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วิทยานิพนธ์เร่ือง “สภาวะจ ายอมของอิสรภาพ” เป็นสัมฤทธ์ิผลของการสร้างสรรค์

ศิลปะภาพพิมพ์ด้วยกระบวนการเทคนิคภาพพิมพ์หิน  (Lithograph) อันมีจุดมุ่งหมายและ
วตัถุประสงคเ์พือ่การส่ือประเด็นถึงสภาพภายในจิตใจของมนุษยใ์นสังคมปัจจุบนัที่อยูภ่ายใตค้วาม
กดดันและตกอยู่ในสภาวะของการจ ายอมต่ออิสรภาพที่มีอยู่ ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วมนุษย์
สมควรที่จะไดรั้บอิสรภาพอยา่งเตม็ที่ในการตดัสินใจและการเลือกสรรทุก ๆ ส่ิงตามแต่ใจตอ้งการ
รวมถึงมีอิสรภาพในการก าหนดชีวติของตนเองโดยไม่มีส่ิงใดมาจ ากดัขอบเขตหรือตีกรอบ หากแต่
ในสังคมปัจจุบนัน้ีมนุษยท์ุกคนลว้นแต่ไม่ไดรั้บสิทธ์ินั้น รวมถึงยงัไม่ไดรั้บโอกาสที่จะสามารถ
ไขวค่วา้หรือตามหาส่ิงที่มีความหมายต่อชีวิตอยา่งแทจ้ริง ไม่ว่าดว้ยขอ้จ ากดัทางสังคม วฒันธรรม 
กรอบของความคิดของผูค้นในสงัคม รวมถึงยงัมีกรอบต่าง ๆ อีกมากมายจนนบัไม่ถว้น โดยขา้พเจา้
ใชก้ารแสดงออกด้วยภาษาในทางศิลปะและกลวิธีทางทศันศิลป์ส าหรับส่ือสารแนวความคิดและ
ประเด็นสาระทางศิลปะผ่านรูปแบบของ “วตัถุเชิงสัญญะ” ที่เป็นส่ือสัญลักษณ์ที่ใช้สอดแทรก
ความหมายเพือ่เจตนาที่จะกระตุน้เตือนใหแ้ก่ผูช้มงานไดต้ระหนักถึงภาพสะทอ้นของมนุษย ์ที่เต็ม
ไปดว้ยความอึดอดั ความกดดนัและความทุกขท์ี่เกิดจากการถูกจ ากัดริดรอนอิสรภาพทั้งทางตรง
และทางออ้ม ซ่ึงบางทีอาจถึงเวลาที่มนุษยใ์นสังคมควรตอ้งรับรู้และรู้สึกถึงภยนัอนัตรายที่ค่อย ๆ 
ขยายวงกวา้งขึ้นเร่ือย ๆ ขา้พเจา้จึงมีความตอ้งการให้ผลงานภาพพิมพข์องขา้พเจา้ไดมี้ส่วนกระตุน้
ให้เกิดความมุ่งมัน่ที่จะด าเนินชีวิตกา้วไปขา้งหน้า ผ่านม่านหมอกของสรรพส่ิงที่บดบงัวิสัยทศัน์
และหลุดพน้จากกรอบของโฆษณาชวนเช่ือทั้งหลาย เพือ่เร่ิมตน้เดินทางไปสู่สภาวะของอิสรภาพที่
แทจ้ริง ที่ซ่ึงหลุดพน้จากความทุกขแ์ละเตม็ไปดว้ยความสงบสุขอนัไร้ซ่ึงขอบเขตใด ๆ   
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บทคัดย ่อภาษาอังกฤษ  

58003207 : Major (VISUAL ARTS) 
Keyword : FREEDOM, SERVITUDE, SYMBOLIC OBJECT 

MR. PURITIP SURIYAPATARAPUN : THE SERVITUDE OF FREEDOM THESIS 
ADVISOR : PROFESSOR YANAWIT KUNCHAETHONG 

“The Servitude of freedom” is the thesis presenting the achievement of the creativity 
of graphic arts with the process of Lithograph Techniques aiming to convey the issues of the 
conditions within the human being’ mind in today society which is full of the great pressure 
influencing the mind to fall into a state of servitude to freedom that exists. Even though in reality, 
human beings deserve to have full freedom in making decisions and choosing everything they 
wish including having the freedom to define their own lives without any limits or boundaries. But 
in nowadays society, each human being does not have the right to obtain not only the freedom but 
also the opportunity to be able to grab or pursue the true meaning of life because of the limitations 
in many aspects such as culture, society and the frame of people's ideas in society together with a 
myriad of different concept of mind. To communicate my ideas and issues of arts through the 
language of art and visual arts strategies, I employ the form of “Symbolic Object” which is a 
symbolic media used to insert meaning for the intention of urging the audiences to realize the 
human reflection overwhelming with the pressure, discomfort and suffering caused by directly or 
indirectly divesting of all freedom rights. Most likely, it is time for human beings in society 
should be conscious and aware of the gradually enlarging danger. Therefore,  I , myself, have a 
strong desire to have my artworks in this thesis take a part in stimulating audiences to have a 
commitment to live and step forward through the mist of all limitations that obscure the visions 
and escape from the framework of all propaganda in order to begin a journey to the state of true 
freedom which is free from misery and full of peace without any boundaries. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

กติติกรรมประกาศ 
  

ขา้พเจา้ขอน้อมกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ผูใ้ห้ก าเนิด และทุก ๆ คนในครอบครัว ที่
คอยใหก้ารสนบัสนุน อบรบสัง่สอน รวมถึงการใหค้  าปรึกษา ค าแนะน า และเป็นก าลงัใจใหแ้ก่ขา้พเจา้
ทั้งในดา้นการศึกษา การสร้างสรรคศ์ิลปะ  รวมถึงเป็นแบบอยา่งที่ดีต่อการด าเนินชีวิตของขา้พเจา้
ตลอดมา 

ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารยญ์าณวิทย ์กุญแจทอง ผูซ่ึ้งเป็นอาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ของขา้พเจา้ ศาสตราจารยพ์ดัยศ พุทธเจริญ ผูช่้วยศาสตราจารยสิ์ทธิชัย ปรัชญารัติกุล  ผูช่้วย
ศาสตราจารยอ์  านาจ คงวารี และคณาจารยป์ระจ าภาควชิาภาพพมิพ ์คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและ
ภาพพมิพ ์มหาวทิยาลยัศิลปากรทุกท่าน ที่เอาใจใส่ มอบค าแนะน าและทศันคติที่ดีงามในการท างาน
ศิลปะ ตลอดจนประสิทธ์ิประสาทวชิาความรู้ศิลปะวทิยาการที่เอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการพฒันาและ
สร้างสรรคผ์ลงานศิลปะของขา้พเจา้จนส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

ทา้ยน้ีขอขอบพระคุณมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท ์ ซ่ึงไดม้อบทุนการศึกษาที่
เอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ชุดน้ีและขอขอบคุณผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งใน
การสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ การคน้ควา้และวิจยัวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีทุกท่าน รวมถึงผูแ้ต่งและผูแ้ปล
จากส านกัพมิพต่์าง ๆ ที่ผลิตต าราและเอกสารที่ใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลอนัเป็นประโยชน์ต่อตวั
ขา้พเจา้และการสร้างสรรค ์จนเกิดความรู้ สติปัญญาและวจิารณญาณในการน าไปใชส้ร้างสรรคใ์ห้เกิด
ประโยชน์แก่ตนเองและสงัคมส่วมรวม 
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บทที่1 
บทน า 

 
“อิสรภาพ” นั้นเป็นส่ิงที่มนุษยต่์างใฝ่ฝันและเพียรพยายามที่จะคน้หาความหมายที่แทจ้ริง

ของค า ๆ น้ี แต่เม่ือเวลาผา่นไป มนุษยไ์ดค้่อย ๆ สมัผสัถึงความเป็นจริงของสงัคมรวมถึงประสบกบั
ส่ิงต่าง ๆ ในชีวติ มนุษยจึ์งไดเ้รียนรู้ถึงขอ้จ ากดัต่าง ๆ ที่ตีกรอบชีวิตให้อยูภ่ายใตส่ิ้งจอมปลอมและ
โฆษณาชวนเช่ือ ที่คอยหลอกลวงและครอบง าจิตใจอยูต่ลอดเวลา นอกจากการตระหนกัรู้มนุษยก์็ยงั
ได้รับรู้ว่าเป็นเร่ืองยากยิ่งที่จะหลุดพน้จากขอ้ก าจดัต่าง ๆ ในชีวิต และอิสรภาพกลับเป็นส่ิงที่
ห่างไกลจากตนเองไปเร่ือย ๆ จนท าให้บางทีอาจเกิดความรู้สึกของการทอ้ถอย หมดแรง ส้ินหวงั 
จนกระทัง่อิสรภาพนั้นกลบักลายเป็นส่ิงที่สูงส่งและยากที่จะเอ้ือมถึง ส่งผลให้มนุษยท์ั้งหลายต่าง
ด าเนินเขา้สู่ “สภาวะจ ายอมของอิสรภาพ” 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

แรกเกิดมนุษยท์ุกคนนั้นลว้นเตม็เป่ียมไปดว้ยเสรีภาพทั้งทางความคิดและการกระท า โดย
ไม่มีส่ิงใดที่มาจ ากดักะเกณฑห์รือตีกรอบการแสดงออกของมนุษยไ์ด ้แต่เม่ือเติบโตขึ้นมาภายใน
สังคมปัจจุบนัที่มนุษยท์ั้ งหลายก่อตั้งสถาบนัต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสถาบนัทางโลกภายนอกหรือ
สถาบันที่ก่อร่างสร้างอยู่ภายในจิตใจ ไม่ว่าจะเป็นกฎระเบียบทางสังคม ไปจนถึงวฒันธรรม 
ประเพณีและอ่ืน ๆ อีกมากมาย ลว้นค่อย ๆ เขา้มาตีกรอบและจ ากดัเสรีภาพของมนุษยท์ั้งทางตรง
และทางอ้อม โดยบางทีมนุษยก์็ไม่อาจรู้ตวัหรือบางคร้ังก็ยงัยินดีน้อมรับกรอบเหล่านั้นเขา้มาใน
ชีวติดว้ยซ ้ า  

ส่ิงส าคัญที่เป็นเคร่ืองหมายบ่งบอกถึงความมีอิสรภาพของมนุษยก์็คือการมีสิทธ์ิที่จะ
เลือกสรรส่ิงต่าง ๆ  เลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท า เลือกที่จะรับหรือไม่รับ ชอบหรือไม่ชอบ ซ่ึงใน
ตอนแรกนั้นขา้พเจา้คิดวา่มนุษยเ์ลือกส่ิงต่าง ๆ ดว้ยความปรารถนาของตนเอง แต่กลบักนัเม่ือผ่าน
ประสบการณ์มาถึงจุดหน่ึงถึงได้รับรู้ว่า ส่ิงที่มนุษยพ์ึงใจที่จะเลือกมาตลอดกลับเป็นเพียงแค่
ตวัเลือกที่ถูกช้ีน าให้คลอ้ยตามและชกัจูง โดยถูกส่ิงที่ครอบง าอยูบ่ีบบงัคบัและมอบทางเลือกที่ไม่
อาจหนีหรือหลีกเล่ียงได ้สุดทา้ยแลว้เหตุน้ีเองจึงส่งผลใหม้นุษยต์กอยูใ่นสภาวะจ ายอมทางอิสรภาพ  

สภาวะจ ายอม  “สภาวะ” หมายถึง สภาพ  และ “จ ายอม” หมายถึง โดนบงัคบัหรือการตอ้ง
ท าเพราะเล่ียงไม่ได ้ดงันั้น “สภาวะของการจ ายอม” คือ สภาพของมนุษยท์ี่ดูคลา้ยกบัว่าสามารถที่
จะเลือกได้แต่กลับไร้อ านาจในการเลือกอย่างแทจ้ริง เม่ือมนุษยไ์ร้อ านาจในการด าเนินชีวิตของ
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ตนเอง มนุษยก์็เปรียบไดเ้สมือนกบัหมากตวัหน่ึงบนกระดานที่จ  าเป็นตอ้งขยบัเคล่ือนไหวไปใน
ทิศทางที่ถูกควบคุม โยกยา้ยไปยงัจุด ๆ ต่าง บงัคบัใหป้ฏิบติัในส่ิงที่หลีกเล่ียงไม่ได ้ ตอ้งประสบกบั
ส่ิงที่ไม่อาจด้ินรนและหลีกหนีพน้ ไม่สามารถโตแ้ยง้หรือขดัขืน ไดเ้พียงแต่กระท าส่ิงต่าง ๆ เพื่อ
ผลประโยชน์หรือความพึงพอใจของผูท้ี่อยู่เหนือกว่า สุดทา้ยแล้วมนุษยน์ั้นเหลือพื้นที่เพียงแค่
อิสรภาพที่ถูกจ ากดัอยูภ่ายใตข้อบเขตที่ถูกตีกรอบไว ้และไม่มีทางเลือกนอกจากยนิยอมต่อขอ้จ ากดั
ทั้งหมดทั้งมวลไปโดยปริยาย ซ่ึงที่สุดแลว้ส่ิงเหล่าน้ีก่อใหเ้กิดความโกรธเคือง การทะเลาะเบาะแวง้
และท าร้ายกนั เหตุก็เพราะส่ิงที่ถูกยดัเยียดให้เป็น ให้คิด ให้กระท า และมนุษยไ์ม่มีวนัที่จะไดรั้บ
อิสรภาพที่แทจ้ริงหากยงัไม่สามารถออกจากร่มเงาของความกลวั เพือ่กา้วไปสู่การยอมรับความจริง
และการยอมรับตวัตน ถ้าไม่สามารถมองเห็นภาพรวมของความจริง และหลุดพน้จากกรอบขอ้
ปฏิบติัที่ถูกยดัเยยีดมาอย่างเน่ินนาน มนุษยก์็ไม่อาจที่จะไดเ้ขา้ไปสู่ดินแดนแห่งอิสรภาพและการ
หลุดพน้จากความกลวัได ้ 

โดยขา้พเจา้ถ่ายทอดความอึดอดัและความกดดนัของสภาพความเป็นจริงออกมาผ่านส่ือ
สัญลกัษณ์ (symbol) ทางวตัถุ (object) โดยใชน้ัยยะความหมายส่ือสารถึงอารมณ์ความรู้สึกของ
ขา้พเจา้และสงัคมปัจจุบนั เพือ่การตระหนกัรู้ถึงเสน้ทางที่น าไปสู่การตามหาอิสรภาพ ที่มีสิทธิที่จะ
เลือกสรรและหลุดพน้จากสภาวะจ ายอมไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

 

ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 

 จุดมุ่งหมายของการสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธข์องขา้พเจา้เพือ่ศึกษาและท าความเขา้ใจ
สภาพหรือสภาวะของมนุษยใ์นปัจจุบนั ส ารวจเขา้ไปถึงความเครียด ความกดดนั ความรู้สึกที่ไร้
ความสุขของมนุษยใ์นสงัคม ศึกษาคน้หาเขา้ไปถึงตน้ตอ สาเหตุที่ท  าให้เกิดความรู้สึกเหล่านั้นว่ามี
ที่มาจากส่ิงไหนบา้ง พร้อมทั้งพยายามที่จะส่ือสารให้กบัผูค้นในสังคม หรือผูท้ี่ชมงานไดรั้บรู้ถึง
สภาวะของจิตใจและการกระท าของตนเองและบุคคลรอบขา้ง ทั้งส่ิงที่ถูกเอารัดเอาเปรียบและถูก
กระท า เพือ่ใหน้ าไปสู่การฉุกคิดหรือตระหนกัรู้จุดประกายใหก้ลา้ที่จะเดินออกจากวงจรที่บีบบงัคบั
ให้ตอ้งท าในส่ิงที่ไม่ใช่ความตอ้งการของตนเอง คาดหวงัที่จะเป็นจุดเร่ิมตน้ในการน าส่ิงที่รู้สึก
พฒันาไปสู่การสร้างสรรค ์ออกแบบชีวิตของตนเองให้มีความสุขและมีคุณค่าเพิ่มพูนให้ทั้งตนเอง
และผูค้นรอบขา้ง  
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สมมุติฐานของการสร้างสรรค์ 

