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 Thesis Title: “Illusion on a New Space” The objectives center on three main topics 

as below: 1. To create artwork which shows the value and beauty of Thai historical 

attractions: an old fort built in western architecture style. Simplifying and altering the form of 

the architecture results in artwork which shows the beauty of architecture in relation to the 

dimensions of light, time, and serenity. In association with the meaning of elements, 

everything is in harmony and unity.  2. To study the change in the usage of the architecture 

site. Used for military purposes in the beginning, it is presently a museum.3.To study the 

process of artwork production in the field of lithography. 

 The range of the study is divided into three sections, as below: 1. Content of the 

thesis: focus on the Thai historical site Phra Chulachomklao Fort. This part provides a 

guideline to the history and beauty of the aging fort, the cracks and texture that have been 

formed over time, and the unique style of the architecture. 2. Format: two-dimensional print 

which is related to the elements of light, shadow, and unity.3.Presentation: use lithography to 

create the artwork. 

 Finally, the study showed that the historical attraction “Phra Chulachomklao Fort” 

was strongly able to convey to visitors a feeling of perfection through an artistic composition 

of time, space, dimension, balance, and atmosphere. With this in mind, this series of 

lithography, inspired by the historical attraction “Phra Chulachomklao Fort”, was created. 
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 

 ความสนใจในรูปแบบของสถาป�ตยกรรมแบบโบราณทําให�ผู�สร�างสรรค�เกิดแรงบันดาลใจ

การสร�างสรรค�ผลงานเพื่อแสดงออกถึงความรู�สึกภายในบรรยากาศของภาพโดยอ�างอิงจากสถานท่ี

จริงนํามาผสมผสานกับจินตนาการก,อให�เกิดพ้ืนท่ีใหม, เป.นภาพที่สะท�อนในอีกโลกอีกมิติหนึ่งที่ไม,ใช,

ความจริง สถานที่ที่นํามาสร�างผลงานวิทยานิพนธ�นั ้นคือป3อมพระจุลจอมเกล�าซึ่งเป.นสถานที่มี

ความสัมพันธ�กับความรู�สึกสวยงามกับมาแต,อดีต สถานที่แห,งนี้ป�จจุบันอยู,ไกลจากผู�คน แต,เดิมใน

อดีตใช�เป.นที่ตั้งมั่นป3องกันประเทศของเราจากประเทศยุโรปที่กําลังล,าอาณานิคมอยู,ในแถบโลก

ตะวันออก และจะยึดครองดินแดนโดยเฉพาะประเทศสยามของเราในขณะนั้นด�วย เมื่อเหตุการณ�ท่ี

ไม,น,าไว�วางใจเกิดขึ้น รัชกาลที่ 5 จึงทรงสั่งให�จัดสร�างป3อมปราการปากแม,น้ําเจ�าพระยาเพื่อเป.น

ด,านสําคัญตรงบริเวณปากน้ําเจ�าพระยา คือ ป3อมพระจุลจอมเกล�า ได�ก,อให�เกิดความหวังกําลังใจแก,

ชาวสยามว,าจะช,วยให�รอดพ�นจากการตกเป.นเมืองขึ้นของต,างชาติ สถาป�ตยกรรมศาสตร�ลักษณะ

ป3อมรบแบบตะวันตก การออกแบบทางเดินภายในค,อนข�างจะแคบและเล็ก เพดานเป.นรูปกระดอง

เต,าคือลักษณะโค�งลงมาทั้งสองข�าง ระหว,างทางจะมีห�องเล็กห�องน�อยจํานวนมากไว�สําหรับเก็บ

สรรพาวุธ และอุปกรณ�การสงครามต,าง ๆ เป.นสถาป�ตยกรรมที่ทันสมัยและเป.นที่ใช�งานอย,างคึกคัก

ในสมัยนั้น แต,ในป�จจุบันได�ถูกปล,อยให�รกร�างไม,ได�ใช�งานใด ๆ ข�าพเจ�าได�นําจุดน,าสนใจตรงนี้มาเป<ด

โลกแห,งจินตนาการของข�าพเจ�าให�กว�างข้ึน การนําสถานท่ีท่ีถูกท้ิงร�างให�สงัดสงบ การใช�มิติของแสง 

เวลา และความเรียบสงบเชื่อมโยงกับการใช�เนื้อหาทางความหมายของวัตถุ เช,น ประตูโค�ง บันได ช,อง

ทางเดินตามท่ีมีจริงในสถานท่ีประกอบอยู,แสดงออกในด�านมิติของบรรยากาศของแต,ละช,วงเวลา

ภายใต�มิติของแสงท่ีผันแปรจึงเกิดความงดงาม ผนวกกับมนุษย�นั้นมีความคิดเก่ียวกับเวลาและท่ีว,าง 

ต้ังแต,สมัยกรีก เช,น ท่ีนักปรัชญาคนหนึ่งบอกว,าเราไม,มีทางท่ีจะยืนอยู,ในสายน้ําเดียวกันได�ในเวลา

ต,างกัน เพราะเม่ือเราลงไปในน้ําครั้งใหม, ท้ังตัวเราและสายน้ําก็เปลี่ยนแปลงไปแล�วสายน้ําก็ไม,ใช,

สายน้ําเดิม ส,วนตัวเราก็ไม,ใช,ตัวเราคนเดิมอย,างนี้ เป.นต�น ซ่ึงเป.นตัวอย,างของความคิดท่ีว,าเวลาและท่ี

ว,างเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ แต,ก็มีนักคิดชาวกรีกอีกเหมือนกันท่ีเสนอว,าเวลานั้นเดินเป.นวงกลมในแง,

ท่ีว,าโลกของชาวกรีกนั้นไม,ค,อยเปลี่ยนแปลงมากนัก เช,น เม่ือมีสงครามเกิดความไม,สงบ ก็จะมีการ

ปราบปรามแล�วก็กลับมาสงบสุขอีกครั้งนี้คือตัวอย,างของเวลาและท่ีว,างสัมพันธ�กันโดยมีเวลาท่ีเดิน
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เป.นวงกลมการถ,ายทอดประสบการณ�อันน,าประทับใจให�มีเอกลักษณ�ท่ีไม,ธรรมดานี้ ภาพทุกภาพ

ถ,ายทอดความรู�สึกในใจออกมาอย,างสมจริงจากจิตนาการที่เด,นชัดของข�าพเจ�าจึงนําพาไปสู,การ

แสดงออกทางศิลปะภาพพิมพ�หิน 

 
ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา      
 ป3อมพระจุลจอมเกล�านับเป.นสถานท่ีท่ีมีความสําคัญทางด�านประวัติศาสตร� และเป.น
สถานที่ที่ควรแก,การไปศึกษาและซึมซับเชิงศิลปะอย,างยิ่ง เพราะป3อมพระจุลจอมเกล�าแสดงถึง
พระปรีชาญาณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู,หัวท่ีทรงเตรียมพร�อมเพ่ือป3องกันการ
รุกรานของศัตรู โดยเฉพาะประเทศทางยุโรปกําลังล,าอาณานิคม ป3อมป>นแห,งนี้ได�ทําหน�าท่ีต,อสู�กับเรือ
รบฝรั่งเศสมาแล�ว ป�จจุบันได�กลายเป.นสถานท่ีรกร�างจึงได�ปรับสภาพเป.นสถานท่ีท,องเท่ียวทางด�าน
ประวัติศาสตร�ควรค,าแก,การศึกษา นอกจากนี้ภูมิทัศน�โดยรอบยังแวดล�อมไปด�วยแมกไม�นานาชนิดดู
ร,มรื่น เป.นป3อมท่ีจารึกอยู,ในความทรงจําของคนไทยและประวัติศาสตร�ชาติไทย ข�าพเจ�าได�แลเห็น
คุณค,าของความงามในสถาป�ตยกรรมลักษณะป3อมรบแบบตะวันตกด�วยความสวยงามท่ีมีเสน,ห�และน,า
ศึกษาค�นคว�าเรื่องราวดังกล,าว และการท่ีป3อมพระจุลผ,านช,วงเวลาอันยาวนานถึง 131 ปA จึงทําให�เม่ือ
ผู�คนป�จจุบันเดินเข�าสู,โบราณสถานแห,งนี้ จึงอดไม,ได�ท่ีจะนึกย�อน ไปถึงอดีตครั้งท่ียังรุงเรืองเป.นแรงบัล
ดาลใจท่ีสําคัญในการสร�างสรรค�ผลงานวิทยานิพนธ�ชุดนี้  
 
ความมุ�งหมายและวัตถุประสงค!ของการศึกษา 
 1. เพ่ือสร�างสรรค�ผลงานท่ีสามารถสะท�อนถึงบรรยากาศความรู�สึกลี้ลับและคุณค,าความ
งามในสถาป�ตยกรรมลักษณะป3อมรบแบบตะวันตกโดยการนํามาเอารูปทรงของอาคารมาลดทอน
ปรับเปลี่ยนตามจินตนาการเพ่ือแสดงให�เห็นถึงคุณค,าความงามของสถาป�ตยกรรมศาสตร�ท่ีมี
ความสัมพันธ�การใช�มิติของแสง เวลา และความเงียบสงบ เชื่อมโยงกับการใช�เนื้อหาทางความหมาย
ของวัตถุและมีความกลมกลืนเป.นเอกภาพ 
 2. เพ่ือศึกษาการเก่ียวกับสถาป�ตยกรรมศาสตร�โบราณและศึกษาเก่ียวกับการใช�มิติของ
แสง เวลา ด�านมิติของบรรยากาศของแต,ละช,วงเวลา ท,ามกลางองค�ประกอบของพ้ืนท่ีหรือสถานท่ี
ต,างๆ ท่ีแตกต,างกัน และภายใต�มิติของแสงท่ีผันแปรเป.นลําดับท่ีประกอบไปด�วยสถานการณ�ต,าง ๆ 
ตามสภาพแวดล�อม 
 3. เพ่ือศึกษากระบวนการในการสร�างสรรค�ผลงานท่ีมีเทคนิคกระบวนการทางภาพพิมพ�
หิน (Lithograph)  
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สมมติฐานของการศึกษา 
 ผลงานสร�างสรรค�ชุดนี้ให�ความรู�สึกประทับใจในสถานท่ีป3อมพระจุลจอมเกล�า และการ
ปรับเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของเวลาร,องรอยร�าวตามผนัง คราบน้ําท,วมขัง บรรยากาศแห,ง
ความชื้น จึงเกิดความกลมกลืนและสวยงาม ทัศน�คติส,วนตัวความรู�สึกประทับใจในรูปทรง ของ
สถาป�ตยกรรมศาสตร� โดยสาระแด,เดิมของสถาป�ตยกรรมทุกแห,งสร�างข้ึนตามความจําเป.นของความ
เหมาะสมในการใช�งาน แต,เม่ือผ,านกาลเวลาผู�คนในยุคสมัยต,อมาย,อมให�ความสําคัญ และความรู�สึกท่ี
เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา เม่ือมนุษย�ในป�จจุบันท่ีมีจินตนาการท่ีอิสระแตกต,างกันไป ย,อมใช�พ้ืนท่ี
ต,าง ๆ ตามความต�องการของตนเอง โดยสะท�อนให�เห็นว,ามนุษย�ทุกคนสามารถใช�พ้ืนท่ีอิสระในการ
จินตนาการ และข�าพเจ�ามีความคิดท่ีเห็นถึงความสวยงามของสถานท่ีแห,งนี้ไปตามความคิดฝ�นส,วนตัว 
อันไม,มีขีดจํากัดนี้ โดยอาศัยเทคนิคกระบวนการทางภาพพิมพ�หิน (Lithograph) เพ่ือมุ,งเน�นให�เห็นถึง
กาลเวลาได�ท้ิงร,องรอยพ้ืนผิวท่ีก,อให�เกิดความเปลี่ยนแปลงท่ี ผ,านเรื่องราวในการสู�รบ และถูกท้ิงร�าง
ให�โดดเด่ียว การใช�มิติของแสง เวลา และความเงียบสงบ เชื่อมโยงกับการใช�เนื้อหาทางความหมาย
ของวัตถุเช,น ประตูโค�ง บันได ช,องทางเดิน ประกอบอยู,ในสถานท่ี ท่ีแตกต,างกันแสดงออกในด�านมิติ
ของบรรยากาศของแต,ละช,วงเวลาท,ามกลางองค�ประกอบของพ้ืนท่ีหรือสถานท่ีต,าง ๆ ท่ีแตกต,างกัน
และภายใต�มิติของแสงท่ีผันแปรเป.นลําดับท่ีประกอบไปด�วยสถานการณ�ต,าง ๆ สภาพแวดล�อมโดยใช�
น้ําหนักขาวดําโดยการไล,ระดับโทนของแสงท่ีปรากฏ ข�าพเจ�ากลับมองเห็นความสวยงามการ
เปลี่ยนแปลงไปได�อย,างมีเอกภาพ        
   
ขอบเขตการศึกษา 
 ข�าพเจ�าต�องการนําเสนอผลงานศิลปะท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับคุณค,าของความงามใน
สถาป�ตยกรรมป3อมรบโบราณด�วยมิติใหม,ท่ีมีเสน,ห� เป.นภาพมายาเป.นแรงบัลดาลใจท่ีในการ
สร�างสรรค�ผ,านกระบวนการเทคนิคทางภาพพิมพ�หิน (Lithograph) เพ่ือให�การสร�างสรรค�ผลงาน
บรรลุตามจุดมุ,งหมายจึงได�กําหนดขอบเขตเนื้อหาและเรื่องราววิธีการได�ดังนี ้
 1. ขอบเขตด*านเนื้อหา 
  นําเสนอเก่ียวกับสถาป�ตยกรรมป3อมพระจุลจอมเกล�า เป.นการนําเสนอเนื้อหาเรื่องราว
ท่ีแสดงออกถึงความรู�สึกภายในบรรยากาศของภาพ โดยอ�างอิงจากสถานท่ีจริงนํามาผสมผสานกับ
จินตนาการก,อให�เกิดภาพพ้ืนท่ีใหม, เป.นภาพท่ีสะท�อนในอีกโลกหนึ่งท่ีไม,ใช,โลกแห,งความจริง ซ่ึงเป.น
สถานท่ีมีความสัมพันธ�กับความรู�สึกสวยงามกับผู�สร�างสรรค�มาแต,เด็ก  
 2. ขอบเขตด*านรูปแบบ       
  นําเสนอภาพพิมพ� 2 มิติ แบบศิลปะท่ีมีลักษณะเหนือความเป.น (Surrealism) มีรูปทรง
ท่ีมีความสัมพันธ�กับแสงเงาและมีความกลมกลืนเป.นเอกภาพ 
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 3. ขอบเขตด*านการนําเสนอ      
  นําเสนอวิธีทางการพิมพ�โดยใช�เทคนิคกระบวนภาพพิมพ�หิน (Lithograph) ผสมกับ
เทคนิค Digital Print ภาพผลงาน 2 มิติ จํานวน 6 ชิ้น มีขนาดดังนี้ 
  1. Illusive image in New Space # 1 ขนาด 35 x 90 ซม. 
  2. Illusive image in New Space # 2 ขนาด 60 x 80 ซม. 
  3. Illusive image in New Space # 3 ขนาด 60 x 80 ซม. 
  4. Free the hope in new area # 1 ขนาด 30 x 80 ซม. 
  5. Free the hope in new area # 2 ขนาด 20 x 80 ซม. 
  6. Free the hope in new area # 3 ขนาด 60 x 80 ซม. 
 
วิธีการศึกษาเละสร*างสรรค!  
 1. การรวบรวมข*อมูล การศึกษาข�อมูลจากหนังสือ สื่ออินเตอร�เน็ต จากภาคสนามใน
สถานท่ีจริง ป3อมพระจุลจอมเกล�า บริเวณโดยรอบและภายด�านในของป3อมพระจุลจอมเกล�า และ
ศึกษาจากความคิดสร�างสรรค�ทางทัศนศิลปด�านการร,างภาพเป.นข�อมูล 
 2. การวิเคราะห!ข*อมูลและการสร*างสรรค! เม่ือได�ข�อมูลแล�วจึงนํามารวบรวมเพ่ือ
วิเคราะห�ตามแนวทางท่ีแสดงออกได�อย,างตรงจุดประสงค� และสังเคราะห�ออกมาโดยการกําหนด
รูปทรงและโครงสร�างของภาพ เป.นการควบคุมการแสดงออกโดยใช�ทัศน�ธาตุและหลักการจัด
องค�ประกอบศิลปe ให�เกิดเอกภาพและความสมบรูณ�ในผลงานนําเสนออาจารย�ท่ีปรึกษาเพ่ือรับ
คําแนะนําในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภาพร,างให�มีความสมบูรณ�มากยิ่งข้ึน เพ่ือความเหมาะสมท่ีจะ
นําไปสร�างสรรค�ผลงานจริงในข้ันตอนต,อไป 
 3. การสร*างสรรค!ผลงานจริง โดยนําเสนอจากภาพร,างแล�วนําไปตัดทอดรูปถ,ายด�วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร� จัดองค�ประกอบให�สมบูรณ�ผ,านการแนะนําแล�วให�อาจารย�ท่ีปรึกษาหลักพิจารณา
เพ่ือปรับปรุงแก�ไข เม่ือผลงานผ,านการพิจารณาแล�วจึงนํามาสร�างสรรค�ผลงานด�วยกระบวนการทาง
เทคนิคภาพพิมพ�หิน (Lithograph)  
 
แหล�งข*อมูลท่ีใช*ในการศึกษา 
 1. ศึกษาจากแห,งข�อมูล สูจิบัตรการแสดงผลงานศิลปกรรมต,าง ๆ และไปศึกษาจาก
แกลลอรี่ท่ีมีการแสดงงานศิลปะต,าง ๆ เพ่ือนํามาเป.นส,วนประกอบในข�อมูล 
 2. ศึกษาจากแหล,งข�อมูลห�องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากรและห�องสมุดท่ัวไป 
 3. ศึกษาแหล,งพ้ืนท่ีจากภาคสนามการลงพ้ืนท่ีจริงเพ่ือการบันทึกภาพจากสถานท่ีจริง  
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นิยามศัพท!เฉพาะ  
 พ้ืนท่ีว�าง (Space) หมายถึง ในการออกแบบงานประเภท 2 มิติ คํานึงถึงช,วงระยะให�มี
ความสัมพันธ�กันจะต�องกําหนดกรอบพ้ืนท่ี (Space Frame) แล�ว จึงจะสร�างรูปร,างรูปทรงตามท่ีต�องการ
ลงในกรอบพ้ืนท่ีอีกทีหนึ่ง บริเวณว,างท่ีล�อมรอบรูปทรง ถ�าปล,อยให�มีพ้ืนท่ีว,างมากและให�มีรูปทรง
น�อยการจัดนั ้นจะให�ความรู �สึกอ�างอ�าง โดดเดี่ยว การใช�พื ้นที่ว,างเป.นส,วนช,วยในการสร�างมิติ 
ระยะใกล�ไกล และเป.นจุดพักสายตาในงานบริเวณพ้ืนห�องและผนังห�องเป.นหลักทําให�เกิดความงาม
ปรากฏในมิติพ้ืนท่ีว,างนําเอาความงามจากรูปทรงโดยรอบเชื่อมโยงกับบรรยากาศในสถานท่ีท่ีให�
ความรู�สึกโปร,งโล,ง และสงบ  
 ภาพมายา (Illusion) หมายถึง การผสมผสานโลกแห,งความจริงเข�ากับโลกในจินตนาการ 
ภายในบรรยากาศของภาพโดยอ�างอิงจากสถานท่ีจริงนํามาผสมผสานกับจินตนาการก,อให�เกิดภาพ
พ้ืนท่ีใหม,เป.นภาพท่ีสะท�อนในอีกโลกหนึ่งท่ีไม,ใช,โลกแห,งความจริงมีเรื่องราวเป.นปริศนาคล�ายฝ�น 
 ทัศนคติ (Attitude) หมายถึง ทัศนคติในท่ีนี่แสดงออกถึงสภาวะทางจิตท่ีเก่ียวข�อง
ข�าพเจ�า ซ่ึงมีแนวโน�มกลายเป.นพฤติกรรมบุคคลท่ีมีความนึกคิดต,อบุคคล สิ่งของในสถานการณ�ต,าง ๆ 
ของป3อมพระจุลจอมเกล�าไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งท่ีแสดงออกถึงความชอบเหตุการณ�สิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ี
ตัวเรารู�สึก จึงเกิดเป.นความสัมพันธ�ทางจิตใจ  
 
