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บทคัดย่อภาษาไทย 

620120009 : ทัศนศิลป์ แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
คำสำคัญ : บุคลิกแบบเก็บตัว, พื้นท่ีสมมติ, จิตใต้สำนึก 

นางสาว ณัฐกาญจน์ วาจาสัตย์: ภาพเหมือนในใจของฉัน อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
: ศาสตราจารย์ พัดยศ พุทธเจริญ 

 
วิทยานิพนธ์หัวข้อ ภาพเหมือนในใจของฉัน (Self-portrait under my mind) เป็นการ

สร้างรูปลักษณ์แห่งจินตภาพจากจินตนาการ หรือในอีกนัยหนึ่งเป็นภาพเหมือนในจิตใจของตนเองท่ี
สื ่อเนื ้อหาเรื ่องราวของตน ประกอบกับ “บุคลิกแบบเก็บตัว” จากการที่ต้องพบปะผู้คน หรือมี
ปฏิสัมพันธ์ร่วมกับบุคคลรอบข้างซึ่งมีบริบทที่แตกต่างกันไปตามแต่สถานการณ์ ทั้งอารมณ์ด้านบวก
และอารมณ์ด้านลบอันเป็นเหตุให้ครุ่นคิดจมอยู่กับความคิดความรู้สึกของตัวเองจนส่งผลต่อสภาพ
จิตใจ การอยู่กับตนเองเพียงลำพังอาจเป็นทางออกแห่งทุกข์และกลายมาเป็นสาเหตุที่นำมาซึ่งการ
แสดงออกในวิถีทางของอิริยาบถต่าง  ๆ  โดยนัยดังกล่าวที่โน้มนำมาสู่การสร้าง “พื้นที่สมมติ” ใน
จินตนาการท่ีเกิดจากความคิด ความรู้สึกหลาย ๆ ส่วนท่ีระคนผสานจนก่อเกิดเป็นพื้นท่ีใหม่ให้ตัวของ
เราเองนั้นได้สนทนา หรือการสำรวจพิจารณาภายในจิต เพื่อให้ได้ทบทวนและสามารถปลดปล่อย
อารมณ์และความคิดให้ค่อย ๆ ลดละสละวาง ไหลรินระบายออกไปตามธรรมชาติโดยคำนึงถึง
ความรู้สึกของตนเองเป็นสำคัญ หรือเพื่อให้สามารถสร้างรูปลักษณ์ความเป็นตัวเองบนพื้นที่ความสุข
ด้วยจินตนาการ ซึ่งในอีกนัยหนึ่งเป็นเสมือนการสร้างรูปแทนเชิงสมมติของการกระทำหรือกิจกรรม
ความสุขที่ได้เร้นรูปในอิริยาบถภายใต้ “จิตใต้สำนึก” ให้ปรากฏรูปร่างก่อรูปเป็นตัวตนเล็ก ๆ ของ
ตนเองและได้สร้างปฏิสัมพันธ์กับตนเอง โดยนัยนี้การอยู่กับตัวเองจึงเป็นเหมือนการรับรู้และติดตาม
เรื่องราวที่ปรับเปลี่ยนไปตลอดเวลารอบ ๆ ตัว และความคิดเหล่านี้ได้โน้มนำไปสู่การฉุกคิดถึงการ
ทบทวนบำบัดฟื้นฟูและเยียวยาจิตใจของตนเองไปพร้อม ๆ กันด้วย 

อนึ่งการนำเสนอผลงานท่ีเป็นสัมฤทธิผลของการสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการทางทัศนศิลป์
ผลงานศิลปะภาพพิมพ์ท่ีสร้างมิติลวงตาบนระนาบสองมิติของพื้นภาพให้ก่อรูปตัวตนเล็ก ๆ ในอีกนัย
หนึ่งเป็นเสมือนภาพเหมือนในจิตใจของตนเองที่หลากหลายท่ามกลาง  “รูปแบบ” อิริยาบถที่ผ่อน
คลายและอยู่ในห้วงขณะปล่อยจิตให้เคล่ือนไปตามกระแสสังคมท่ีสะท้อนผ่านอารมณ์ความรู้สึกตนเอง
ในห้วงแห่งกาลและสถานหนึ ่งโดยอาศัยกระบวนการพิมพ์ภาพพิมพ์หน้าราบ  (Planographic 
Printing Process) หรือเทคนิคภาพพิมพ์หิน (Lithograph) ซึ่งเป็นกรรมวิธีของการสร้างสรรค์ผลงาน
ที่ตอบสนองต่อเจตนาความต้องการของตนเอง อันเป็นเสมือนภาพเหมือนของสภาวะจิตตนเองและ
ก่อรูปร่างที่สร้างมิติลวงตาบนระนาบของพื้นภาพด้วยภาษาของศิลปะหรือทัศนธาตุ  อันได้แก่ เส้น สี 
รูปทรง ความแตกต่างของรายละเอียดค่าน้ำหนักและพื้นผิวที่ให้ความหมายทางนามธรรม  ซึ่ง

 