 การสร้างสรรคผ์ลงานในชุดน้ีเป็นการน าเสนอแนวความคิดและความรู้สึกถึงสภาวะของ
อิสรภาพทั้งในสังคมภายในและสังคมภายนอก ผ่านสัญลกัษณ์ทางวตัถุ (object) ต่าง ๆ ที่น าเสนอ
ในเชิงอุปมานิทัศน์ให้วิเคราะห์ด้วยประสบการณ์และความรู้สึกส่วนบุคคลในการตีความ ให้
น าไปสู่จุดเร่ิมตน้ในการคน้หาอิสรภาพเพือ่การหลุดพน้จากความกลวัภายในจิตใจของตนเอง 
 

ขอบเขตการศึกษา 

ขอบเขตด้านเน้ือหา  
ส่ือสารถึงสภาวะของอิสรภาพที่ถูกกดดนัและบีบบงัคบัให้เลือกในส่ิงที่ไม่ตอ้งการ ส่ิงนั้น

เป็นเพยีงแค่อิสรภาพอนัหลอกลวงและไม่เที่ยงแท ้เป็นอิสรภาพที่ถูกยดัเยยีดให้อยูภ่ายใตข้อ้จ  ากดั
และการเพง่เล็ง ทุกส่ิงลว้นหลอกล่อให้มนุษยติ์ดกบัดกัและเช่ือว่าตนเองต่างไดรั้บสิทธิอนัสมควร 
น าเสนอตวัเลือกให้รู้สึกคลา้ยว่าได้เลือกสรรทุก ๆ ส่ิงทุก ๆ อย่างดว้ยตนเอง แต่นั้นเป็นเพียงแค่
เปลือกของการถูกก าหนดและควบคุมการแสดงออกของมนุษยโ์ดยไม่ทนัไดส้ังเกตหรือรู้สึกตวั ซ่ึง
ต่างจากอิสรภาพอนัแทจ้ริงโดยส้ินเชิง อิสรภาพที่แทจ้ริงต่างตอ้งอุดมไปดว้ยความคิดอนัอิสระและ
สมเหตุสมผล 
 

ขอบเขตด้านรูปแบบ  
สร้างสรรคผ์ลงานทศันศิลป์ 2 มิติ ในรูปแบบเหมือนจริง (realistic) ผสมผสานกบัรูปแบบ

เหนือจริง (surrealistic) ผ่านรูปแบบของงานศิลปะแบบอุปมานิทศัน์ โดยส่ือสารผ่านวตัถุเชิง
สัญลักษณ์ในไวยากรณ์แบบอุปมาอุปไมย เป็นภาพของวตัถุส่ิงของที่ผสมผสานกับใบหน้าของ
มนุษย ์ที่ถูกจดัวางหรือมีปฏิสัมพนัธ์กับวตัถุทางความคิดอ่ืน ๆ และอยู่ภายในพื้นที่สมมุติที่ถูก
ก าหนดมาอยา่งละเอียด เพือ่ใหส่ื้อสารความหมายไดอ้ยา่งครบถว้นที่สุด 
 

ขอบเขตด้านเทคนิค 
สร้างสรรคผ์ลงานทศันศิลป์ผา่นกระบวนการภาพพิมพหิ์น (lithograph) ซ่ึงใชก้ารวาดเส้น

และกระบวนการทางเทคนิคต่าง ๆ บนแม่พิมพเ์พลทอลูมินั่ม (aluminum plate) ดว้ยการสร้าง
น ้ าหนักอ่อน - แก่   เส้น สี พื้นผิว ที่กลมกลืนและแตกต่างกัน แสดงให้เห็นถึงสัจจะของวตัถุ
เพื่อที่จะส่ือสารให้เห็นถึงส่ิงที่ตอ้งการในด้านเน้ือหาและด้านความรู้สึกให้ผสมผสานกันอย่าง
กลมกลืน 
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ค านิยามศัพท์ที่ใช้ในการท าวิทยานิพนธ์ 

 
Lithograph ภาพพมิพหิ์นหรือภาพพมิพผ์วิราบ เป็นภาพพมิพป์ระเภทหน่ึงที่สร้างค่าน ้ าหนกั

และรายละเอียดของพื้นผวิ จากการใชว้สัดุที่มีส่วนผสมของไขในรูปแบบต่าง ๆ 
และเขียนลงบนแม่พมิพท์ี่เป็นหินปูนหรือเพลทอลูมินัม่ โดยใชห้ลกัการของการ
ไม่เขา้กนัของน ้ าและน ้ ามนั เป็นหลกัการในกระบวนการพมิพผ์ลงานลงบน
กระดาษ 

Aluminum Plate แผน่อลูมินัม่ที่ใชเ้ป็นแม่พมิพห์รือส่ือกลางในการท ากรรมวธีิทางภาพพมิพ ์          
มีลกัษณะเป็นแผน่บาง สีออกเทา และมีพื้นผวิคลา้ยกบักระดาษทรายละเอียด 

Solid  กระบวนการทางภาพพมิพหิ์นที่ใชส้ร้างค่าน ้ าหนกัแบบเรียบแบนในบริเวณ 
   แม่พมิพท์ี่ไม่ไดก้ั้นไวด้ว้ยกาวกระถิน 
Tusche หมึกไขตอ้งใชร่้วมกบัตวัท าละลายที่ต่างชนิดกนั เช่น น ้ าเปล่าในอุณหภูมิต่าง ๆ 

น ้ ามนัชนิดต่าง ๆ เช่น น ้ ามนัทินเนอร์หรือน ้ ามนัสน  ส่งผลใหเ้กิดพื้นผวิที่มี
ลกัษณะแตกต่างกนั โดยผสมในอตัราส่วนที่อ่อนแก่ตามตอ้งการ 

Offset color ชนิดของสีหรือหมึกพมิพสี์ต่าง ๆ ที่มีส่วนผสมของไข ใชส้ าหรับในกระบวนการ
พมิพภ์าพพมิพ ์

Texture พื้นผวิที่เกิดจากการใชว้สัดุไขในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งชนิดเปียกและแหง้ โดยการ
เขียนสร้างน ้ าหนกัอ่อนแก่หรือการใชพู้ก่นัระบาย  

Realistic รูปแบบศิลปะที่เนน้การแสดงออกแบบเหมือนจริงตามที่ตาเห็น 
Surrealistic รูปแบบศิลปะที่เนน้การแสดงออกทางจินตนาการที่เหนือจากความจริง 
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บทท่ี2 

ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ 

 
การสร้างสรรคผ์ลงานชุดวทิยานิพนธ์ของขา้พเจา้ไดรั้บอิทธิพลจากหลากหลายดา้น ไม่ว่า

จะเป็นสภาพแวดลอ้มทางสังคม ผูค้นรอบขา้ง ผลงานศิลปกรรมหรือปรัชญาต่าง ๆ โดยมีเจตนาที่
จะศึกษาคน้ควา้เพือ่สมัฤทธ์ิผลของการแสดงออกทางศิลปะ รวมถึงเป็นกระบวนการเพื่อพฒันาต่อ
ยอดผลงานสร้างสรรคไ์ดอ้ยา่งเป็นระบบและชดัเจนในส่ิงที่จะแสดงออก โดยสามารถแบ่งขอ้มูลที่
เก่ียวข้องกับการสร้างสรรค์เป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 3 ด้านหลัก คือ อิทธิพลจากสภาพสังคม
บา้นเมืองและผูค้นในปัจจุบัน อิทธิพลจากแนวความคิดทางปรัชญา และอิทธิพลจากผลงาน
ศิลปกรรม ดงัต่อไปน้ี 
 

อิทธิพลจากสภาพสังคมบ้านเมืองและผู้คนในปัจจุบัน 

 เน่ืองด้วยขา้พเจา้ได้ติดตามส่ือข่าวสารในปัจจุบนัทั้งในส่ือประเภทต่าง ๆไม่ว่าจะเป็น
ขอ้มูลข่าวสารทางโซเชียลมีเดีย ทางโทรทศัน์และผูค้นรอบขา้ง ขา้พเจา้ยงัไดส้ังเกตพฤติกรรมตอบ
โต ้(reaction) และการแสดงความคิดเห็น (comment) ทางโซเชียลมีเดีย ซ่ึงเปรียบได้กับสังคม
เสมือนจริงของผูค้นในปัจจุบนั  ขา้พเจา้จึงได้เห็นว่าโลกในยุคปัจจุบนัเต็มไปด้วยความขดัแยง้ 
ความไม่ลงรอยและทศันคติในเชิงลบ ก่อให้เกิดปัญหาและความขดัแยง้ตั้งแต่ระดบัน้อยไปจนถึง
ระดับรุนแรงจนถึงแก่ชีวิต  ซ่ึงส่งผลกระทบที่กระเทือนถึงจิตใจของขา้พเจา้เป็นอยา่งมาก เหตุที่
ขา้พเจา้รู้สึกเช่นน้ีเป็นเพราะขา้พเจา้รู้สึกว่ามนุษยใ์นสังคมถูกชักจูงดว้ยความรู้สึกของการมีพลัง
อ านาจที่จะท าอะไรก็ไดต้ามตอ้งการ แสดงออกเป็นค าพดูและความคิดที่ไม่ผา่นการไตร่ตรอง ดูราว
กบัมนุษยมี์อิสรภาพมากเกินไปจนเกินสมดุลย ์แต่แทจ้ริงแลว้ขา้พเจา้กลบัรู้สึกว่ามนุษยไ์ดติ้ดอยูใ่น
กบัดักของส่ิงที่ถูกยดัเยียดให้คิดให้เป็น ส่ิงน้ีเป็นกบัดักของความหลงผิด ความยึดมั่นถือมั่นจน
สูญเสียความสามารถในการคิด วิเคราะห์ ถึงเหตุผลหรือส่ิงที่เป็นเหตุเป็นผล จนท าให้เกิดอารมณ์
ทางลบและแสดงออกด้วยสัญชาตญาณดิบของมนุษยโ์ดยไม่คิดให้รอบคอบ ยกตวัอยา่งเช่น ข่าว
จาก Vogue Paris ไดโ้พสตรู์ปภาพรองเทา้คู่หน่ึงจากแบรนด์ Dsquared2 ในงาน Spring / Summer 
2019 Fashion Weeks ที่มีแถบคาดรองเทา้ที่ใชสี้คลา้ยสีธงชาติของประเทศไทย ก่อให้เกิดความไม่
พอใจเป็นอยา่งสูงส าหรับคนไทยบางส่วน ที่แสดงความคิดเห็นเชิงลบและไม่พอใจอยา่งรุนแรง จน
ปัญหาเร่ิมขยายวงกวา้ง ผูค้นแตกแยกเป็นสองฝ่ังสองฝ่าย ทุกคนต่างด่าทอ ว่าร้าย เหยยีดหยามฝ่าย
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ตรงขา้ม ซ่ึงมนัแสดงให้เห็นถึงวุฒิภาวะของมนุษยใ์นสังคมปัจจุบนัไดอ้ยา่งชดัเจน จากประเด็นน้ี
ไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงปัญหาที่ส าคญัอยา่งหน่ึงที่ก  าลงัเกิดขึ้นและค่อย ๆ ทวคีวามรุนแรงมากขึ้นเร่ือย ๆ 
ในสงัคมปัจจุบนั (ข่าวสด 2561) 
 ดว้ยประเด็นเหล่าน้ี ซ่ึงขา้พเจา้ไดพ้บเห็นและสงัเกตมาโดยตลอดในสงัคมไทย ความยดึมัน่
ถือมั่น ความไร้ตรรกะและความคิดที่เอาตนเองเป็นใหญ่ ส่งผลให้ขา้พเจา้ได้รับแรงบนัดาลใจที่
ตอ้งการจะใชธ้งชาติไทยเป็นวตัถุเชิงสญัลกัษณ์ ที่ใชใ้นการส่ือแสดงออกถึงแนวความคิดในผลงาน
สร้างสรรคข์องขา้พเจา้ ซ่ึงธงชาติไทยนั้นสามารถที่จะสะทอ้นสภาพของสงัคมไทยไดเ้ป็นอยา่งดี   
 

 
ภาพที่ 1 รองเทา้สน้สูงที่เป็นประเด็นถกเถียงในโซเชียลมีเดีย 
ที่มา: https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_1681011 , เขา้ถึงเม่ือวนัที่ 29 ธนัวาคม 2561 
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ความเป็นมาของธงชาติไทย 

ธงชาติไทย หรือเรียกไดอี้กอยา่งวา่ ธงไตรรงค ์มีลกัษณะเป็นส่ีเหล่ียมผนืผา้ มีขนาดกวา้ง 2 
ส่วน ยาว 3 ส่วน ประกอบดว้ยสี 3 สี คือ สีน ้ าเงินขาบ สีแดงและสีขาว มีลกัษณะป็นแถบสี 5 แถบ 
เร่ิมจากแถบตรงกลางสีน ้ าเงินขาบ ซ่ึงมีสดัส่วนเป็น 2 เท่าของแถบสีอ่ืน และเรียงออกไปเป็นแถบสี
ขาว และแถบสีแดงอยูน่อกสุดตามล าดบั โดยความหมายส าคญัของธงไตรรงคน์ั้นหมายถึง สถาบนั
ที่ส าคญัของประเทศไทย ทั้ง 3 สถาบนั นัน่คือ แถบสีน ้ าเงินขาบ (เป็นช่ือสีโบราณของไทย ซ่ึงเป็น
สีน ้ าเงินเขม้เจือม่วง) แทน สถาบนัพระมหากษตัริย ์แถบสีแดง แทน สถาบนัชาติ และ แถบสีขาว 
แทน สถาบนัศาสนา  

ธงชาติไทยนั้ นเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงเอกลักษณ์และศักด์ิศรีของความเป็นไทย 
ความหมายแสดงถึงเอกราชอธิปไตยของไทย รวมทั้ง 3 สถาบนัคือ ชาติ ศาสนาและพระมหากษตัริย ์
ธงชาติจึงเป็นส่ิงที่ศกัด์ิสิทธ ์ตอ้งไดรั้บความเคารพเป็นอยา่งสูง และยงัเป็นส่ิงยดึเหน่ียวที่ส าคญัของ
คนในชาติที่จะแสดงใหเ้ห็นถึงความสามคัคีปรองดองและความเป็นปึกแผน่ของประเทศชาติ 
 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงออกแบบธงไตรรงค์และ
พระราชทานเป็น     ธงชาติไทย เพือ่ใหป้ระชาชนชาวไทยใชเ้ป็นสญัลกัษณ์แสดงความเป็นชาติไทย 
ซ่ึงประกาศใชเ้ป็นคร้ังแรกในพระราชบญัญติัประกาศแกไ้ขพระราชบญัญติัธงคร้ังที่ 2 ในวนัที่ 28 
กนัยายน พ.ศ. 2460 (ทีมงานทรูปลูกปัญญา 2557) 
 

 
ภาพที่ 2 ธงชาติไทย 
ที่มา: http://www.trueplookpanya.com/learning/detail/29802/042457, เขา้ถึงเม่ือวนัที่ 29 ธนัวาคม
2561 
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อิทธิพลจากแนวความคดิทางปรัชญา 

 

อีริค ฟรอมม์ (Erich Fromm) 

 
“Modern man lives under the illusion that he knows “what he wants”, while he actually 

wants what he is supposed to want.” 
 