ประโยชน!ท่ีคาดว�าจะได*รับ 
 1. เพ่ือพัฒนาทักษะด�านความคิดทางศิลปะและทักษะทางด�านเทคนิคการสร�างสรรค�
ผลงานภาพพิมพ�หิน (Lithograph) ท่ีมีรูปแบบเอกลักษณ�เฉพาะตัว 
 2. เพ่ือถ,ายทอดให�เห็นถึงคุณค,าของความงามในสถาป�ตยกรรมเก,าแก,ของไทยท่ีมี
ลักษณะป3อมรบแบบตะวันตกด�วยความสวยงามท่ีมีเสน,ห�ทางด�านรูปทรงอาคาร รูปทรงประตูท่ีเว�าโค�ง 
บรรยากาศภายในของสถานท่ีก,อให�เกิดเป.นมิติความงามอย,างมีเอกภาพ แลเห็นถึงความสวยงามและ
ความสําคัญของสถาป�ตยกรรมเก,าแก,ของไทยท่ียังคงมีให�ได�ศึกษา 
 3. เพ่ือให�ผู�ชมงานเกิดความประทับใจในความรู�สึกผูกพันในสถานท่ีมีประสบการณ�จาก
ความทรงจํา การศิลปะเป.นตัวเชื่อมโยงเข�ากับจินตนาและความรู�สึกส,วนตนก,อให�เกิดความตระหนัก
ถึงคุณค,าในงานศิลปะรับรู�แรงศรัทธาท่ีมีความมุ,งม่ันในการสร�างสรรค�ผลงาน 
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บทท่ี 2 
 

ข�อมูลท่ีเก่ียวข�องกับการสร�างสรรค� 
 

 ในการสร	างสรรค�ผลงานวิทยานิพนธ� ชุด ‘‘ภาพมายาบนพ้ืนท่ีใหม!’’ การศึกษาค	นคว	าหา
ข	อมูลต!าง ๆ ท่ีจะนํามาสู!การสร	างสรรค�ผลงานวิทยานิพนธ�ท่ีสมบูรณ�โดยประกอบไปด	วย แนวทางใน
ความคิด และเป4นแนวทางค	นคว	าหาข	อมูลในการสร	างสรรค�ผลงานของข	าพเจ	าได	รวบรวมเนื้อหา
ข	อมูลท่ีได	ศึกษาดังนี้ 
 1. ศึกษาด	านทัศนคติท่ีเก่ียวกับการสร	างสรรค�และปรัชญาทางศิลปะ 
 2. ศึกษาด	านปรัชญาความคิดเรื่องเวลาและสถานท่ี 
 3. ศึกษาด	านอุทยานประวัติศาสตร�ทหารเรือ ป<อมพระจุลจอมเกล	า 
 4. ศึกษาด	านศิลปะลัทธิเหนือจริง (Surrealism) 
 5. ศึกษาผลงานศิลปกรรม  
 
ศึกษาด�านทัศนคติท่ีเก่ียวกับการสร�างสรรค�และปรัชญาทางศิลปะ 
 เม่ือข	าพเจ	าทํางานศิลปะอย!างจริงจังจึงได	ทราบว!า แท	จริงแล	ว ศิลปะ คือ หลักวิชาการ
อีกแขนงหนึ่ง เม่ือพิจารณาจากความหมายของศิลปะในอีกมุมหนึ่งแล	ว ศิลปะเป4นการแสดงออกอย!าง 
มีเจตนาและมีปJญญา ซ่ึงได	มีนักปรัชญาและนักวิชาการได	ให	ความหมายของศิลปะท่ีเป4นการ
แสดงออก (Art as Expression) คนท่ัวไปคิดว!าคนเก!งศิลปะหรือศิลปSนเป4นบุคคลพิเศษ มักเชื่อว!าจะ
เขียนรูปได	ต	องมีพรสวรรค� ประโยคนี้ทําให	คนถดถอยไม!เกิดความเพียร เป4นประโยคท่ีแย!ท่ีสุดใน
วงการศิลปะไทย ประโยคนี้สะท	อนทัศนคติท่ีคนมีต!อศิลปะท่ีมักจะคิดว!าการทํางานศิลปะได	ดี คือ 
การวาดรูปได	สวยวาดภาพได	เหมือนจริง ซ่ึงเป4นความเข	าใจท่ีคับแคบ เพราะศิลปะมีขอบเขตกว	างไกล
เกินกว!าความสวยและความเหมือนมานานมากแล	ว ศิลปะท่ีเหมือนจริงตามท่ีตาเห็นนั้นเป4นทัศนะ
มุมมองของศิลปะในอดีต โดยนักปรัชญาสมัยกรีกพลาโต	 (Plato 427-347BC)  มีความเห็นว!า 
“ศิลปะคือการลอกเลียนธรรมชาติ” (Art as Imitation) ซ่ึงเป4นทฤษฎีศิลปะท่ีเน	นคุณสมบัติทาง
กายภาพของผลงานศิลปะ1 อาจกล!าวได	ว!าเป4นทฤษฎีท่ียึดวัตถุเป4นศูนย�กลาง และอริสโตเติล 

                                                           

 1 เทพสิริ  สุขโสภา,  “เส	นทางและสายธาร,” วารสารคณะกรรมการแห&งชาติว&าด�วย
การศึกษาฯ สหประชาชาต ิ 30, 4 (ตุลาคม–ธันวาคม 2541): 50-53. 
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(Aristotle 384-322 BC) ได	ขยายความหมายของการเลียนแบบของพลาโต	ผู	เป4นอาจารย�ว!า ศิลปSน
อาจเลียนแบบรูปทรง (form) ท่ีเป4นกลางโดยท่ัวไป แต!ศิลปะแสดงแก!นสารท่ีมีอยู!ในสิ่งต!าง ๆ 
มากกว!าจะเลียนแบบลักษณะเฉพาะทางกายภาพของสิ่งนั้นศิลปะจึงไม!ใช!การเลียนแบบจากธรรมชาติ
โดยตรงแต!เป4นตัวแทนหรือการแสดงออกของความจริงในธรรมชาติ (Art as representation) ซ่ึง
บุคคลท่ีจะสามารถถ!ายทอดธรรมชาติตามท่ีตาเห็นได	นั้นเป4นสิ่งท่ีทําได	ยากต	องอาศัยความชํานาญใน
การลอกแบบจากการสังเกต แล	วใช	วิธีการอย!างหนึ่งอย!างใดแสดงแบบเหล!านั้นออกมาเช!น การวาด
การระบาย สี การปJfน การแกะสลัก ฯลฯ วิธีการท่ีกล!าวมาบางส!วนนี้เป4นทักษะพ้ืนฐานทางทัศนศิลปi
การจะทํา ได	อย!างที่ตาเห็นต	องผ!านการเรียนรู 	ฝ kกฝนจนชํานาญอันเป4นขอบเขตของทักษะ       
โดยพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ได	แปลความหมายคําว!าทักษะ (skill) คือ  “ความ
ชํานาญ” และเม่ือพิจารณาจากคําว!า “สิปปi” มาจากภาษาบาลีว!า สิปฺป อ!านว!า สิบ-ปะ แปลว!า 
แขนงของความรู	การช!าง คําบาลี สิปปi สิปฺป ตรงกับคําภาษาสันสกฤตว!า ศิลฺป ยืมเขียนเป4นคําไทยว!า 
ศิลปะ แปลว!า  ฝoมือ ความฉลาดในฝoมือ ฝoมือทางการช!าง การแสดงออกมาให	ปรากฏอย!างงดงาม    
น!าชม วิชาท่ีใช	ฝoมือ วิชาชีพต!าง ๆ  ซ่ึงสิปฺป (บาลี) ศิลฺป (สันสกฤต) ตรงกับภาษาอังกฤษว!า ART   
ละตินว!า ARS ในยุคด้ังเดิมเริ่มแรกหมายถึงศิลปวิทยา วิชาความรู	 หรือศิลปศาสตร� (Liberalarts) ซ่ึง
หมายถึง การศึกษาท่ีมุ!งจะให	ความรู	ท่ัวไปและทักษะเชิงปJญญาท่ีจําเป4นต	องใช	ในหมู!ชนชั้นสูงใน
สังคม2 
 Eugene Veron กล!าวว!า ศิลปะเป4นการแสดงออกซ่ึงอารมณ�ต	องเป4นการแสดงออกท่ี
ประจักษ�ชัดแจ	ง โดยใช	องค�ประกอบศิลปะเป4นตัวกลาง อันได	แก! เส	น สี การเคลื่อนไหว เสียง คํา
ภายใต	อารมณ�ความรู	สึกของมนุษย�3  
 Leo Tolstoy ได	ให	ความหมายของคําว!า “การแสดงออก” คือ การปลุกอารมณ�ความรู	สึก
คน ๆ หนึ่งให	มีประสบการณ�ข้ึนกับตนเองและเม่ืออารมณ�ความรู	สึกอันนั้นเกิดข้ึนในตัวเองแล	ว 
จากนั้นด	วยวิถีแห!งการเคลื่อนไหว เส	นสาย สีสัน เสียง หรือรูปแบบต!างต!างท่ีแสดงออกด	วยถ	อยคํา 
เพ่ือให	อารมณ�ความรู	สึกอันนั้นถ!ายทอดไปให	คนอ่ืน ๆ ได	สัมผัสอารมณ� ความรู	สึกอย!างเดียวกันนั้น  
นี้เป4นกิจกรรมของศิลปะ4  

                                                           

 2 พีระพงษ� กุลพิศาล, นิพนธ� ทวีกาญจน� และทวีเกียรติ ไชยยงยศ, 3 มิติทัศนะทางศิลปะ
และศิลปศึกษา (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ�การศาสนา กรมศาสนา, 2533).  
 3 เอกชัย สุนทรพงศ� และเสาวนิตย� แสงวิเชียร, ความงามสุนทรียศาสตร�สําหรับผู�ใฝ.รู� 
(กรุงเทพฯ: โอ เอส พริ้นท�ติ้งเฮาส�, 2529). 
 4 พระเยื้อง ปJfนเหน!งเพชร, สุนทรียศาสตร� (เชียงใหม!: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตเชียงใหม!, 2547). 
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 วิรัตน� พิชญ�ไพบูลย�  ศิลปะเป4นผลงานท่ีเกิดจากการแสดงออกของอารมณ� ปJญญา และ
ทัศนคติรวมท้ังทักษะความชํานาญของมนุษย� การสร	างสรรค�งานศิลปะในปJจจุบันมีแนวโน	มไปใน
ทางการสร	างสรรค�และการแสดงออกของอารมณ�และความคิด ดังนั้นงานศิลปะนั้นอย!างน	อยท่ีสุดควร
ก!อให	เกิดอารมณ� และความคิดสร	างสรรค� กล!าวคือ เป4นงานท่ีสื่อให	ผู	ชมเกิดจินตนาการ นอกจากนั้น
งานศิลปะท่ีดีควรจะมีคุณค!าทางความงามซ่ึงเกิดจากการใช	องค�ประกอบของสุนทรียภาพ ศิลปะไม!ได	
เกิดข้ึนมาอย!างลอย ๆ ไร	เหตุผล แต!ต	องมีความต้ังใจ มีเป<าหมาย และต	องใช	ท้ังความสามารถ 
ความรู	สึกเพ่ือถ!ายทอดความคิด อารมณ� ความรู	สึกให	บุคคลอ่ืนได	รับรู	อย!างชัดเจน ดังนั้น จึงไม!น!าจะ
ใช!การทําอย!างเล!น ๆ แต!ผลพลอยได	อาจเป4นการผ!อนคลายอารมณ�ความรู	สึกภายใน เนื่องจากผู	สร	าง
ศิลปะได	ส!งผ!านสิ่งท่ีอัดอ้ันในใจออกมาผ!านงานศิลปะ รูปแบบของศิลปะท่ีเน	นการแสดงออก ได	แก! 
ลัทธิเอ็กเพรสชั่นนิส ลัทธิโรแมนติก และลัทธิโฟวิสซ่ึม5 
 พีระพงษ� กุลพิศาล ได	กล!าวถึงทฤษฎีศิลปะสําแดงพลังอารมณ�ท่ีนําเอาปรัชญาแนวจิต
นิยมมาใช	ในโลกศิลปะในช!วงคริสต�ศตวรรษท่ี 19 ทําให	เกิดความคิดว!า ศิลปSนคือสื่อกลางนําเข	าสู!การ
สัมผัสสิ่งท่ีมีความสําคัญต!อชีวิตและเข	าสู!ความรู	ชนิดหนึ่งซ่ึงวิทยาศาสตร�ไม!สามารถให	ได	 อย!างน	อย
ท่ีสุดการสร	างสรรค�ผลงานศิลปะก็มีความเก่ียวข	องกับการผ!อนคลายอารมณ� ด	วยเหตุนี้อารมณ�จึง
กลายเป4นสิ่งสําคัญอย!างหนึ่งซ่ึงในอดีตไม!เคยมีมาก!อน อารมณ�อาจจะเป4นอะไรสักอย!างหนึ่งท่ีสัมพันธ�
กับการเข	าถึงความรู	อันสูงส!งประเภทหนึ่งและศิลปะกลายเป4นสื่อกลางความรู	ประเภทนี้และเป4นคู!แข!ง
สําคัญของวิทยาศาสตร�ในท่ีสุด ดังนั้นแม	ว!าศิลปะจะไม!ปฏิเสธเรื่องการผ!อนคลายอารมณ� ถ	าการ
ปฏิบัติศิลปะนั้นเป4นไปอย!างมีความหมายและไม!ใช!เรื่องเล!น ๆ6 
 ศิริลักษณ� ศรีกมล กล!าวว!า  ในความจริงศิลปะไม!ใช!ความรู	วิชาการท่ีสร	างเสริมสติปJญญา 
แต!ศิลปะให	คุณค!ามากกว!าท่ีจะวัดความรู	ความสามารถออกมาเป4นคะแนน7  

 

                                                           

 5 มะลิฉัตร  เอ้ืออานันท�,  ศิลปศึกษาความเป/นมา ปรัชญา หลักการ วิวัฒนากการด�าน
หลักสูตรทฤษฎีการเรียนการสอน และการค�นคว�าวิจัย (กรุงเทพฯ: ศูนย�ตําราและเอกสารทางวิชาการ 
คณะครุศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, 2542). 
 6 พีระพงษ� กุลพิศาล, นิพนธ� ทวีกาญจน� และทวีเกียรติ ไชยยงยศ, 3 มิติทัศนะทางศิลปะ
และศิลปศึกษา, 54. 
 7 ศิริลักษณฺ ศรีกมล, “เด็ก...ศิลปศึกษา...เด็ก,” ใน ศิลปศึกษา-ศึกษาศิลปะ (กรุงเทพฯ: 
สํานักพิมพ�แห!งจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, 2535), 1-15. 
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ภาพท่ี 1 ผลงานศิลปะลัทธิ  Expressionism 
ท่ีมา: Edvard Munch, The cry [oil color], accessed June 20, 2015, available from   
http://my-ideal-museum.e-monsite.com 
 

 
 
ภาพท่ี 2 ภาพนักประพันธ�ลีโอตอล สตอย (Leo Tolstoy) 
ท่ีมา: Leo Tolstoy, การสร�างสรรค�งานศิลปะ, เข	าถึงเม่ือ 20 มิถุนายน 2558, เข	าถึงได	จาก
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=265429  
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 การสร	างสรรค�งานศิลปะนั้น Leo Tolstoy ได	วางเง่ือนไขท่ีสําคัญไว	 3 ประการ ดังนี้ คือ  
 1. ความคิดใหม& อันเป4นเนื้อหาของศิลปะท่ีมีความสําคัญต!อมนุษยชาติมิใช!เป4นความคิด
ท่ีเหลวไหล ไม!เป4นประโยชน�ต!อประชาชนส!วนรวมศิลปSนจะต	องมีความคิดท่ีถูกต	องต!อชีวิต และต!อ
โลกนั่นคือความเข	าใจอันเป4นสัมมาทิฐิต!อโลก และต!อชีวิต ดีงามถูกต	อง และเป4นประโยชน�ต!อมนุษย�  
 2. ความแจ&มชัด เนื้อหาท่ีอยู!ในงานศิลปะจะต	องชัดเจนเพียงพอท่ีประชาชนจะเข	าใจได	
มีท้ังความงาม ความง!าย และแจ!มแจ	งไม!คลุมเครือ  
 3. มีความปรารถนาจากภายใน คือ ปJจจัยท่ียั่วยุให	ศิลปSนผลิตผลงานออกมาต	องเป4น
ความรู	สึกปรารถนาภายในมิใช!ความเย	ายวนจากภายนอกเช!น อามิส หรือสิ่งตอบแทนอ่ืนใดนอกจาก
สิ่งท่ีได	จากการทํางานศิลปะ 
 จากการอธิบายและโต	แย	งคํากล!าวของคนส!วนใหญ!เก่ียวกับทัศนคติท่ีมีต!อศิลปะข	างต	น
นั้น แสดงให	เห็นได	ว!า  นิยามความหมายของศิลปะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและความเชื่อ
ในเรื่องความงามจากในอดีตศิลปะมีความหมายถึงทักษะฝoมือ ความชํานาญในเชิงช!างหรือการลอก
แบบธรรมชาติ เปลี่ยนแปลงสู!การแสดงออกซ่ึงอารมณ�ความรู	สึกภายใน พัฒนาสู!ความงามของรูปทรง 
ซ่ึงต!อมาในภายหลังก็ได	เกิดทฤษฎีความงามท่ีแตกต!างออกไปอีกมากมายจนทําให	 เกิดรูปแบบของ
ศิลปะท่ีเกินความคาดหมายและแปลกใหม!อีกเรื่อย ๆ บางครั้งสิ่งท่ีไม!สวยงามก็เป4นศิลปะ หรืองานท่ี
สวยงามบางชิ้นก็ไม!ใช!ศิลปะ สิ่งสําคัญคือเจตนาของผู	สร	างท่ีจะก!อให	ผู	รับรู	หรือสัมผัสผลงานนั้นเกิด
ความรู	สึกและได	คิดสิ่งใดออกมา ซ่ึงการคิดและรู	สึกของแต!ละคนก็เป4นอิสระไม!จําเป4นท่ีจะต	อง
เหมือนกันตามประสบการณ�และความเข	าใจท่ีแตกต!างซ่ึงนี่คือเสน!ห�อย!างหนึ่งท่ีศิลปะให	กับมนุษย� 8  
 
