสดงออกดว้ยเทคนิคภาพพิมพ์

ดิจิทลั(Digital print) ซ่ึงเป็นเทคนิควิธีการท่ีร่วมสมยั เทคนิควิธีการท่ีไดผ้ลสัมฤทธ์ิตรงกบัความ

ตอ้งการในการแสดงออกผ่านภาษาภาพ และเป็นกระบวนการทางเทคนิคท่ีไม่ซับซ้อน สามารถ

สร้างสรรคผ์ลงานใหมี้รายละเอียดครบถว้นชดัเจน 

 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน 

ภาพร่างตน้แบบ (Sketch) 

 ในการสร้างภาพร่างตน้แบบนั้นเร่ิมตน้จากการถ่ายภาพแม่และตนเองขณะอยู่ในอารมณ์

ความรู้สึกหลากหลายแตกต่างกนัไป โดยมุ่งเนน้ท่ีการจดัองคป์ระกอบของภาพ การก าหนดทิศทาง

ของแสงในธรรมชาติและการจดัท่าทางอิริยาบถต่างๆ รวมไปถึงการใหค้วามส าคญักบัพื้นท่ีวา่งรอบ

นอกของรูปทรงท่ีมีความเหมาะสมและลงตวักบัองค์ประกอบของภาพโดยรวม น าเขา้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์(Photoshop) เพื่อตกแต่งภาพ จดัวางองคป์ระกอบใหม่ ปรับแสง-เงาของภาพให้เป็นไป

ตามความต้องการผนวกกับสามารถแสดงความหมายความส าคญัของแนวความคิดท่ีต้องการ

น าเสนอด้วย จากนั้นพิมพ์ภาพท่ีผ่านการตกแต่งดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ลงบนกระดาษ เลือก

ภาพสองภาพท่ีมีองค์ประกอบการแสดงอารมณ์ ท่าทาง เหมาะสมสอดคลอ้งกนั ตดั,กรีดภาพเป็น

เส้นๆ โดยเลือกตัดตามต าแหน่งท่ีต้องการ และเว้นบางต าแหน่งไว้เพื่อย ังคงความเป็น
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ลกัษณะเฉพาะของบุคคลนั้นอยู ่จากนั้นน าภาพมาสานเขา้ดว้ยกนั โดยวิธีการสานเส้นให้มีลกัษณะ

แตกต่างกันออกไป แสดงถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการสอดประสานส าหรับพื้นท่ีท่ี

ตอ้งการขบัเนน้ใหค้วามส าคญั และความไร้ระเบียบการสอดประสานของเส้นในบางพื้นท่ีท่ีไม่เนน้

ความส าคญั อาจเวน้พื้นท่ีระนาบบางส่วน โดยปราศจากการสอดประสานของเส้น หรืออาจสาน

แบบหลวมๆบา้ง ซ่ึงมีนัยความหมายเป็นวิธีการสร้างเอกภาพของรูปทรงท่ีส่ือแสดงเน้นอารมณ์

ความรู้สึก และสะทอ้นให้เห็นถึงความหลากหลายของช่วงอารมณ์ท่ีปรากฎความชดัเจนและความ

เลือนลางของภาวะอารมณ์ในขณะนั้น เพื่อให้รูปแบบลกัษณะของผลงานมีเอกลกัษณ์ท่ีมีความ

เฉพาะตน ในขั้นตอนน้ีถือวา่มีความส าคญัเป็นอยา่งมากต่อการสร้างสรรคผ์ลงานของขา้พเจา้ เพราะ

ถือว่าเป็นเสมือนหัวใจหลักหรือความหมายส าคัญ เพื่อการเน้นย  ้ าถึงการแสดงออกในด้าน

ความหมายและอารมณ์ความรู้สึกท่ีสอดคลอ้งกบัเจตนาตามแนวความคิดของขา้พเจา้ 

 

ภาพท่ี 7 ภาพประกอบการตกแต่งภาพเพื่อจดัวางองคป์ระกอบของภาพ 

ดว้ยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์(Photoshop) 
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ภาพท่ี 8 ภาพประกอบการตดั-กรีดภาพตน้แบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 9 ภาพตวัอยา่งการกรีดภาพตน้แบบ 
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ภาพท่ี 10 ภาพประกอบการสานภาพร่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 11 ภาพตวัอยา่งภาพร่าง(Sketch) 
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ขั้นตอนการเลือกภาพร่างตน้แบบเพื่อน ามาสู่การน าไปขยายแบบเป็นผลงานจริง 

 ในขั้นตอนของการเลือกภาพร่างตน้แบบในแต่ละโครงการนั้นเร่ิมตน้จาก การน าภาพร่าง

ตน้แบบไปผา่นการถ่ายภาพดว้ยกลอ้งถ่ายภาพดิจิตอล โดยการบนัทึกภาพนั้นจะตอ้งอาศยัแสงจาก

ธรรมชาติเพื่อสร้างมิติจากการสานของภาพร่างต้นแบบ ตามเจตนาท่ีต้องการส่ือความหมาย         

ส่ือแสดงอารมณ์ความรู้สึกท่ีสะทอ้นถึงความรัก ความอบอุ่น ความผกูพนั และความเอ้ืออาทรท่ีมีต่อ

กนัอย่างลึกซ้ึงระหว่างแม่และขา้พเจา้ หลงัจากเม่ือไดภ้าพตามท่ีตอ้งการแลว้ ในขั้นตอนต่อไปคือ 

การน าภาพถ่ายท่ีไดเ้ขา้สู่โปรแกรมคอมพิวเตอร์อีกคร้ัง เพื่อท าการเพิ่มเติม ตกแต่ง แสง-เงา และลบ

เอาร่องรอยส่วนเกินท่ีปรากฎในภาพออก จากนั้นจึงน าภาพร่างท่ีสมบูรณ์แบบตรงตามความ

ตอ้งการแลว้เขา้สู่กระบวนการขยายแบบใหเ้ป็นผลงานภาพพิมพ ์โดยอาศยัหลกัวิธีการกระบวนการ

ของเทคนิคภาพพิมพดิ์จิทลั(Digital Print) 

  

ภาพท่ี 12 ภาพการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์(Photoshop) 
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 ภาพท่ี 13 ภาพการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์(Photoshop) 

ตกแต่งภาพขั้นตอนสุดทา้ยก่อนน าไปขยายใหมี้ขนาดใหญ่ตามความตอ้งการ 
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ขั้นตอนการพิมพพ์ื้นหลงัของผลงานดว้ยเทคนิคภาพพิมพหิ์น(Lithograph) 

 การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ของขา้พเจา้ในระยะแรกนั้น(โครงการท่ี1-3) ข้าพเจ้า

อาศยัเทคนิคและวิธีการของภาพพิมพ์หิน(Lithogragh)ในการสร้างพื้นหลงั(Background)ให้กับ

ผลงานด้วยวิธีการพิมพ์เพลนระนาบ(Solid area) เป็นการพิมพ์เพียงแค่สีพื้น ไม่มีลวดลายหรือ

รูปภาพใด แต่ในระยะหลงั(โครงการท่ี4-5) การสร้างสรรคผ์ลงานมีการพฒันาข้ึน ขา้พเจา้จึงเล็งเห็น

วา่การพิมพภ์าพดว้ยเทคนิควิธีการภาพพิมพดิ์จิทลั(Digital print) เพียงอยา่งเดียวนั้นเพียงพอต่อการ

แสดงออกซ่ึงความหมายของผลงานแล้ว ดังนั้นการพิมพ์พื้นหลังด้วยวิธีการของภาพพิมพ์หิน

(Lithogragh)จึงไดล้ดความส าคญัในขั้นตอนน้ีไปโดยปริยาย 

 ในท่ีน้ีเทคนิคภาพพิมพหิ์นยงัถือเป็นส่วนหน่ึงของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ของ

ขา้พเจา้ ขา้พเจา้จึงอธิบายถึงขั้นตอนของการปฏิบติังานอยา่งพอสังเขป ดงัต่อไปน้ี 

 

1. การเตรียมเพลท 

 เตรียมแม่พิมพใ์ห้ไดข้นาดตามท่ีตอ้งการ โดยค านึงถึงขนาดของ Scraper Bar 

และขนาดของกระดาษท่ีจะน ามาพิมพ ์

 น าแม่พิมพ์แผ่นอลูมินัม(Aluminum plate)ไปลา้งด้วยกรดซัลฟูริคเจืองจาง 

(สัดส่วนกรด 2 ออนซ์ ต่อ น ้ าเปล่า 20 ลิตร) ใช้ผา้ขาวบางลูบท่ีผิวหน้า

แม่พิมพส์ักครู่ (1-2 นาที) จากนั้นลา้งออกดว้ยน ้ า แลว้ท าซ ้ าอีกรอบ เสร็จแลว้

ลา้งน ้าเปล่าใหส้ะอาด 

 ซบัดว้ยกระดาษบรู๊ฟ แลว้น าไปผึ่งดว้ยลมใหแ้หง้ ทั้งดา้นหนา้และดา้นหลงั 

 ลอกลายเส้นรอบนอกของผลงาน(Out Line) น าเกรยองสีแดง(Crayon)ฝนถู

หลงักระดาษตน้แบบ เพื่อสร้างกระดาษลอกแบบ ใช้ปากกาลูกล่ืนเขียนตาม

เส้นท่ีตอ้งการ 

 กั้นกาวกระถินบริสุทธ์ิ ในส่วนของตวัผลงานและขอบเขตดา้นนอกผลงาน 
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ภาพท่ี 14 ภาพประกอบการกั้นกาวกระถินบริสุทธ์ิ(Pure gum) 

 

2. การเตรียมการพิมพ ์

 ก าหนดจุด Register Mark ลงบนแม่พิมพแ์ละดา้นหลงัของแผน่กระดาษพิมพ ์

 เตรียมหมึกท่ีจะท าการพิมพ ์ตกัหมึกจากกระป๋องกะปริมาณให้เพียงพอกบั

การพิมพ์ ใช้เกรียงนวดหมึกสักพกัถ้าหากหมึกเหลวเกินไปให้ผสมด้วย

ผงไลทแ์มกนีเซียมคาร์บอเนต(Light Magnesieum Carbonate) และกล้ิงหมึก

ดว้ยลูกกล้ิงใหบ้างบนแท่นกล้ิง 

 ใชผ้า้สะอาดชุบแลคเกอร์แดง ลูบทาให้ทัว่ผิวของแม่พิมพ ์โดยวิธีการเช็ดวน

ใหเ้รียบบาง 

 ใช้ผา้สะอาดชุบหมึกพิมพ์และน ้ ามนัสน ลูบทาให้ทัว่ผิวของแม่พิมพ์ โดย

วธีิการเช็ดวนใหเ้รียบบาง 

 ล้างแม่พิมพ์ โดยใช้ฟองน ้ าลูบเช็ดให้ทัว่บริเวณแผ่นแม่พิมพ์อลูมินัมเพลท

(Aluminum Plate) เพื่อลา้งคราบกาวกระถินใหส้ะอาดทัว่แผน่แม่พิมพ ์
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ภาพท่ี 15 ภาพประกอบการเตรียมหมึก (ผสมหมึกพิมพ)์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 16 ภาพประกอบการเตรียมหมึก (กล้ิงหมึก) 
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ภาพท่ี 17 ภาพประกอบการใชแ้ลคเกอร์แดงเช็ดใหท้ัว่รูปทรงท่ีตอ้งการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 18 ภาพประกอบการใชห้มึกและน ้ามนัสนเช็ดแม่พิมพ ์
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ภาพท่ี 19 ภาพประกอบการเช็ดลา้งผวิแม่พิมพด์ว้ยน ้าสะอาด 

3. กระบวนการพิมพ ์

 กล้ิงหมึกท่ีเตรียมไวล้งบนแม่พิมพแ์ผน่อลูมินมัเพลท(Aluminum Plate) โดย

การกล้ิงนั้นตอ้งใหแ้ม่พิมพมี์ความช้ืนโดยการลูบดว้ยฟองน ้าอยา่งสม ่าเสมอ 

 กล้ิงหมึกจนหมึกเกาะบนลงบนพื้นท่ีในแม่พิมพต์ามความตอ้งการ โดยจะตอ้ง

กล้ิงหมึกใหเ้รียบเนียนไม่ปรากฏรอยของลูกกล้ิง 

 ทดลองพิมพเ์พื่อตรวจสอบน ้ าหนกัและร่องรอยของลูกกกล้ิง โดยใช้

กระดาษบรู๊ฟวางซอ้น 5-6 แผน่ 

 เม่ือไดน้ ้าหนกัและแม่พิมพมี์ความอ่ิมตวัของหมึกพิมพต์ามท่ีตอ้งการแลว้ จึง

ท าการพิมพท์บัซอ้นลงบนภาพผลงานท่ีผา่นกระบวนการภาพพิมพดิ์จิทลั

มาแลว้ โดยไม่ตอ้งท าช้ืนกระดาษเน่ืองจากผลงานผา่นกระบวนการภาพพิมพ์

ดิจิทลัแบบ Ink-jet* รายละเอียดของภาพอาจไดรั้บความเสียหายได ้เน่ืองจาก

น ้าจะเป็นตวัท าละลายหมึกพิมพใ์นระบบภาพพิมพดิ์จิทลั(Digital Print) 