Erich Fromm , Escape from freedom 
 

 “คนสมยัใหม่ใชชี้วติอยูภ่ายใตค้วามหลงเช่ือวา่ เขารู้วา่เขาตอ้งการอะไร, ขณะที่ส่ิงที่เขา
ตอ้งการจริง ๆ คือส่ิงที่เขาเช่ือวา่สงัคมคาดหมายใหเ้ขาตอ้งการ”  
 
       อีริค ฟรอมม,์ หนีไปจากเสรีภาพ 
 

อีริค ฟรอมม์  เป็นนักจิตวิเคราะห์เช้ือสายเยอรมนั ที่ภายหลงัไดโ้อนสัญชาติเป็นอเมริกนั  
ฟรอมมมี์แนวความคิดที่ส าคญั คือ การท าความเขา้ใจรากลึกของพฤติกรรมของมนุษย ์ซ่ึงเขาเช่ือว่า
ปัจจยัทางสังคมภายนอก จากทั้ง เศรษฐกิจ การเมืองและประวติัศาสตร์ ลว้นส่งผลต่อสภาวะของ
บุคคลแต่ละคน เปรียบอีกแบบหน่ึงไดว้่าสภาพสังคมเป็นอยา่งไรยอ่มส่งผลให้ผูค้นให้เป็นเช่นนั้น
ดว้ย  

ฟรอมม์ เสนอความคิดที่ว่า โลกนั้นก าลังเดินหน้าไปสู่สังคมที่มีเสรีภาพมากขึ้นเร่ือย ๆ 
และฟรอมมก์็มองวา่ เสรีภาพนั้นไม่ไดมี้แต่ขอ้ดี แต่อีกดา้นหน่ึงคือผลลบที่ตามมาดว้ย มนุษยเ์ป็น
สตัวท์ี่ใชเ้หตุและผลเป็นส าคญัในการกระท าส่ิงต่าง ๆ ไม่ใช่สัญชาติญาณตามธรรมชาติ ดงันั้นยิง่
ผา่นไปมนุษยก์็ยิง่ออกห่างจากธรรมชาติ เป็นอิสระและไม่ไดรู้้สึกถึงการเป็นส่วนหน่ึงกบัธรรมชาติ 
เหินห่างออกไปเร่ือย ๆ จนมนุษยไ์ดก้ลายเป็นสตัวท์ี่โดดเด่ียวและอา้งวา้ง  เพือ่แลกกบัส่ิงนั้น มนุษย์
กลบัไดรั้บเสรีภาพที่เพิ่มมากขึ้น แต่นั่นกลับไม่ใช่เสรีภาพที่แทจ้ริง แต่เป็นเสรีภาพที่ถูกครอบง า
ดว้ยการสอนสัง่  ค่านิยม รสนิยม ระเบียบกฎเกณฑ ์จากผูท้ี่มีอ  านาจ สุดทา้ยคือมนุษยโ์ดนหลอกให้
เช่ือว่ามีเสรีภาพจริง ๆ เสรีภาพที่จะเลือก ทั้งความคิด จิตใจ การตดัสินใจ แต่การแสดงออกกลับ
โดนครอบง าด้วยส่ิงอ่ืน โดยไม่กล้าจะออกนอกกรอบที่ถูกก าหนดมา และติดกับดักของค าว่า 
“เสรีภาพ” (อีริค ฟรอมม ์2530) 
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ฟรอมม์ไดเ้สนอหนทางรักษาเยยีวยามนุษย ์เพื่อดึงความหมายในการใช้ชีวิตของมนุษย์
กลบัมาจากความโดดเด่ียว ดว้ยรูปแบบใหญ่สองประการ คือ การยอ้นกลบัไปผสานกบัคนอ่ืน ๆ อีก
คร้ัง สมัพนัธก์บัผูอ่ื้นอยา่งสร้างสรรค ์การแสดงความรู้สึกอยา่งจริงใจ โดยไม่ละทิ้งเอกลกัษณ์ส่วน
ตน กลบัไปเป็นสงัคมที่มีแต่ความไวเ้น้ือเช่ือใจ พี่น้อง พวกพอ้ง ครอบครัว แต่อีกประการหน่ึงคือ
การสร้างความมัน่คงดว้ยการละทิ้งเสรีภาพ ละทิ้งเอกลกัษณ์ส่วนตน แต่เอาตนเองไปหลอมรวมกบั
บางส่ิงที่ใหญ่กวา่จนลืมเร่ืองความโดดเด่ียวและไร้ความส าคญั 

ขา้พเจา้ได้รับอิทธิพลและแรงบนัดาลใจจากแนวความคิดของ อีริค ฟรอมม์ ในแง่ของ
มุมมองในเร่ืองอิสรภาพและแนวทางของการกระตุน้เตือน เพื่อการเยียวยาให้มนุษยไ์ด้พบกับ
อิสรภาพและความส าคัญของตนเอง โดยเป็นวิถีทางที่จริงแท้และเป็นไปตามธรรมชาติ                
(น้ิวกลม 2560)  
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โอโช (OSHO) 

 
โอโช (OSHO) หรือ ภควนั ศรี ราชนีช คุรุทางจิตวิญญาณชาวอินเดีย เป็นบุคคลผูเ้ผยแพร่

แนวความคิดที่มีช่ือเสียงไปทัว่โลก  มีหนงัสือมากมาย  รวมถึงมีสถานที่ปฏิบติัสมาธิที่ยงัมีผูติ้ดตาม
นบัถือจนถึงปัจจุบนั โดยโอโชเผยแพร่แนวความคิดที่เก่ียวกบัการคน้หาความเป็นอิสระโดยทา้ทาย
ความเช่ือและขบถเดิม ๆ รวมถึงไม่ยดึติดกบัส่ิงใดหรือศาสนาใดโดยเฉพาะเจาะจง โอโชไดส้ร้าง
และคิดคน้วธีิการท าสมาธิที่แตกต่างจากวธีิปฏิบติัที่เคยเป็นมา โดยแนวความคิดส าคญัคือความกลา้
หาญที่จะแสวงหาเส้นทางของตนเองโดยการตั้งค  าถาม ส ารวจ แล้วก็ปฏิเสธความเช่ือต่าง ๆ ที่
ครอบง าอยู ่โอโชไดเ้คยกล่าวไวว้า่  

“ อิสรภาพเป็นส่ิงอนัตราย มนัท าใหท้่านรู้สึกไม่มัน่คงปลอดภยั ท่านอาจรู้สึกปลอดภยักว่า
ถา้ได้เดินตามฝูงชน ฝูงชนจะช่วยปกป้องท่าน เพราะว่าการปรากฏตวัของคนหมู่มากท าให้ท่าน
ไม่ไดอ้ยูต่ามล าพงัและท่านไม่หลงทางแน่นอน ความมัน่คงที่ว่าน้ีแทจ้ริงแลว้มนัไดท้  าให้ท่านหลง
ทางไปแลว้ เพราะความมั่นคงท าให้ท่านไม่คิดจะคน้หา เม่ือท่านไม่คน้หา ท่านก็ไม่เคยคิดจะตั้ง
ค  าถาม และความเป็นจริงก็ไม่เคยปรากฏ” (โตมร ศุขปรีชา and น้ิวกลม 2559) 

ถึงแมโ้อโชจะมีแบบแผนและแนวความคิดที่ค่อนขา้งรุนแรงและสุดโต่ง จนเกิดเป็นกระแส 
2 ขั้ว ทั้งผูท้ี่ช่ืนชม หลงใหล ติดตามเป็นสาวกมากมาย แต่กระแสต่อตา้นเชิงลบก็มีอยา่งมหาศาล 
ผูค้นกล่าวหาเขาว่าเป็นนักต้มตุ๋นหลอกลวงผูค้น แต่ข้าพเจา้รู้สึกเช่ือในหลักการและช่ืนชอบ
ความคิดในแง่ของการ ทา้ทาย วพิากษว์จิารณ์ ขนบธรรมเนียมดั้งเดิม เพื่อน าไปสู่การตั้งค  าถามและ
หลุดพน้ออกไปจากกรงขงัทางความคิดแบบเดิม ๆ ซ่ึงขา้พเจา้คิดว่าเป็นหลักส าคญัที่ทุก ๆ คน
สมควรที่จะมีเพือ่การคน้หาตวัตนและสาระของชีวติที่แทจ้ริง (OSHO 2557) 
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อิทธิพลจากผลงานศิลปกรรม 

โซโนะยามะ ฮารูมิ (Sonoyama Harumi) 

 ศิลปินภาพพมิพหิ์น (lithograph) ชาวญี่ปุ่ นที่มีช่ือเสียง ไดรั้บรางวลัและมีการแสดงผลงาน
มากมายหลายแห่งทัว่โลก  ผลงานมีความโดดเด่นในดา้นเทคนิคกระบวนการและความเหมือนจริง 
(Realistic) ของผลงาน โดย โซโนะยามะ สร้างผลงานในรูปแบบหุ่นน่ิง (still life) ที่มีวตัถุต่าง ๆ 
หลากหลายชนิดเป็นส่ือสัญลักษณ์ โดยผลงานของเขาแบ่งออกเป็นชุดผลงาน (series) ที่ใช้วตัถุ 
(object) หลากหลายชนิดแตกต่างกนั ตวัอยา่งเช่น ผลงานชุด “d’encres” และ “Sortie de Couler” ที่
ใชก้ระป๋องหมึกพมิพเ์ป็นส่ือกลางในการแสดงออก โดยใชก้ระป๋องหมึกพมิพจ์ดัวางในรูปแบบต่าง 
ๆ ไม่วา่จะเป็นกระป๋องบุบที่มีหมึกพมิพเ์ลอะเกรอะกรัง หรือกระป๋องหมึกพิมพท์ี่ถูกแช่อยูใ่นน ้ าที่
เตม็ไปดว้ยฟอง ส่วนผลงานอีกชุดหน่ึงช่ือวา่ “Signe” เป็นชุดผลงานที่ใชผ้า้ขาวคลา้ยผา้ปูเตียงที่ยบั
ยน่เป็นวตัถุหลักในการแสดงออก ผา้ขาวผืนใหญ่ได้ถูกจดัวางในพื้นที่ที่มีแสงสาดส่องลงมาใน
องคป์ระกอบและมุมมองที่แตกต่างกนั ภายใตบ้รรยากาศที่ดูมืดสลวั  

ขา้พเจา้ไดรั้บอิทธิพลมาจากผลงานศิลปกรรมของโซโนะยามะในหลาย ๆ ดา้น ไม่ว่าจะ
เป็นในด้านเทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพหิ์นในลักษณะเหมือนจริง มีความ
สมบูรณ์และใส่ใจในรายละเอียดเป็นอย่างสูง เทคนิควิธีการสร้างค่าน ้ าหนักขององค์ประกอบที่
ส าคญัอยา่งร้ิวรอยยบัของผา้ หรือรายละเอียดการสร้างรูปของฟองจากผงซกัฟอก รวมถึงวธีิการที่ใช้
ในส่ือสารแนวความคิดผ่านสัญลักษณ์ทางวตัถุ โดยขา้พเจา้ได้หยิบยืมองคป์ระกอบบางส่วนใน
ผลงานมาหลอมรวมและสร้างสรรคใ์หม่ ในแนวทางที่เป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง 
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ภาพที่ 3 ภาพผลงาน โซโนะยามะ ฮารูมิ (Sonoyama Harumi) 

ช่ือผลงาน “ Sortie de Couler – D” 
ขนาด : 63.4 x 94.8 ซม. 
เทคนิค : ภาพพมิพหิ์น 
ปีที่สร้าง : 1990 

ที่มา: http://www.harumi-sonoyama.com/works-sortie-e.html, เขา้ถึงเม่ือวนัที่ 29 ธนัวาคม 2561 
 

 
ภาพที่ 4 ภาพผลงาน โซโนะยามะ ฮารูมิ (Sonoyama Harumi) 

ช่ือผลงาน “ Sortie de Couler – I” 
ขนาด : 87 x 64 ซม. 
เทคนิค : ภาพพมิพหิ์น 
ปีที่สร้าง : 1995 

ที่มา: http://www.harumi-sonoyama.com/works-sortie-e.html, เขา้ถึงเม่ือวนัที่ 29 ธนัวาคม 2561 
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ภาพที่ 5 ภาพผลงาน โซโนะยามะ ฮารูมิ (Sonoyama Harumi) 

ช่ือผลงาน “ Signe - X” 
ขนาด : 56.5 x 69.5 ซม. 
เทคนิค : ภาพพมิพหิ์น 
ปีที่สร้าง : 2016 

ที่มา: http://www.harumi-sonoyama.com/works-signe-e.html, เขา้ถึงเม่ือวนัที่ 29 ธนัวาคม 2561 
 

 
ภาพที่ 6 ภาพผลงาน โซโนะยามะ ฮารูมิ (Sonoyama Harumi) 

ช่ือผลงาน “ Signe - Q” 
ขนาด : 64 x 70.5 ซม. 
เทคนิค : ภาพพมิพหิ์น 
ปีที่สร้าง : 2013 

ที่มา: http://www.harumi-sonoyama.com/works-signe-e.html, เขา้ถึงเม่ือวนัที่ 29 ธนัวาคม 2561 
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ผลงานช่ือ “Nations”  ของ  เอ็น เอส ฮาร์ชา  (N. S. Harsha)  

เอ็น เอส ฮาร์ชา  (N. S. Harsha) เป็นศิลปินร่วมสมัยชาวอินเดีย เขาท างานศิลปะใน
หลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น จิตรกรรม (painting)  ประติมากรรม (Sculpture) และศิลปะแบบ
จดัวาง (Installation art)  ผลงานของเขาพดูถึงประสบการณ์และชีวติที่ ไมซอร์(Mysore) ทางตอนใต้
ของอินเดีย ซ่ึงเป็นสถานที่ซ่ึงเขาเติบโตและอาศยัอยู่ งานของเขาสะท้อนทั้งวฒันธรรม สังคม 
การเมือง เศรษฐกิจ รวมถึงประเด็นความเป็นไปของโลก 

ผลงานที่ช่ือว่า “Nations” เป็นผลงานจดัวาง (installation art) ที่สร้างเม่ือปี ค.ศ. 2007 โดย
ผลงานประกอบไปดว้ย จกัรเยบ็ผา้จ  านวน 192 ตวั ที่ก  าลงัเยบ็ธงชาติของประเทศต่าง ๆ ไม่ซ ้ ากนั 
โดยธงชาติแต่ล่ะผืนเป็นธงชาติที่เขียนสีด้วยมือและมีเส้นด้ายโยงใยอยูท่ ัว่ทุกบริเวณ ถูกจดัวาง
ตั้งแต่ดา้นล่างขึ้นไปสู่ดา้นบนจนเต็มทัว่ทั้งบริเวณพื้นที่แสดงงาน  ผลงานช้ินน้ีพูดถึงประเด็นของ
การใช้แรงงานต่างด้าว ความตอ้งการที่สูงขึ้ นของตลาดเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันและประเด็น
ทางการเมืองที่เก่ียวขอ้งกบัผูค้น รวมไปถึงความเก่ียวโยงของทุกประเทศที่อยูภ่ายใต ้The United 
Nations 

ขา้พเจา้ไดรั้บแรงบนัดาลใจในแง่ของรูปแบบ การใชว้ตัถุอยา่งธงชาติมาใช ้ในแง่มุมของ
ศิลปะและการจดัวาง รวมถึงประเด็นและวิธีการในการส่ือสารแนวความคิดที่แสดงมุมมองต่อ
สงัคมในโลกปัจจุบนัอยา่งเป็นสากล ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของผูช้มงาน ก่อใหเ้กิดการสะทอ้น
สภาพของสงัคมเพือ่ใหเ้ห็นความเป็นจริงของโลกมนุษย ์ที่ประกอบดว้ยหลากหลายแง่มุมที่อาจจะ
ไม่เคยรับรู้หรือสมัผสัมาก่อน 
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ภาพที่ 7 ภาพผลงาน เอ็น เอส ฮาร์ชา  (N. S. Harsha) 

ช่ือผลงาน “ Nations” 
เทคนิค : Installation 
ปีที่สร้าง : 2007 

ที่มา: http://sharjahart.org/sharjah-art-foundation/projects/nations, เขา้ถึงเม่ือวนัที่ 29 ธนัวาคม 
2561 
 