ศึกษาด�านปรัชญาความคิดเรื่องเวลาและสถานท่ี 
  Martin Heidegger (1889-1976) ชาวเยอรมัน คือ นักปรัชญาผู	ซึ่งมีชีวิตอยู!ในช!วง
ต	นศตวรรษที่ 20 แนวทางปรัชญาของเขาเรียกว!า ปรากฏการณ�วิทยาหรือในภาษาอังกฤษว!า
Phenomenology ซึ่งปรัชญาแนวนี้เนื้อเรื่องความสัมพันธ�ระหว!างคนกับสิ่งแวดล	อมในแง!ที่ว!าเมื่อ
คนมีประสบการณ�กับสิ่งแวดล	อมรอบตัว ไม!ว!าจะเป4นธรรมชาติหรือสิ่งแวดล	อมที่มนุษย�สร	างขึ้น 
(หมายถึง เมือง สถาปJตยกรรม ฯลฯ แล	วจะส!งผลอย!างไรต!อวิถีชีวิตของตัวเอง ปรัชญาของไฮเดก
เกอร�แม	จะไม!มีส!วนท่ีพูดถึงงานสถาปJตยกรรมโดยตรง แต!ลักษณะเฉพาะของปรัชญาก็ทําให	เกิดการ
พาดพิงไปได	 เพราะเรื่องประสบการณ�ที่เกี่ยวข	องกับคนหรือสถานที่ ความคิดเรื่องเวลาและสถานท่ี 

                                                           

 8 Leo Tolstoy, การสร�างสรรค�งานศิลปะ, เข	าถึงเม่ือ 20 มิถุนายน 2558, เข	าถึงได	จาก
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pjan&month=11-08-2012&group=7& 
gblog=10. 
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ซึ่งภาษาอังกฤษก็คือ time and place คือ เวลากับที่ว!าง หรือที่ว!างกับเวลา วัฒนธรรมคริสต�จะ
เป4นรากฐานท่ีสําคัญของมุมมองชาวตะวันตกเก่ียวกับท่ีว!างและเวลา ต	นศตวรรษที่ 17 ความคิดของ
Rene Descartes ซ่ึงได	ชื่อว!าเป4นบิดาของปรัชญาสมัยใหม! เดส�การ�ตส�นี่เสนอความคิดว!า “I think 
therefore l am” ฉันคิดฉันจึงเป4นอยู! ทั้งนี้เดส�การ�ตส�พัฒนาความคิดของนักปรัชญารุ!นก!อนกลาย
มาเป4นความคิดของตัวเองก็คือ เวลาและที่ว!างนั้นจะคงอยู!แต!ในความคิดของมนุษย�เท!านั้น ซึ่งเป4น
การแยกออกอย!างสิ้นเชิงจากความคิดของชาวคริสต�ที่ว!าเวลาและที่ว!างสร	างขึ้นโดยพระเจ	า ซึ่ง
เรียกว!ามีคุณสมบัติที่สมบูรณ�หรือเป4นที่เรียกโดยเฉพาะว!า absolute space กับ absolute time 
นอกจากความคิดที่ว!า ฉันคิดฉันจึงเป4นอยู! เวลาและที่ว!างแบบเดส�การ�ตส�หรือที่เรียกว!า Cartesian 
ซ่ึงมาจากชื่อของเดส�การ�ตส�นี้ ยังมีลักษณะเฉพาะอีกอย!างหนึ่งคือ มันจะต	องวัดได	 measurable 
ในสมัยเรอเนสซองส�เมื่อมีการรื้อพื้นความรู	ขึ้นมาอีกครั้ง มีการรื้อพื้นคติแบบมนุษย�นิยมขึ้นมานี้ 
การวัดให	ได	เป4นหนึ่งในเรื่องสําคัญ ทั้งนี้เป4นการวัดแบบมีมนุษย�เป4นจุดศูนย�กลาง เราคงเคยเห็น
ภาพดรออ้ิงของลีโอนาโดดาวินซี ที่มีการใช	มนุษย�เป4นศูนย�กลางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและวงกลม ทีนี้
ถ	าจะวัดเวลาและที่ว!างได	อย!างสมบูรณ�ก็ต	องวัดในความคิดหรือการรับรู	 การวัดในความคิดทํา
อย!างไร ก็คือการวัดด	วยเรขาคณิตนั้นเอง เรขาคณิตเป4นส่ิงท่ีมนุษย�สร	างข้ึนมา มันจึงดํารงอยู!ในทาง 
epistemology ในทางความคิดเท!านั้น 
  

 
 
ภาพท่ี 3 ภาพนักปรัชญามาร�ติน ไฮเดกเกอร� (Martin Heidegger) 
ท่ีมา: Martin Heidegger, ปรากฏการณ�วิทยา, เข	าถึงเม่ือ 20 มิถุนายน 2558, เข	าถึงได	จาก 
http://buddhistphilo.blogspot.com/2010/09/martin-heidegger.html 
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  สรุปถึงข้ันนี้ว!าเดส�การ�ตส�นี่เองท่ีเป4นตัวเปSดแนวคิดท่ีว!างด	วยเวลาและท่ีว!างในความคิด 
ซ่ึงจะส!งอิทธิพลและปJญหาต!อมาอีกสองร	อยกว!าปoให	คนอ่ืนขบคิดต!อ นอกจากน้ียังเป4นตัวเปลี่ยนพารา
ไดม�การคิดทางวิทยาศาสตร� ก!อให	เกิดแกนท่ีสําคัญข้ึนมาสองแกน ซ่ึงนักวิทยาศาสตร�ท่ีคิดต!อจากเดส�
การ�ตส�ก็จะเข	าสู!ยุคท่ีเรียกว!า Newtonian ซ่ึงก็คือการคิดการพิสูจน�แบบท่ีเราเข	าใจกันนั้นเอง ส!ง
ต!อมายังไฮเดกเกอร�ซึ่งได	สรุปรวมว!าการวิเคราะห�เรื่องเวลานั้นจะต	องวางอยู!บนฐานของธรรมชาติการ
ดํารงอยู!ของมนุษย� human existence ซ่ึงจะต	องเป4นประสบการณ�ส!วนบุคคล มุมมองนี้มาจากไหนก็
มาจากวิถีท่ีคนใช	จัดการหรือ organizing เรื่องเวลานั้นเอง การวิเคราะห�ปJจจุบันเป4นจุดสําคัญเพราะ
ปJจจุบันเท!านั้นท่ีเป4นการรวมเข	า (integrate บูรณาการ) อดีตและปJจจุบันเข	าด	วยกันไฮเดกเกอร�ให	
เราเปรียบกับเวลาเราขับรถไปในเวลากลางคืนเปSดแสงไฟส!องถนนไป ในขณะท่ีรอบข	างมืดหมด การ
เคลื่อนท่ีของเราบนถนนจะถูกกํากับด	วยความสนใจและความใส!ใจ (interest and concern) ซ่ึง
ขณะนี้ (now) แสงจะส!องทาง (will) โดยท่ีการคาดคะเนว!าเราจะไปทางไหนนั้นข้ึนอยู!กับอดีตก็คือ
ประสบการณ�บนถนนท่ีผ!านมาแล	ว และอนาคตก็คือจุดมุ!งหมายท่ีเราจะไป เราจะหักเลี้ยวซ	าย เลี้ยว
ขวา เหยียบคันเร!ง เหยียบเบรก ฯลฯ ก็ข้ึนอยู!กับการรวมกันเข	าของอดีตและอนาคตเข	าในช!วงเวลา
ปJจจุบันนั้นเอง ซ่ึงเม่ือมองในแง!ของคนท่ีสัมพันธ�กับพ้ืนท่ี เม่ือคนประสบกับพ้ืนท่ี นั้นจะเกิดฉากของ
กิจกรรมหรือท่ีเรียกว!า locale ข้ึนมา ซ่ึงก็คือพ้ืนท่ีท่ีจะเกิดกิจกรรมข้ึน แต!พ้ืนท่ีใดจะเกิดกิจกรรม
อะไรก็ข้ึนอยู!กับคนท่ีจะเป4นตัวตัดสิน ซ่ึงคนตัดสินจากอะไร ก็คือจากประสบการณ�และการคาดหมาย
อนาคตซ่ึงก็คือการรวบรวมเอาอดีตและอนาคตเข	าในปJจจุบันนั้นเอง ไฮเดกเกอร�ยกตัวอย!างสะพานว!า
มีความเป4นฉากของกิจกรรมข้ึนมา จากบทความท่ีชื่อ Building Dwelling Thinking สิ่งก!อสร	างเป4น
ท่ีอาศัยของความคิด 
 สะพานแขวนอยู!เหนือสายน้ําอย!างง!ายดายด	วยพละกําลัง สะพานไม!ได	แค!เชื่อมต!อฝJ�งท้ัง
สองซ่ึงอยู!ตรงนั้นอยู!แล	ว ฝJ�งปรากฏข้ึนในฐานะฝJ�งก็ต!อเม่ือสะพานได	ข	ามสายน้ํา สะพานได	แสดงออก
ท่ีจะทําให	ฝJ�งทอดตัวเข	าหากัน ฝJ�งหนึ่งถูกวางให	ตรงกันข	ามอีกฝJ�งหนึ่ง ไม!ใช!แค!ฝJ�งวางตัวเป4นแนวชาย
ขอบปกติของแผ!นดินเท!านั้น แต!ด	วยชายฝJ�งนี้เองท่ีสะพานนําเอาภูมิประเทศท่ีอยู!ข	างหลังมันอีกทีหนึ่ง
มาร!วมกับสายน้ํามันทําให	สายน้ํา ฝJ�งและพ้ืนดินเป4นเพ่ือนบ	านซ่ึงกันและกัน สะพานรวมโลกเข	า
ด	วยกันในฐานะทิวทัศน�รอบสะพาน ดังนั้นมันจึงนําสายน้ําและร!วมกับสายน้ําไหลผ!านทุ!งหญ	า เสา
ตอม!อของสะกานท่ีต้ังข้ึนจากพ้ืนของสายน้ํารองรับส!วนโค	งซึ่งปล!อยให	กระแสน้ําไหลผ!านไปได	 
สายน้ําเดินทางอย!างเงียบสงบและ เริงร!าท	องฟ<าท่ีเต็มไปด	วยพายุและลมอุ!นพัดผ!านตอม!อในรูปของ
คลื่นรุนแรง สะพานพร	อมเสมอสําหรับภูมิอากาศของท	องฟ<าและธรรมชาติท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดกาล 
แม	ว!าท่ีท่ีสะพานคลุมสายน้ํา สายน้ําก็ยังโบยบินข้ึนสู!ท	องฟ<าโดยการจับมันไว	ใต	ช!องโค	งชั่วครู!หนึ่งแล	ว
ค!อยปล!อยเป4นอิสระอีกครั้ง 
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 นี่คือแนวความคิดด	วยสถานท่ี ซ่ึงเม่ือเราผสมเข	ากับความคิดของการดํารงอยู!ของมนุษย�ท่ี

อธิบายไปแล	วข	างต	น นั้นก็คือความคิดท่ีว!าด	วยเวลาและสถานท่ี Time and place นั้นเอง place จึง

ต!างกับ space เพราะ space เป4นนามธรรม ส!วน place นั้นเป4นพ้ืนท่ีสําหรับกิจกรรมหรือสถานท่ี

นั้นเอง 9 

 

ศึกษาด�านอุทยานประวัติศาสตร�ทหารเรือ ปGอมพระจุลจอมเกล�า 

 ป<อมพระจุลจอมเกล	า หรือท่ีเรียกขานกันท่ัวไปว!า "ป<อมพระจุล" อดีตปราการด!านพิทักษ�

ทางทะเลท่ีสําคัญของประเทศท่ีมีอายุยาวนานกว!า 100 ปoแห!งนี้ สร	างข้ึนในสมัยพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล	าเจ	าอยู!หัวในต	น พ.ศ. 2427 แล	วเสร็จใน พ.ศ. 2436 เนื่องจากทรงมีพระราชปรารภว!า

ป<อมต!าง ๆ ท่ีเมืองสมุทรปราการ ซ่ึงใช	เป4นท่ีม่ันในการป<องกันและต้ังรับข	าศึกท่ีจะเข	ามาทางทะเลนั้น 

ล	วนแต!เป4นป<อมเก!าล	าสมัยและชํารุดทรุดโทรมมาก ไม!สามารถใช	ในการป<องกันบ	านเมืองได	 

โดยเฉพาะในภาวะท่ีบ	านเมืองกําลังเผชิญหน	ากับลัทธิล!าอาณานิคม จึงทรงมีพระบรมราชโองการให	

ปรับปรุงและซ!อมแซมป<อมเก!า ๆ และสร	างป<อมปราการท่ีทันสมัยอีกแห!งหนึ่งบริเวณปากแม!น้ํา

เจ	าพระยา ณ  ตําบลแหลมฟ<าผ!า อําเภอพระสมุทรเจดีย� จังหวัดสมุทรปราการ และหลังจากท่ีสร	าง 

"ป<อมพระจุลฯ" เสร็จเพียง 3 เดือนก็เกิดวิกฤตการณ� ร.ศ.112 จึงอาจกล!าวได	ว!าพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล	าเจ	าอยู!หัวทรงมีพระอัจฉริยภาพและสายพระเนตรท่ีกว	างไกลอย!างยิ่งหลังจากเหตุการณ�

ประวัติศาสตร�ในครั้งนี้ ก!อให	เกิดการปรับปรุงและพัฒนากองทัพเรือไทยให	ทันสมัยทัดเทียมตะวันตก 

ในเวลานั้นเองได	มีประเทศทางยุโรป กําลังล!าอาณานิคมอยู!ในสุวรรณภูมิ ได	เข	ายึดประเทศที่อยู!

ข	างเคียงโดยรอบประเทศไทยท้ังหมดอันได	แก! ญวน เขมร ลาว พม!า รวมท้ัง สิงคโปร� มาเลเซีย เป4น

ต	น และก็คงต	องคิดจะยึดครองดินแดนประเทศสยามในขณะนั้นด	วย เม่ือเหตุการณ�ท่ีไม!น!าไว	วางใจ

เกิดข้ึน รัชกาลท่ี 5 จึงทรงสั่งให	จัดสร	างป<อมปราการท่ีทันสมัยข้ึนท่ีปากแม!น้ําเจ	าพระยาเป4นการ

เร!งด!วน โดยได	ลงมือก!อสร	างเม่ือต	นปo พ.ศ. 2427 และเสร็จสิ้นในปo พ.ศ. 2436 และเม่ือ พ.ศ.2436 

นั่นเอง ชื่อของป<อมแห!งนี้จึงมีชื่อว!า “ป<อมพระจุลจอมเกล	า” ตามความท่ีพระองค�ทรงมีพระราช

ประสงค�ท่ีจะพระราชทานชื่อป<อมซ่ึงทรงพระราชทานไว	 2 ชื่อ จึงขออัญเชิญข	อความบางส!วนใน   

พระราชหัตถเลขา ท่ีมีถึงเสนาธิบดีว!า 

 

                                                           

 9 Martin  Heidegger, “ปรากฏการณ�วิทยา” (Phenomenology), เข	าถึงเม่ือ 20 
มิถุนายน 2558,  เข	าถึงได	จาก http://www.philospedia.net/phenomenology.html. 
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 แต!มีความกําเริบทะเยอทยานอยู!อย!างหนึ่ง ซ่ึงได	กล!าวไว	แล	วเก	าปoกับเดือนหนึ่งล!วงมา 

ว!าป<อมนี้ได	สร	างข้ึนใหม!ในแผ!นดินประจุบันนี้ อยากจะให	ชื่อป<อมจุฬาลงกรณ� ฤาพระ

จุลจอมเกล	า คล	ายกับป<อมทั้งปวงซ่ึงเขาใช	ชื่อเจ	าแผ!นดินมีอยู!บ	าง เช!นฟอตวิลเลียมเมือง

กัลกัตตา เป4นต	นทั้งคร้ังนี้จะได	สําเร็จเพราะทุนรอนซ่ึงฉันจะอุดหนุนดังนี้ ก็ยิ่งมีความ

ปรารถนากล	า ถ	าท!านทั้งปวงเห็นสมควรแล	ว ขอให	เลือกนามใดนามหนึ่งเป4นชื่อป<อมนี้ ให	

เป4นที่ชื่นชมยินดีและเป4นชื่อเสียงของฉันติดอยู!สืบไปภายหน	า10 

 

 ในท่ีสุดท่ีประชุมเสนาบดีก็มีมตินําเอาชื่อ “ป<อมพระจุลจอมเกล	า” ซ่ึงพระองค�ได	เสด็จ

พระราชดําเนินเปSดป<อมพระจุลจอมเกล	าในวันท่ี 10 เมษายน 2436 (ร.ศ.112) และทรงทอดลองยิง

ป�นป<อมด	วยพระองค�เอง 10 

 การจัดแสดงภายในอุทยานประวัติศาสตร�ทหารเรือฯ  

 การจัดแสดงภายในอุทยานประวัติศาสตร�ทหารเรือฯ ประกอบ 5 ส!วน ดังนี้ 

 ส&วนท่ี 1 พระบรมราชานุสาวรีย�พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล	าเจ	าอยู!หัว และอาคาร

นิทรรศการ ซ่ึงประชาชนได	มากราบไหว	สักการะพระบรมราชานุสาวรีย� รัชกาลท่ี 5 ในฉลองพระองค�

กองทัพเรือ พระหัตถ�ถือกระบี่ พระบรมราชานุสาวรีย�แห!งนี้มีความสง!างามยิ่ง ดอกไม	ท่ีนิยมนํามา

กราบไหว	 คือ ดอกกุหลาบและซิการ� และท่ีฐานของพระบรมราชานุสาวรีย� มีแผ!นป<ายเนื้อความใน

พระราชหัตถเลขาของพระองค�ท!านท่ียกมาตอนหนึ่งว!า "ถ	าความเป4นเอกราชของกรุงสยามได	สิ้นสุด

ไปเม่ือใด ชีวิตฉันก็คงจะสุดสิ้นไปเม่ือนั้น" แสดงให	เห็นถึงความหนักพระราชหฤทัยอย!างเหลือล	น  

ในการนําพาประเทศชาติให	รอดพ	นจากการถูกยึดเอาเป4นเมืองข้ึนของฝรั่งต!างชาติ จนถึงกับทําให	ทรง

พระประชวรและไม!ทรงยอมเสวยพระกระยาหาร แม	การท่ีเสด็จพระราชดําเนินประพาสยุโรปอยู!