*Ink-jet  เทคโนโลยกีารพิมพช์นิดรูปแบบจุดท่ีปราศจากการกระแทก ซ่ึงหยดหมึกขนาดเล็กถูกพน่

ออกจากรูเปิดขนาดเล็กไปยงัต าแหน่งเฉพาะเจาะจงบนแผน่ส่ือเพื่อก าเนิดภาพ 

ท่ีมา http://www.wanthip.co.th/index.php?lay=show&ac=article&Id=539564982 
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ภาพท่ี 20 ภาพประกอบการกล้ิงหมึกลงบนแม่พิมพ ์

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 21 ภาพประกอบการรองกระดาษบรู๊ฟ 
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ภาพท่ี 22 ภาพประกอบการใชแ้ผน่พลาสติก(Acrylic Sheet) วางปิดทบัแผน่กระดาษบรู๊ฟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 23 ภาพประกอบการหมุนแท่นพิมพ ์
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ขั้นตอนการสานภาพสร้างมิติสุดทา้ยใหก้บัผลงาน 

 เม่ือได้ผลงานภาพพิมพ์ท่ีผ่านกระบวนการเทคนิคภาพพิมพ์ดิจิทลั(Digital Print)แล้ว 

จากนั้นในขั้นตอนน้ีเป็นการน าเอาภาพท่ีซ่ึงเป็นภาพเดียวกนัมากรีดแลว้ผนวกเขา้ดว้ยกนัดว้ยวิธีการ

เจาะ และสอดประสานระหว่างภาพส าเร็จและภาพท่ีน ามาตดักรีดเป็นเส้น เพื่อสร้างมิติลวงตา

ระหว่างภาพ2มิติและเส้นท่ีเกิดจากการสอดประสานให้มีลกัษณะลอยตวัจากพื้นระนาบ ซ่ึงเป็น

วิธีการสร้างเอกภาพของผลงานท่ีส่ือแสดงอารมณ์ความรู้สึกเพื่อท าผลงานให้มีความสมบูรณ์มาก

ยิ่งข้ึน จากการน้ียงัคงตอ้งยึดวิธีการเพื่อให้เกิดความกลมกลืนท่ีพอดี เหมาะสม และลงตวัให้กบั

ช้ินงานและสอดคลอ้งกบัรูปทรงของภาพท่ีส่ือแสดงความรู้สึกภายในเป็นส าคญั 

 

 

ภาพท่ี 24 ภาพประกอบการสานภาพเพื่อสร้างมิติสุดทา้ย 
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บทที ่4 

การสร้างสรรค์และการพฒันาผลงาน 

 

 การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะท่ีดีนั้น จ  าเป็นจะตอ้งมีพฒันาการในกระบวนการ

สร้างสรรค ์ซ่ึงหมายถึงแนวความคิดและเทคนิควิธีการ การหาขอ้มูลความรู้จากแหล่งต่างๆ รวมถึง

วิเคราะห์ถึงจุดเด่นจุดดอ้ยในแต่ละผลงาน ศิลปินส่วนใหญ่ก็มกัใช้หลกัการน้ีในการพฒันาผลงาน 

หากเราไม่รู้จกัการพฒันาท่ีจะกา้วไปขา้งหนา้ ผลงานก็จะมีความจืดชืด ขาดความน่าสนใจ เพราะ

การท างานศิลปะท่ีดีนั้น ไม่ไดส้ร้างมาภายในการสร้างสรรค์เพียงหน่ีงช้ินงานเท่านั้น หากแต่เกิด

จากความทะเยอทะยานในการสร้างสรรค์รูปแบบต่างๆ เพื่อมองหาส่ิงท่ีสะทอ้นแนวความคิดของ

ผูส้ร้างงานใหแ้ก่ผูรั้บชมไดเ้ขา้ใจถึงและความพิเศษในตวัศิลปินเอง 

ส าหรับผลงานสร้างสรรค์ศิลปะภาพพิมพ์ในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมาของขา้พเจา้นั้น ได้

คน้พบขอ้เท็จจริงบางประการและสามารถเผยให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงพฒันาท่ีด าเนินไปอย่าง

เป็นระบบในแต่ละขั้นตอน และในบางช่วงเวลาเปรียบเสมือนการคน้หารูปแบบในแนวทางเฉพาะ

ตนในระหว่างขณะการสร้างสรรค์ผลงาน ขา้พเจา้จึงน าส่ิงเหล่าน้ีมาเสริมสร้างการพฒันาผลงาน

ของตนเอง ด้วยการคน้ควา้ วิเคราะห์ดว้ยวิธีการขา้งตน้ ให้เหลือเพียงส่วนท่ีเป็นแก่นแทอ้นัเป็น

สาระส าคญัท่ีสุดในการแสดงออก ซ่ึงจะเห็นการพฒันาไดใ้นผลงานแต่ละช่วงของขา้พเจา้ ท่ีเกิด

จากความพยายามสร้างสรรค์ตามรูปแบบแนวความคิดท่ีตอ้งการแสดงออก ซ่ึงมีรูปแบบท่ีชดัเจน 

เพื่อใหผ้ลงานท่ีออกมานั้นมีคุณค่า มีความสมบูรณ์ชดัเจนมากท่ีสุด ทั้งในดา้นรูปแบบแนวความคิด

และเทคนิควธีิการหรือประเด็นดา้นอ่ืนๆ  จะเห็นไดจ้ากพฒันาการดงัต่อไปน้ี 
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การพฒันาและการสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ 

ปีการศึกษาปลาย/2556 

 แนวความคิดในการสร้างสรรคผ์ลงานในช่วงระยะเวลาแรก ขา้พเจา้กล่าวถึงแรงบนัดาลใจ

จากความรักของขา้พเจา้ท่ีมีต่อแม่ ความสัมพนัธ์ท่ีถูกบนัทึกไวด้้วยการถ่ายภาพ แทนความรัก 

ความคิดถึงท่ีมียามเม่ือห่างไกลกนั โดยใชเ้ทคนิควธีิการสานภาพท่ีผา่นกระบวนการทางเทคนิคภาพ