 
ภาพที่ 8 ภาพผลงาน เอ็น เอส ฮาร์ชา  (N. S. Harsha) 

ช่ือผลงาน “ Nations” 
เทคนิค : Installation 
ปีที่สร้าง : 2007 

ที่มา: http://sharjahart.org/sharjah-art-foundation/projects/nations, เขา้ถึงเม่ือวนัที่ 29 ธนัวาคม 
2561 
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บทท่ี3 

ข้ันตอนการศึกษาและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน 

 

การท างานสร้างสรรคข์องขา้พเจา้มีส่วนประกอบที่ส าคญั 3 ส่วนหลกั ๆ คือ ประเด็นของ

เน้ือหารูปแบบผลงานและเทคนิควิธีการ ขา้พเจา้จึงตอ้งผนวกทั้ง 3 ส่วนน้ีให้สนับสนุนส่งเสริมซ่ึง

กันและกัน เพื่อมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน ภายใตห้ัวขอ้ “สภาวะจ ายอมของอิสรภาพ” ผลงาน

สร้างสรรค์ของข้าพเจ้าให้ความส าคัญกับเน้ือหามาเป็นอันดับแรก การท างานของขา้พเจ้าจึง

จ าเป็นตอ้งเร่ิมดว้ยความชดัเจนในแง่ของเน้ือหา และเร่ืองราวที่ตอ้งการที่จะน าเสนอ แลว้จึงคิด

วิเคราะห์ ไตร่ตรอง ค้นหารูปแบบและกลวิธีน าเสนอตวัผลงานผ่านรูปสัญลักษณ์ (object) ที่

สอดแทรกความหมาย โดยใหมี้ความสอดคลอ้งกบัพื้นที่ว่าง แลว้เม่ือทุกส่วนประกอบกนัลงตวั จึง

จะน าไปสู่วธีิการสร้างสรรคด์ว้ยกระบวนการทางเทคนิค ภาพพิมพหิ์น (lithograph) เพื่อให้ผลงาน

ออกมาสมบูรณ์และสามารถถ่ายทอดความคิดที่ขา้พเจา้ตอ้งการที่จะน าเสนอไดอ้ยา่งครบถว้น  

 

การศึกษาค้นคว้าข้อมูลและการประมวลความคดิ 

การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลในการสร้างสรรคผ์ลงานของขา้พเจา้ เร่ิมจากการไดรั้บแรงบนัดาล

ใจ หรือการไดป้ระสบกบัส่ิงต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่ออารมณ์ความรู้สึก ไม่ว่าจะเป็น ข่าวสารใน

สงัคม เหตุการณ์ปัจจุบนั  ประสบการณ์ที่เกิดจากการอยูร่่วมหรือพบเห็นส่ิงต่าง ๆ บนโซเชียลมีเดีย  

ภาพยนตร์ หรือหนงัสือ ขา้พเจา้จึงตอ้งการที่จะแสดงทศันะส่วนตนผ่านการสร้างสรรคเ์ป็นผลงาน

ศิลปะภาพพมิพ ์ ถ่ายทอดไปสู่ขั้นตอนของการท าแบบร่างผลงาน (sketch) โดยเร่ิมจากการส ารวจ

หาวัตถุทางความคิดของข้าพเจ้าที่จะใช้ในการน าเสนอ  โดยต้องเป็นวตัถุที่สอดแทรกด้วย

ความหมายที่เขา้ใจร่วมกนัในสงัคม น ามาจดัวาง ตดัต่อ ในบริบทที่ขา้พเจา้สมมติและจดัวางขึ้นมา 

ในรูปแบบเหมือนจริง (realistic) และด าเนินไปสู่ขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรคผ์ลงานภาพพิมพ์

หินที่มีคุณลกัษณะอนัปราณีต ละเอียดอ่อน 
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องค์ประกอบในการสร้างสรรค์ 

เส้น (line) 

ขา้พเจา้ใช้วิธีการวาดเส้น (drawing) ซ่ึงเป็นหลกัส าคญัในการสร้างสรรคผ์ลงาน โดยใช้

เสน้ในการสร้างค่าน ้ าหนกัอ่อน - แก่ ดว้ยวธีิการเขียนทบัซอ้นกนัทีละขั้นดว้ยความปราณีต ให้เส้น

มีความนุ่มนวล กลมกลืน ผสมผสาน เกิดเป็นลักษณะผลงานแบบเหมือนจริง (realistic) แต่ใน

ขณะเดียวกนับางส่วนก็ใชเ้ส้นที่มีความรวดเร็ว กระชาก แสดงอารมณ์รุนแรง ให้มีความแข็งกร้าว 

หยาบกระดา้ง เพือ่แสดงให้เห็นถึงสัจจะของวตัถุในพื้นผิวที่แตกต่างกนั เช่น บริเวณพื้นผิวของถงั

อลูมิเนียม ใช้ลักษณะของเส้นที่ไม่แสดงตวัเด่นชัดเกินไป ไม่แสดงอารมณ์ความรู้สึกและการ

เคล่ือนไหวมากนกั เหตุเพราะในงานของขา้พเจา้เนน้ความเรียบ น่ิงสงบ เป็นไปตามสัจจะของวตัถุ

เพือ่ใหแ้สดงแนวความคิดเชิงสัญลกัษณ์ และมีเจตนาที่จะส่ือสารความรู้สึกให้ไดผ้ลลพัธ์ที่ชดัเจน

ที่สุด  

 

 

ภาพที่ 9 ภาพแสดงรายละเอียดของการใชเ้สน้ในผลงานสร้างสรรคข์องขา้พเจา้ 
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สี (color) 

ผลงานสร้างสรรคข์องขา้พเจา้ เนน้การใชสี้ที่ยดึตามสีเดิมของวตัถุทางความคิด ยกตวัอยา่ง

เช่น ธงชาติไทย จ าเป็นตอ้งคงเอกลกัษณ์ของสีไตรรงคท์ี่แสดงความเป็นชาติไทย คือ สีแดง สีน ้ าเงิน

และสีขาว หากสีผดิเพี้ยนอาจส่งผลใหเ้กิดความรู้สึกต่อวตัถุช้ินนั้นเปล่ียนไป และผดิจากเจตนารมณ์

ที่ข ้าพเจ้าต้องการจะส่ือสาร แต่วตัถุที่ประกอบกับธงชาติ ไม่ว่าจะเป็น ราวหนีบผา้พลาสติก 

จ าเป็นตอ้งใชสี้สันสดใสเพื่อที่จะแสดงถึงความเป็นพลาสติก ส่ือถึงวตัถุสมยัใหม่ มีการผลิตซ ้ า มี

อายุการใช้งานยืนยาวคงทน ไม่สามารถย่อยสลายได้โดยง่ายหรือถังอลูมิ เนียมซักผ้า  ซ่ึง

ประกอบด้วยสีเงิน แสดงถึงพื้นผิวของวตัถุที่มีลักษณะมนัวาว สามารถสะทอ้นวตัถุที่อยูใ่กล ้แต่

เส่ือมสภาพจากการใช้งานมาอย่างยาวนานจนเกิดสนิมหรือคราบสกปรกกระจดักระจายอยู่ทัว่

บริเวณดา้นนอกของตวัถงั 

รูปทรง (form)  

รูปทรงที่ขา้พเจ้าเลือกใช้คือรูปทรงที่ได้มาจากวตัถุจริง โดยน าวตัถุที่ข ้าพเจา้สนใจมา

ทดลองศึกษาหาความเป็นไปได้ ในการจดัองค์ประกอบเพื่อสร้างภาพร่างผลงาน โดยวตัถุเชิง

สัญลกัษณ์ที่เป็นหลกัในการสร้างสรรค์ผลงานของขา้พเจา้ในชุดน้ี คือ “ธงชาติไทย” ความหมาย

โดยนัยยะแล้วคือ วตัถุที่เป็นผา้ที่มีความมันวาวเล็กน้อย ซ่ึงขา้พเจา้สนใจในการทบัซ้อนกนัของ

เน้ือผา้ ความโปร่งแสง พล้ิวไหวและร่องรอยยบัยน่ที่เกิดจากการพบั การสะบดั การขยุม้เน้ือผา้

น ามาเป็นจุดเด่นหรือเอกลกัษณ์ส าคญัที่ปรากฏในผลงานของขา้พเจา้ โดยธงชาติที่ประกอบดว้ยสี

ทั้ง 3 สี เม่ือผา้เกิดรอยยบัยน่ซ้อนทบักนั ก็จะสามารถสังเกตเห็นไดถึ้งสีแต่ละสีที่โปร่งแสง และ

มองเห็นทะลุซ่ึงกนัและกนั เม่ือน าธงชาติมาปฏิสมัพนัธก์บัรูปทรงวตัถุอ่ืน ๆ ก็จะเกิดความเช่ือมโยง

กนัไดอ้ย่างน่าสนใจ อาทิเช่น ผา้ที่ถูกหนีบตากไวด้ว้ยไมแ้ขวนผา้พลาสติกและทิ้งชายลงมา ก็จะ

เห็นถึงร่องรอยการยบัของผา้ที่ถูกดึงร้ังไวด้ว้ยตวัหนีบผา้ ก่อเกิดเป็นรูปทรงลกัษณะที่น่าสนใจ ส่วน

วตัถุอีกรูปแบบที่ขา้พเจา้น ามาใชค้ือ วตัถุที่มีความเป็นมวล (mass form) ขา้พเจา้เลือกใชว้ตัถุใน

ลกัษณะน้ีเพราะขา้พเจา้จ  าเป็นตอ้งน าใบหนา้ของตนเองไปประกอบร่วมกบัวตัถุ เช่น เตารีดผา้ โดย

เลือกใหใ้บหนา้ของขา้พเจา้ปรากฏอยูบ่นดา้นที่เรียบแบนของเตารีด โดยซ้อนทบัใบหน้าให้เวา้ลึก

ลงไปในลักษณะแบบกลับค่า (negative) หรือการสอดแทรกใบหน้าของข้าพเจ้าในลักษณะ
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เคร่งเครียด กดดัน ลงไปบนตวัหนีบตากผา้ แสดงให้เห็นถึงความรู้สึกของการพยุงน ้ าหนักของ     

ธงชาติอยู ่ 

 

พืน้ท่ีว่าง (space) 

พื้นที่ว่างภายในผลงานของขา้พเจา้ โดยส่วนมากจะมีลักษณะเป็นพื้นที่สีด า เรียบแบน     

ไม่บ่งบอกเวลาหรือสถานที่ เปรียบได้กับเป็นพื้นที่ว่างที่อยู่ภายใตจิ้นตนาการ อันไร้กาลเวลา        

ไร้สถานที่ จุดประสงค์เพื่อขบัเน้นให้วตัถุไดแ้สดงถึงความรู้สึกและเน้ือหาสาระออกมาไดอ้ยา่ง

ชดัเจน โดยพื้นที่ว่างจะช่วยส่งเสริม สนับสนุนให้วตัถุเชิงสัญลกัษณ์ที่ขา้พเจา้เลือกใช้มีลักษณะ 

โดดเด่นขึ้นมาและสามารถส่ือสารเน้ือหาไดดี้ยิง่ขึ้น  

 

พืน้ผวิ (texture) 

พื้นผิวภายในผลงานของข้าพเจ้า มีลักษณะหลากหลายขึ้ นอยู่กับวตัถุเชิงสัญลักษณ์ที่

เลือกใช้ โดยแบ่งได้เป็นหลายรูปแบบ อาทิเช่น “ธงชาติไทย” ขา้พเจ้าเลือกสร้างพื้นผิวให้เกิด

ความรู้สึกของร้ิวผา้ที่ยบัยน่ และมีความมนัวาวเล็กน้อย เพื่อการแสดงออกถึงสัจจะของวตัถุให้ได้

สมบูรณ์ที่สุด ส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกของผลงาน  เช่นเดียวกบั ถงัอลูมิเนียมที่ตอ้งมีพื้นผิวมัน

วาว เกิดภาพสะทอ้นสภาวะแวดลอ้มเขา้ไป แต่ในขณะเดียวกันก็มีร่องรอยของการใชง้าน คราบ

สกปรกที่กระจดักระจายอยู่รอบ ๆ ตวัถัง ทั้งน้ีพื้นผิวลักษณะต่าง ๆ สร้างขึ้นมาจากคุณลักษณะ

พเิศษของหมึกไข (tusche) เป็นร่องรอยของคราบที่กระเซ็น เกรอะกรังอยูบ่นตวัถงัอลูมิเนียมและ 

เงาบนพื้น ดว้ยวธีิการสะบดั ระบายพูก่นัไปในทิศทางต่าง ๆ  
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ภาพที่ 10 ภาพแสดงลกัษณะพื้นผวิ (texture) ที่ขา้พเจา้ใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงาน 
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กระบวนการและเทคนิคในการสร้างสรรค์  

ข้ันตอนการสร้างภาพร่างผลงาน (sketch) 

 ผลงานสร้างสรรคใ์นชุดน้ีของขา้พเจา้แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ โดยรูปแบบแรกคือ วตัถุเชิง

สญัลกัษณ์ ที่ประกอบร่วมกบัใบหนา้ของขา้พเจา้ ดว้ยวิธีการตดัต่อในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ

อีกรูปแบบหน่ึง คือการใชว้ตัถุชนิดเดียวหรือหลายชนิด โดยไม่ตอ้งมีใบหน้าของขา้พเจา้ประกอบ

ร่วมดว้ย ส่งผลใหก้ระบวนการสร้างสรรคแ์ละผลสัมฤทธ์ิของภาพร่าง (sketch) มีความแตกต่างใน

รายละเอียดเล็กนอ้ย 

 

1. การคดิวิเคราะห์ เลือกใช้ สัญลักษณ์ในผลงาน 

เม่ือขา้พเจา้วเิคราะห์ถึงการเลือกใชว้ตัถุในการสร้างสรรคผ์ลงานในชุดน้ีไดแ้ลว้ ขา้พเจา้ก็

จะไปสรรหาวตัถุของจริงมา เพื่อเรียนรู้และทดลองหาความเป็นไปไดใ้นการใช้วตัถุช้ินน้ีให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด วตัถุหลกัที่ขา้พเจา้เลือกน ามาใชใ้นผลงานชุดน้ีคือ ธงชาติไทย (Flag of Thailand) 

โดยขา้พเจา้น าธงชาติมาใช้ในหลากหลายขนาด และยงัมีวตัถุอ่ืน ๆ ที่น ามาประกอบเพื่อสร้าง

ความหมายและบริบทใหม่ใหก้บัผลงาน อาทิเช่น เตารีด ตวัหนีบผา้พลาสติก รวมถึงถงัน ้ าอลูมิเนียม 

 

  

 

 

 

 

 



  22 

 

ภาพที่ 11 ภาพแสดงวตัถุเชิงสญัลกัษณ์ “ธงชาติไทย” 
 

 

ภาพที่ 12 ภาพแสดงวตัถุเชิงสญัลกัษณ์ “ราวหนีบผา้พลาสติก” 
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2. การจัดองค์ประกอบ แสงเงา  ในลกัษณะต่าง ๆ เพ่ือถ่ายบันทึกภาพ  

 หลงัจากไดว้ตัถุที่ผา่นการวเิคราะห์มาแลว้ ก็เขา้สู่กระบวนการจดัวางองคป์ระกอบ โดยให้

ธงชาติมีปฏิสัมพนัธ์กบัวตัถุต่าง ๆ ตามแต่เจตนาที่จะส่ือสารแนวความคิด  เพื่อบนัทึกภาพ และ    

ตดัต่อ ปรับสีในโปรแกรมคอมพวิเตอร์ เพือ่ใหภ้าพร่างสมบูรณ์แบบ 

2.1 ภาพร่างในรูปแบบแรก คือ การบนัทึกภาพวตัถุเชิงสัญลักษณ์ที่เลือกใช้มาจัดวาง

องคป์ระกอบตามรูปแบบที่คิดไว ้ใชก้ารจดัแสงดว้ยหลอดไฟสีขาวหรือแสงธรรมชาติ ขึ้นอยูก่ ับ