หลายคราว ก็มิได	เสด็จเพ่ือจะทรงพระสําราญแต!อย!างใด หากแต!เป4นการดําเนินการทางการทูตอย!าง

หนักของพระองค�ท!าน เพ่ือจะรักษาความเป4นเอกราชของชาติเอาไว	ให	ได	นั่นเอง 

 

                                                           

 10 ปGอมพระจุลจอมเกล�า, เข	าถึงเม่ือ 20 มิถุนายน 2558, เข	าถึงได	จาก http://www. 
thaifolk.com/doc/attract/pomprajul/pomprajul.asp 
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ภาพท่ี 4 พระบรมราชานุสาวรีย�พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล	าเจ	าอยู!หัว 
ท่ีมา: Green Road Travel, ตํานานปGอมพระจุลจอมเกล�า, เข	าถึงเม่ือ 20 มิถุนายน 2558, เข	าถึงได	
จาก http://www.greenroadtravel.net/index.php?lay=show&ac=article&Id=538641995 
 

 
 
ภาพท่ี 5 แผ!นป<ายเนื้อความในพระราชหัตถเลขาของพระองค�ท!าน 
ท่ีมา: Thai Weekender, ปGอมพระจุลฯ, เข	าถึงเม่ือ 20 มิถุนายน 2558, เข	าถึงได	จาก  
http://www.thaiweekender.com/index.php/chulafort.html 
 
 ส&วนท่ี 2 เป4นส!วนจัดแสดงป�นเสือหมอบ จํานวน 7 กระบอก แสดงให	เห็นอาวุธป�นหลุม
ท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดในช!วงเวลานั้น หากเดินเข	าไปในป<อม ลักษณะการออกแบบคล	ายกับป<อมป�น
แบบตะวันตก ซ่ึงเป4นท่ีนิยมและทันสมัยในช!วงเวลานั้น ทางเดินภายในค!อนข	างจะแคบและเล็กมาก 
เพดานสูงประมาณ 2 เมตร เป4นรูปกระดองเต!า คือลักษณะโค	งลงมาท้ังสองข	าง ระหว!างทางจะมีห	อง
เล็กห	องน	อยจํานวนมากไว	สําหรับเก็บลูกป�น และอุปกรณ�การสงครามต!าง ๆ หากแต!ในปJจจุบันนี้
ปล!อยว!างเป4นห	องมืด อับ ชื้น และน!ากลัว บริเวณผนังจะมีช!องเล็ก ๆ ไว	สําหรับระบายอากาศ 
เหตุการณ�ท่ีน!าสนใจในอดีตคือ น้ําท!วมภายในป<อมสูงเคียงเอว หรือประมาณ 30-40 ซม. สังเกตได	
จากริมผนังจะมีรอยน้ําตัดกับสีขาวของผนังอยู!ตลอดความยาวของป<อมพระจุลฯ จะแบ!งเป4นจุดวางป�น 
ซ่ึงมีลักษณะเป4นหลุมจํานวน 7 หลุมป�น  
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 คุณลักษณะของปQนเสือหมอบ (ปQนใหญ& ARMSTRONG) 
 1. เป4นป�นใหญ!ขนาด 152/32 มม. สร	างโดยบริษัท Sir W.G. Armstrong ประเทศอังกฤษ 
 2. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล	าเจ	าอยู!หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล	าฯ ให	สร	างป<อม
พระจุลฯ เม่ือ พ.ศ. 2436 โดยพระราชทานเงินพระคลังข	างท่ี ซ่ึงเป4นทรัพย�สินส!วนพระองค� ในการ
สร	างป<อมและจัดเป4นเสือหมอบ 
 3. น้ําหนักป�น 5 ตัน รังเพลิงกว	าง 200 มม. 
 4. ลํากล	องยาว 32 เท!า ของส!วนกว	างปากลํากล	อง (4.864 เมตร) 
 5. ความยาวจากท	ายป�นถึงปากลํากล	อง 5.20 ม. 
 6. เกลียวลํากล	องบิดขวาทวี จํานวน 28 เกลียว 
 7. ระยะยิงไกลสุด 8,046 ม. 
 8. เป4นป�นใหญ!แบบบรรจุกระสุนท	าย กระสุนเป4นชนิดแยกบรรจุหัวกระสุน ดินส!ง และ
ดินเริ่มแก�ป 
 9. พลประจําป�นต!อหลุม 10 นาย (พลประจําป�น 7 นาย และพลกระสุน 3 นาย) 
 10.  เม่ือยกป�นสูงสุดลํากล	องยกได	มุมสูงสุด 15 องศา ยกตํ่าสุดได	 –3 องศา 
 11.  การยกป�นเม่ือทําการยิงใช	อากาศ-น้ํามัน เม่ือยิงไปแล	วป�นจะหมอบลง 
 บริเวณด	านข	างของหลุมป�นท้ัง 2 ฝJ�งซ	ายขวา จะเป4นท่ีสังเกตการณ�ข	าศึก ซ่ึงอยู!สูงกว!า
หลุมป�น สามารถข้ึนไปดูได	โดยข้ึนบันไดเล็ก ๆ ด	านข	าง ลักษณะโดยรอบจะเป4นพ้ืนท่ีรูปวงกลมมี
หลังคาเหล็กไว	ด	านบน สามารถมองเห็นหลุมป�น ท้ัง 7 หลุมป�น  
 

 
 

ภาพท่ี 6 หลุมป�น 
ท่ีมา: Thai Weekender, ปGอมพระจุลฯ, เข	าถึงเม่ือ 20 มิถุนายน 2558, เข	าถึงได	จาก  
http://www.thaiweekender.com/index.php/chulafort.html 
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ภาพท่ี 7 ภาพป�นใหญ!ภายในป<อม 
ท่ีมา: Thai Weekender, ปGอมพระจุลฯ, เข	าถึงเม่ือ 20 มิถุนายน 2558, เข	าถึงได	จาก  
http://www.thaiweekender.com/index.php/chulafort.html 
 
 ส&วนท่ี 3 พิพิธภัณฑ�เรือรบหลวงแม!กลอง เป4นพิพิธภัณฑ�กลางแจ	ง จัดข้ึนเพ่ือน	อมเกล	าฯ
ถวาย เพ่ือเฉลิมพระเกียรติในปoกาญจนาภิเษก ในพ.ศ.2539 นับเป4น 1 ใน 7 โครงการท่ีกองทัพเรือได	
จัดให	เป4นพิพิธภัณฑ�เรือรบไทย ภายในลําเรือจัดแสดงห	องต!าง ๆ ไว	ให	ประชาชนท่ัวไป เข	าเยี่ยมชม 
อาทิ ห	องสะพานเดินเรือหรือห	องควบคุมหรือห	องควบคุมการทํางานของเรือซ่ึงนับว!ามีความสําคัญ
มากท่ีสุด ห	องท่ีจัดตกแต!งไว	อย!างสวยงามท่ีสุดในเรือ คือ ห	องโถงนายทหารชั้นสัญญาบัตร ภายใน
ห	องจัดแดงเรื่องราวประวัติศาสตร�และรายนามผู	บังคับการเรือในอดีต ห	องเรียนในอดีตสําหรับเรียน
วิชาการเรือของนักเรียน นายทหาร จัดแสดงประวัติความเป4นมาและประวัติการใช	งานของเรือหลวง
แม!กลอง เรือหลวงแม!กลองข้ึนระวางประจําการเม่ือ พ.ศ. 2480 ได	เคยปฏิบัติการภารกิจสําคัญต!าง ๆ 
เช!น เคย เป4นเรือพระท่ีนั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ	าอยู!หัวรัชการท่ี 8 และรัชกาลท่ี 9 เคยร!วม
ปฏิบัติการสมัยสงครามมหาเอเซียบูรพา เป4นเรือฝkกของนักเรียนนายเรือ และนักเรียนจ!าอากาศเรือ 
จนถึงได	เป4นครูของทหารเรือ เรือหลวงแม!กลองต!อท่ีประเทศญ่ีปุ�น มีระวางขับน้ํา 1,400 ตัน กําลังพล
ประจําเรือ 173 นาย เครื่องจักรชนิดเครื่องจักรไอน้ําแบบข	อเสือข	อต!อรวมกัน เครื่องกังหันไอน้ํา
จํานวน 2 เครื่อง มีกําลัง 2,500 แรงม	า ใบจักรคู! ความเร็วสูงสุด 17 น�อต (ไมล�ทะเล/ชม.) เม่ือใช	
ความเร็วมัธยัสถ� 8-10 น็อต ปฏิบัติการได	ไกล 16,000 ไมล� อาวุธประจําเรือ 
 1. ป�นใหญ! 120 มม. 4 กระบอก 
 2. ป�นกล 20 มม. แท!นคู! 1 แท!น 
 3. ตอร�ปSโด 45 ซม. แท!นคู! 2 แท!น 
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 4. พาราเวนกวาดทุ!นระเบิด 2 ตัว 
 5. แท!นยิงลูกระเบิดลึก 2 แท!น 
 6. รางปล!อยลูกระเบิด 2 ราง 
 7. เครื่องปJนทะเล 1 เครื่อง 
 ปลดระวางประจําการเรือเม่ือปo พ.ศ. 2539 รวมเวลาปฏิบัติราชการ 59 ปo ซ่ึงเป4นเรือท่ี
ปฏิบัติการยาวนานท่ีสุดในกองทัพเรือ  
 

 
 
ภาพท่ี 8 พิพิธภัณฑ�เรือรบหลวงแม!กลอง 
ท่ีมา: บ	านแสนสุขดอทคอม, ปGอมพระจุลจอมเกล�า, เข	าถึงเม่ือ 20 มิถุนายน 2558, เข	าถึงได	จาก 
http://www.bansansuk.com/travel/pomprajulajomklao/ 
 
 ส&วนท่ี 4 อุทยานประวัติศาสตร�ทหารเรือนอกจากจะจัดแสดงเนื้อหา การจัดวางและต้ัง
แสดงอาวุธยุทโธปกรณ� รวมท้ังส!วนประกอบต!าง ๆ ซ่ึงมีความสําคัญเก่ียวกับประวัติศาสตร�ทหารเรือ 
เพ่ือแสดงวิวัฒนาการของกองทัพเรือในการปกป<องอธิปไตยของประเทศต้ังแต!ในอดีตจนถึงบทบาท
การรักษาผลประโยชน�ทางทะเลในปJจจุบัน อาวะยุทโธปกรณ�ท่ีจัดแสดงประกอบด	วย กลุ!มป�นและ
อาวุธในสมัยรัชกาลท่ี 5 และรัชกาลท่ี 6 กับการแสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตร�โดยเน	นกลุ!มอาวุธ
ของเรือหลวงพระร!วงและการจัดหาเรือหลวงพระร!วงของรัชกาลท่ี 6 รวมท้ังยุทโธปกรณ�อ่ืน ๆ ในสอง
รัชสมัยมาจัดแสดง กลุ!มป�นและอาวุธในช!วงสงครามโลกครั้งท่ี 1 และยุทธนาวีท่ีเกาะช	าง และในช!วง
สงครามโลกครั้งท่ี 2 โดยมีการจัดแสดงข	อมูลของอาวุธชนิดต!าง ๆ และเรื่องราวทางประวัติศาสตร�
ประกอบกลุ!มป�นและอาวุธท่ีกองทัพเรือมีใช	ในช!วงหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 จนถึงปJจจุบัน รวมท้ังการ
จัดวางอาวุธยุทโธปกรณ�ท่ีใช	ในการต!อสู	กับผู	ก!อการร	ายคอมมิวนิสต�ในยุทธการต!าง ๆ รวมท้ังยุทธการ
ของหน!วยปฏิบัติตามลําน้ําโขงท่ีดอนแดงนอกจากนั้นยังมีการจัดแสดงสิ่งก!อสร	างและส!วนประกอบ
ต!าง ๆ เพ่ือแสดงให	เห็นถึงบทบาทของกองทัพเรือในยามสงบ และการรักษาผลประโยชน�ของชาติทาง
ทะเล อาทิ ฐานะขุดเจาะก�าซธรรมชาติในทะเลจําลองและเรือประมงพร	อมข	อมูลประกอบ  
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ภาพท่ี 9 อุทยานประวัติศาสตร�ทหารเรือ 
ท่ีมา: บ	านแสนสุขดอทคอม, ปGอมพระจุลจอมเกล�า, เข	าถึงเม่ือ 20 มิถุนายน 2558, เข	าถึงได	จาก 
http://www.bansansuk.com/travel/pomprajulajomklao/ 
 
 ส&วนท่ี 5 เส	นทางศึกษาธรรมชาติป�าชายเลนเหมาะสําหรับเดินชมพันธุ�ไม	ป�าชายเลน 
อาทิ โกงกาง ฝาดทะเล ตะบูน แสมดํา และชีวิตเล็กฯท่ีพ่ึงพาอาศัยป�าชายเลนถือเป4นแหล!งศึกษา
ความรู	วิชาการจากสถานท่ีจริงในด	านชีวิตของพันธุ�ไม	และสัตว�ท่ีอาศัยอยู!ในป�าชายเลนโดยมีป<ายบอก
ข	อความวิทยาศาสตร�และประโยชน�คุณค!าทางสมุนไพรแต!ละชนิดตามเส	นทางสะพาน 
 

 
 
ภาพท่ี 10 เส	นทางศึกษาธรรมชาติป�าชายเลน 
ท่ีมา: บ	านแสนสุขดอทคอม, ปGอมพระจุลจอมเกล�า, เข	าถึงเม่ือ 20 มิถุนายน 2558, เข	าถึงได	จาก 
http://www.bansansuk.com/travel/pomprajulajomklao/ 
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ศึกษาด�านศิลปะลัทธิเหนือจริง (Surrealism) 
 ลัทธิ Surrealism ความเจริญด	านความคิดทางลัทธิของศิลปะมีส!วนให	อิทธิพลต!อชีวิต
ความเป4นอยู!ของมนุษย� และกลุ!มศิลปSนสมัยใหม!อีกกลุ!มหนึ่ง Surrealism เริ่มข้ึนตอนต	นของศตวรรษ
ท่ี20ในประเทศฝรั่งเศสมีรูปแบบรากฐานมาจากกลุ!มดาด	า (Dada) โดยนักทฤษฎีหลักประจํากลุ!มก็คือ 
Andre Breton ศิลปะแนวเซอเรียลิสม� มีความหมายว!า เหนือความจริง เพราะศิลปะแนวนี้ถ!ายทอด
เรื่องราวเหนือธรรมชาติ ถ!ายทอดสิ่งท่ีอยู!ในความฝJนออกมา ว!ากันว!า ความฝJนนั้นเป4นสิ่งท่ีจริงแท	เสีย
ยิ่งกว!าความจริง เป4นสุดยอดของความเป4นจริงเซอเรียลิสม�ได	วิวัฒนาการมาจากพวกดาดาอิสม�ใน
เรื่องราวของการมองความจริงอันพิสดาร ศิลปSนมองเห็นว!าโลกความเป4นจริงท่ีเห็นอยู!เป4นภาพมายา 
นี่เป4นการเคลื่อนไหวของศิลปะแบบหนึ่ง ท่ีมีความคิดพ	องตามทฤษฎีของ Sigmund Freud ท่ีว!า มนุษย�
ทุกคนอยู!ภายใต	อิทธิพลของจิตไร	สํานึก ซ่ึงเราฝJงความอยากอันมิได	ขัดเกลาเอาไว	จนเกิดทําให	รู	สึกว!า
ความป�าเถ่ือนยังมิได	หายไปจากมนุษย� หากแต!หลบอยู!ในส!วนลึกของจิตใจ 
 ศิลปSนกลุ!มนี้กล!าวว!า ความรู	สึกของมนุษย�เป4นสิ่งสําคัญมาก ถ	าท!านรู	สึกอย!างไร จง
แสดงออกทันที อย!าสกัดก้ันเอาไว	 เพราะมันจะฝJงอยู!ใต	จิตสํานึก และจะเป4นอันตรายต!อตัวท!านเอง  
จากคํากล!าวของลัทธินี้ ทําให	ทราบว!าลัทธินี้เก่ียวข	องกับจิตไร	สํานึก ซ่ึงเป4นระยะพอดีกับท่ีนายแพทย� 
ซิกมันด� ฟรอย� (1856-1934) ประกาศทฤษฎีด	านจิตวิทยาอยู!ในยุโรปว!ามีส!วนช!วยให	ลัทธิเซอร�เรียลลิ
สม�มีอิทธิพลต!อวงการมาก 
 Surrealism มีความสําคัญอยู!ท่ี การแสดงออกของจิตใต	สํานึกอย!างอิสระ ปราศจากการ
ควบคุมของเหตุผล มีความฝJนและอารมณ� จินตนาการ ค!อนข	างโน	มเอียงไปในทางกามวิสัย หลักการ 
คือ จินตนาการเป4นส!วนสําคัญของการแสดงออก จินตนาการคือจิตไร	สํานึก และจิตไร	สํานึกเป4นภาวะ
ของความฝJน ท่ีมีขบวนการต!อเนื่องกันซ่ึงนําไปสู!การสร	างสรรค�งานศิลปะได	 สิ่งท่ีเราเห็นจากโลก
ภายนอกขณะต่ืน เป4นเพียงปรากฏการทางการแทรกแซงความงามของพวกเขาคือความมหัศจรรย� 
ความมหัศจรรย�เพียงอย!างเดียวท่ีสามารถสร	างศิลปะให	สมบูรณ�ได	 และยังให	ความรู	สึกท่ีเต็มไปด	วย
ความหมายต!อความรู	สึกของมนุษย�ลัทธิ Surrealism มีลักษณะในการแสดงออกทางศิลปะสองด	าน11  
 ด�านเรื่องราว 
 1. เป4นเรื่องราวในอดีตมีความหมายต!อศิลปSน เช!น ความผิดหวัง ความรัก ความหยิ่ง
ผยอง ความกลัว  
 2. เป4นเรื่องราวท่ีเก่ียวข	องกับคนอ่ืน การแนะนําสั่งสอนในทางลบ คล	ายกับกลุ!มดาดา 

                                                           

 11 Surrealism, accessed June 20, 2015,  available from  http://atcloud.com/ 
stories/96274 



 21 

 ด�านรูปทรงและวิธีการ  
 1. ศิลปSนแสดงออกด	วยสีท่ีมีความเข	มปานกลาง ให	ความรู	สึกนุ!มนวลบนผิวหน	า ด	วย
การเกลี่ยให	กลมกลืน 
 2. ศิลปSนแสดงออกด	วยวัสดุอ่ืน ปนกับวัสดุท่ีศิลปSนผู	น้ันถนัด เช!น ทรายปนกับสีน้ํามัน 
กระดาษสีปนกับสีน้ํามัน 
 3. ศิลปSนพยายามจะซ!อมสิ่งท่ีต	องการแสดงออกด	วยเทคนิคของการเขียน เช!น เขียนวัตถุ
บนกระจกใส หรือเขียนความชัดเจนของสิ่งของคลุมเรื่องท่ีต	องการแสดง 
 4. ศิลปSนพยายามสร	างสรรค� แสง เงา และสีข้ึนเอง 
 

 
 
ภาพท่ี 11 ผลงานลัทธิ Surrealism 
 (Giorgio de Chirico, Gare Montparnasse, in 1913, [oil painting], 140 x  
 184.5 cm.) 
ท่ีมา: Giorgio de Chirico, Gare Montparnasse, accessed August 18, 2015,  available 
from http://www.wikiart.org/en/giorgio-de-chirico/gare-montparnasse-the-melancholy-
of-departure-1914 
 