พิมพดิ์จิตอลเขา้ดว้ยกนั และดว้ยความตอ้งการทดลองทางดา้นเทคนิคขา้พเจา้จึงใช้เทคนิควิธีการ

สานภาพท่ีผา่นกระบวนการทางเทคนิคภาพพิมพดิ์จิตอลกบัภาพท่ีเกิดจากกระบวนการทางเทคนิค

ภาพพิมพ์หิน(Lithograph) ด้วยการสานท่ีมีความเป็นระเบียบแบบแผน(Pattern) ขนาดของเส้นท่ี

กรีดแตกต่างกนัไปตามความเหมาะสม ใหญ่และเล็กสลบัคละกนัไป ภาพท่ีใชมี้การแสดงท่าทาง สี

หนา้และอารมท่ี์สอดคลอ้งกนั ส่ือความหมายแบบตรงไปตรงมาเนน้การแสดงออกดว้ยอารมณ์จาก

สีหน้า เน่ืองด้วยความช านาญท่ีไม่เพียงพอของข้าพเจา้ ท าให้รายละเอียดของผลงานออกมาไม่

สมบูรณ์ทั้งยงัมีความผดิพลาดใหเ้ห็นอยูม่าก 

ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะท่ี 1 (ภาพท่ี 25-26) 

 ผลงานในระยะน้ีอยู่ในช่วงของการริเร่ิมหาแนวทาง เทคนิควิธีการในการแสดงออกของ

ผลงานเพื่อส่ือถึงประเด็นส าคญัของแนวความคิดท่ีขา้พเจา้ได้วางไวใ้นตอนตน้ ขา้พเจา้มีความ

สนใจในเทคนิควิธีการท่ีเกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีของภาพพิมพหิ์น(Lithograph) ขา้พเจา้จึงเลือกใช้

เทคนิคภาพพิมพหิ์นน้ีในการสร้างภาพบุคคลในช้ินแรก แต่เพราะความไม่ช านาญทางดา้นเทคนิค

มากนกัจึงท าใหภ้าพผลงานท่ีออกมาไม่ประสบผลส าเร็จ ในช้ินท่ี2ขา้พเจา้จึงทดลองใชเ้ทคนิคภาพ

พิมพดิ์จิทลั(Digital Print)ในการแสดงออกทั้งหมด รายละเอียดของภาพบุคคลท่ีไดจึ้งครบถว้นและ

ชดัเจน แต่เน่ืองจากขา้พเจา้ไม่ไดท้  าการทดลองท าภาพร่างก่อน เม่ือน าภาพท่ีพิมพด์ว้ยเทคนิคภาพ

พิมพ์ดิจิทลัทั้ง2ภาพมาสานเขา้ด้วยกนัแล้ว ภาพผลงานท่ีออกมาเห็นได้ชัดเจนว่าภาพทั้ง2ภาพมี

ขนาดของตวับุคคลท่ีแตกต่างกนัมาก และดว้ยการตดั-กรีดภาพนั้นมีขนาดใหญ่ท่ีเกินไปท าให้ไม่

เกิดความสัมพนัธ์กัน ผลงานในช่วงระยะน้ีของขา้พเจ้าจึงถือว่ายงัต้องการการปรับแก้ไขเร่ือง

รายละเอียดของผลงานใหมี้ความสมบูรณ์มากกวา่เดิม 
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ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะท่ี 2 (ภาพท่ี 27-28) 

 จากผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ในระยะท่ี1 ขา้พเจา้ไดรั้บขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมและเกิดแรงบนัดาล

ใจใหม่ จากการท่ีข้าพเจ้าได้เลือกใช้เทคนิคภาพพิมพ์ดิจิทัลในการสร้างภาพบุคคลนั้นได้ให้

รายละเอียดท่ีครบถว้นตรงตามความตอ้งการ ในระยะน้ีขา้พเจา้จึงไดท้  าการสร้างภาพร่างตน้แบบ

(Sketch)ข้ึนก่อนท่ีจะลงมือสร้างสรรค์ผลงานจริงและในระยะน้ีขา้พเจ้าได้เกิดแนวคิดใหม่ท่ีจะ

ทดลองใช้สีในงานโดยเลือกใช้โครงสีเอกรงค์(Monochrome) เพื่อจะส่ือถึงอารมณ์ความรู้สึกของ

ภาพ แต่เม่ือผ่านกระบวนการภาพพิมพ์ดิจิทัล สีของภาพท่ีออกมานั้นไม่ตรงกับสีในภาพร่าง

ต้นแบบ เน่ืองจากกระดาษท่ีใช้ในการสร้างสรรค์ น้ี คือกระดาษฟาเบียโน่(Fabiano) ซ่ึงมี

ประสิทธิภาพสูงในการดูดซับหมึกพิมพท์  าให้สีของภาพผิดเพี้ยนไป ในส่วนของการสร้างสรรค์

ผลงานในระยะน้ี ขา้พเจา้ไดมี้การปรับเปล่ียนขนาดของการตดั-กรีดภาพใหเ้ล็กลงและมีการเลือกใช้

ภาพท่ีมีขนาดพอดีกนั เม่ือน าภาพทั้ง2ภาพมาสานกนัแล้วนั้นจึงดูมีความสัมพนัธ์กนัมากข้ึนจาก

ระยะท่ีแลว้ แต่ยงัไม่น่าพึงพอใจเท่าท่ีควร 

ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะท่ี 3 (ภาพท่ี 29-30) 

ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ในระยะสุดทา้ยของขา้พเจา้น้ี ไดก้ลบัไปใช้เทคนิคภาพพิมพหิ์น

ร่วมกบัเทคนิคภาพพิมพดิ์จิทลัอีกคร้ัง โดยใชเ้ทคนิคภาพพิมพหิ์นในการสร้างสรรคภ์าพของแม่ใน

ส่วนของภาพตนเองขา้พเจา้ใช้เทคนิคภาพพิมพดิ์จิทลัเพื่อตอบสนองแนวความคิดและแรงบนัดาล

ใจของขา้พเจา้ท่ีได้จากความสัมพนัธ์ของแม่และขา้พเจา้ท่ีซ่ึงถูกบนัทึกไวด้ว้ยการถ่ายภาพ แทน

ความรักความคิดถึงท่ีมีเ ม่ือยามห่างไกลกัน การท่ีข้าพเจ้าสร้างสรรค์ภาพถ่ายของแม่ผ่าน

กระบวนการทางเทคนิคภาพพิมพหิ์นท่ีซ่ึงมีความปราณีตและละเอียดอ่อนน้ีเพื่อแสดงถึงการวาด