รูปแบบของผลงานแต่ละช้ิน อีกส่วนหน่ึงคือการบนัทึกภาพใบหน้าของขา้พเจา้ในอิริยาบถและ

มุมมองต่าง ๆ ใหส้อดคลอ้งไปกบัวตัถุที่เลือกใช ้

 

 

ภาพที่ 13 ภาพแสดงการจดัแสงเงาวตัถุตน้แบบและใบหนา้ของขา้พเจา้ในบริบทที่สมัพนัธก์นั 
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2.2 ภาพร่างในรูปแบบที่ 2 คือภาพร่างที่น าวตัถุเชิงสัญลกัษณ์มาจดัวางองคป์ระกอบ แลว้

ท าการบนัทึกภาพใหไ้ดมุ้มมอง แสง จงัหวะที่ครบถว้นและพอเหมาะพอดีกนั  

 

 

ภาพที่ 14 ภาพแสดงการสร้างภาพร่าง (sketch) โดยการจดัแสงธรรมชาติกบัวตัถุตน้แบบ 
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3. การปรับแต่งและติดปะภาพข้อมูลต้นแบบที่มีความสอดคล้อง ให้ผสานเข้ากันอย่างกลมกลืนด้วย

โปรแกรมคอมพวิเตอร์  

ในภาพร่างรูปแบบแรก น าภาพขอ้มูลตน้แบบมาผสมผสานปะติดกบัรูปภาพใบหน้าของ

ขา้พเจา้ ให้ทั้งค่าน ้ าหนัก แสง สี ให้กลมกลืนกนัโดยสมบูรณ์ ส่วนภาพร่างแบบที่สองให้น าภาพ

ตน้ฉบบัมาปรับแสง สี ค่าน ้ าหนักอ่อนแก่ เพิ่มหรือตดัทอนบางส่วนที่ไม่ตอ้งการโดยอาศยัวิธีการ

เขียนสี (painting) ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยเติมแต่งให้รูปแบบตรงกบัความคิดที่เจตนามาก

ที่สุดดว้ยโปรแกรม Adobe Photoshop 

 

 

ภาพที่ 15 ภาพแสดงการปะติดภาพขอ้มูลตน้แบบใหมี้ความสอดคลอ้งกนั 
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ภาพที่ 16 ภาพแสดงการปรับแต่งภาพขอ้มูลตน้แบบใหส้มบูรณ์ 
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ข้ันตอนการสร้างสรรค์ผลงานด้วยกระบวนการภาพพมิพ์ 

 กระบวนการภาพพิมพหิ์น (lithograph) เป็นเทคนิคที่ขา้พเจา้เลือกใช้สร้างสรรค์ผลงาน 

เพราะเป็นเทคนิคที่สามารถถ่ายทอดความรู้สึกของผลงานให้เป็นไปไดอ้ยา่งตรงตามเจตนาของ

ขา้พเจ้ามากที่สุด เน่ืองจากว่าลักษณะของภาพพิมพ์หินเป็นกระบวนการที่ใช้วิธีการวาดเส้น 

(drawing) ในการสร้างค่าน ้ าหนักอ่อน - แก่ รวมถึงรายละเอียดของผลงานได้อย่างปราณีต 

ละเอียดลออ และสามารถสร้างพื้นผิวที่หลากหลาย ทั้งแบบหยาบหรือละเอียด ดว้ยวิธีการต่าง ๆ 

อาทิเช่น การควบคุมการไหลของวสัดุไขหรือการหยด ขูด สะบดัพู่กนั ดว้ยอุปกรณ์ไขต่างชนิดกนั 

ภาพพิมพหิ์นสามารถสร้างรูปแบบให้ใกล้เคียงกับรูปแบบเหมือนจริง (realistic) ที่เหมาะสมกับ

ผลงานของขา้พเจา้มากที่สุด 

1. การขยายแบบ 

เม่ือได้ภาพร่างผลงานเป็นที่พอใจและตรงตามเจตนาแล้ว ก็น าภาพร่างที่ผ่านการ

ปรับเปล่ียนใหเ้หลือเพยีงแต่ลายเสน้ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ไปขยายพร้อมทั้งกลบัดา้นรูป (flip) 

ในมาตราส่วนที่ไม่ผดิเพี้ยน จากนั้นน าไปลอกแบบลงบนเพลทแม่พิมพต์ามจ านวนเพลทที่ก  าหนด

ไว ้ ดว้ยกระดาษไขฟิลม์ เหตุที่ตอ้งใชก้ระดาษไขฟิลม์  เน่ืองจากเป็นกระดาษที่คงสภาพไม่ยดืหรือ

หด ท าใหล้ายเสน้ที่ถอดแบบลงไปบนเพลทแม่พมิพไ์ม่คลาดเคล่ือน ซ่ึงเป็นส่ิงที่ส าคญัมาก เพื่อให้

งานมีคุณภาพเท่าเทียมกนัในกระบวนการพมิพท์บัซอ้นลงบนกระดาษที่มีจ  านวนมากกวา่ 1 คร้ัง 

 

ภาพที่ 17 ภาพแสดงการปรับภาพร่างตน้แบบเพื่อการร่างลายเสน้ลงบนเพลทแม่พมิพ ์
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2. การเตรียมเพลทแม่พิมพ์อลูมิน่ัม (aluminum) 

 แม่พิมพ์เพลทอลูมินั่มที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานมี 2 ขนาด ซ่ึงก็คือขนาดเล็ก                

25 x 36 น้ิว (63.5 x 91.44 ซม.) และขนาดใหญ่ 36 x 44 น้ิว (91.44 x 111.76 ซม.) โดยผลงานในชุด

วิทยานิพนธ์ของขา้พเจา้ได้ใชเ้พลทขนาดใหญ่ในผลงานทุกช้ิน ในส่วนของขั้นตอนเตรียมเพลท

แม่พมิพก่์อนการใชง้าน จ าเป็นตอ้งผา่นการท าความสะอาดดว้ยกรดก ามะถนัเจือจาง (sulfuric acid) 

ในอตัราส่วน กรด 2 ออนซ์ (Oz.) ต่อน ้ าเปล่า 20 ลิตร ผสมให้เขา้กนั โดยใชเ้ศษผา้ขาวชนิดเน้ือนุ่ม

ลา้งวนบนเพลทแม่พมิพ ์เพือ่ลา้งคราบเขม่าสกปรกออก แลว้ลา้งดว้ยน ้ าเปล่าใหส้ะอาด เสร็จแลว้จึง

น าไปพกัตากไวใ้หแ้หง้เพือ่ใชง้านต่อในขั้นตอนต่อไป 

 

ภาพที่ 18 ภาพแสดงการท าความสะอาดเพลทแม่พมิพก่์อนการใชง้าน 
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3. การสร้างผลงานด้วยกรรมวิธีต่าง ๆ ลงบนแม่พิมพ์ 

 น าเพลทแม่พมิพท์ี่สะอาดแลว้ มาท าการลอกลายเส้นลงไปบนเพลทแม่พิมพ ์ดว้ยกระดาษ

ลอกลายที่มีกรรมวธีิท าที่เฉพาะโดยการน าผงสนิมเหล็ก (ferric oxide) มาผสมกบัแอลกอฮอล์แลว้

ทาเคลือบลงบนกระดาษปรู๊ฟสีขาวให้ทัว่แล้วจึงรอจนแห้ง หลังจากแห้งแล้วจึงปัดผงสนิมเหล็ก

ส่วนเกินที่ไม่ตอ้งการออกไป  จึงน ามาใชเ้ป็นกระดาษลอกรูปได ้โดยน ากระดาษลอกรูปมารองอยู่

ระหว่างเพลทแม่พิมพแ์ละกระดาษไขฟิล์ม แลว้จึงใชป้ากกาลูกล่ืนมาร่างรูปลงไปตามเส้นในรูป

ตน้แบบ ท าซ ้ ากนัเป็นจ านวนตามเพลทแม่พมิพท์ี่ก  าหนดไว ้เรียบร้อย แลว้ก็จะไดเ้พลทแม่พิมพท์ี่มี

ลายเส้นสีแดงเป็นขอบเขตในการเขียนน ้ าหนักไขลงบนเพลทแม่พิมพ ์โดยทั้งสองดา้นของเพลท

แม่พมิพจ์  าเป็นตอ้งท าสญัลกัษณ์เป็นลกัษณะตวั T ( T-bar) ในดา้นหน่ึง และเป็นเส้นตรงในอีกดา้น

หน่ึง เพื่อในกระบวนการพิมพง์านแล้ว จะได้ทราบต าแหน่งที่ใช้ในการวางกระดาษให้อยู่ใน

ต าแหน่งเดียวกันทั้งหมด เม่ือถอดแบบลงบนแม่พิมพเ์รียบร้อยแล้ว จึงน ากาวกระถินบริสุทธ์ิ     

(pure gum) มาเคลือบบริเวณที่ไม่ไดใ้ชง้าน อาทิเช่น ส่วนของขอบที่อยูน่อกตวัผลงาน เพื่อป้องกนั

รักษาใหผ้ลงานสะอาดเรียบร้อยในกระบวนการพมิพง์าน  

 

ภาพที่ 19 ภาพแสดงตวัอยา่งการวางกระดาษลอกลายและกระดาษไขฟิลม์บนเพลทแม่พมิพส์ าหรับ
การลอกลายเสน้ 
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ภาพที่ 20 ภาพแสดงการลอกลายเสน้ของภาพร่างผลงานลงไปบนเพลทแม่พมิพด์ว้ยปากกาลูกล่ืน 
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จากนั้นจึงใชดิ้นสอไขตรามา้ (Horse No.1818) มาใชว้าดเส้นสร้างค่าน ้ าหนักอ่อน – แก่ 

บนแม่พมิพ ์ตามแต่ละเพลทที่ก  าหนดไว ้โดยตอ้งแปรค่าน ้ าหนักจากสี ให้เป็นน ้ าหนักขาวด า ทั้งน้ี

สามารถใชว้สัดุไขอ่ืน ๆ ในการสร้างค่าน ้ าหนกัได ้เช่น ปากกาเคมี (permanent marker) หรือน ้ ามนั

วานิชสีด าในการเขียนน ้ าหนักทึบ สเปรยด์ าชนิดเงาในการสร้างน ้ าหนักแบบฟุ้งกระจาย หมึกไข 

(tusche) ใชผ้สมน ้ าหรือน ้ ามนัเป็นตวัละลายส าหรับใชส้ร้างพื้นผิว (texture) โดยสามารถใชว้ิธีการ

ต่าง ๆ ในการสร้างพื้นผิวไม่ว่าจะเป็นการระบายหมึก หยดหมึก สะบดัหมึก  หรือควบคุมทิศ

ทางการไหลเพือ่ใหไ้ดค้่าน ้ าหนกัและพื้นผวิที่ตรงกบัเจตนามากที่สุด  

 

 

ภาพที่ 21 ภาพแสดงอุปกรณ์ส าหรับการเขียนไข “ดินสอไขตรามา้ (Horse No.1818)” 
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ภาพที่ 22 ภาพแสดงการวาดเสน้สร้างค่าน ้ าหนกัอ่อน – แก่ลงบนเพลทแม่พมิพ ์
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ภาพที่ 23 ภาพแสดงการสร้างค่าน ้ าหนกัในรูปแบบต่าง ๆ 
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ภาพที่ 24 ภาพแสดงอุปกรณ์ส าหรับสร้างพื้นผิว “หมึกไข (tusche)” 

 

ภาพที่ 25 ภาพแสดงการละลายหมึกไข (tusche) ดว้ยตวัท าละลายประเภทต่าง ๆ 
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ภาพที่ 26 ภาพแสดงการสร้างพื้นผวิ (texture) ดว้ยหมึกไข (tusche) 
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4. การเคลือบกาว 

 เม่ือท าการเขียนแม่พิมพด์ว้ยวสัดุไขจนไดค้่าน ้ าหนักที่ตอ้งการแลว้ ขั้นตอนต่อไปคือการ

น าแป้งฝุ่ น (talcum) มาลูบเบา ๆ ใหท้ัว่ทั้งเพลทแม่พมิพเ์พือ่การดูดซับความช้ืนให้หมดไป ก่อนเขา้

สู่กรรมวิธีการเคลือบกาว  หลงัจากลงแป้งฝุ่ นเสร็จเรียบร้อย จึงใชก้าวกระถินบริสุทธ์ิ (pure gum) 

ในการเคลือบผวิหนา้เพลทบาง ๆ โดยลงกาวใหท้ัว่ทั้งเพลทแม่พมิพ ์จากนั้นจึงใชฟ้องน ้ าจากเส้นใย

พืชที่หมาดน ้ ามาลูบกาวที่เคลือบออกประมาณ 3 – 4 รอบ ในทิศทางสลับแนวตั้งและแนวนอน

กรรมวธีิน้ีก็เพือ่ใหก้าวที่เคลือบอยูบ่างที่สุด  

การเคลือบกาวมีจุดประสงคส์ าคญัก็เพือ่ใหร้ายละเอียดไขที่สร้างไวบ้นแม่พิมพติ์ดแน่นอยู่

บนเพลทแม่พมิพ ์ส่งผลดีต่อกระบวนการพิมพใ์ห้ไดผ้ลงานออกมาอยา่งมีคุณภาพและรายละเอียด

สวยงาม โดยหลงัจากเสร็จส้ินกระบวนการเคลือบกาวแลว้ ทิ้งให้กาวแห้งสนิทและรออยา่งต ่า 6 

ชัว่โมง ถึงจะด าเนินไปสู่ขั้นตอนการกดักรดต่อไป  

 

ภาพที่ 27 ภาพแสดงการลูบแป้งฝุ่ น (talcum) ก่อนการเคลือบกาวบนเพลทแม่พมิพ ์
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ภาพที่ 28 ภาพแสดงกระบวนการเคลือบกาวเพลทแม่พมิพ ์
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5. การกัดกรด 

 การกดักรดเป็นขั้นตอนส าคญัขั้นหน่ึงของการเตรียมเพลทแม่พิมพก่์อนเร่ิมกระบวนการ

พมิพ ์ โดยการกดักรดแม่พมิพเ์ป็นการช่วยรักษาใหเ้ม็ดไขที่ท  าการเขียนลงบนเพลทแม่พิมพมี์ความ

แขง็แรงและคงสภาพไม่เปล่ียนรูป หรือบวมขึ้น ในเวลารับหมึกขณะกล้ิงลูกกล้ิงจะเกิดลกัษณะที่

เรียกวา่ “หมึกตนั” จนท าใหภ้าพผลงานมีลกัษณะที่ไม่สวยงาม ส่ิงส าคญัในการกดักรดให้สมบูรณ์

คือการก าหนดอตัราส่วนของกรดที่ใช ้ผสมลงในกาวกระถินบริสุทธ์ิ และการก าหนดเวลาที่ใชใ้น

การกดักรดบนเพลทแม่พมิพใ์หพ้อดีกบัค่าน ้ าหนกัอ่อน - แก่บนแม่พมิพท์ี่เขียนวสัดุไขลงไป  ยิง่ค่า

น ้ าหนกัเขม้มากก็ยิง่ใชป้ริมาณกรดและเวลาที่มากกวา่บริเวณที่มีค่าน ้ าหนักอ่อน โดยมาตรฐานแลว้

ขา้พเจา้มกัจะใชอ้ตัราส่วน กาวกระถินบริสุทธ์ิ 8 ออนซ์ (Oz.) ต่อกรดฟอสฟอริค (phosphoric acid) 

0.2 ออนซ์ (Oz.) ในการผสมกาวกรด เม่ือถึงเวลาที่น ากาวกรดมาใช้งานในกระบวนการกดักรด 

จ าเป็นตอ้งน ากาวกรดมาเจือจาง โดยการผสมกบักาวกระถินบริสุทธ์ิอีกรอบ ดว้ยมาตราส่วน กาว