ศึกษาผลงานศิลปกรรม  
 อิทธิพลจากผลงานศิลปกรรมดลบันดาลใจในการสร	างสรรค�งานศิลปะเป4นการนําหลัก
ความคิด ความสนใจ นํามาวิเคราะห�สร	างสรรค�กลายมาเป4นผลงานท่ีมีลักษณะเฉพาะตัวของข	าพเจ	า
ซ่ึงได	รวบรวมศิลปSนไว	มากมายท้ังศิลปSนไทยและต!างประเทศท่ีได	รับอิทธิพลมาท้ังหมด 4 ท!าน     
ดังนี้  
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 ผลงานศิลปะของศิลปaน อิทธิพล ตั้งโฉลก   
 อิทธิพล ต้ังโฉลก เกิดเม่ือวันท่ี 12 กุมภาพันธ� 2489 ท่ีกรุงเทพมหานคร ปJจจุบันเป4น
อาจารย�ประจํา คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ� มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลอดระยะเวลาสี่
สิบกว!าปoท่ีท!าน โลดแล!นอยู!ในวงการศิลปะได	รับรางวัลศิลปSนชั้นเยี่ยมในปo 2552 จากการแสดง
ศิลปกรรมแห!งชาติเช!นกัน หลังศึกษาใน ระดับปริญญาตรีจบแล	ว อิทธิพลได	รับทุนรัฐบาลไปเรียนต!อ
ปริญญาโทด	านจิตรกรรมท่ี University of Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา เพ่ือกลับมาเป4นอาจารย�
ท่ีผลิตศิลปSนให	วงการศิลปะมาหลายต!อหลายรุ!น 
 สิ่งท่ีเป4นเหมือนสัญลักษณ�และมักปรากฏอยู!ในงานศิลปะของอาจารย�อิทธิพล คือ การนํา
ทักษะ กระบวนความคิดแบบคนท่ีมีพ้ืนฐานของงานภาพพิมพ�มาใช	ในการสร	างงานจิตรกรรม 
กล!าวคือ การใช	พ้ืนผิวท่ีแตกต!างกัน ความเรียบร	อยในการลงสี การแกะ การปาดสีให	เกิดร!องรอยและ
ถมสีลงไปให	เกิดมิติ ทําให	งานของอิทธิพลมีรูปแบบเฉพาะตัว “การทํางานศิลปะก็ไม!ต!างจาก
วิทยาศาสตร� เราต	องทดลองคิดและหาวิธีการใหม! ๆ เรื่อย ๆ เม่ือได	เทคนิคท่ีเราชอบและเหมาะกับ
งานของเราแล	ว ก็จะก!อให	เกิดสไตล�เฉพาะตัว” ท!านยังกล!าวเพ่ิมเติมว!า “งานภาพพิมพ�ต!างจากงาน
จิตรกรรมท่ีมีเทคนิค กระบวนการข้ันตอนท่ีชัดเจน และไม!สามารถทําลัดวิธีได	 แต!งานจิตรกรรมเรา
สามารถหยิบจับเทคนิคมาผสม ผสาน สลับกระบวนการได	 ซ่ึงข	อดีของวิธีคิดแบบคนท่ีเรียนภาพพิมพ�
มาก!อนคือ การผลิตผลงานศิลปะท่ีมีระบบและวินัยนั่นเอง” 
 อาจารย�ได	กล!าวว!าในสาขาภาพพิมพ�มีเทคนิคเฉพาะท่ีไม!อาจเรียนรู	ได	ด	วยตนเองและภาพ
พิมพ�มีกระบวนการทางเทคนิคท่ีจะฝkกฝนให	ผู	เรียนต	องมีระเบียบ วินัย และความเพียรสูงข้ึนและเม่ือ
ได	พิจารณาสังเกตและลงมือปฏิบัติจริงแล	วก็พบ “สัจธรรม” ท่ีว!าภาพพิมพ�มีกระบวนการหลักอยู! 4 
เทคนิค แต!ละเทคนิคมีคุณลักษณะเฉพาะท่ีสร	าง “สุนทรีภาพเฉพาะ” ในขณะเดียวกันก็มี “ข	อจํากัด” 
ในตัวเองเปรียบเสมือนกับ “เครื่องมือ” ที่มีศักยภาพเฉพาะสําหรับการใช	งานที่แตกต!างกันผมจึง
ตระหนักว!า “ความคิด” ซ่ึงเป4นเนื้อหาและ “เทคนิค” ซ่ึงเป4นสื่อควรถูกใช	ให	เหมาะสมสอดคล	องกัน
จึงจะสร	างให	เกิดผลท่ีมี “แบบอย!าง” เป4นต	นแบบเฉพาะตัว12 
 

                                                           

 12 อิทธิพล ต้ังโฉลก, “ภาพพิมพ�” ท่ีซ&อนอยู&ใน “จิตรกรรม”, เข	าถึงเม่ือ 20 มิถุนายน 
2558, เข	าถึงได	จาก http://www.arthousegroups.com/artshow.php?art_showcase_id=345 
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ภาพท่ี 12 ผลงานของอิทธิพล ต้ังโฉลก  
 (อิทธิพล ต้ังโฉลก, 2 Pages Series, [Acrylic paint & Laminate], 130 x 190 cm.) 
ท่ีมา: Art House, อิทธิพล ตั้งโฉลก, เข	าถึงเม่ือ 18 สิงหาคม 2558, เข	าถึงได	จาก http://www. 
arthousegroups.com/artshow.php?art_showcase 
 
 เป4นผลงานชิ้นแรก ๆ ท่ีนําเสนอเส	นสายความยุ!งเหยิงของไฟกับความนิ่งเงียบของน้ํา โดย
ใช	เทคนิคการนําแผ!นลามิเนตมาปSดบนกรอบไม	และเจาะช!องสีไว	 จังหวะซํ้า ๆ และเส	นสายท่ีคมชัด
ของงานชิ้นนี้มีอารมณ�ของงานภาพพิมพ�ซ!อนอยู! 
 

 
 
ภาพท่ี 13 ผลงานของอิทธิพล ต้ังโฉลก  
 (อิทธิพล ต้ังโฉลก, Double Frames, [Acrylic paint], 130 x 195 cm.) 
ท่ีมา: Art House, อิทธิพล ตั้งโฉลก, เข	าถึงเม่ือ 18 สิงหาคม 2558, เข	าถึงได	จาก  http://www. 
arthousegroups.com/artshow.php?art_showcase 
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 ผลงานในชุดปJญญาญาณและปรีชาญาณ การใช	กรอบสี่เหลี่ยมซ	อนกันสองชั้นเป4นการ
กําหนดสายตาให	มองไปท่ีจุดเดียว เสมือนมองจากหน	าต!างบานใหญ! แต!มีอีกบานท่ีรออยู! สีท่ีใช	มีอยู!
ไม!ก่ีสี แต!เป4นสิ่งท่ีแสดงถึงความสูงส!ง คือ สีทองและสีเงิน มีสีดําและสีแดงเบรก รูปทรงเรียบง!ายแต!
พ้ืนผิวขรุขระของงานชิ้นนี้ส!อถึง “ความเป4นอิสระท่ีมีกฎระเบียบแฝงอยู!” 
 ผลงานศิลปะของศิลปaน Morioka Kansuke 
 เคนซูเกะ โมริโอกะ เกิดท่ีนาโกย!าและจบการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยไอชิ (Aichi 
University of Education) เคนซูเกะ โมริโอกะ คือหนึ่งในสุดยอดกราฟฟSกอาร�ตติสในญ่ีปุ�นทุกต้ังแต!
ปo 1957 ได	ร!วมจัดแสดงผลงานกับกลุ!มต!าง ๆ มากมายท้ังในญ่ีปุ�น อเมริกาและยุโรป และยังได	จัด
แสดงนิทรรศการเด่ียวอีกหลายครั้งเช!นกัน 
 ผลงานของโมริโอกะ ดูมีพลังเนื่องจากการฝkกฝนท่ีผ!านช!วงเวลาขัดเกลาจนพัฒนาไปสู!งาน
ท่ีมีหลังและละเอียดอ!อนมากข้ึนซ่ึงเกิดจากการฝkกฝนเทคนิคเดิมซํ้า ๆ จนได	ประสานรวมเป4นส!วนหนึ่ง
กับความคิดและการสร	างสรรค�ของศิลปSน จิตนาการท่ีเด!นชัดนําพาไปสู!การแสดงออก ในความ
พยายามท่ีสร	างสรรค�กระบวนการภาพท่ีอยู!ในจินตนาการและปรุงแต!งโลกแห!งความเป4นจริง ศิลปSนใช	
ท้ังเทคนิคด้ังเดิมของญ่ีปุ�นและสัญลักษณ�ต!าง ๆ จากวัฒนธรรมตะวันตก แต!เขาก็ยังคงคํานึงถึงเทคนิค
และวัสดุสมัยใหม!ท่ีทําให	เขาเน	นย้ํารายละเอียดปลีกย!อยแต!ละส!วนได	 ซํ้าแล	วซํ้าอีก เพ่ือขยาย
ขอบเขตทางด	านพ้ืนท่ีและประโยชน�ใช	สอยของศิลปSน การใช	โทนสีเดียวแบบยุค 1970 ท่ีได	มาจาก
การใช	ภาพถ!ายมาลดทอนจนเป4นรูปทรงท่ีเรียบง!าย เกือบเป4นเรขาคณิตและในช!วงปo 1982-1983 เขา
ได	เริ่มหันมาใช	เทคนิคท่ีคล	ายกับการถ!ายภาพโดยให	แสงจ	ามากกว!าปกติ การเพ่ิมสีเขียวมรกต ม!วง
เข	ม สีเทา สีน้ําเงิน ท่ีใช	ขับเน	นเฉพาะส!วนเพ่ือสร	างภาพทิวทัศน�สอดแทรกบรรยายกาศท่ีงดงาม พลัง
ของสายหมอก ท่ีทําให	เรารู	สึกได	กับสิ่งท่ีกําลังจะปรากฏต!อไปท่ียังคงเป4นปริศนาอยู! ณ บัดนี้13 
 

                                                           

 13 Morioka Kansuke, accessed June 20, 2015, available from http://www. 
era.su.ac.th/online/interprint/work/Morioka.html 



 25 

 
 
ภาพท่ี 14 ผลงานของ Morioka Kansuke 
 (Morioka Kansuke, PRINT, in 2002, [Silkscreen print], 55 x 80 cm.) 
ท่ีมา: แหล!งสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส�ทางศิลปะในประเทศไทย,  Morioka Kansuke, เข	าถึงเม่ือ 18 
สิงหาคม 2558, เข	าถึงได	จาก http://www.era.su.ac.th 
 

 
 
ภาพท่ี 15 ผลงานของ  Morioka Kansuke 
 (Morioka Kansuke, Landscapes, in 1994, [silkscreen print], 18 x 26 cm.) 
ท่ีมา: Cameron J. Campbell, Morioka Kansuke, accessed August 18, 2015, available 
from http://cameronjcampbell.name 
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 ในงานชุดเก	าอ้ีของศิลปSน ท่ีมีเก	าอ้ีเป4นวัตถุท่ีต้ังอยู!อย!างเดียวดายเคว	งคว	างในฉากหลังท่ี
กว	างใหญ!ไพศาล ราวกับวัตถุพิสดารท่ีเชื่อมต!อไปสู!จักรวาลและท	องทะเลท่ีไม!มีท่ีสิ้นสุด มันก็แค!เก	าอ้ี
ธรรมดา ท่ีถูกถ!ายภาพในท่ีต!าง ๆ ตามท่ีศิลปSนจัดฉากไว	 ดังเช!นฉากต!าง ๆ ในละครและพิมพ�ด	วย
เทคนิค Serigraph printing เก	าอ้ีตัวนั้นเม่ือจัดให	อยู!ในโพรง หรือบนเนินทรายจะดูสมส!วนและโดด
เด!นกว!า แต!ถ	าหากว!ามีวัตถุท่ีใช	สําหรับวัดค!าความไม!สัมพันธ�กันของสัดส!วนต!าง ๆ บนโลกนี้แล	ว เก	าอ้ี
ตัวนี้จะเป4นสิ่งท่ีปรับเปลี่ยนตนเองได	ทุกรูปแบบ มันเป4นท้ังบัลลังค� เป4นตัวเชื่อมความสัมพันธ�ของคู!รัก 
เป4นเก	าอ้ีสําหรับคนท่ีนั่งอยู!แล	วเพ่ิงลุกเดินจากไปท้ิงชายฝJ�งไว	เบื้องหลัง ท้ังหมดนี้บอกเล!าเรื่องราวของ
ปริศนาและความน!าอัศจรรย� อันเป4นนิรันด� ท่ียังคงต	องค	นหาต!อไป ศิลปSนได	กล!าวข้ึนว!าอะไรคือ
ความสัมพันธ�ระหว!างมนุษย�และธรรมชาติ และคําตอบคือชีวิตต!าง ๆ คือองค�ประกอบเล็ก ๆ ท่ี
เก่ียวเนื่องกัน มีความขัดแย	งกันน	อยท่ีสุด มีความสมบูรณ�แบบแต!ก็ซํ้าซากด	วย ซ่ึงเป4นสิ่งท่ีเราอยู!
เหนือมันได	 เคนซูกะ โมริโอกะ ได	กล!าวว!าคําสาปชั่วร	ายได	คงอยู!ในรูปภาพท่ีเขาสร	างข้ึนแสดงความ
จริงท่ีว!าอารมณ�ความอาลัยอาวรณ�ต!อการมีชีวิตมันก็ยังไม!มีชีวิต ช!างเป4นการประกอบกันของสิ่งเล็ก ๆ 
น	อย ๆ ท่ีสมบูรณ�แบบ สําหรับโมริโอกะแล	วนี่ไม!ใช!ผีแต!เป4นการตีความตายเข	าสิงสู! เป4นเรื่อง
ละเอียดอ!อนท่ีแหกกฎของความเป4นจริง ในฉาก“Beethoven at the Beach” (1984-1986) เขาได	
สร	างลําโพงท่ีหันหน	าสู!ทะเล และขยายการรับรู	ของเราไปสู!มิติใหม!การได	ยินท่ีไม!จริง การเคลื่อนไหว
อย!างเงียบ ๆ ระหว!างดนตรีและภาพ ทําให	ความเป4นไปไม!ได	เป4นไปได	เป4นความชัดเจนท่ียิ่งใหญ! เป4น
พลังท่ีนําไปสู!ความหมายท่ีทําให	เป4นสิ่งท่ีทันสมัย  
 ผลงานศิลปะของศิลปaนพอล เดลโว (Paul Delvaux 1897 – 1994)  
 อิทธิพลจากผลงานของพอล เดลโว ดลบันดาลใจให	ข	าพเจ	าสร	างสรรค�งานศิลปะเป4น
การนําหลักความคิด ความสนใจ นํามาวิเคราะห�สร	างสรรค�กลายมาเป4นผลงานท่ีมีลักษณะภาพเขียน
ของเดลโวมีเอกลักษณ�เฉพาะตัว ผสมผสานโลกแห!งความจริงเข	ากับจินตนาการ ซึ่งเดลโวเองก็ได	รับ
ได	รับแรงบันดาลใจจากภาพเขียนของจอร�โจเดอ Chirico อิทธิพลมาจากการเปลี่ยนแปลงเมื่อต	น
ศตวรรษท่ี 20 รวมท้ังประสบการณ�อันน!าประทับใจในวัยเด็กของเขา ภาพแต!ละภาพมักประกอบไป
ด	วย ผู	หญิงเปลือย โครงกระดูก ปะปนอยู!ในฝูงชนธรรมดา ทั้งในที่สาธารณะ และในห	อง แบ็ค
กราวน�ของภาพจะเป4น perspective คือ มีความตื้นลึกของภาพเดลโวฝ�าฝ�นความต	องการของบิดา
ท่ีหวังจะให	เขาเป4นทนายความ  โดยเข	าเรียนที่สถาบันศิลปะบรัสเซลส�เดลโวเริ่มเป4นที่รู	จักขึ้นมาใน 
ปo 1925 โดยการจัดนิทรรศการแสดงผลงานครั้งแรกของเขาร!วมกับจิตรกรนามโรเเบิร�ต จีรอง 
ผลงานที่มีชื่อของเขาในยุคแรก ๆ มักจะปรากฏแบ็คกราวน�เป4นรูปสถานีรถไฟซึ่งเป4นแรงบันดาลใจ
ท่ีมาจากในวัยเด็ก เขากล!าวว!ารถรางและรถไฟเป4นสิ่งท่ีเขาชอบมาต้ังแต!เด็ก เนื่องจากมีรถไฟวิ่งผ!าน
หน	าบ	าน เขาจําเสียงรถไฟได	 และจะต	องวิ่งออกมาดูอยู!เสมอ เม่ือโตข้ึนจึงได	วาดรูปรถรางและรถไฟ
จากจินตนาการเม่ือตอนเป4นเด็ก 
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 เดลโวเขียนภาพลงบนผืนผ	าใบราวกับฉากในโรงละคร คือมักจะมีสิ่งก!อสร	างท่ีสมจริง 
สวยงาม และมีความต้ืนลึกอยู!ในภาพ หรือท่ีเรียกว!าการเขียนภาพลักษณะ perspective ท้ังนี้อาจ
เป4นอิทธิพลจากการเข	าคอร�สระยะสั้นเรียนวิชาสถาปJตย�เม่ือปo 1916-1917 ท่ีสถาบันศิลปะบรัสเซลส�
ก!อนจะเข	าเป4นนักศึกษาของสถาบันแห!งนี้ในอีกสองปo ต!อมา เม่ือแรกเริ่มอาชีพจิตรกร เดลโวก็
เช!นเดียวกับช!างเขียนภาพในสมัยนั้นคือ มักจะวาดภาพทิวทัศน�ต!าง ๆ ไม!ว!าจะเป4นแม!น้ําลําคลอง 
ถนน อาคารบ	านเรือน ต!อมาในปo 1929 จึงเริ่มวาดคนเปลือยกาย ช!วงปo 1932-1934 เป4นช!วงท่ีเขา
ได	รับอิทธิพลจากศิลปSนเอ็กเพรสชั่นนิสต�หลายคน จึงเริ่มวาดภาพท่ีแสดงออกถึงความรู	สึกภายในใจ 
หากก็ยังค	นหาตัวตนท่ีแท	จริงของตัวเองไม!พบ และในช!วงนี้ อีกเช!นกันท่ีผลงานของเขาถูก
วิพากษ�วิจารณ�อย!างรุนแรง จนกระท่ังเขาถึงกับทําลายภาพวาดท่ีเสร็จสมบูรณ�แล	วของตนเองท้ิงไป
จํานวนมาก มาย 
 ต!อมาในปo 1935 จึงค	นพบตัวเองว!าเขาเป4น surrealist หรือนักวาดภาพเหนือความเป4น
จริง เดลโว กล!าวว!า ความเป4นเซอร�เรียลลิสต�ของเขานั้น หมายความว!าเขามีอิสระท่ีจะทํา (วาด) อะไร
ก็ได	ตามท่ีเขาปรารถนา เพ่ือท่ีจะให	ได	มาในสิ่งท่ีต	องการ ตัวอย!างเช!น จะให	แสงเงาในท่ีท่ีเขาต	องการ
ในภาพ โดยไม!ต	องคํานึงถึงความเป4นจริง สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดก็คือผลท่ีเขาต	องการจะให	เกิดเท!านั้น และ
แนวความคิดนี้ก็มีอยู!ในการวาดภาพลักษณะ perspective ของเขาเช!นกัน ในปo 1936 ผลงานแบบ
เซอเรียลลิสต� หรือภาพในจินตนาการท่ีผิดธรรมชาติจึงเริ่มปรากฏให	เห็น กล!าวได	ว!า ช!วงเด็กและ
วัยรุ!นแรงบันดาลใจท่ีสําคัญต!อเดลโวมากในการเขียนภาพ ตัวอย!างท่ีเห็นได	ชัดอีกเรื่องหนึ่งก็คือ เม่ือ
สมัยเป4นเด็กเขาได	รับหนังสือแนววิทยาศาสตร�ท่ีแต!งโดยจูลส� เวิร�น เก่ียวกับการท!องใต	ทะเลลึก ซ่ึง
เปSดโลกแห!งจินตนาการของเขาให	กว	างข้ึน มีส!วนทําให	ภาพของเขาเป4นภาพเหนือความเป4นจริง เช!น 
ฉากภูเขาไฟ ซากปรักหักพังของหินจากแผ!นดินไหว ในปo 1943 เดลโวก็เริ่มนําโครงกระดูกเข	าไปใส!ใน
ภาพ เดลโวกล!าวถึงโครงกระดูกท่ีปะปนอยู!ในฝูงชนว!า เกิดจากความประทับใจเม่ือวัยเด็กในห	องเรียน
วิทยาศาสตร� เม่ือเขาต	องเผชิญกับความน!ากลัวของมันในครั้งแรก หากก็จําเป4นจะต	องเรียนเก่ียวกับ
ร!างกายมนุษย� จากความกลัวแปรเปลี่ยนมาเป4นความชอบในภายหลัง ต!อมาจึงได	เกิดแรงบันดาลใจให	
วาดโครงกระดูกใส!ลงไปในผลงานจํานวนมากของเขา และนี่ก็คือเอกลักษณ�อย!างหนึ่งในภาพท่ีวาดโดย
จิตรกรเอกคนนี้ 
 พอล เดลโวได	ถ!ายทอดความคิดสร	างสรรค�ออกมาเป4นภาพเขียน นั่นคือ โครงกระดูก 
สถานีรถไฟ เพ่ือนหญิง วิทยาศาสตร�และจินตนาการ ความโดดเด่ียว สังคมเมือง และอดีตกาล โดย
จัดเรียงตามลําดับปoท่ีวาด และการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดในช!วงต!าง ๆ เม่ือพิจารณาถึงแนวคิด
และแรงบันดาลใจท่ีเกิดข้ึนกับตัวเขาแล	ว ก็เข	าใจได	ดีว!า ทําไมผลงานท่ีออกมาแต!ละชิ้นนั้นจึงไม!
ธรรมดาเลย ภาพของ เดลโว แต!ละภาพเป4นท่ีต	องการของนักสะสมภาพเขียนจากหลายประเทศด	วย
การ มีเอกลักษณ�ท่ีไม!ธรรมดานี้ ภาพทุกภาพถ!ายทอดความรู	สึกในใจออกมาอย!างสมจริง ไม!ว!าจะเป4น
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ภาพเด็กหญิงผู	โดดเด่ียวหน	าสถานีรถไฟ ภาพหญิงสาวเปลือยกายหลับใหลหน	าโบสถ�ในยุคกรีกโบราณ 
หรือภาพโครงกระดูกท่ีดูราวกับมีชีวิตชีวาปะปนในฝูงชนอย!างไรก็ตามเดลโวไม!ได	พาตัวเองเข	าไปอยู!ใน
โลกแห!งจินตนาการ แล	วลืมโลกแห!งความเป4นจริงโดยสิ้นเชิง ซ่ึงเห็นได	จากคํากล!าวของจิตรกร เอ็ก
เพรสชั่นนิสต�เซอเรียลลิสต� ผู	ลือนามของ ยุโรปคนนี้ท่ีว!า “เราต	องไม!ลืมว!า ภาพวาดก็คือภาพวาด ซ่ึง
เรียกได	ว!าเป4นความจริงในอีกโลกหนึ่งท่ีไม!ใช!โลกนี้” 14 
 