เพื่อทดแทนความคิดถึงท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจ ส่วนภาพตนเองขา้พเจา้ใชเ้ทคนิคภาพพิมพดิ์จิทลัเหตุ

เพราะผลลพัทท่ี์ออกมาเปรียบเสมือนภาพถ่าย เม่ือน าภาพท่ีเกิดจากทั้ง 2 เทคนิคมาสอดประสานเขา้

ดว้ยกนัโดยวิธีการสานท่ีถูกปรับเปล่ียนให้เร่ิมไร้ความเป็นระเบียบแบบแผน(Pattern) กบัการตดั-

กรีดภาพใหมี้ขนาดของเส้นเล็กลงจากเดิมมาก สามารถตอบสนองแนวความคิดของขา้พเจา้ไดม้าก

ข้ึน แต่การสร้างสรรคภ์าพโดยใชเ้ทคนิคภาพพิมพหิ์นของขา้พเจา้ก็ยงัคงไม่ประสบผลส าเร็จ และ

ยงัไม่เป็นท่ีพึงพอใจของขา้พเจา้มากนกั 
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ภาพท่ี 25 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะท่ี 1 

ช่ือภาพ  Untitle 1 

ขนาด  58x36 cm 

เทคนิค  ภาพพิมพหิ์นและการสานกระดาษ 

ปีท่ีสร้าง 2014 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



39 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 26 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะท่ี 1 

ช่ือภาพ  Untitle 2 

ขนาด  60x45 cm 

เทคนิค  ภาพพิมพดิ์จิทลัและการสานกระดาษ 

ปีท่ีสร้าง 2014 
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ภาพท่ี 27 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะท่ี 2 

ช่ือภาพ  Green Day 

ขนาด  60x45 cm 

เทคนิค  ภาพพิมพดิ์จิทลัและการสานกระดาษ 

ปีท่ีสร้าง 2014 
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ภาพท่ี 28 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะท่ี 2 

ช่ือภาพ  Red Hot 

ขนาด  60x45 cm 

เทคนิค  ภาพพิมพดิ์จิทลัและการสานกระดาษ 

ปีท่ีสร้าง 2014 
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ภาพท่ี 29 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะท่ี 3 

ช่ือภาพ  weave me to mom 

ขนาด  50x65 cm 

เทคนิค  ภาพพิมพดิ์จิทลั ภาพพิมพหิ์นและการสานกระดาษ 

ปีท่ีสร้าง 2014 
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ภาพท่ี 30 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะท่ี 3 

ช่ือภาพ  Beautiful mom 

ขนาด  35x60 cm 

เทคนิค  ภาพพิมพดิ์จิทลั ภาพพิมพหิ์นและการสานกระดาษ 

ปีท่ีสร้าง 2014 
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การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ 

ปีการศึกษา 2557 

 การสร้างสรรค์ผลงานชุดศิลปนิพนธ์ของขา้พเจา้เป็นผลสืบเน่ืองมาจากการตกผลึกทาง

ความคิด และการด าเนินงานสร้างสรรค์ผลงานชุดก่อนศิลปนิพนธ์ ซ่ึงเดิมกล่าวถึงความรัก ความ

อบอุ่น ความผกูพนัระหว่างขา้พเจา้ท่ีมีต่อแม่นั้น จนเม่ือด าเนินมาถึงผลงานในชุดศิลปนิพนธ์ยงัคง

มุ่งเน้นในประเด็นทางศิลปะถึงการสร้างรูปทรงท่ีส่ือภาษาของความรู้สึกรัก ความอบอุ่น ความ

ผูกพนั และความเอ้ืออาทร ฯลฯ ท่ีมีต่อแม่ของข้าพเจา้ แต่วิธีการทางด้านเทคนิคนั้นขา้พเจ้าได้

ปรับเปล่ียนโดยท าการสานจากภาพร่างต้นแบบก่อน แล้วบนัทึกภาพด้วยกล้องถ่ายภาพดิจิทลั 

จากนั้นจึงอาศยักระบวนการทางเทคนิคภาพพิมพดิ์จิทลั(Digital Print) ในการน าเสนอผลงานแทน

การใช้กระบวนการทางเทคนิคภาพพิมพหิ์น(Lithograph)  กล่าวไดว้่ามีการพฒันาการท่ีเห็นไดช้ดั

มากข้ึน โดยเฉพาะการจดัวางองคป์ระกอบท่ีดูลงตวัมากข้ึน รวมถึงดา้นวิธีการสร้างสรรคไ์ม่วา่จะ

ดว้ยวิธีการกรีดหรือการสานกระดาษ ผนวกกบัการส่ือความหมายท่ีเป็นนยัส าคญัได้อย่างชดัเจน

ยิ่งข้ึน โดยเฉพาะจากการใช้เส้นท่ีเล็กและถ่ีลง การสานเพิ่มมิติลวงตาให้กับผลงานหลังผ่าน

กระบวนการทางเทคนิคภาพพิมพ์ดิจิทลัแล้ว หรือแม้แต่โทนสีท่ีใช้ล้วนแล้วแต่ได้แฝงไวด้้วย

ความหมายความรู้สึกไดอ้ยา่งชดัเจน 

ผลงานศิลปนิพนธ์ ระยะท่ี 1 (ภาพท่ี 31-32) 

 จากการสร้างสรรคผ์ลงานชุดก่อนศิลปนิพนธ์ ขา้พเจา้ไดน้ าเอาปัญหาและอุปสรรคท่ีพบใน

ระหวา่งการสร้างสรรคผ์ลงานมาวิเคราะห์เพื่อพิจารณาหาขอ้ดีขอ้ดอ้ย ท าให้การสร้างสรรคผ์ลงาน

ศิลปนิพนธ์ในระยะท่ี1 ของขา้พเจา้น้ีมีการพฒันาข้ึนอยา่งมาก ขา้พเจา้มุ่งใชเ้ทคนิควิธีการทางภาพ

พิมพดิ์จิทลัในการสร้างสรรค์ผลงานอยา่งเต็มรูปแบบ  ปรับเปล่ียนการตดั-กรีดภาพให้เส้นท่ีน ามา

สานนั้นเล็กลง ในส่วนของการสานกระดาษนั้นขา้พเจา้ไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจากการสร้างรังของ

นก การสอดประสาน ซ้อนทบั ไขวข้ดักนัไปมา มีการบนัทึกภาพของภาพร่างตน้แบบท่ีไดโ้ดยการ