กรด 6 ส่วน ต่อกาวบริสุทธ์ิ 4 ส่วน โดยสามารถปรับเปล่ียนปริมาณความเขม้ขน้ของกรดตามค่า

น ้ าหนกั แลว้แต่รูปแบบของผลงาน   

 

ภาพที่ 29 ภาพแสดงสดัส่วนของการผสมกาวกรดส าหรับการกดักรดเพลทแม่พมิพ ์
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ในขั้นตอนการกดักรด เร่ิมจากการใชแ้ปรงขนนุ่มในการจุ่มกาวกรด เพือ่ป้ายหรือระบายลง

บนเพลทแม่พมิพท์ี่เคลือบกาวในรอบแรกเรียบร้อยแลว้ โดยเร่ิมจากส่วนที่มีค่าน ้ าหนักเขม้ที่สุดใน

ผลงาน จากนั้นจึงค่อยสลับเปล่ียนไปยงัส่วนที่มีค่าน ้ าหนักเข้มลดหลั่นกันมา จนทั่วทั้งบริเวณ

ขอบเขตของผลงาน ทั้งน้ีจ  าเป็นตอ้งใชร้ะบบการทดเวลาในการกดักรด ตวัอยา่งเช่น ในนาทีแรกให้

ระบายกาวกรดในน ้ าหนักเขม้สุด จากนั้นนาทีต่อมาจึงระบายในบริเวณน ้ าหนักอ่อนกว่าถดั ๆ ไป

โดยไม่ลืมกลบัมาระบายกรดในบริเวณน ้ าหนกัที่กดัไปก่อนหนา้แลว้ โดยปกติแลว้จะใชเ้วลาในการ

กดักรดประมาณ 3 นาทีคร่ึง ถึง 5 นาที  เม่ือกดักรดจนครบระยะเวลาที่ก  าหนดแลว้ จึงใชฟ้องน ้ าชุบ

น ้ าเช็ดลา้งคราบกาวกรดออกใหห้มดจากเพลทแม่พิมพ ์จากนั้นจึงใชก้าวกระถินบริสุทธ์ิเคลือบปิด

ผวิหนา้เป็นรอบที่ 2 โดยใชมื้อลูบใหท้ัว่ทั้งเพลทแม่พมิพค์ลา้ยกบัการเคลือบกาวรอบแรก แต่รอบน้ี

จ าเป็นตอ้งใชผ้า้สาลูที่ท  าเป็นลูกประคบ ท าการเช็ดวนให้ทัว่ทั้งเพลทดว้ยความรวดเร็ว ให้เหลือ

คราบกาวที่บางเรียบที่สุดบนเพลทแม่พมิพ ์จากนั้นจึงทิ้งเพลทแม่พิมพใ์ห้แห้ง โดยห้ามสัมผสัโดน

น ้ าเด็ดขาด ทิ้งไวอ้ยา่งต ่า 4 ชัว่โมง จึงจะน าเขา้สู่กระบวนการพมิพใ์นขั้นต่อไป 

 

ภาพที่ 30 ภาพแสดงการกดักรดเพลทแม่พมิพแ์ละการเคลือบกาวรอบที่ 2 
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6. กระบวนการพิมพ์ 

 หลงัจากเสร็จส้ินขั้นตอนการเตรียมเพลทแม่พิมพแ์ลว้ จึงเขา้สู่กระบวนการพิมพ ์โดยเร่ิม

จากน าเพลทแม่พิมพม์าลา้งเขม่าไข (wash out) ในขั้นแรกดว้ยน ้ ามนัสน (turpentine) ก่อน แลว้จึง

ตามดว้ยน ้ ามนัทินเนอร์ (thinner) โดยใชเ้ศษผา้ขาวเน้ือนุ่มในการเช็ด เช็ดลา้งน ้ ามนัจนกระทัง่ไม่

ปรากฏคราบเขม่าด าบนเพลทแม่พมิพ ์จากนั้นจึงตามดว้ยสารเคมีส าคญัเพื่อคงสภาพไขให้สวยงาม

และคงทน นั่นคือ “Red Lacquer” หรือน ้ ายาเคมีสร้างภาพแลคเคอร์แดง เพื่อช่วยเป็นฐานในการที่

จะช่วยรับหมึกพมิพจ์ากลูกกล้ิง ซ่ึงตอ้งเช็ดวนใหท้ัว่เพลทแม่พมิพอ์ยา่งรวดเร็วและบางที่สุดจากนั้น

จึงใช้หมึกพิมพสี์ที่ตอ้งการมาเจือจางด้วยน ้ ามนัสน แลว้จึงลูบให้ทัว่ทั้งบริเวณงาน ขั้นสุดทา้ยใช้

น ้ าเปล่าในการลา้งคราบกาวและคราบสารเคมีทั้งหมดที่ไม่ตอ้งการ ออกจากเพลทแม่พมิพ ์เม่ือเสร็จ

ส้ินขั้นตอนน้ีแลว้ เพลทแม่พิมพก์็พร้อมส าหรับการกล้ิงหมึกพิมพ ์เพื่อพิมพท์ดสอบและพิมพจ์ริง

ต่อไป  

 

ภาพที่ 31 ภาพแสดงการลา้งเขม่าไข (wash out) เพือ่เตรียมพร้อมส าหรับกระบวนการพมิพ ์
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เม่ือผสมหมึกพิมพ์จนได้สีตามที่ต้องการแล้ว  จึงใช้ผงแมกนีเซียมคาร์บอเนต ซ่ึงมี

คุณสมบติัท าให้หมึกพิมพมี์เน้ือที่เหนียวขึ้น มาผสมลงในหมึกพิมพใ์ห้ไดค้วามเหนียวหนืดตามที่

ตอ้งการ หมึกที่เหนียวหนืดจะส่งผลดีต่อเม็ดไขที่รับหมึกโดยไม่เกิดลกัษณะ “หมึกตนั” แต่ถา้หาก

วา่เหนียวเกินไป ก็อาจจะส่งผลใหห้มึกพมิพท์ี่กล้ิงลงไปบนเพลทแม่พมิพไ์ม่เต็มบริเวณ หรือถา้เต็ม

จนมากเกินไปก็อาจจะท าใหก้ระดาษขาดได ้ดงันั้นจึงตอ้งรักษาความเหนียวให้พอเหมาะพอดี โดย

เม่ือไดห้มึกพมิพท์ี่เหมาะสมแลว้จึงเลือกลูกกล้ิงที่มีขนาดเหมาะสมกบัผลงาน กล้ิงหมึกพิมพใ์ห้เต็ม

แลว้จึงเร่ิมกล้ิงลงไปบนเพลทแม่พิมพท์ี่พร้อมรับหมึก โดยในระหว่างการกล้ิงนั้นจ าเป็นตอ้งให้

เพลทแม่พิมพห์มาดน ้ าอยูต่ลอดเวลา มิฉะนั้นจะส่งผลให้หมึกพิมพติ์ดลงบนบริเวณที่ไม่ตอ้งการ

แลว้จะเกิดคราบสกปรกในล าดบัต่อมา 

 

ภาพที่ 32 ภาพแสดงอุปกรณ์ “หมึกพมิพอ์อฟเซท (offset ink)” 
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ภาพที่ 33 ภาพแสดงการเตรียมหมึกพมิพแ์ละลูกกล้ิงส าหรับกระบวนการพมิพ ์
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การกล้ิงหมึกพมิพส์ามารถแบ่งออกเป็นชุด โดยประมาณชุดละ 20 คร้ัง แลว้จึงเพิ่มปริมาณ

หมึกได ้แต่ในระหวา่งน้ีตอ้งใชฟ้องน ้ าเช็ดเพลทแม่พมิพใ์หห้มาดอยูเ่สมอในทุก ๆ การกล้ิง 10 คร้ัง 

โดยจ านวนการกล้ิงทั้งหมดโดยประมาณคือ 60 คร้ัง  ซ่ึงในการกล้ิงจ าเป็นตอ้งกล้ิงในทิศทางต่าง ๆ 

กันให้ได้ 8 ทิศ เพื่อให้หมึกพิมพน์ั้ นติดกับพื้นผิวในรายละเอียดของผลงานได้อย่างทัว่ถึงและ

สม ่าเสมอ เม่ือกล้ิงหมึกพมิพจ์นครบ แสดงวา่แม่พมิพไ์ดรั้บหมึกพมิพม์ากพอและพร้อมส าหรับการ

พิมพท์ดสอบหรือพิมพจ์ริงต่อไป ซ่ึงในผลงานวิทยานิพนธ์ของขา้พเจา้ ไดใ้ช้กระดาษ 2 ประเภท

ดว้ยกนัคือ กระดาษฟาบริอาโน่ “Fabriano” ชนิดเน้ือหนา 280 แกรม ขนาด 70 x 100 เซนติเมตร 

และ กระดาษ “BFK Rives” ชนิดเน้ือหนา 300 แกรม ขนาด 80 x 120 เซนติเมตร โดยก่อนการพิมพ์

จริงทุกคร้ังจ าเป็นตอ้งเตรียมกระดาษให้ช้ืนก่อนเสมอ เพื่อให้กระดาษซึมซับหมึกพิมพไ์ดดี้ยิง่ขึ้น 

โดยน ้ าที่ท  าช้ืนตอ้งเป็นน ้ ากรองบริสุทธ์ิเพือ่ใหก้ระดาษไม่เกิดการขึ้นราไดง่้ายในภายภาคหน้า เม่ือ

ถึงขั้นตอนการวางกระดาษพิมพล์งบนเพลทแม่พิมพ ์ตอ้งวางโดยยึดด้านหน่ึงด้วยสัญลักษณ์ T      

(T-bar) เสมอเพื่อให้ได้ผลสัมฤทธ์ิที่สมบูรณ์ในทุก ๆ คร้ังที่พิมพ์ซ้อนทับกันได้อย่างพอดีใน

ต าแหน่งเดียวกัน จากนั้นจึงน ากระดาษที่พิมพห์มึกเรียบร้อยแล้วไปวางบนตะแกรงตากกระดาษ

หรือในบริเวณที่ก  าหนดไว ้(กญัญา เจริญศุภกุล 2550) 

 

ภาพที่ 34 ภาพแสดงการกล้ิงหมึกพมิพใ์นทิศทางต่าง ๆ 
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ภาพที่ 35 ภาพแสดงการเตรียมช้ืนกระดาษใหพ้ร้อมส าหรับกระบวนการพมิพ ์
 

 

ภาพที่ 36 ภาพแสดงกระบวนการพมิพ ์
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ภาพที่ 37 ภาพแสดงกระบวนการพมิพ ์
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อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน 

- แม่พมิพอ์ลูมินัม่หรือแผน่อลูมินัม่ (aluminum plate) 

- กระดาษฟาบริอาโน่ “Fabriano” 

- กระดาษภาพพมิพ ์“BFK Rives” 

- ดินสอไขสีด าตรามา้ (Horse No.1818) 

- หมึกพมิพอ์อฟเซท (offset ink) 

- กาวกระถินบริสุทธ์ิ (pure gum) 

- น ้ ามนัสน (turpentine) 

- น ้ ามนัทินเนอร์ (thinner) 

- แลคเคอร์แดง (red lacquer) 

- กรดซลัฟูริค (sulfuric acid) และกรดฟอสฟอริค (phosphoric acid) 

- แปรงพูก่นักลมและแบน ขนาดต่าง ๆ 

- แปรงขนกระต่าย 

- ลูกกล้ิงยางขนาดต่าง ๆ 

- เกรียงผสมหมึก 

- ฟองน ้ าจากเสน้ใยพชื 

- น ้ ามนัวานิช (varnish oil) 

- ผงแมกนีเซียมคาร์บอเนต (magnesium carbonate powder) และแป้งฝุ่ น (talcum powder) 

- ถว้ยแกว้และถว้ยตวง 

- กระดาษปรู๊ฟสีเหลืองและสีขาว (proof paper) 

- ผา้สาลูชนิดไม่ลงแป้ง 

- เศษผา้ขาวชนิดเน้ือนุ่ม 

- กระดาษไขฟิลม์ กระดาษไขธรรมดาและกระดาษเคลือบผงสนิมเหล็กส าหรับลอกลาย 

- ไมปั้ดฝุ่ น 

- ปากกาลูกล่ืนและปากกาเคมี  
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บทท่ี4 

การพฒันากระบวนการทางความคิดและการสร้างสรรค์ผลงาน 

 

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนั้ น ส่ิงส าคัญคือแนวทางที่ มุ่ งมั่น  ชัด เจน ในทุกๆ 

องคป์ระกอบของการสร้างสรรค ์และยงัรวมไปถึงกระบวนการในการพฒันาผลงาน ทั้งในดา้นของ

เน้ือหาแนวความคิด รูปแบบและเทคนิควธีิการในการแสดงออก ผลส าเร็จจะปรากฏตามรูปแบบได้

นั้นจ าเป็นตอ้งอาศยัทกัษะในการคน้ควา้หาขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งและมีประโยชน์ต่อการสร้างสรรค ์

ต่อเน่ืองไปสู่วิธีการวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรคท์ี่ผ่านมา ด้วยวิจารณญาณถึงขอ้ดีและขอ้ดอ้ยใน

ผลงานแต่ละช้ิน เพื่อที่จะน าจุดด้อยหรือปัญหาที่เกิดขึ้นมาเรียนรู้และจดจ าไวเ้ป็นประสบการณ์ 

เปรียบไดก้บับทเรียนที่ท  าให้ไดเ้รียนรู้แลว้จึงน ามาใชใ้นการต่อยอดและพฒันาสร้างสรรคผ์ลงาน

ช้ินต่อไปไดอ้ยา่งคมคาย เฉียบคมและแสดงเจตนาที่ตอ้งการจะส่ือสารไดดี้ยิง่ขึ้นต่อ ๆ ไป  

โดยขา้พเจา้ได้แบ่งระยะของการสร้างสรรคแ์ละพฒันาผลงานในช่วงก่อนการสร้างสรรค์

ผลงานวิทยานิพนธ์ออกไดเ้ป็น 2 ระยะ คือ ในช่วงระยะแรก คือ ปีการศึกษา พ.ศ. 2558 และช่วง

ระยะต่อมาคือ ระยะการสร้างสรรคผ์ลงานในช่วงปีการศึกษา พ.ศ. 2559 ดงัต่อไปน้ี 

 

ช่วงระยะที ่1 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ ปี พ.ศ. 2558 

ผลงานในระยะเร่ิมแรกของการท างานไดต่้อยอดการสร้างสรรคม์าจากผลงานในชุดก่อน 

นั่นคือการสร้างสรรค์ผลงานในช่วงปริญญาตรี โดยผลงานในระยะน้ียงัมีความสอดคล้องและ

เช่ือมโยงในประเด็นของ “อิสรภาพที่อยูภ่ายใตข้อบเขต” คืออิสรภาพที่ทุกคนมีอยา่งจ ากดัภายใต้

พื้นที่หรือสภาวะบางอย่างที่ไม่ได้เป็นอิสระอย่างแท้จริง โดยในระยะน้ีขา้พเจา้ยงัใช้วตัถุเชิง

สญัลกัษณ์เป็นแนวทางหลกัในการส่ือสารผลงาน ในรูปแบบหุ่นน่ิง (still life) ที่มีความเหมือนจริง 

(realistic) วตัถุที่ใช้ในระยะการสร้างสรรคผ์ลงานน้ี แบ่งออกเป็น2 รูปแบบ รูปแบบแรก คือการ

ทดลองน าธงชาติไทยมาใชเ้ป็นวตัถุหลัก โดยน ามาปฏิสัมพนัธ์กับวตัถุอ่ืน วตัถุที่น ามาใชใ้นเชิง

สัญลักษณ์ในผลงานช้ินเร่ิมแรก คือ จักรเย็บผา้ ที่ถูกน ามาใช้สัมพนัธ์กับธงชาติในช่ือผลงาน 
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“Sewing Machine” ผลงานช้ินน้ีสอดแทรกประเด็นทางความคิดเก่ียวกับพื้นที่และสภาวะของ              