 
 
ภาพท่ี 16 ผลงานของ Paul Delvaux 
 (Paul Delvaux, female-portraits, houses-and-buildings, roads-and- 
 vehicles, in 1956, [oil painting]) 
ท่ีมา: Wikiart visual art encyclopedia,  Paul Delvaux, accessed August 20, 2015,  
available from http://www.wikiart.org/en/paul-delvaux 
 

                                                           

 14 Art For Life,  พอล เดลโว จิตรกรช่ือดังของยุโรป, เข	าถึงเม่ือ 18 สิงหาคม 2558, 
เข	าถึงได	จาก http://afl-likodd.blogspot.com/2014/01/blog-post.html 
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ภาพท่ี 17  ผลงานของ Paul Delvaux 
 (Paul Delvaux, female-nude, gardens-and-parks, in 1942, [oil painting]) 
ท่ีมา: Wikiart visual art encyclopedia,  Paul Delvaux, accessed August 20, 2015,  
available from http://www.wikiart.org/en/paul-delvaux 
 
 ผลงานศิลปะของศิลปaน Yamamoto Keisuke  
 ศิลปSนอีกท!านหนึ่งคือ ยามาโมโตะ ไกซูกิ ศิลปSนชาวญ่ีปุ�นเกิดในโอซาก	าปo 1961 ทํางาน
โดยใช	กระบวนการทางเทคนิคภาพพิมพ�หิน ศิลปSนใช	มิติของแสง เวลา และความเงียบสงบ เชื่อมโยง
กับการใช	เนื้อหาทางความหมายของวัตถุ เช!น เก	าอ้ี บันได หน	าต!าง ย้ําในสามองค�ประกอบอยู!ใน
สถานท่ีทีแตกต!างกัน แสดงออกในด	านมิติของบรรยากาศของแต!ละช!วงเวลาท!ามกลางองค�ประกอบ
ของพ้ืนท่ีหรือสถานท่ีต!าง ๆ ท่ีแตกต!างกันและภายใต	มิติของแสงท่ีผันแปรเป4นลําดับท่ีประกอบไปด	วย
สถานการณ�ต!าง ๆ สภาพแวดล	อมของตัวศิลปSนโดยใช	น้ําหนักขาวดําโดยการไล!ระดับโทนของแสงท่ี
ปรากฏดลบันดาลใจให	ข	าพเจ	าสร	างสรรค�งานศิลปะเป4นการนําหลักความคิด ความสนใจ มา
สร	างสรรค�ให	เกิดเอกลักษณ�เฉพาะตัวของข	าพเจ	าและผสมผสานโลกแห!งความจริงเข	ากับโลกใน
จินตนาการ15 

                                                           

 15 Socks Studio,  Yamamoto Keisuke, accessed June 20, 2015, available 
from http://socks-studio.com/2015/03/23/light-time-silence-by-keisuke-yamamot 
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ภาพท่ี 18 ผลงานของ Yamamoto Keisuke 
 (Yamamoto Keisuke, Light Time Silence #15, in 1998, [Lithograph], 10/23) 
ท่ีมา: Davidson Galleries, Yamamoto Keisuke, accessed August 20, 2015, available 
from https://www.davidsongalleries.com/tags/page2?q=13037 
 

 
 
ภาพท่ี 19 ผลงานของ Yamamoto Keisuke 
 (Yamamoto Keisuke, Light Time Silence #12, in 1998, [Lithograph], 1/14) 
ท่ีมา: Davidson Galleries, Yamamoto Keisuke, accessed August 20, 2015, available 
from https://www.davidsongalleries.com/tags/page2?q=13037 
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ภาพท่ี 20 ผลงานของ Yamamoto Keisuke 
 (Yamamoto Keisuke, Light Time Silence #16, in 2000, [Lithograph], 8/12) 
ท่ีมา: Davidson Galleries, Yamamoto Keisuke, accessed August 20, 2015, available 
from https://www.davidsongalleries.com/tags/page2?q=13037 
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ตารางท่ี 1 วิเคราะห�อิทธิพลผลงานของศิลปSนท่ีมีอิทธิผลต!อการสร	างสรรค�ผลงาน 
 

อิทธิผลท่ีนํามาใช�ในการพัฒนาสร�างสรรค�ผลงาน 

ศิลปaน ภาพผลงาน 
อิทธิพลด�านแนวความคิด 

อิทธิพลด�านรูปแบบท่ีใช� 
ในผลงาน 

Ithipol 
Thangchalok 

 

การทํางานศิลปะก็ไม!ต!างจาก
วิทยาศาสตร� เราต	องทดลอง
คิดและหาวิธีการใหม!ๆ เรื่อยๆ 
เม่ือได	 เทคนิคท่ีเราชอบและ
เหมาะกับงานของเราแล	ว ก็จะ
ก!อให	เกิดสไตล�เฉพาะตัว 

ไ ด	 รั บ แ น ว คิ ด แ ล ะ
กระบวนการใหม!ๆ ในการ
ส ร	 า ง ส ร รค� ผ ล ง า น ให	 มี
ลักษณะท่ีโดดเด!นและเป4น
เอกลักษณ� 

Morioka 
Kansuke 

 

การฝkกฝนเทคนิคเดิมซํ้าๆ จน
ได	ประสานรวมเป4นส!วนหนึ่ง
กับความคิดและการสร	างสรรค�
ของศิลปSนจิตนาการท่ีเด!นชัด
นําพาไปสู!การแสดงออก 

การใช	ภาพถ!ายมาลดทอน
จนเป4นรูปทรงท่ีเรียบง!าย ท่ี
ทํ า ให	 เ รารู	 สึ ก ได	 กับสิ่ ง ท่ี
กําลังจะปรากฏต!อไปเป4น
ปริศนา 

Paul 
Delvaux 

 

นําเสนอแนวคิดภายใต	เรื่องราว
การนําพาตัวศิลปSนเองเข	าไป
อยู!ในโลกแห!งจินตนาการภาพ
ทุกภาพถ!ายทอดความรู	สึกใน
ใ จ อ อ ก ม า อ ย! า ง ส ม จ ริ ง มี
ชีวิตชีวา 

 การถ!ายทอดประสบการณ� 
 อั น น! า ป ร ะ ทั บ ใ จ ใ ห	 มี 
เอกลักษณ�ท่ีไม!ธรรมดานี้  
ภ า พ ทุ ก ภ า พ ถ! า ย ท อ ด 
ความรู	สึกในใจออกมาอย!าง 
สมจริง 

Yamamoto 
Keisuke 

 

ศิลปSนใช	มิติของแสง เวลา และ
ความเงียบสงบ เชื่อมโยงกับ
การใช	เนื้อหาทาความหมาย
ของวั ต ถุ  เช!น  เก	 า อ้ี  บันได 
หน	าต!างประกอบอยู!ในสถานท่ี
ท่ีแตกต!างกัน 

หลักความคิดในด	านมิติของ
บ ร ร ย า ก า ศ ข อ ง แ ต! ล ะ
ช! ว ง เ ว ล า ท! า ม ก ล า ง
องค�ประกอบของพ้ืนท่ีหรือ
สถานท่ีต!าง ๆ ท่ีแตกต!างกัน
ภายใต	มิติแสงท่ีผันแปร 
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บทท่ี 3 
 

กระบวนการสร�างสรรค�ผลงานวิทยานิพนธ� 
 
  ในการสร	างสรรค�ผลงานวิทยานิพนธ�หัวข	อ “ภาพมายาบนพ้ืนท่ีใหม!” (Illusive Image 
in New Space) โครงสร	างของการดําเนินงานและการพัฒนางาน มีความสําคัญ ช!วยให	เห็นข้ันตอน
หรือกระบวนการสร	างสรรค�ผลงาน ต้ังแต!เริ่มการศึกษาค	นคว	าข	อมูลต!างๆ ท่ีนําไปสู!การประมวล
ความคิด ผลทางความคิดนํามาวิเคราะห�ให	เห็นรูปธรรม ในการท่ีข	าพเจ	าได	สร	างสรรค�งานจากความ
ประทับใจ และความผูกพันในสถานท่ีประสบการณ�จากความทรงจํา เปJนตัวเชื่อมโยงเข	ากับ
จินตนาการความรู	สึกส!วนตน จนเกิดเปJนรูปแบบและเทคนิค เพ่ือให	การสร	างสรรค�ผลงานวิทยานิพนธ� 
สําเร็จลุล!วงตามวัตถุประสงค�มีข้ันตอนดังนี้ 
 
การศึกษาข�อมูลและประเด็นในการสร�างสรรค� 
 ข้ันตอนการค�นคว�าหาข�อมูล 
 การศึกษาค	นคว	าหาข	อมูลจากเอกสารตําราท่ีเก่ียวข	องกับปLอมพระจอมจุลเกล	านับเปJน
สถานท่ีท่ีมีความสําคัญทางด	านประวัติศาสตร�  แต!เดิมในอดีตใช	เปJนท่ีต้ังม่ันปLองกันประเทศของเรา
จากประเทศยุโรปท่ีกําลังล!าอาณานิคมอยู!ในแถบโลกตะวันออก และคิดจะยึดครองดินแดนโดยเฉพาะ
ประเทศสยามของเราในขณะนั้นด	วย เม่ือเหตุการณ�ท่ีไม!น!าไว	วางใจเกิดข้ึนรัชกาลท่ี 5 จึงทรงสั่งให	
จัดสร	างปLอมปราการปากแม!น้ําเจ	าพระยาเปJนการเร!งด!วน เพ่ือเปJนด!านสําคัญตรงบริเวณปากน้ํา
เจ	าพระยา นอกจากนี้ข	าพเจ	าได	รวบรวมข	อมูลจากสถานท่ีโดยการลงพ้ืนท่ีภาคสนามจริง เพ่ือเก็บ
ภาพถ!ายและภาพร!างด	วยดินสอ แล	วนํามาวิเคราะห�คิดสรรค�เพ่ือนํามาพัฒนาทางด	านแนวความคิด
และต!อเติมนํามาสร	างสรรค�เปJนผลงาน และมีการสร	างสรรค�ผลงานศิลปะอย!างเด!นชัดและตรง
จุดมุ!งหมายและศึกษาเพ่ิมเติมจากผลงานสร	างสรรค�ทางด	านศิลปกรรมของศิลปOนท้ังภายในประเทศ
และต!างประเทศท่ีมีเรื่องราวท่ีเก่ียวข	องกับผลงานของข	าพเจ	า เพ่ือมาเปJนส!วนเสริมสร	างกกระบวนการ
ทางด	านความรู	 เทคนิค กระบวนการใหม! ๆ และถ!ายทอดออกมาเปJนผลงานศิลปะ  
 ข้ันตอนการประมวลความคิด 
 ในการสร	างสรรค�ผลงานวิทยานิพนธ� แบ!งองค�ประกอบของการสร	างสรรค�เปJน 2 ส!วน คือ 
 1. เนื้อหา (Content) 
  เนื้อหาเก่ียวกับคุณค!าของความงามในสถาปQตยกรรมลักษณะปLอมรบแบบตะวันตก
ด	วยความสวยงามท่ีมีเสน!ห�และน!าศึกษาค	นคว	า เปJนเรื่องราวความรู	สึกจากความประทับใจในสถานท่ี
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ปLอมพระจุลจอมเกล	าและการปรับเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของเวลา ร!องรอยร	าวตามผนัง คราบน้ํา
ท!วมขัง บรรยากาศแห!งความชื้น จึงเกิดความกลมกลืนจนดูน!ากลัว แต!ข	าพเจ	ากลับพบว!าการเปลี่ยน
ความกลัวให	เปJนความชอบด	วยทัศน�คติส!วนตนความรู	สึกประทับใจในรูปร!างรูปทรงและความงาม 
 2. ด�านรูปแบบ (Form) 
  กระบวนการสร	างสรรค�ผลงานวิทยานิพนธ�ชุดนี้ ข	าพเจ	าได	ทําการรวบรวมเนื้อหาท่ี
เก่ียวข	องกับการแสดงออกในด	านมิติของบรรยากาศของแต!ละช!วงเวลา ท!ามกลางองค�ประกอบของ
พ้ืนท่ีหรือสถานท่ีต!างๆ ท่ีแตกต!างกันและภายใต	มิติของแสงท่ีผันแปรเปJนลําดับท่ีประกอบไปด	วย
สถานการณ�ต!างๆ สภาพแวดล	อมโดยใช	น้ําหนักขาวดําโดยการไล!ระดับโทนของแสง 
 
กระบวนการสร�างสรรค� 
 การสร�างแบบร7างผลงาน (sketch) 
 การสร	างสรรค�ในผลงานชุด ‘‘ภาพมายาบนพ้ืนท่ีใหม!’’ โดยรูปแบบผลงาน 2 มิติ การสร	าง
ภาพร!างแต!ละชิ้นโดยนําเสนอภาพร!างจากการถ!ายภาพแล	วนําไปตัดทอดรูปถ!ายลงโปรแกรม
คอมพิวเตอร�นํามาจัดองค�ประกอบให	สมบูรณ�ผ!านการแนะนําโดยอาจารย�ท่ีปรึกษาหลักพิจารณาเพ่ือ
ปรับปรุงแก	ไขให	ภาพร!างมีความสมบูรณ�เหมาะสมแก!การท่ีจะนําพัฒนาสร	างสรรค�เปJนผลงานจริง   
เม่ือได	ผลงานท่ีจะพิมพ�แล	วข	าพเจ	านําผลงานภาพท่ีสเก็ตไปปริ้นโดย เทคนิค Digital Print ลงกระดาษ 
Fabriano แบบบาง ปริ้นด	วยสีขาวดําแล	วจึงนําไปพิมพ�ภาพสีทับอีกครั้งบนโดยเขียนไขบนเพลทด	วย
เทคนิค Lithograph  
 

 
 
ภาพท่ี 21 ภาพร!างผลงานวิทยานิพนธ� ชิ้นท่ี 1 
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ภาพท่ี 22 ภาพร!างผลงานวิทยานิพนธ� ชิ้นท่ี 2 
 

 
 
ภาพท่ี 23 ภาพร!างผลงานวิทยานิพนธ� ชิ้นท่ี 3 
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ภาพท่ี 24 ภาพร!างผลงานวิทยานิพนธ� ชิ้นท่ี 4 
 

 
 
ภาพท่ี 25 ภาพร!างผลงานวิทยานิพนธ� ชิ้นท่ี 5 

 

 
 
ภาพท่ี 26 ภาพร!างผลงานวิทยานิพนธ� ชิ้นท่ี 6 
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วัสดุอุปกรณ�การทําภาพพิมพ� Lithograph 

 วัสดุอุปกรณ�ในการเขียน 

 1. ดินสอไข (Litho pencil) 

 2. เกรยองไข (Litho crayon) 

 3. แท!งหมึกไข (Rubbing ink & Rubbing crayon) 

 4. ทูชชนิดน้ํา และแท!ง (Liguid tusche & Stick tusche) 

  วัสดุอุปกรณ�ในกระบวนการกัดกรด และสําหรับการพิมพ�งาน 

 1. ฟองน้ําเซลลูโลส  

 2. ผ	าสาลูหรือผ	าขาวบางชนิดเนื้อผ	าท่ีมีความนิ่ม  3 - 4  ผืน 

 3. แปLงฝุkน  

 4. แปรงขนกระต!าย และภู!กันจีน 

 5. กาวอาระบิค (Arabic gum) 

 6. เซลลูโลส (Cellulose gum) ใช	ผสมทําให	กาวมีความลื่นข้ึน 

 7. กรดฟอสฟอริค (Phosphoric acid) 

 8. น้ํามันสน  

 9. น้ํามันทินเนอร�  

 10. แลคเกอร�แดง (Red lacquer) 

 วัสดุอุปกรณ�ในการพิมพ�  

 1. แท!นพิมพ� เปJนแท!นพิมพ�ระบบกดเคลื่อน 

 อุปกรณ�ท่ีใช�กับแท7นพิมพ� 

 1. จารบี  

 2. เกรียงสําหรับปราดจารบี 

 3. น้ํามันหล!อลื่น 

 4. แผ!นพลาสติก P.V.C. ทนแรงกด 

 5. ลูกกลิ้งยาง 

 6. หมึกพิมพ� ใช	หมึกพิมพ� ออฟเซ็ท แทนหมึกลิโธกราฟ 

 7. ผงแมกนีเซียม (Light Magnesium powder) 

 8. กระดาษบรูtฟ 6 แผ!น ใช	สําหรับรองพิมพ�  

 9. กระดาษพิมพ� ฟาเบรียนโน (Fabriano)  
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ข้ันตอนการสร�างแม7พิมพ� 
 1. การเตรียมเพลท 

  1.1 นําเพลทไปล	างด	วยกรดซัลฟุริคเจือจาง (สัดส!วนกรด 2 ออนซ� ต!อ น้ําเปล!า 4.5 

ลิตร ใช	เศษผ	าขาวลูบท่ีผิวหน	าเพลทเบาๆ วนให	ท่ัว แล	วล	างออกด	วยน้ําแล	วทําซํ้า 2 รอบ เสร็จแล	ว