ถ่ายดว้ยแสงจากธรรมชาติเพื่อสร้างมิติก่อนท่ีจะใชเ้ทคนิคภาพพิมพดิ์จิทลัในการสร้างสรรคผ์ลงาน 

อีกทั้งขา้พเจา้ยงัใชเ้ทคนิคภาพพิมพหิ์นในการสร้างสรรคพ์ื้นหลงัใหก้บัภาพผลงานของขา้พเจา้ดว้ย  
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ผลงานศิลปนิพนธ์ ระยะท่ี 2 (ภาพท่ี 33-34) 

 ในระยะท่ี2 ของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้า มีการพัฒนาข้ึนจาก

ระยะแรก โดยขา้พเจา้น าเอาแรงบนัดาลใจเดิมคือการสร้างรังของนกมาเพิ่มเติมการสร้างสรรค์

ผลงาน ดว้ยการน าเอากระดาษมาตดั-กรีดเป็นเส้นขนาดเล็ก แลว้สานเขา้ดว้ยกนักบัภาพส าเร็จอีก

คร้ังเพื่อสร้างมิติและรายละเอียดลวงตา ในส่วนของเทคนิควิธีการทางภาพพิมพ์ขา้พเจา้ยงัคงใช้

เทคนิคเดิมจากระยะแรก ผลงานในระยะน้ียงัไม่มีความลงตวัในส่วนของการสานกระดาษใน

ตอนทา้ยเพราะเส้นท่ีใชส้านนั้นไม่มีความกลมกลืนกบัภาพส าเร็จ 

ผลงานศิลปนิพนธ์ ระยะท่ี 3 (ภาพท่ี 35-36) 

 ในระยะท่ี3 ของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ของขา้พเจา้ ยงัคงใช้เทคนิควิธีการ

เหมือนเดิมทุกประการ แต่มีการพฒันาในเร่ืองของการเปล่ียนแปลงรูปทรง ข้าพเจ้าได้รับแรง

บนัดาลใจจากภาพบนไพ่ท่ีสามารถมองได2้ดา้นเปรียบเสมือนความสัมพนัธ์ของแม่กบัขา้พเจา้ท่ี

สมมาตรกนัและรูปทรงของเปลือกหอย ซ่ึงในธรรมชาติเปลือกหอยท าหนา้ท่ีปกป้องและเป็นท่ีอยู่

อาศัยให้ตัวหอยเปรียบได้กับแม่ท่ีคอยปกป้องดูแลและเป็นท่ีพกัพิงให้กับเรา โดยข้าพเจ้าใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์(Photoshop)ในการสร้างสรรคภ์าพตน้แบบให้ออกมาตามรูปทรงท่ีตอ้งการ 

ในส่วนของการสร้างสรรคก์ารสานผลงานเพื่อสร้างมิติลวงตาในขั้นตอนทา้ยสุด การใชเ้ส้นสานท่ี

เล็กและถ่ีลง อีกทั้งยงัคงเป็นกระดาษสีขาวลว้นท าให้เส้นท่ีน ามาสานนั้นดูขดัแยง้จากภาพส าเร็จ 

ผลงานท่ีออกมาจึงยงัคงไม่มีความกลมกลืนสอดประสานกนั 

ผลงานศิลปนิพนธ์ ระยะท่ี 4 (ภาพท่ี 37-38) 

 จากการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปนิพนธ์ในระยะท่ีผ่านมาของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไดพ้บกบัแรง

บนัดาลใจและเทคนิคพิเศษต่างๆเร่ือยมา ท าใหก้ารสร้างสรรคผ์ลงานศิลปนิพนธ์ในระยะท่ี4 น้ีมีการ

ปรับเปล่ียนเทคนิคการสร้างสรรคผ์ลงาน โดยขา้พเจา้ไดน้ าเอาการพิมพสี์พื้นหลงัดว้ยเทคนิควิธีการ

ภาพพิมพหิ์นออกเพราะขา้พเจา้มีความคิดเห็นว่าพื้นหลงัท่ีเกิดจากภาพพิมพหิ์นนั้นไม่ไดส่้งผลต่อ

การแสดงออกทั้งในดา้นของแนวความคิดและความรู้สึก ขา้พเจา้คิดวา่เพียงแค่ใชเ้ทคนิคภาพพิมพ์

ดิจิทลัในการสร้างสรรคผ์ลงานก็ชดัเจนและเพียงพอต่อการแสดงออกแลว้ อีกทั้งขา้พเจา้ยงัสามารถ

เพิ่มขนาดของผลงานให้มีขนาดใหญ่ข้ึนได้ตามท่ีต้องการ ในด้านของการสร้างสรรค์รูปทรง 
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ขา้พเจา้ใชภ้าพท่ีแสดงสัดส่วนของร่างกาย(Figure) กบัการสานภาพร่างตน้แบบท่ีมีความแน่นหนา

และยุ่งเหยิงจนแทบไม่เหลือความเป็นรูปทรงแต่ยงัคงความเป็นอตัลกัษณ์ของบุคคลอยู่บางส่วน 

ส่วนการสานเพื่อสร้างมิติลวงตาในขั้นตอนสุดทา้ยนั้น ขา้พเจา้น าเอาภาพท่ีพิมพด์ว้ยเทคนิคภาพ

พิมพดิ์จิทลัเช่นกนัมาตดั-กรีดแลว้สานเขา้กบัภาพส าเร็จ ท าให้เส้นท่ีน ามาสานกบัภาพส าเร็จนั้นดู

กลมกลืน มีความสัมพนัธ์กนั ผลงานในระยะน้ีถือวา่ประสบผลส าเร็จทั้งในดา้นเทคนิควิธีการและ

การส่ือแสดงออกถึงความหมาย 

ผลงานศิลปนิพนธ์ ระยะท่ี 5 (ภาพท่ี 39-40) 

 การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้าในระยะน้ี ถือเป็นระยะสุดท้ายของการ

สร้างสรรค์ผลงาน ขา้พเจา้ไดร้วบรวมขอ้ดีจากผลงานท่ีผา่นมาทั้งหมดมาเป็นส่วนในการก าหนด

รูปแบบของผลงานในระยะสุดทา้ย ในด้านของรูปทรง ขา้พเจา้ยอ้นกลบัไปสู่ระยะท่ี1 การใช้

รูปทรงท่ียงัคงแสดงออกถึงอตัลกัษณ์ของบุคคลและการแสดงอารมณ์ท่ีชดัเจนตรงต่อแนวความคิด 