ธงชาติไทย  ที่ถูกน ามาเยบ็ ซ่อมแซม หรือน ามาเก่ียวขอ้งกบัจกัรเยบ็ผา้ เป็นไปไดว้่าธงชาติอาจเกิด

รอยขาดจากการถูกใชง้าน จึงถูกน ามาปะ ซ่อมแซม หรือในอีกมุมหน่ึง ธงชาติอาจจะก าลงัถูกตดั

เยบ็ขึ้นมาใหม่จากผา้ทั้ง 3 สี ซ่ึงน ามาประกอบกนัก็เป็นได ้ผลงานในช้ินต่อมาคือ ผลงานที่มีช่ือว่า 

“Fill” ปรากฏเป็นธงชาติไทยที่ถูก ขย  า ขยุม้และถูกยดัลงไปในขวดโหลแกว้ ที่มีลกัษณะเป็นใบหนา้

ของมนุษย ์ดูราวกบัการถูกเก็บกกั หรือการใส่ความคิดบางอยา่งลงไปในขวดโหลเปล่า ๆ ที่กลบัถูก

เติมจนเต็ม มองเห็นถึงพื้นที่ที่สัมพนัธ์กันระหว่างพื้นที่ว่างภายในและพื้นที่ภายนอก เปิดให้ผูช้ม

งานไดจิ้นตนาการต่อยอดจากวตัถุเชิงสญัลกัษณ์ที่ขา้พเจา้น ามาใช ้และในผลงานช้ินสุดทา้ยของชุด

น้ีคือ “Thailander” ผลงานช้ินน้ีเป็น ก่ีทอผา้ไม ้ช้ินใหญ่ที่ก  าลงัสานเสน้ดา้ยทีละเสน้ ๆ รวมกนั ค่อย

ประกอบเสน้ใยออกมาเป็นธงชาติไทยที่สวยงาม โดยที่ไม่อาจรู้ไดว้่าผูใ้ดก าลงัใชง้านก่ีทอผา้น้ีอยู่

เปรียบเสมือนกับมนุษยท์ี่ค่อย ๆ สลายความเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง (identity) ไปทีละน้อย      

เพือ่ไปหลอมรวมกบัส่ิงอ่ืนอนัยิง่ใหญ่กว่าตนเอง โดยจากส่ิงเล็ก ๆ ค่อย ๆ ถูกสร้างเป็นรูปเป็นร่าง

ขึ้นมาทีละเล็ก ทีละนอ้ย จนชดัเจนขึ้นเร่ือย ๆ  

รูปแบบที่ 2 ในการสร้างสรรค์ผลงานชุดน้ี ขา้พเจา้เลือกใช้วตัถุเชิงสัญลักษณ์อ่ืน ๆ ที่ไม่ได้

สมัพนัธก์บัธงชาติไทย ผลงานช้ินแรกในรูปแบบน้ี คือ “Type” ซ่ึงเป็น เคร่ืองพมิพดี์ด ที่มีแป้นพิมพ์

ประกอบขึ้นมาจากใบหน้าของมนุษย ์ทั้งตา จมูกและปาก ที่แยกส่วนกนั ก าลังถูกพิมพข์อ้ความ

ขึ้นมาปรากฏบนกระดาษเป็นประโยคซ ้ าไปซ ้ ามา ราวกบัถูกใครบางคนใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการพูด 

กล่าว หรือคิด โดยไร้ซ่ึงอิสรภาพในการไตร่ตรองของตนเอง ต่อมาในผลงานอีก 2 ช้ินสุดทา้ยใน

ระยะน้ี เป็น 2 ช้ินที่มีความเก่ียวเน่ืองกนั คือ “Without You (Tuba)” และ “Without You (French 

Horn)” เป็นเคร่ืองดนตรีสองชนิด คือ ทูบา (Tuba) และ เฟรนช์ฮอร์น (French Horn)  ที่มีใบหน้า

ของมนุษยผ์สมผสานเขา้ไปในส่วนของเคร่ืองดนตรีที่ใชเ้ปล่งเสียง ในมุมมองของขา้พเจา้เคร่ือง

ดนตรีทั้งสองชนิดน้ี เป็นเคร่ืองดนตรีที่จะแสดงศกัยภาพออกมาไดดี้ที่สุด ก็ต่อเม่ือสอดประสานกบั

เคร่ืองดนตรีอ่ืน ๆ ในวงดนตรีขนาดใหญ่  
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โดยผลงานในระยะน้ี ขา้พเจา้มีความรู้สึกว่า ในวตัถุเชิงสัญลกัษณ์หลาย ๆ ช้ิน มีความลา้สมยั

เกินไป จึงส่งผลให้เวลาชมผลงานแลว้ไม่ไดเ้กิดความรู้สึกร่วม หรือเขา้ใจในตวัของความหมายที่

ตอ้งการจะส่ืออย่างแทจ้ริง เป็นวตัถุที่เลยพน้จากความเป็นยุคสมัยปัจจุบนั ประกอบกับวิธีการ

น าเสนอหรือองคป์ระกอบของผลงานยงัขาดความสมบูรณ์ในหลายส่วน จึงไม่ปรากฏผลสัมฤทธ์ิ

เท่าที่ควร 
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ภาพที่ 38 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ ์ช่ือผลงาน “Sewing Machine” 

  ขนาด 71 x 100 ซม. 

  เทคนิค ภาพพมิพหิ์น (Lithograph) 

  ปีที่สร้าง พ.ศ. 2558 
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ภาพที่ 39 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ ์ช่ือผลงาน “Fill” 

  ขนาด 71 x 100 ซม. 

  เทคนิค ภาพพมิพหิ์น (Lithograph) 

  ปีที่สร้าง พ.ศ. 2558 
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ภาพที่ 40 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ ์ช่ือผลงาน “Thailander” 

  ขนาด 70 x 116 ซม. 

  เทคนิค ภาพพมิพหิ์น (Lithograph) 

  ปีที่สร้าง พ.ศ. 2558 
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ภาพที่ 41 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ ์ช่ือผลงาน “Type” 

  ขนาด 70 x 100 ซม. 

  เทคนิค ภาพพมิพหิ์น (Lithograph) 

  ปีที่สร้าง พ.ศ. 2558 
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ภาพที่ 42 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ ์ช่ือผลงาน “Without You No.1” 

  ขนาด 70 x 100 ซม. 

  เทคนิค ภาพพมิพหิ์น (Lithograph) 

  ปีที่สร้าง พ.ศ. 2559 
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ภาพที่ 43 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ ์ช่ือผลงาน “Without You No.2” 

  ขนาด 70 x 100 ซม. 

  เทคนิค ภาพพมิพหิ์น (Lithograph) 

  ปีที่สร้าง พ.ศ. 2559 
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ช่วงระยะที ่2 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ปี พ.ศ. 2559  

ผลงานในระยะที่ 2 เร่ิมเป็นการขยบัขยายคน้หาวตัถุเชิงสัญลกัษณ์ที่ยงัไม่ไดมี้การน ามาใช ้ 

ขา้พเจ้าจึงน าวตัถุเหล่านั้ นออกมาตีความใหม่ในอีกมุมมองหน่ึง แต่ยงัคงแนวความคิดในรูป

แบบเดิม ผลงานในชุดน้ีแบ่งออกเป็น การใชว้ตัถุเชิงสัญลักษณ์ 2 กลุ่มหลกั กลุ่มแรก คือ การน า 

เทปกาว และแท่นตดัเทปกาว เป็นวตัถุหลกัในผลงานชุดน้ี โดยขา้พเจา้เปรียบวตัถุทั้งสองส่ิงน้ี คลา้ย

กบัมนุษย ์ที่ประกอบไปดว้ยสองส่ิงที่ส าคญัคือ ร่างกาย (body) และสมองหรือความคิด (thought)  

ขา้พเจา้จึงมีความรู้สึกว่า แท่นตดัเทปกาวเปรียบเสมือนเป็น “ร่างกาย” และเทปกาวเปรียบไดก้ับ 

“ความคิด” ผลงานทั้งสองช้ินในระยะน้ี  จึงถูกสร้างขึ้นมาดว้ยไวยากรณ์แบบเดียวกนั คือผลงานที่มี

ช่ือว่า “The Temporary Binding” และ “The Temporary Binding No.2” ในช้ินแรกคือ แท่นตดัเทป

กาวสีแดงสด ที่ประกอบดว้ยใบหน้าของมนุษยท์ี่มีลกัษณะท่าทางหลบัตา น่ิงเฉย ภายในเป็น เทป

กาวที่ประกอบดว้ย 3 สี คลา้ยกบัธงชาติไทย ส่วนอีกช้ินเป็นแท่นตดัเทปกาวสีน ้ าเงิน ประกอบดว้ย

ใบหน้าของมนุษยท์ี่ก  าลังจ้องมองไปยงัด้านหน้า โดยที่ภายในแท่นมีเทปกาวสีแดงใสที่ถูกดึง

ออกมาเพื่อใช้งานแต่ตวัเทปกลับยบัย่น และไม่สามารถใช้งานหรือท าประโยชน์ได้ เทปกาว

เปรียบเสมือนกับความคิดของมนุษย ์ ที่บางคร้ังก็ใช้เพื่อ ยึด ติด ประสาน หรือซ่อมแซมส่ิงที่

เสียหาย แต่ก็เพยีงแค่ชัว่คราวเท่านั้น ไม่สามารถยดึติดหรือประกอบอะไรไดอ้ยา่งแน่นหนา มัน่คง 

หรือถาวร เม่ือปล่อยทิ้งไวก้็คงเส่ือมสภาพและไม่สามารถใชง้านได ้ 

ผลงานช้ินสุดทา้ยในกลุ่มน้ี คือ “The Descender” เป็นแท่นตดัเทปกาว 2 แท่น แท่นหน่ึงมี 

สีเขม้และมีรอยคราบสกปรก ราวกับถูกใชง้านมาเน่ินนาน เทปกาวที่บรรจุอยู่นั้นมีการใชง้านไป

บา้งแลว้จนใกลจ้ะหมดโดยตวัเทปจากแท่นน้ีที่ถูกดึงออกไปใชง้าน กลบัถูกเช่ือมและพนัทบกลบั

เขา้ไปในแกนเทปอีกแท่นหน่ึงที่มีลกัษณะเหมือนใหม่เพิ่งเร่ิมใชง้าน ซ่ึงคลา้ยกับเม่ือเวลาดึงเทป

ออกไปแลว้แต่พนักลบัเขา้ไป ก็จะยบัยน่ เป็นร้ิว ๆ และไม่อาจราบเรียบ สวยงามเหมือนเดิมไดอี้ก

ต่อไป เปรียบได้กับบางส่ิงที่เคยสวยงาม สมบูรณ์แบบในอดีต แต่เม่ือน ากลับมาท าใหม่ หรือ

เลียนแบบในรูปแบบเดิมอีกคร้ังในปัจจุบนั ส่ิงนั้นก็ไม่อาจที่จะเป็นเหมือนเดิม หรือสมบูรณ์เหมือน

ในคร้ังอดีต เช่นเดียวกบัการที่ไม่สามารถใชว้ธีิการเดิม ๆ ในการแกปั้ญหาคร้ังใหม่ได ้ 
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ผลงานอีกกลุ่มหน่ึงในชุดน้ี  คือการใช้ว ัตถุในหมวดหมู่ของ “ของเล่นพลาสติก         

(plastic toy)” มีสีสนัสดใส วตัถุที่เลือกน ามาใช ้เป็นของเล่นส าเร็จรูปที่ถูกสร้างขึ้นมา แต่หนา้ที่ของ

ผูบ้ริโภคนั้นกลบัท าไดเ้พียงน าของเล่นที่ถูกผลิตมาต่อประกอบให้สมบูรณ์ โดยท าตามขอ้บงัคบั

หรือวธีิการใชง้านในใบคู่มือที่แนบมากบัของเล่น ซ่ึงไม่จ าเป็นตอ้งใชค้วามคิดหรือความสร้างสรรค์

ใด ๆ ของตนเอง  

ผลงานทั้งสองช้ินมีความเก่ียวเน่ืองกัน คือ ผลงานที่มีช่ือว่า “Apart No.1” และ “Apart 

No.2”  ผลงาน ชุดน้ี มีลักษณะเป็นของเล่นที่บรรจุอยูใ่นแคปซูลแบบญี่ปุ่ น ที่เรียกว่า กาชาปอง 

(gashapon) โดยดา้นในแคปซูลปรากฏเป็นของเล่นพลาสติก ซ่ึงเป็นแบบจ าลองมนุษยท์ี่ถูกแยก

ช้ินส่วน เปรียบเทียบกบัมนุษยท์ี่ถูกบงัคบัหรือถูกยดัเยยีดให้เขา้ไปอยูใ่นกรอบ โดยอตัลกัษณ์ของ

มนุษยจ์  าเป็นตอ้งถูกแยกส่วนประกอบ ถึงจะสามารถใส่ลงไปในกรอบของบางส่ิงบางอยา่งไดอ้ยา่ง

พอดี โดยความหมายของกรอบนั้นเป็นไปไดห้ลากหลายส่ิง อาทิเช่น ความเป็นสังคม วฒันธรรม 

ประเพณีหรือกฎระเบียบต่าง ๆ ที่มนุษยต์อ้งเคารพและปฏิบตัิตาม เป็นตน้ 

ผลงานช้ินสุดทา้ยในชุดน้ี คือผลงานที่มีช่ือว่า “Following Instructions” แสดงให้เห็นภาพ

ของแผงตวัต่อของเล่น ที่มีลกัษณะเป็นช้ินส่วนร่างกายของมนุษย ์สามารถตดัออกและน ามาต่อ

ประกอบกนัใหเ้กิดเป็นรูปร่างมนุษยไ์ด ้ซ่ึงเป็นรูปแบบส าเร็จรูปที่ถูกผลิตออกมาอยา่งซ ้ าซาก 

ผลงานในระยะน้ี  ว ัตถุ เชิงสัญลักษณ์ที่ เ ลือกน ามาใช้ ค่อนข้างเป็นวัตถุที่ มีความ

เฉพาะเจาะจงมากไป ท าใหใ้นบางคร้ังผูช้มงานที่ไม่ไดอ้ยูใ่นยคุสมยัใกลเ้คียงกนัอาจจะไม่สามารถ

เขา้ใจหรือเข้าถึงความส าคัญของผลงานที่ตอ้งการจะส่ือสาร และผลงานยงัไม่มีความปราณีต 

ละเอียด เท่าที่ควร  
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ภาพที่ 44 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ ์ช่ือผลงาน “The Temporary Binding No.1” 

  ขนาด 70 x 100 ซม. 

  เทคนิค ภาพพมิพหิ์น (Lithograph) 

  ปีที่สร้าง พ.ศ. 2559 
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ภาพที่ 45 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ ์ช่ือผลงาน “The Temporary Binding No.2” 

  ขนาด 70 x 100 ซม. 

  เทคนิค ภาพพมิพหิ์น (Lithograph) 

  ปีที่สร้าง พ.ศ. 2559 
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ภาพที่ 46 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ ์ช่ือผลงาน “The Descender” 

  ขนาด 70 x 146 ซม. 

  เทคนิค ภาพพมิพหิ์น (Lithograph) 

  ปีที่สร้าง พ.ศ. 2559 
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ภาพที่ 47 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ ์ช่ือผลงาน “Apart No.1” 

  ขนาด 70 x 100 ซม. 

  เทคนิค ภาพพมิพหิ์น (Lithograph) 

  ปีที่สร้าง พ.ศ. 2559 
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ภาพที่ 48 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ ์ช่ือผลงาน “Apart No.2” 

  ขนาด 70 x 100 ซม. 

  เทคนิค ภาพพมิพหิ์น (Lithograph) 

  ปีที่สร้าง พ.ศ. 2559 
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ภาพที่ 49 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ ์ช่ือผลงาน “Following Instructions No.1” 

  ขนาด 70 x 100 ซม. 