ล	างน้ําเปล!าให	สะอาด 

  1.2 ซับด	วยกระดาษบรูtฟ แล	วนําไปผึ่งด	วยลมให	แห	ง  

 2. การเขียนไข 

  ภาพพิมพ�หินจะใช	ไขเปJนตัวนําทางให	หมึกพิมพ�สามารถเกาะติดได	 การเขียนไขก็คือ 

การสร	างภาพข้ึนมาด	วยวัสดุท่ีเปJนไข บริเวณท่ีเปJนก็จะเปJนส!วนท่ีหมึกจะเกาะติดเปJนภาพเวลาท่ีเขียน

ด	วยไขหรือวัสดุท่ีเปJนไข ควรใช	ไม	คํ้ารองมือหรือกระดาษรองมือด	วยเพ่ือกันไม!ให	มือซ่ึงมีไขสัมผัสกับ

ผิวหน	าของเพลท 

 3. ข้ันตอนการกัดกรด 
  คือ การควบคุมสภาพของวัสดุท่ีเปJนไขให	คงสภาพเดิมไว	 ซ่ึงหลังจากข้ันตอนท่ีเขียน

ภาพลงบนแผ!นอะลูมินั่มเสร็จแล	ว 

  3.1 โรยแปLงฝุkนลงบนผิวหน	าเพลทแล	วลูบเบา ๆ ให	ท่ัวท้ังภาพและท่ัว ๆ เพลทแล	ว

ปQดออกให	เหลือติดบาง ๆ บนผิวหน	าเพลท 

  3.2 ใช	กาวบริสุทธิ์ (Pure gum) เทลง บนเพลทลูบด	วยมือหรือฟองน้ําท่ีมีความชื้นให	

ท่ัวในลักษณะแนวนอน และแนวต้ังประมาณ 1 - 2 นาที เช็ดกาวออกให	บางท่ีสุดด	วยผ	าขาวบาง (จะ

ให	ได	ผลดีท่ีสุดท้ิงไว	 1 คืน หรืออย!างตํ่า 15 นาที ถึง ครึ่งชั่วโมง) 

  3.3 ใช	กาวบริสุทธิ์ผสมกับกาวกรด (Gum Etch) (โดยสัดส!วนกาวบริสุทธิ์ 8 ออนซ�

ต!อ กรดฟอสฟรอริค 5.6 ml. โดยคิดเปJนสัดส!วน กาวกรด 1 ส!วนต!อกาวบริสุทธิ์ 3 ส!วน หรือใน

อัตราส!วนท่ีเหมาะสมต!อชิ้นงานเพ่ือทําการกัดกรดภาพท่ีเขียน แล	วเทกาวลงบนเพลท ลูบกาวให	ท่ัว

ด	วยฟองน้ําชื้น ควบคุมเวลาให	เหมาะสม คือ ประมาณ 5-7 นาที แล	วเช็ดกาวออกให	บางแล	วนวด

ด	วยกาวบริสุทธิ์อีกรอบ เช็ดให	เรียบท่ีสุดด	วยผ	าขาวบาง 

  3.4 การเคลือบด	วยกาวบริสุทธิ์  คือ ใช	กาวบริสุทธ�เทลงบนเพลท ลูบไปมาในลักษณะ

แนวต้ังและแนวนอนก!อนทําการพิมพ� หรือหลังการกัดกรดทุกครั้ง หากต	องการเช็ดกาวให	ออกง!ายๆ 

ควรผสมเซลลูโลส (Cellulose gum) แล	วท้ิงไว	 30 นาที 

  การกัดกรดครั้งท่ี 2 คือ การกัดกรดซํ้าอีกรอบให	เพลทมีสภาพคงทนถาวรและพิมพ�ได	

หลาย ๆ ชิ้นงาน (Edition) และเปJนการแทนค!าวัสดุไขท่ีต!างชนิดกันบนผิวหน	าเพลทด	วยหมึกพิมพ� 

ซ่ึงมีความเปJนไขมากกว!าเข	าไปแทนท่ีวัสดุไขท่ีใช	เขียนในตอนแรก ๆ 
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  3.5 โรยแปLงฝุkน (Talcum powder) ลูบไปมาให	ท่ัวปQดออกให	เหลือติดบาง ๆ 
  3.6 เทกาวกรด (Gum Etch) ลูบไปมาให	ท่ัว ประมาณ 5 นาที แล	วเช็ดออกให	บาง
และให	มีความเรียบท่ีสุด ท้ิงไว	 15 - 30 นาที 
  3.7 ทํา Regum แล	วท้ิงไว	ซัก 15-30 นาที เทน้ํามันสน (Turpentine) เช็ดให	ท่ัวเพ่ือ
ล	างไขและเขม!าของไขชนิดต!าง ๆ ออกให	หมด และเช็ดตามด	วยทินเนอร�อีกครั้ง 
  3.8 แทนท่ีไขด	วยแอสฟQลต้ัมเหลว (Asphaltum) เช็ดให	เรียบและให	บางสมํ่าเสมอ 
(ในข้ันตอนนี้ระวังอย!าให	โดนน้ําเปJนอันขาด คือ ตอนล	างไขและเช็ดด	วยแอสฟQลต้ัม) 
  3.9 เม่ือเช็ดแอสฟQลต้ัมท่ัวเพลทแล	วใช	ฟองน้ําชุบน้ําล	างแอสฟQลต้ัมและกาวท่ีผิวหน	า
เพลทลูบบริเวณรอบ ๆ ภาพ เช็ดไปมาจนกาวหลุดแล	วลูบภายในส!วนท่ีเปJนภาพด	วยฟองน้ําหมาด ๆ 
ข้ันตอนนี้ต	องทําอย!างรวดเร็ว ควรล	างเพลทให	สะอาดแล	วกลิ้งหมึกท่ีเตรียมไว	แล	วลงบนเพลทโดยใช	
ฟองน้ําหมาด ๆ ลูบบนผิวหน	าเพลทอย!างสมํ่าเสมอ พยายามอย!าปล!อยให	ผิวหน	าเพลทแห	ง กลิ้งสีจน
ได	น้ําหนักและรายละเอียดตามท่ีต	องการแล	วจึงทดลองพิมพ�ดูเม่ือได	ภาพและน้ําหนักท่ีดีแล	ว จึงค!อย
เริ่มทําการพิมพ�งานจริง 
 4. วิธีการเตรียมกาว 
  ใส!เม็ด กาวกระถินลงกะละมังขนาดเล็ก เทน้ําบริสุทธิ์ หรือน้ํากลั่นก็ได	ให	ท!วมเม็ดกาว
แช!ท้ิงไว	 เอาผ	าสะอาดปOดปากกะละมังไว	ด	วยประมาณ 1 คืน จากนั้นคนให	เม็ดกาวละลาย กรอง ด	วย
ผ	าขาวบาง 2 ชั้น เพราะกาวมีเศษไม	อยู!มาก นํากาวท่ีกรองแล	วไปวัดความเข	มข	นด	วยเครื่องมือวัดให	
อยู!ท่ีขีดประมาณ 12 - 14 หากเข	มข	นไปเติมน้ํา แล	ววัดอีกครั้งจนพอดีเทกาวกลับลงอ!างหรือกาละมัง
ใบเล็ก ใส!น้ํายาฟอร�มาลีน ประมาณ 1 ช	อนชาต!อกาว 1 ขวดเพ่ือช!วยชะลอไม!ให	กาวบูดเน!า 
 การเตรียมกรดซัลฟูริคเจือจางสําหรับล�างเพลท (น้ํายา COUNTER ETCH) 
 กรอกน้ําใส!แกลลอน 4.5 - 5 ลิตร แล	วเติมกรดซัลฟูริค 2 ออนซ� เขย!าแกลลอนผสมให	
เข	ากัน (อาจใช	ไฮโดรคลอริกแทนซัลฟุริคได	 แต!ควรลดปริมาณลงเล็กน	อย) 
 
ข้ันตอนการพิมพ� 
 1. เตรียมการพิมพ� 
  1.1 กําหนดจุด (Register Mark) ลงบนเพลทและกระดาษท่ีจะพิมพ� 
  1.2 เตรียมชื้นกระดาษโดยใช	ฟองน้ําสะอาดชุบน้ําให	ชุ!ม ๆ ลูบลงหลังกระดาษแล	ว
ซ	อนกันไว	ในห!อพลาสติก ท้ิงไว	อย!างน	อย 1 ชั่วโมง ระหว!างนี้อาจจะเตรียมอย!างอ่ืนต!อไป 
  1.3 เตรียมหมึกท่ีจะทําการพิมพ� ตักหมึกจากกระปzองกะปริมาณให	เพียงพอกับการ
พิมพ�ใช	เกรียงนวดหมึกสักพักถ	าหากหมึกเหลวเกินไปให	ผสมด	วยแมกนีเซียม (Magnesium) 
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  1.4 เตรียมแท!นพิมพ�ด	วยการนําเพลทท่ีจะทําการพิมพ�ผนึกติดกับแท!นพิมพ�  (Bed 
Plate) โดยใช	น้ํานิดหน!อยหยดลงด	านหลังเพลทแล	ววางลงบนแท!นรองพิมพ�ขยับนิดหน!อย ตรวจดู 
Scraper Bar ให	มีขนาดกว	างกว!าภาพ (Image) และควรให	กว	างกว!ากระดาษแต!ต	องแคบ กว!าเพลท
หาระยะท่ีจะกดและยก Scrapper Bar แล	วทําเครื่องหมายไว	 เพราะเม่ือจะทําการพิมพ�จริงจะไม!
สามารถกะระยะได	 การกดแท!นพิมพ�ก!อนถึงเพลทและ การพิมพ�จนตกเพลทจะสร	างความเสียหาย
ให	กับแท!น (Scraper bar) และแผ!นพลาสติก 
 2. การทําความสะอาดเพลท  
  2.1 ใช	น้ํามันสนล	างหมึกพิมพ�บนเพลท (Image) จนสะอาดท่ีสุด 
  2.2 ล	างกาวท่ีเคลือบผิวหน	าเพลทออกโดยใช	ฟองน้ําชุบน้ําล	างคราบน้ํามันและน้ํา 
หมึกบนผิวหน	าเพลท กาวและสีท่ีไม!อยู!ในส!วนของภาพจะหลุดออกไปด	วยในข้ันตอนท่ีเปJนการเช็ด
ด	วยน้ํามันนั้นต	องทําอย!างรวดเร็ว  
 3. การกล้ิงสี  
  กลิ้งหมึกสลับกับใช	ฟองน้ําเช็ดด	วยน้ําให	เปJนฟOล�มบางๆ ภาพท่ีสร	างไว	จะค!อย ๆ 
ปรากฏชัดข้ึนเรื่อย ๆ ให	ค!อย ๆ ทําการกลิ้งสีจนกระท่ังภาพ (ส!วนท่ีเขียนด	วยไข) รับหมึกจนเต็มท่ี 
 4. การพิมพ� 
  4.1 วางกระดาษท่ีจะพิมพ� 
  4.2 ตามด	วยกระดาษบรุtฟ 6 - 7 แผ!น (หรือกระดาษรองพิมพ�ชนิดอ่ืน ๆ) 
  4.3 ปOดทับด	วยแผ!นพลาสติก P.V.C 
  4.4 แล	วทําการพิมพ� 
 5. การพิมพ�จํานวนภาพผลงาน 
  เม่ือยกกระดาษท้ังหมดออกออกจากเพลทแล	ว ให	รีบลูบน้ําบาง ๆ เคลือบท่ีผิวหน	า
เพลทไว	  แล	วนําลูกกลิ้งไปรับหมึกพิมพ�นํามากลิ้งไว ๆ เพ่ือถอนหมึกออกจากผิวหน	าเพลท หลังจาก
นั้นทําการกลิ้งลูกกลิ้งช	า ๆเพ่ือถ!ายหมึกลงบนเพลทสลับกับการเช็ดน้ําจนกว!าส!วนท่ีเปJนภาพรับหมึก
เต็มท่ีแล	วจึงทําการพิมพ�ต!อไป 
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ภาพท่ี 27 การร!างภาพลงบนแม!พิมพ�โดยกระดาษลอกลาย 
 

 

 
 
ภาพท่ี 28 การทํา Text และการเขียนดินสอไขสีดําลงบนแม!พิมพ� 
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ภาพท่ี 29 การผสมหมึกท่ีจะกลิ้งลงบนแม!พิมพ�ในการถ!ายเทไปยังกระดาษ 
 

 
 
ภาพท่ี 30 การกลิ้งหมึกพิมพ�ลงบนแม!พิมพ�ท่ีผ!านกระบวนตามข้ันตอนมาแล	ว 
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ภาพท่ี 31 การกําลังกลิ้งหมึกพิมพ�ลงบนแม!พิมพ� 
 

 
 
ภาพท่ี 32 การกําลังกลิ้งหมึกพิมพ�ลงบนแม!พิมพ� 
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ภาพท่ี 33 การเช็ดด	วยฟองน้ําลงบนแม!พิมพ�ด	วยน้ําเปล!าเพ่ือไม!ให	น้ําหมึกแห	ง 
 

 
 
ภาพท่ี 34 การตรวจความสะอาดของแม!พิมพ�ก!อนพิมพ�ผลงานจริง 
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ภาพท่ี 35 ภาพแสดงแม!พิมพ�ท่ีกลึ้งหมึกเรียบร	อยพร	อมพิมพ� 
 
การวิเคราะห�ทัศนธาตุท่ีใช�ในการสร�างสรรค�ผลงาน 
 1. พ้ืนท่ีว7าง (Space)  
  การใช	พ้ืนท่ีว!างเปJนส!วนช!วยในการสร	างมิติ ระยะใกล	ไกล และเปJนจุดพักสายตา ในงาน
บริเวณพ้ืนห	องและผนังห	องเปJนหลักทําให	เกิดความงามปรากฏในมิติพ้ืนท่ีว!างนําเอาความงามจาก
รูปทรงโดยรอบเชื่อมโยงกับบรรยากาศในสถานท่ีท่ีให	ความรู	สึกโปร!ง สงบ และผ!อน คลายในจิตใจท่ี
หลีกหนีจากสังคมอันสับสนและวุ!นวาย 
 

 
 
ภาพท่ี 36 ภาพแสดงพ้ืนท่ีว!าง 
 
 2. รูปทรง (Form) 
  รูปทรงต!างๆ ซ่ึงมีลักษณะเปJนรูปทรงเรขาคณิตซ่ึงได	มากจากโครงสร	างทาง
สถาปQตยกรรม มีโครงสร	างท่ีมีท้ังความมีระเบียบและความซับซ	อน มีความเปJนมิติในโครงสร	างทาง
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สถาปQตยกรรมท่ีแสดงออกถึงความม่ันคงแข็งแรง มีมิติทับซ	อนนํามาดัดแปลงให	ตรงกับความรู	สึกกับ
บรรยากาศของแต!ละช!วงเวลาในแต!ละสถานท่ี โดยท้ังนี้ยังเหลือเค	าโครงเดิมอยู!มาสร	างสรรค�ให	เกิด
เอกลักษณ�เฉพาะตัวของข	าพเจ	าและผสมผสานโลกแห!งความจริงเข	ากับโลกในจินตนาการ 
 

 
 
ภาพท่ี 37 ภาพแสดงรูปทรง 
 
 3. สี (Color) 
  การใช	โทนสีเดียวท่ีได	มาจากการใช	ภาพถ!ายมาลดทอนจนเปJนรูปทรงท่ีเรียบง!ายเกือบ
เปJนเรขาคณิต การถ!ายภาพโดยให	แสงจ	ามากกว!าปกติ การเพ่ิมสีเขียวมรกต สีน้ําตาล สีเทา และสีน้ํา
เงินเข	มท่ีใช	ขับเน	นเฉพาะส!วน เพ่ือสอดแทรกบรรยากาศของสถานท่ีท่ีทําให	เรารู	สึกได	กับสิ่งท่ีกําลังจะ
ปรากฏต!อไปท่ียังคงเปJนปริศนา โดยการไล!ระดับโทนของแสงน้ําหนักอ!อนแก!สัมพันธ�กับลักษณะความ
เข	มจัดของแสงเงาท่ีข	าพเจ	าต	องการในผลงาน 
 

 
 
ภาพท่ี 38 ภาพแสดงสี 
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 4. พ้ืนผิว (Texture) 
  เปJนทัศนธาตุท่ีมองเห็นได	ชัดเจนเพ่ือสื่อถึงอายุขัยในสถานท่ีท่ีถูกธรรมชาติรอบข	าง
และสภาพแวดล	อมอากาศ กัดกร!อนรูปทรงไปตามกาลเวลา ท่ีมีรูปเด!นชัดในความหยาบกระด	าง 
คราบน้ํา ร!องรอยท่ีแตกร	าว ให	ความรู	สึกของกาลเวลาท่ีล!วงเลยไปได	อย!างดี 
 

 
 
ภาพท่ี 39 ภาพแสดงพ้ืนผิว 
 
 5. น้ําหนัก (Value) 
  น้ําหนักคือส!วนสําคัญท่ีสร	างบรรยากาศและมิติ ให	เกิดระยะท่ีแตกต!างกัน โดยใช	ค!า
น้ําหนักอ!อนแก! ทําให	เกิดความแตกต!างระหว!างรูปทรงและพ้ืนท่ีว!าง ในผลงานน้ําหนักบางส!วนเปJน
การสร	างข้ึนในจินตนาการ เปJนแสงเงาท่ีถูกกําหนดข้ึนมาใหม! ตามองค�ประกอบของภาพเพ่ือให	เกิด
มิติของรูปทรง และพ้ืนท่ีว!าง โดยเน	นให	เกิดความคมชัดของแสงเงาและความนุ!มนวลในภาพเดียวกัน 
 

 
 
ภาพท่ี 40 ภาพแสดงน้ําหนักแสงเงา 
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บทท่ี 4 
 

วิเคราะห�ผลการดําเนินงานสร�างสรรค�วิทยานิพนธ� 
  
 ผลการดําเนินงานในการสร�างสรรค�วิทยานิพนธ�เป�นการนําเสนอเนื้อหาเรื่องราวท่ีแสดงออก
ถึงความรู�สึกภายในบรรยากาศความรู�สึกลี้ลับของภาพโดยอ�างอิงจากสถานท่ีจริงนํามาผสมผสานกับ
จินตนาการก.อให�เกิดภาพมิติใหม.เป�นภาพท่ีสะท�อนในอีกโลกหนึ่งท่ีไม.ใช.โลกแห.งความจริงซ่ึงเป�น
สถานท่ีมีความสัมพันธ�กับความรู�สึกลี้ลับมาแต.อดีต สภาพสถานท่ีป3อมพระจุลจอมเกล�าแห.งนี้มีการ
เปลี่ยนแปลงไป ได�ท้ิงร.องรอยของกาลเวลา คราบน้ําท.วมขัง บรรยากาศแห.งความชื้น จึงเกิดความ
กลมกลืนจนดูน.ากลัว แต.ข�าพเจ�ากลับพบว.าการแปลงเปลี่ยนความกลัวให�เป�นความชอบและสวยงาม
ด�วยทัศนคติส.วนตนท่ีมีความรู�สึกประทับใจในรูปร.างรูปทรงและคุณค.าความงามในบรรยากาศของ
สถาป6ตยกรรมจึงได�นํามาถ.ายทอดเป�นผลงานศิลปะโดยมีเนื้อหาและเทคนิคด�านทัศนศิลป7มาเป�นตัว
ถ.ายทอดผลงานด�วยกระบวนการทางภาพพิมพ�หินในผลงานวิทยานิพนธ�ชุดนี้โดยมีการอธิบาย
หลักการในการปฏิบัติในแต.ละช.วง 2 ช.วงดังนี้ 
 
ช�วงท่ี 1 ก�อนวิทยานิพนธ� (ปริญญาโท พ.ศ 2557) 
 ช.วงท่ี 1 ในการสร�างสรรค�ผลงานในช.วงก.อนวิทยานิพนธ�ชุดนี้ ข�าพเจ�าได�ศึกษาค�นคว�า
และทดลองสร�างสรรค�ผลงาน และการถ.ายภาพจํานวนมากเพ่ือให�ได�มุมมองท่ีเหมาะสม โดยบรรยากาศ
ของภาพท่ีมีวัตถุท่ีต้ังอยู.อย.างเดียวดายเคว�งคว�างในฉากหลังท่ีกว�างใหญ.ไพศาลราวกับวัตถุพิศดาลท่ี
เชื่อมต.อไปสู.โลกจินตนาการท่ีไม.มีท่ีสิ้นสุด แต.เป�นแค.ห�องธรรมดาท่ีถูกถ.ายภาพในท่ีต.าง ๆ ได�การ
สะท�อนเอกลักษณะของกาลเวลา โดยการทดลองพิมพ�ภาพซํ้า ๆ ในเทคนิคเดิม การหาความสัมพันธ�
ของสีและการลดความหยาบกระด�างของรูปทรงเรขาคณิตโดยอาศัยน้ําหนักอ.อนแก. การนํารูปทรง
ลักษณะซับซ�อนเพ่ือไม.ให�เกิดพ้ืนทีว.างมากจนเกินไป เพ่ือพัฒนาและแก�ไของค�ประกอบในผลงานช.วง
ก.อนวิทยานิพนธ� 
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ภาพท่ี 41 ผลงานก.อนวิทยานิพนธ� ชิ้นท่ี 1 
 ชื่อผลงาน INSIDE OUT 1 
 เทคนิค ภาพพิมพ�หิน  (Lithograph) 
 ขนาด 60 x 80 ซม. 
 