ส่วนในดา้นของเทคนิควิธีการสร้างสรรคน์ั้น ขา้พเจา้ใชข้ั้นตอนเดียวกบัระยะท่ี4 ทั้งการใชเ้ทคนิค

ภาพพิมพดิ์จิทลัในการสร้างสรรคผ์ลงาน และการน าเอาภาพท่ีพิมพด์ว้ยเทคนิคดิจิทลัมาตดั -กรีด-

สาน เพื่อสร้างมิติลวงตาในขั้นตอนสุดทา้ย ดว้ยเหตุน้ีเอง ผลงานในระยะน้ีจึงน าเสนอแนวความคิด

และสภาวะอารมณ์ท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกนั การสานท่ีดูไร้ระเบียบแต่แฝงไปดว้ยความหมายท่ี

สะทอ้นผ่านเส้นสายท่ีถกัทอเป็นความรู้สึกดีท่ีมีต่อกนัระหว่างแม่กบัขา้พเจา้ถ่ายทอดเป็นผลงาน

สร้างสรรค์ ส่งผลให้คุณสมบติัทางกายภาพของผลงานมีความชดัเจนและแสดงถึงความรัก ความ

สอดประสาน ความรักระหวา่งกนัและกนั 
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ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ 
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ภาพท่ี 31 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ระยะท่ี 1 

ช่ือภาพ  “Relationship 1” 

ขนาด  60x80 cm 

เทคนิค  ภาพพิมพดิ์จิทลัและภาพพิมพหิ์น 

ปีท่ีสร้าง 2014 
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ภาพท่ี 32 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ระยะท่ี 1 

ช่ือภาพ  “Relationship 2” 

ขนาด  75x60 cm 

เทคนิค  ภาพพิมพดิ์จิทลัและภาพพิมพหิ์น 

ปีท่ีสร้าง 2014 
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ภาพท่ี 33 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ระยะท่ี 2 

ช่ือภาพ  “Relationship 3” 

ขนาด  45x75 cm 

เทคนิค  ภาพพิมพดิ์จิทลั ภาพพิมพหิ์นและการสานกระดาษ 

ปีท่ีสร้าง 2014 
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ภาพท่ี 34 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ระยะท่ี 2 

ช่ือภาพ  “Relationship 4” 

ขนาด  70x60 cm 

เทคนิค  ภาพพิมพดิ์จิทลั ภาพพิมพหิ์นและการสานกระดาษ 

ปีท่ีสร้าง 2014 
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ภาพท่ี 35 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ระยะท่ี 3 

ช่ือภาพ  “Relationship 5” 

ขนาด  55x65 cm 

เทคนิค  ภาพพิมพดิ์จิทลั ภาพพิมพหิ์นและการสานกระดาษ 

ปีท่ีสร้าง 2014 
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ภาพท่ี 36 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ระยะท่ี 3 

ช่ือภาพ  “Relationship 6” 

ขนาด  80x55 cm 

เทคนิค  ภาพพิมพดิ์จิทลั ภาพพิมพหิ์นและการสานกระดาษ 

ปีท่ีสร้าง 2014 
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ภาพท่ี 37 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ระยะท่ี 4 

ช่ือภาพ  “Relationship 7” 

ขนาด  119x91 cm 

เทคนิค  ภาพพิมพดิ์จิทลัและการสานกระดาษ 

ปีท่ีสร้าง 2015 
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ภาพท่ี 38 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ระยะท่ี 4 

ช่ือภาพ  “Relationship 8” 

ขนาด  119x91 cm 

เทคนิค  ภาพพิมพดิ์จิทลัและการสานกระดาษ 

ปีท่ีสร้าง 2015 
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ภาพท่ี 39 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ระยะท่ี 5 

ช่ือภาพ  “Relationship 9” 

ขนาด  95x115 cm 

เทคนิค  ภาพพิมพดิ์จิทลัและการสานกระดาษ 

ปีท่ีสร้าง 2015 
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ภาพท่ี 40 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ระยะท่ี 5 

ช่ือภาพ  “Relationship 10” 

ขนาด  100x95 cm 

เทคนิค  ภาพพิมพดิ์จิทลัและการสานกระดาษ 

ปีท่ีสร้าง 2015 
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บทที ่5 

บทสรุป 

 ปัจจยัหลกัในการท างานศิลปนิพนธ์นั้นประกอบไปดว้ยสาระส าคญัของแนวความคิด การ

คิดคน้สร้างรูปแบบ และความเช่ียวชาญทางดา้นเทคนิค องคป์ระกอบเหล่าน้ีจะส่งผลให้ผลงานมี

ความสมบูรณ์ บรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของผูส้ร้าง จะขาดส่ิงใดส่ิงหน่ึงไม่ได ้

 สาระส าคญัของแนวความคิด ซ่ึงขา้พเจา้เล็งเห็นถึงความส าคญั คุณค่า พลงัในความรักของ

แม่ท่ีมีต่อขา้พเจา้ และท่ีขา้พเจา้มีต่อแม่ เป็นแรงผลกัดนัให้เกิดการสร้างสรรค์ ตลอดระยะเวลาใน

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะท่ีผ่านมาของข้าพเจ้านั้น ข้าพเจ้าใช้อารมณ์ความรู้สึกควบคู่ไปกับ

เทคนิควิธีการท่ีมีความเฉพาะตนในการแสดงออก ผลงานของขา้พเจา้จึงมีลกัษณะโดดเด่นท่ีการ

แสดงอารมณ์ซ่ึงตรงกบัวตัถุประสงค์ของขา้พเจ้า ผลงานของขา้พเจา้นั้นเปรียบเสมือนตวัแทน

ความรู้สึก ความรัก ความผูกพนัระหว่างตวัขา้พเจา้กบัแม่ คุณค่าส าคญัอีกประการหน่ึงจากการ

สร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดน้ี ก็คือการได้ตระหนักถึงพระคุณของผูเ้ป็นแม่ คุณค่าและ

ความส าคญั บทบาทของสตรีเพศ ท่ีรับบทบาทเป็นหวัเรือใหญ่ของครอบครัวในยคุปัจจุบนั 

 ในด้านของรูปแบบงานศิลปะของข้าพเจ้านั้ น เป็นเร่ืองของการแสดงออกถึงอารมณ์

ความรู้สึก เพื่อสะทอ้นถึงความสัมพนัธ์ระหว่างตวัขา้พเจา้กบัแม่ท่ีมีต่อกนั โดยใช้เทคนิควิธีการ

สร้างสรรค์ท่ีเป็นลักษณะเฉพาะตนเป็นส่ือแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกภายในของข้าพเจ้าท่ีถูก