  เทคนิค ภาพพมิพหิ์น (Lithograph) 

  ปีที่สร้าง พ.ศ. 2559 
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ช่วงระยะที ่3 ผลงานวิทยานิพนธ์ ปี พ.ศ. 2560 – 2561 

ผลงานในชุดวิทยานิพนธ์ภายใตห้ัวขอ้เร่ือง “สภาวะจ ายอมของอิสรภาพ” นั้นนับเป็น

ผลงานที่สัมฤทธ์ิผลที่สุดในแง่ของการส่ือสารแนวความคิดและรูปแบบในการแสดงออก ไดน้ า

ประสบการณ์ ความผิดพลาด ส่ิงที่ตกตะกอนจากการท างานคร้ังก่อนมาประยุกตใ์ช ้และพฒันา

สร้างสรรคผ์ลงานในชุดน้ี โดยผลงานชุดน้ีไดน้ าวตัถุเชิงสัญลกัษณ์ “ธงชาติไทย (National flag of 

Thailand)” ที่ส าคญั ซ่ึงเคยไดใ้ชส่ื้อสารแนวความคิดมาแลว้ หากแต่น ามาใชใ้หม่ ผ่านการตีความ

และเลือกใชอ้งคป์ระกอบในอีกรูปแบบหน่ึง นัน่คือ  น ากระบวนการของการท าความสะอาดมาเป็น

รูปแบบเชิงสญัลกัษณ์ ที่จะส่ือสารถึงแนวความคิดที่ส าคญั เม่ือธงชาติไทยที่ถูกใชโ้บกสะบดัอยูบ่น

เสาธง ตั้งตระง่าน สูก้บัแสงแดด แรงลม และสายฝน ผ่านเวลาและเร่ืองราวประวติัศาสตร์ทั้งดีและ

ไม่ดีมาอยา่งยาวนาน เม่ือถึงเวลาหน่ึงก็จ  าเป็นตอ้งน ามาท าความสะอาด ซัก ช าระลา้งคราบสกปรก 

ที่เปรียบไดด้ัง่การช าระลา้งจิตใจของตนเอง เพื่อการยอ้นกลบัมาพิจารณาและตระหนักถึงคุณค่า

ความส าคญัที่แทจ้ริงของความเป็นมนุษย ์แต่บางคนกลับพยายามปกปิด กลบเกล่ือนหรือท าเป็น

มองขา้มคราบและส่ิงสกปรกเหล่านั้น แต่ไม่ว่าอยา่งไรก็ตาม ร่องรอย ร้ิวรอย หรือรอยยบัต่าง ๆ ที่

เคยฝังรากลึกลงบน   ธงชาตินั้น ในบางคร้ังก็ไม่อาจที่จะลบล้างออกไปได้ แต่แปรเปล่ียนเป็น

บทเรียนที่คอยตอกย  ้าเพือ่ไม่ใหท้  าผิดพลาดซ ้ าอีก ซ่ึงไม่อาจรู้ไดว้่าใครคือผูท้ี่ซัก ขยี้ผา้ และธงชาติ

นั้นถูกท าความสะอาดมาตั้งแต่เม่ือไหร่ เร่ิมขึ้นเม่ือใด หรือถูกแช่น ้ าทิ้งไวน้านเพียงไร แต่นับว่าเป็น

ความยินดีอย่างที่สุดที่อย่างน้อยเม่ือเห็นว่าสกปรกแล้วนั้น ส่ิงที่ควรท าก็คือการน ามาท าความ

สะอาด ช าระลา้งคราบสกปรกใหก้ลบัมาสะอาดอีกคร้ัง แต่หากเม่ือเวลาผา่นไป เม่ือเกิดความคุน้ชิน

หรือลืมเลือนบทเรียนในอดีต คราบสกปรกและฝุ่ นละอองก็อาจจะยอ้นกลบัมาจนท าให้ธงชาติไทย

นั้นกลบัมาสกปรกไม่ต่างจากเดิม 

ขา้พเจา้มีความรู้สึกว่า ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดน้ี ไดส้ร้างสรรคแ์ละถ่ายทอดผลงานออกมา

ไดอ้ยา่งสมบูรณ์แบบกลมกลืน ทั้งเร่ืองราว แนวความคิด รูปแบบผลงานและกระบวนการเทคนิค 

“ภาพพิมพ์หิน(lithograph)” ที่ปราณีตละเอียดอ่อนและสร้างความรู้สึกร่วมได้เป็นอย่างดี โดย

สามารถแสดงใหเ้ห็นถึงสจัจะของวตัถุ โดยมีนยัยะที่จะส่ือสารและแสดงออกถึงใจความส าคญัของ

ผลงาน ใหผู้ช้มรู้สึกถึงอิสรภาพที่จ  ากดัและจ ายอม สภาพของการหมดแรงและหมดไฟที่จะแสวงหา
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หนทางไปสู่อิสรภาพที่แทจ้ริง ขา้พเจา้ตั้งใจให้ผลงานสร้างสรรค์ของขา้พเจา้ได้ตอกย  ้าและได้

เตือนใจใหต้ระหนกัถึงการรู้สึกถึงคุณค่าและส่ิงที่มีสาระที่แทจ้ริงในความเป็นมนุษย ์
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ภาพที่ 50 ผลงานวทิยานิพนธ ์ช่ือผลงาน “The Rearrangment” 

  ขนาด 100 x 130 ซม. 

  เทคนิค ภาพพมิพหิ์น (Lithograph) 

  ปีที่สร้าง พ.ศ. 2560 
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ภาพที่ 51 ผลงานวทิยานิพนธ ์ช่ือผลงาน “The Memories” 

  ขนาด 100 x 125 ซม. 

  เทคนิค ภาพพมิพหิ์น (Lithograph) 

  ปีที่สร้าง พ.ศ. 2560 
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ภาพที่ 52 ผลงานวทิยานิพนธ ์ช่ือผลงาน “I have faith in my freedom” 

  ขนาด 100 x 70 ซม. 

  เทคนิค ภาพพมิพหิ์น (Lithograph) 

  ปีที่สร้าง พ.ศ. 2560 
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ภาพที่ 53 ผลงานวทิยานิพนธ ์ช่ือผลงาน “Inheritance” 

  ขนาด 104 x 75 ซม. 

  เทคนิค ภาพพมิพหิ์น (Lithograph) 

  ปีที่สร้าง พ.ศ. 2561 
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ภาพที่ 54 ผลงานวทิยานิพนธ ์ช่ือผลงาน “Crumple” 

  ขนาด 77 x 103.5 ซม. 

  เทคนิค ภาพพมิพหิ์น (Lithograph) 

  ปีที่สร้าง พ.ศ. 2561 
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ภาพที่ 55 ผลงานวทิยานิพนธ ์ช่ือผลงาน “Soaking” 

  ขนาด 66 x  94 ซม. 

  เทคนิค ภาพพมิพหิ์น (Lithograph) 

  ปีที่สร้าง พ.ศ. 2561 
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บทท่ี5 

บทสรุป 

ผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์หัวข้อเร่ือง “สภาวะจ ายอมของอิสรภาพ (Servitude of 
Freedom)” ชุดน้ีไดส้ าเร็จลุล่วงตามจุดประสงคท์ั้งดา้นสมัฤทธิผลทางการศึกษาและการสร้างสรรค์
งานศิลปะ โดยเป็นการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกและมุมมองส่วนตน โดยได้รับอิทธิพลและ      
แรงบันดาลใจมาจากสภาพความกดดันจากสังคมภายนอกและภายใน ทั้ งการเผชิญกับความ
บาดหมาง การทะเลาะเบาะแวง้ กรอบของสังคม วฒันธรรม ประเพณีต่าง ๆ รวมถึงขอ้บงัคบัที่ไม่
สมเหตุสมผล ผนวกกบัความกดดันภายในจิตใจของขา้พเจา้ที่ถูกทบัถมกนัจนไร้แสงสว่างและ     
ไร้ความหวงัที่จะพบกบัอิสรภาพ ทั้งหมดทั้งมวลลว้นเป็นแรงผลกัดนัท าให้เกิดความมุ่งหมายที่จะ
สร้างสรรคผ์ลงานศิลปะชุดน้ีขึ้นมา โดยมีเจตนาที่ตอ้งการสะทอ้นภาพสภาวะของจิตใจของมนุษย์
ในสังคมปัจจุบนั โดยแสดงให้เห็นถึงสภาพของมนุษยท์ี่รับรู้และตระหนักถึงความจริงของสังคม 
มองเห็นถึงกรอบของขอบเขตอันจ ากัดของวิถีชีวิตอันไร้อิสรภาพ หากแต่จิตใจกลับอ่อนแรง 
เหน่ือยลา้จากการสูร้บกบัสภาพความกดดนัทางสังคม ความส้ินไร้ไมต่้อ ความหมดหวงัหมดไฟที่
น าไปสู่ความรู้สึกถึงการยอมรับสภาพหรืออยู่ในห้วงของสภาวะการจ ายอม การไม่ด้ินรนต่อ
อิสรภาพที่ถูกจ ากัดขอบเขต  ทั้ง ๆ ที่แทจ้ริงแล้วมนุษยส์มควรที่จะเกิดมาพร้อมกับอิสรภาพอัน    
เตม็เป่ียมสมบูรณ์ในชีวติของตนเอง ทั้งอิสรภาพในการเลือก อิสรภาพในการตดัสินใจในทุกอยา่ง
ในชีวติ ในเม่ือบางคร้ังมนุษยก์็หลงลืมซ่ึงส่ิงส าคญัไปดว้ยเพราะจิตใจเต็มไปดว้ยความขุ่นมวั คลา้ย
กบัฝุ่ นละอองที่เกาะจบัจนแน่นหนา ปกคลุมจนมองไม่เห็นถึงคุณค่าที่แทจ้ริงของมนุษย ์ จิตใจเต็ม
ไปดว้ยความสกปรกอนัหนกัอ้ึง ก็ถึงเวลาที่จะยอ้นกลบัมาท าความสะอาด ชะลา้งและช าระส่ิงที่ไม่ดี
และ เป็นภาระ ถึงแมร่้องรอยความเจบ็ปวดทุกขท์รมานไม่อาจจะเลือนหายไป แต่มนัก็เป็นบทเรียน
ที่ส าคญัที่น าขา้พเจา้กลบัมาสู่เสน้ทางที่เหมาะที่ควรอีกคร้ัง    

คุณค่าและสาระที่แทจ้ริงของผลงานวทิยานิพนธข์องขา้พเจา้ในชุดน้ี คือการเป็นอานุสติแก่
ขา้พเจา้และเพือ่นมนุษยใ์หไ้ดก้ลบัมาฉุกคิดและพิจารณาดว้ยการใชส้ติและปัญญาของตนเอง โดย
ตีความผ่าน “ส่ือสัญลกัษณ์” ที่ขา้พเจา้เลือกใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะภาพพิมพ ์เพื่อเป็น   
กุศโลบายในการย  ้าและเตือนสติมนุษยใ์นสังคมปัจจุบนั เพื่อน าไปสู่วิถีทางอนัจริงแทใ้นการเขา้ใจ
สังคมเขา้ใจตวัตนของตนเอง  พร้อมกา้วไปขา้งหน้าและหลุดพน้จากสภาวะความจ ายอม ลุกขึ้น
เผชิญหนา้เพือ่ตามหาหนทางที่มุ่งหนา้ไปสู่การมองเห็นถึงคุณค่าสาระที่แทจ้ริงของความเป็นมนุษย ์
และมองเห็นหนทางสู่อิสรภาพที่แทจ้ริงไดอ้ยา่งชดัเจนปราศจากคราบเขม่าบงัตา   
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ประวัติผู้เขียน 
 

ประวตัิผู้เขยีน 
 

ช่ือ-สกลุ ภูริธิป สุริยภทัรพนัธ์ 
วัน เดือน ปี เกดิ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2535 
สถานที่เกิด กทม. 
วุฒิการศึกษา ศิลปบณัฑิต (ทศันศิลป์) (เกียรตินิยมอนัดบั1) คณะจิตรกรรม 

ประติมากรรมและภาพพมิพ ์มหาวทิยาลยัศิลปากร 
ที่อยู่ปัจจุบัน 35 ซ.มิตรสมัพนัธ์ ถ.จนัทน์59 เขตบางคอแหลม แขวงวดัพระยาไกร 

กทม.10120 
ผลงานตีพิมพ์ 2561 : การแสดงผลงานกลุ่ม “Printable” ของนกัศึกษาภาควชิาภาพพมิพ ์ 

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพมิพ ์มหาวทิยาลยั ศิลปากร ณ        
หอศิลป์ธนาคารกรุงไทย กรุงเทพฯ ประเทศไทย  
  : ไดรั้บเลือกเป็น 1 ใน 42 ศิลปินภาพพมิพ ์ในโครงการ “The Queen 
Sonja Print Award 2018”  
  : แสดงผลงานในนิทรรศการ “The III. Lithography Days 
International 2018” ณ  The Muenchner Kuenstlerhaus มิวนิค ประเทศ
เยอรมนี  
  : การแสดงศิลปกรรม ปตท. คร้ังที่ 33 ประจ าปี พ.ศ. 2561 หวัขอ้ 
“ภูมิใจ   ไทยแลนด ์: Pride of Thailand” กรุงเทพฯ ประเทศไทย  
  2560 : การแสดงผลงานกลุ่ม “Printable” ของนกัศึกษาศิลป
มหาบณัฑิตสาขาวชิาภาพพมิพ ์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพ
พมิพ ์มหาวทิยาลยั ศิลปากร ณ หอศิลป์ธนาคารกรุงไทย กรุงเทพฯ 
ประเทศไทย  
  : การแสดงผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ังที่ 63  ประเทศไทย  
  : การแสดงผลงานศิลปกรรมร่วมสมยัรุ่นเยาว ์คร้ังที่ 34 ประเทศไทย  
: การประกวดภาพพมิพน์านาชาติ Kochi (ไดรั้บการเสนอช่ือเขา้รับรางวลั)
ประเทศญี่ปุ่ น  
: การประกวดภาพพมิพน์านาชาติ  Cieszyn  ประเทศโปแลนด์  
: การประกวดภาพพมิพน์านาชาติ Guanlan  ประเทศจีน  
2559 : “Daigo – Thai : Home – Mind” The Kenpoku Art Festival                
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ณ หอศิลป์ “Mine” ศิลปะจดัวางร่วมกบั ผศ.อ านาจ คงวารี จงัหวดั อิบารากิ  
ประเทศญี่ปุ่ น  
: การประกวด Graphic Art Competition and Exhibition เวยีดนาม คร้ังที่ 2  
: งานแสดงภาพพมิพน์านาชาติ  เมืองไทเป   ประเทศไตห้วนั  
: การแสดงภาพพมิพช้ิ์นเล็กนานาชาติ คร้ังที ่16                                                  
เมืองออสตรุฟวแียลกอปอลสกี  ประเทศโปแลนด ์  
: การแสดงภาพพมิพน์านาชาติ Xuyuan คร้ังที่ 1  ประเทศจีน 

รางวัลที่ได้รับ 2559 :“รางวลัเหรียญเงิน ศิลป์ พรีะศรี”  การแสดงศิลปกรรมร่วมสมยัของ
ศิลปินรุ่นเยาว ์คร้ังที่ 33  
2558 :“รางวลัดีเด่น”  การประกวดศิลปกรรม “น าส่ิงที่ดีสู่ชีวติ” คร้ังที่ 27  
 :“รางวลัรองชนะเลิศ” การประกวดภาพพมิพน์านาชาติคร้ังที่ 5  ประเทศ
อินโดนีเซีย  
2557: “รางวลัยอดเยีย่ม(สาขา2มิต)ิ” การประกวดยวุศิลปินไทย ประจ าปี  
2557  
: “รางวลัเหรียญเงิน ศิลป์ พรีะศรี”  การแสดงศิลปกรรมร่วมสมยัของ
ศิลปินรุ่นเยาว ์คร้ังที่ 31   
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