 วิเคราะห�ผลงานก�อนวิทยานิพนธ� ช้ินท่ี 1 “Inside out 1” (ภาพท่ี 41) 
 1. เนื้อหา 
  แนวความคิดจากการรู�สึกได�ถึงบรรยากาศลี้ลับ ทางเดินท่ีวงกต มีทางเข�าออกหลาย
ทาง เปรียบจิตใจมนุษย�ท่ีค�นหาคําตอบของชีวิต ทุกหนทางมีทางเดินเสมอเชื่อมต.อไปสู.โลกจินตนาการท่ี
ไม.มีท่ีสิ้นสุด 
 2. รูปแบบ  
  การจัดองค�ประกอบในระยะมองลึกออกไปมีทางเดินเชื่อมกันหลายเส�นทางให�เลือก
เดินและบางเส�นทางมีแสงสว.างส.องลอดออกมาเพ่ือให�บรรยากาศดูมีมิติมากข้ึน การแทรกสีเขียวหม.น 
มีความขัดแย�งกันของทางเดิน มีความสมบูรณ�แบบแต.ใช�องค�ประกอบซํ้าซากด�วย 
 3. วิเคราะห�จุดเด�น 
  แสงสว.างท่ีส.องทอดยาวระหว.างเส�นทางเดินตรงกลางตัดกับบรรยากาศโดยรอบท่ี
ขมุกขมัวทําให�เกิดจุดเด.นท่ีน.าสนใจในเส�นทางท่ีมีแสงส.องสว.าง บางจังหวะได�ปล.อยน้ําหนักท่ีไม.ชัดเจน
ในบางส.วนเพ่ือให�ผู�ชมได�สร�างจินตนาการด�วยตนเอง 
 4. วิเคราะห�จุดด�อย 
  การมีพ้ืนท่ีว.างมากเกินไปและจุดเด.นในภาพยังไม.ชัดเจนพอเนื่องจากมีแต.ตําแหน.ง
ของแสงท่ีส.องผ.านเข�ามาตัดกับพ้ืนท่ีว.างเท.านั้น และผลงานโดยรวมของภาพยังไม.มีความละเอียดพอ 
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ภาพท่ี 42 ผลงานก.อนวิทยานิพนธ� ชิ้นท่ี 2 
 ชื่อผลงาน INSIDE OUT 2 
 เทคนิค ภาพพิมพ�หิน (Lithograph) 
 ขนาด 60 x 80 ซม. 
 
 วิเคราะห�ผลงานก�อนวิทยานิพนธ� ช้ินท่ี 2 “Inside out 2” (ภาพท่ี 42) 
 1. เนื้อหา 
  แนวความคิดจากภาพสะท�อนใช�มิติของแสง  เวลา  และความเงียบสงบ เชื่อมโยงกับ
การใช�เนื้อหาทางความหมายของบันได   
 2. รูปแบบ  
  องค�ประกอบของภาพลักษณะการวางบันไดตรงกลางภาพโดยมีบรรยากาศท่ีเวิ้งว�าง
เปรียบเสมือนราวกับความฝ6น แสดงออกนอกเหนือความเป�นจริง 
 3. วิเคราะห�จุดเด�น 
  พ้ืนท่ีว.างโดยรอบหลอมรวมจุดสายตาท่ีบันไดให�ความสําคัญกับแสงเงาและพ้ืนผิว
ภายในภาพก.อให�เกิดความกลมกลืน 
 4. วิเคราะห�จุดด�อย 
  พ้ืนผิวในภาพเรียบมากจนเกินไปจึงไม.มากพอในการบอกเล.าเรื่องราวสถาป6ตยกรรมท่ี
เก.าแก.  และผลงานท่ีพิมพ�ออกมาน้ําหนักของภาพยังไม.ชัดเจนในแสงเงาจึงยังไม.เป�นท่ีพึงพอใจ 
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ภาพท่ี 43 ผลงานก.อนวิทยานิพนธ� ชิ้นท่ี 3 
 ชื่อผลงาน LIGHT TIME 
 เทคนิค ภาพพิมพ�หิน (Lithograph) 
 ขนาด 45 x 95 ซม. 
 
 วิเคราะห�ผลงานก�อนวิทยานิพนธ� ช้ินท่ี 3 “Light Time” (ภาพท่ี 43) 
 1. เนื้อหา 
  ให�ความสําคัญท้ังสถาป6ตยกรรมแสงและเงา เน�นอารมณ�ความรู�สึก และแนวความคิด
ของวัตถุท่ีปรากฏอยู.จริง และความเสมือนจริงของโครงสร�างสถาป6ตยกรรมศาสตร� 
 2. รูปแบบ  
  การเน�นรายละเอียดการสร�างบรรยากาศ ความกลมกลืน การเลือกสรรมุมมองท่ีเรียบ
ง.ายของโครงสร�างบางมุม จัดวางน้ําหนักแสงและเงา ปรากฏเป�นรูปทรงอิสระของเงาขัดแย�งกับรูปทรง
เรขาคณิต ให�ความรู�สึกบรรยากาศสงบนิ่งและความลี้ลับ 
 3. วิเคราะห�จุดเด�น 
  เน�นจุดสนใจด�วยน้ําหนักอ.อนสว.าง ซ.อนความหมายบางอย.างไว�ในบรรยากาศมืดสลัว 
เพ่ิมมิติของภาพด�วยพ้ืนท่ีว.างโดยมีแสงส.องเพียงเล็กน�อย 
 4. วิเคราะห�จุดด�อย 
 ควรเพ่ิมพ้ืนผิวตามผนังเพ่ือให�เกิดน้ําเข�มและอ.อนท่ีชัดเจนท่ีมากข้ึนโดยเพ่ิมรายละเอียด
ขรุขระและคราบผนัง  
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ช�วงท่ี 2 (ผลงานช�วงวิทยานิพนธ� 2558) 
 ในการสร�างสรรค�ผลงานวิทยานิพนธ�โดยอาศัยเทคนิคกระบวนการทางภาพพิมพ�หิน 
(Lithograph) ผลงานในแต.ละช.วง ข�าพเจ�าได�พิจารณาและแก�ไขป6ญหาในแต.ละภาพ การสร�างสรรค�
ผลงานอย.างต.อเนื่องช.วยเพ่ิมพูนทักษะและความเข�าใจในป6ญหามากข้ึนผลงานมีท้ังหมด 6 ภาพ   
แบ.งการวิเคราะห�เป�น 2 ชุด ดังนี้ 
 วิเคราะห�งานวิทยานิพนธ�  ชุดท่ี 1 “Illusive image in New Space” 
  

 
 
ภาพท่ี 44 ผลงานวิทยานิพนธ� ชิ้นท่ี 1 แสดงทิศทางโครงสร�าง 
 

 
 

ภาพท่ี 45 ผลงานวิทยานิพนธ� ชิ้นท่ี 2 แสดงทิศทางโครงสร�าง 
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ภาพท่ี 46 ผลงานวิทยานิพนธ� ชิ้นท่ี 3 แสดงทิศทางโครงสร�าง 
  
 แนวความคิด 
 ในการสร�างสรรค�ผลงานวิทยานิพนธ�หัวข�อ “ภาพมายาบนพ้ืนท่ีใหม.” (Illusive Image in 
New Space) เป�นการนําเสนอเรื่องราวความรู�สึกส.วนตัวของข�าพเจ�าท่ีมีความรู�สึกถึงบรรยากาศลี้ลับ
และคุณค.าของความงามเชิงประวัติศาสตร�ในสถาป6ตยกรรมแบบตะวันตกท่ีมีเสน.ห�เป�นเรื่องราว
ความรู�สึกจากความประทับใจ ในอดีตมนุษย�นั้นในป6จจุบันท่ีมีจินตนาการท่ีอิสระแตกต.างกันไปย.อมใช�
พ้ืนท่ีต.าง ๆ ตามความต�องการของตนเองโดยเฉพาะข�าพเจ�ามีความคิดท่ีต.างออกไปและเห็นถึงความ
สวยงามของสถานท่ีจึงนํามาสร�างสรรค�ตามความคิดฝ6นส.วนตัว  
 1. เนื้อหา 
  ให�ความสําคัญกับโครงสร�างสถาป6ตยกรรมภายในป3อมพระจุลจอมเกล�าในความ
สร�างสรรค�กระบวนการภาพท่ีอยู.ในจินตนาการและปรุงแต.งโลกแห.งความเป�นจริง การใช�สัญลักษณ�
เก�าอ้ี ประตูโค�งในสถานท่ีเคว�งคว�างเป�นตัวบอกเล.าเรื่องราวของปริศนาในสถานท่ี 
 2. รูปแบบ 
  ได�ศึกษาและวิเคราะห�มองเห็นสุนทรียภาพ ความงาม ซ่ึงเกิดจากการจัดระเบียบข้ึน
ใหม.ทางองค�ประกอบทําให�เกิดจุดมุมมองใหม. อาทิ การสร�างจังหวะซํ้า ๆ การนําสายตาในมุมเฉียง 
และการใช�พ้ืนท่ีว.างเป�นส.วนช.วยแบ.งระยะใกล�ไกลในผลงาน 
 3. วิเคราะห�จุดเด�น   
  พ้ืนท่ีว.างโดยมีแสงส.องเพียงเล็กน�อย มีมิติท่ีซ.อนความหมายการเคลื่อนไหวอย.าง
เงียบๆ แสดงออกในด�านมิติของบรรยากาศของแต.ละช.วงเวลา 
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 4. วิเคราะห�จุดด�อย 
  พ้ืนท่ีว.างของภาพมากเกินทําให�ภาพดูมีรายละเอียดในการดึงดูดความสนใจของภาพ
น�อยลง 
 วิเคราะห�งานวิทยานิพนธ� ชุดท่ี 2 “Free the hope in new area” 
 

 
 
ภาพท่ี 47 ผลงานวิทยานิพนธ� ชิ้นท่ี 4 แสดงทิศทางโครงสร�าง 
 

 
 
ภาพท่ี 48 ผลงานวิทยานิพนธ� ชิ้นท่ี 5 แสดงทิศทางโครงสร�าง 
    

 
 
ภาพท่ี 49  ผลงานวิทยานิพนธ� ชิ้นท่ี 6 แสดงทิศทางโครงสร�าง 
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 แนวความคิด 
 การใช�มิติของแสง เวลา และความเงียบสงบ เชื่อมโยงกับการใช�เนื้อหาทางความหมาย
ของวัตถุ เช.น บันได บานประตู ย้ําองค�ประกอบอยู.ในสถานที่ทีแตกต.างกันแสดงออกในด�านมิติ
ของบรรยากาศของแต.ละช.วงเวลาท.ามกลางองค�ประกอบของพื้นที่หรือสถานที่ต.าง ๆ ที่แตกต.าง
กันและภายใต�มิติของแสงท่ีผันแปรเป�นลําดับท่ีประกอบไปด�วยสถานการณ�ต.าง ๆ ผสมผสานโลกแห.ง
ความจริงเข�ากับโลกในจินตนาการ 
 1. เนื้อหา 
  นําเสนอแนวคิดเรื่องราวการนําพาตัวเองเข�าไปอยู.ในโลกแห.งจินตนาการกําหนดให�มี
พ้ืนท่ีว.างและมีรูปทรงน�อยให�ความรู�สึกอ�างอ�าง โดดเด่ียว การใช�พ้ืนท่ีว.างเป�นส.วนช.วยในการสร�างมิติ 
ระยะใกล�ไกล และเป�นจุดพักสายตาในงานบริเวณพ้ืนห�องและผนังห�องเป�นหลักทําให�เกิดความงาม
ปรากฏในมิติพ้ืนท่ีว.างนําเอาความงามจากรูปทรงโดยรอบเชื่อมโยงกับบรรยากาศในสถานท่ีท่ีให�
ความรู�สึกโปร.งโล.ง และสงบ 
 2. รูปแบบ 
  สะท�อนถึงคุณค.าความงามในบรรยากาศของสถาป6ตยกรรมลักษณะป3อมรบแบบ
ตะวันตกโดยการนํามาเอารูปทรงของอาคารมาลดทอนปรับเปลี่ยนตามจินตนาการ เพ่ือแสดงให�เห็น
ถึงคุณค.าความรู�สึกลี้ลับในความงามของสถาป6ตยกรรมศาสตร�ท่ีมีความสัมพันธ�การใช�มิติของแสง 
เวลา และความเงียบสงบ เชื่อมโยงกับการใช�เนื้อหาทางความหมายของวัตถุและมีความกลมกลืนเป�น
เอกภาพ 
 3. วิเคราะห�จุดเด�น   
  การใช�แสงมาลดทอนจนเป�นรูปทรงเรขาคณิตทําให�เกิดความเรียบง.ายในรูปทรงท่ีทํา
ให�เรารู�สึกได�กับสิ่งท่ีกําลังจะปรากฏต.อไปเป�นปริศนา 
 4. วิเคราะห�จุดด�อย 
  การพัฒนาชุดนี้ถือว.าเป�นผลงานท่ีสมบูรณ�ในทางรูปทรงและสี และองค�ประกอบ
โดยรวม แต.ยังคงมีป6ญหาเก่ียวกับขนาดของผลงานท่ีมีความกว�างยาวในขนาดท่ีเล็กลงทําให�ผลงานดู
ย.อส.วนจนเกินไป    
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บทท่ี 5 
 

บทสรุป 
 

 ในการสร
างสรรคผลงานวิทยานิพนธในหัวข
อ “ภาพมายาบนพ้ืนท่ีใหม"” เป&นการนําเสนอ
กระบวนการสร
างสรรคผลงาน ต้ังแต"เริ่มการศึกษาค
นคว
าข
อมูลต"างๆ ท่ีนําไปสู"การประมวลความคิด 
ผลทางความคิดนํามาวิเคราะหให
เห็นรูปธรรม ในการท่ีข
าพเจ
าได
สร
างสรรค งานจากความประทับใจ 
และความผูกพันในสถานท่ีประสบการณจากความทรงจํา เป&นตัวเชื่อม โยงเข
ากับจินตนาการความรู
สึก
ส"วนตน จนเกิดเป&นรูปแบบและเทคนิค เพ่ือให
การสร
างสรรค ผลงานศิลป8นิพนธ สําเร็จลุล"วงตาม
วัตถุประสงค  
 ผลงานสร
างสรรควิทยานิพนธตลอดป:จํานวน 6 ชิ้นงาน เป&นผลงานศิลปะสาขาทัศนศิลป
นําเสนอในรูปแบบ 2 มิติ เทคนิคภาพพิมพหิน (Lithograph) ผสมเทคนิคเทคนิค Digital Print ท่ีมี
เนื้อหาเรื่องราวจินตนาการของสถานท่ีปKอมพระจุลจอมเกล
าซ่ึงมีคุณค"าของความงามในสถาปMตยกรรม
ลักษณะปKอมรบแบบตะวันตกด
วยท่ีมีเสน"หและน"าศึกษาค
นคว
าเชิงประวัติศาสตร ก"อให
เกิดภาพคิด
ฝMนรูปร"างรูปทรงท่ีผันแปรไปตามกาลเวลา บรรยากาศลี้ลับในสภาวะท่ีธรรมชาติแปรเปลี่ยนมิติจาก
แสง นํามาเชื่อมโยงกับจินตนาการแห"งโลกมายา การค
นคว
าทดลองการสร
างสรรคและพัฒนามาอย"าง
ต"อเนื่อง แก
ไขข
อผิดพลาดต"าง ๆ ให
เกิดความเชี่ยวชาญทางด
านเทคนิค องคประกอบเหล"านี้ส"งผลให

ผลงานมีความสมบูรณ บรรลุเปKาหมายตามเจตนารมณของผลงานวิทยานิพนธท่ีมุ"งหวังและในระยะเวลา
สร
างสรรคผลงานศิลป8นิพนธนี้ 
 ข
าพเจ
ารู
สึกซาบซ้ึงและตระหนักถึงคุณค"าในงานศิลปะรู
สึกรักและศรัทธาในผลงานมี
ความมุ"งม่ันในการสร
างสรรคจึงเกิดให
ผลงานศิลปะเป&นสื่อกลาง เพ่ือสื่อสารให
ผู
ชมงานศิลปะ หวัง
ประสบผลเป&นประโยชนต"อการศึกษาด
านทัศนศิลป8แก"ผู
ท่ีสนใจต"อไป 
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ภาพผลงานศิลปะ 
 
 

 
 
ภาพท่ี 50 ผลงานวิทยานิพนธ ชิ้นท่ี 1 
 ชื่อผลงาน Illusive image in New Space # 1 
 เทคนิค ภาพพิมพหิน  (Lithograph) 
 ขนาด 35 x 90 ซม. 
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ภาพท่ี 51 ผลงานวิทยานิพนธ ชิ้นท่ี 2 
  ชื่อผลงาน Illusive image in New Space # 2 
  เทคนิค ภาพพิมพหิน  (Lithograph) 
 ขนาด 60 x 80 ซม. 
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ภาพท่ี 52 ผลงานวิทยานิพนธ ชิ้นท่ี 3   
 ชื่อผลงาน Illusive image in New Space # 3 
  เทคนิค ภาพพิมพหิน  (Lithograph) 
 ขนาด 60 x 80 ซม. 
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ภาพท่ี 53 ผลงานวิทยานิพนธ ชิ้นท่ี 4 
  ชื่อผลงาน Free the hope in new area # 1 
  เทคนิค ภาพพิมพหิน  (Lithograph) 
 ขนาด 30 x 80 ซม. 
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ภาพท่ี 54 ผลงานวิทยานิพนธ ชิ้นท่ี 5 
  ชื่อผลงาน Free the hope in new area # 2 
  เทคนิค ภาพพิมพหิน  (Lithograph) 
 ขนาด 20 x 80 ซม. 
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ภาพท่ี 55 ผลงานวิทยานิพนธ ชิ้นท่ี 6 
  ชื่อผลงาน Free the hope in new area # 3 
  เทคนิค ภาพพิมพหิน  (Lithograph) 
 ขนาด 60 x 80 ซม. 
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