กลัน่กรองออกมา และดว้ยการน าเสนอผลงานท่ีมุ่งเนน้ให้ตระหนกัถึงความผกูพนัระหวา่งแม่และ

ลูกท่ีเป็นเร่ืองราวท่ีละเอียดอ่อน  

 การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ของขา้พเจา้ชุดน้ี สร้างการเรียนรู้ใหม่ในกระบวนการ

สร้างสรรค ์รูปแบบศิลปะท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะตน ท่ีแสดงให้เห็นถึงความรัก ความผกูพนั ระหวา่ง

แม่และลูกท่ีมีพลานุภาพอนัยิ่งใหญ่ ขา้พเจา้มีความหวงัว่าการแสดงออกในรูปแบบงานศิลปะของ

ขา้พเจา้จะสะทอ้นให้บุคคลทัว่ไปเห็นถึงความส าคญัและคุณค่าในความรักของแม่ท่ีซ่ึงยิ่งใหญ่เกิน

จะหาส่ิงใดมาเปรียบเทียบได ้
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บรรณานุกรม 

ภาษาไทย 

ความรักของแม่และความกตัญญูของลูกในต่างวฒันธรรม [ออนไลน์].  เขา้ถึงเม่ือ 8 เมษายน 2558, 

จาก http://www.crs.mahidol.ac.th/thai/love_mother.htm 

ความรักของแม่ พระไพศาล วสิาโล [ออนไลน์].  เขา้ถึงเม่ือ 8 เมษายน 2558, 

จากhttp://www.visalo.org/article/pagin01_mom.htmlv 

ค าแรกของชีวติมนุษย์ ‚แม่‛ [ออนไลน์].  เขา้ถึงเม่ือ 8 เมษายน 2558, 

จาก  http://www.catholic.or.th/spiritual/article/article05/arti040.html 

นิทรรศการศิลปะ‘Mother Value of the Adorable Person’ [ออนไลน์]. เขา้ถึงเม่ือ 8 เมษายน 2558 
 จาก http://www.oknation.net/blog/GreenCity/2014/06/22/entry-2 

ภาพนกท ารัง [ออนไลน์]., เขา้ถึงเม่ือ 25 เมษายน 2558, 

จาก http://nadagreen.blogspot.com/2009/06/blog-post_16.html 

ลูกปลวิ จันทร์พุทรา [ออนไลน์].,  เขา้ถึงเม่ือ 25 เมษายน 2558 

เขา้ถึงไดจ้าก http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000001931 

วธีิท ารังและลกัษณะรังนก [ออนไลน์]. เขา้ถึงเม่ือ 8 เมษายน 2558, 

เขา้ถึงไดจ้าก http://guru.sanook.com/12242/ 

 

ภาษาองักฤษ 

Ink-jet เขา้ถึงเม่ือ 24 เมษายน 2558 

จาก http://www.wanthip.co.th/index.php?lay=show&ac=article&Id=539564982 

Woven Portraits by David Samuel Stern เขา้ถึงเม่ือ 8 เมษายน 2558 

จาก http://www.ignant.de/2014/08/26/woven-portraits-by-david-samuel-stern/ 
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รายช่ือผลงานศิลปนิพนธ์ 

1. “Relationship 1” 

ขนาด 60x80 cm เทคนิค ภาพพิมพดิ์จิทลัและภาพพิมพหิ์น ปีท่ีสร้าง 2014 

2. “Relationship 2” 

ขนาด 75x60 cm เทคนิค ภาพพิมพดิ์จิทลัและภาพพิมพหิ์น ปีท่ีสร้าง 2014 

3. “Relationship 3” 

ขนาด 45x75 cm เทคนิค ภาพพิมพดิ์จิทลัภาพพิมพหิ์นและการสานกระดาษ ปีท่ีสร้าง 2014 

4. “Relationship 4” 

ขนาด 70x60 cm เทคนิค ภาพพิมพดิ์จิทลัภาพพิมพหิ์นและการสานกระดาษ ปีท่ีสร้าง 2014 

5. “Relationship 5” 

ขนาด 55x65 cm เทคนิค ภาพพิมพดิ์จิทลัภาพพิมพหิ์นและการสานกระดาษ ปีท่ีสร้าง 2014 

6. “Relationship 6” 

ขนาด 80x55 cm เทคนิค ภาพพิมพดิ์จิทลัภาพพิมพหิ์นและการสานกระดาษ ปีท่ีสร้าง 2014 

7. “Relationship 7” 

ขนาด 119x91 cm เทคนิค ภาพพิมพดิ์จิทลัและการสานกระดาษ ปีท่ีสร้าง 2015 

8. “Relationship 8” 

ขนาด 119x91 cm เทคนิค ภาพพิมพดิ์จิทลัและการสานกระดาษ ปีท่ีสร้าง 2015 

9. “Relationship 9” 

ขนาด 95x115 cm เทคนิค ภาพพิมพดิ์จิทลัและการสานกระดาษ ปีท่ีสร้าง 2015 

10. “Relationship 10” 

ขนาด 100x95 cm เทคนิค ภาพพิมพดิ์จิทลัและการสานกระดาษ ปีท่ีสร้าง 2015 
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ประวตัิการศึกษา 

ช่ือ-นามสกุล  นางสาวผานิต ทศันาบูรณ์ 

วนัเดือนปีเกดิ  17 พฤศจิกายน 2534 

ทีอ่ยู่   47/22 ถนนกะลาพอ ต าบลจะบงัติกอ อ าเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี 94000 

โทรศัพท์  085-5803171 

อเีมล์   soi_panit@hotmail.com 

ประวตัิการศึกษา  -โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกลู จงัหวดัปัตตานี 

- ภาควชิาภาพพิมพ ์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์  

   มหาวทิยาลยัศิลปากร 

เกยีรติประวตัิ  

2553-2557  - ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ (ศอ.บต.) 

ประวตัิการแสดงงาน 

2558   - นิทรรศการประกวดผลงานจิตกรรม  “India @ Bangkok” 

2557   - นิทรรศการ “CUBIC MUSEUM”  

   ณ หอศิลป์มหาวทิยาลยัศิลปากร วงัท่าพระ 

- นิทรรศการ “สุดวสิัย”  ณ ร้าน Brown Sugar 

2556   - นิทรรศการ “Little Big Prints” ณ PSG Art Gallery 

2555   - นิทรรศการ “ภาพพิมพ ์ริมน่าน” ณ ดีโอบีหวัล าโพง แกลเลอร่ี กรุงเทพฯ 
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