  จ 

ผสมผสานเข้ากับการประทับร่องรอย (stamp) และวิธีการ stencil อันเป็นกระบวนการและวิธีการ
ทางศิลปะภาพพิมพ์ท่ีสร้างขึ้นภายใต้บริบทแห่งจิตสำนึกในเหตุปัจจัยและการคาดการณ์ได้ถึงอุปสรรค 
ประเด็นสาระเหล่านี้เป็นกุศโลบายเชิงกลวิธีของการสร้างเอกภาพสุนทรียภาพพื้นที่สมมติซึ่งคงอยู่
แบบปฏิสัมพันธ์เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายที่คอยให้กำลังใจเติมเต็มช่องว่างของจิตให้เปี ่ยมไว้ด้วย
อารมณ์ความรู้สึกแห่งความสุขสุนทรีย์ เพื่อคลายความรู้สึกต่าง ๆ และหลอมรวมผสานความคิด 
สติปัญญา ประสบการณ์รวมถึงความเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์ท่ีส่ือความหมายถึง การตระหนักรู้
และค้นหาวิถีหนทางแห่งการปล่อยวางความทุกข์ (ปัญหา) ได้ด้วยตนเอง 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

620120009 : Major (VISUAL ARTS) 
Keyword : introversion, imaginary space, subconscious 

MISS NUTTAKARN VAJASUT : SELF-PORTRAIT UNDER MY MIND THESIS ADVISOR 
: PROFESSOR PHATYOS BUDDHACHAROEN 

  

This thesis “Self-portrait under my mind”, it is the creation of an imaginary 
image from the imagination or, in other words, a self-portrait that conveys the content 
of one's story. assemble with "Introvert personality" from having to meet people or 
interacting with people around them in different contexts depending on the situation 
Both positive and negative emotions which is why they are often overwhelmed with 
thoughts own feelings that affect the state of mind Being alone can be a solution to 
suffering. It is the cause that leads to expression in different ways of gestures. "Imaginary 
space" in the imagination that arises from thoughts the multi-component feeling is a 
new area. Let ourselves have a conversation In order to review and be able to let your 
emotions and thoughts flow naturally, taking into account your own feelings as a 
priority. To be able to create a self-image on the happiness area with imagination, or 
in other words, to create a fictional representation of the action or activity of happiness 
that is hidden in the posture under “Subconscious mind” to appear, form a small self 
and create interaction with yourself. Being by yourself is like acknowledging and 
following the ever-changing stories around you, and these thoughts tend to lead you 
to think about reconciliation and healing your mind at the same time. 

The result of creativity through the process of visual art, printmaking art that 
creates optical illusions on the two-dimensional plane of the image background to 
form a small self as a portrait in one's own mind, amidst a variety of "forms", relaxed 
postures and in the moment of letting the mind moving on the social current reflected 
through the self-emotions of a time by using lithograph technique Lithograph, which is 
a process of creating works that respond to their own intentions. It is like an image like 
a state of self and creates an illusionary dimension on the plane of the picture surface 
with the language of art or visual elements, lines, colors, shapes and differences of 
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details. An abstract texture weight value which combines with stamp and stencil 
methods, processes and methods of graphic arts created in the context of conscious 
factors and predictability of obstacles. These subject matter are mechanical tactics for 
creating aesthetic unity of space which persists interactively as part of the body that 
encourages filling the void of the mind to be filled with the emotion of aesthetic 
pleasure. To unleash different feelings and to fuse thoughts, intellect, experience, and 
understanding of human nature to convey the meaning of realizing and finding a way 
of moving on suffering on one's own. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์หัวข้อ ชุด “ภาพเหมือนในใจของฉัน” อันเป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพ
พิมพ์ท่ีผนวกกับการค้นคว้าหาข้อมูลความรู้ในบริบทต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องเช่ือมโยงกับวิธีวิทยาของการวิจัย
และสร้างสรรค์ผลงานทางทัศนศิลป์อย่างเป็นระบบ ข้าพเจ้าขอน้อมจิต ระลึกถึงในพระคุณของบิดา 
มารดา ผู้ซึ่งได้อบรมส่ังสอนและสนับสนุนให้ข้าพเจ้าเลือกได้ศึกษาเรียนรู้ในส่ิงท่ีรักและสนใจ รวมไปถึง
ได้ให้ความรักความห่วงใยและความปรารถนาดีหรือคอยเป็นกำลังใจให้เสมอมาท้ังในด้านการศึกษา การ
สร้างสรรค์งานศิลปะกอปรกับให้แนวทางในการใช้ชีวิตเรื่อยมาท่ีบ่มเพาะเป็นตัวตนของตนเองดังเช่นทุก
วันนี้ 

ขอขอบพระคุณอาจารย์ที ่ปรึกษาหลัก ศาสตราจารย์พัดยศ พุทธเจริญ ที่ให้ความรู้และ
เสนอแนะแนวทางที่เอื้ออำนวยประโยชน์อย่างยิ่งต่อการสร้างสัมฤทธิ์ผลของการสร้างสรรค์  รวมทั้งให้
คําแนะนําอันเป็นหลักคิดหรือข้อคิดเห็นต่าง  ๆ  และให้คำปรึกษาตรวจสอบแก้ไขร่างโครงการฯ รวมทั้ง
เอกสารวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เล่มนี้ด้วย โดยนัยนี้รวมไปถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ  คงวารี ผู้ท่ี
คอยดูแลให้ความรู้และให้คำปรึกษาในทุกเรื่อง โดยเฉพาะด้านกระบวนการเทคนิคภาพพิมพ์หินจนก่อ
เกิดเป็นทักษะศิลป์หรือความรู ้ความชำนาญ  และให้ประสบการณ์ทางสุนทรียภาพที ่หลากหลาย
สอดคล้องกับสถานการณ์ กอปรทั้งคณาจารย์ทุกท่านในหลักสูตรที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ด้าน
ศาสตร์-ศิลป์และให้แนวทางความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ท่ีเป็นองค์ความรู้ทางด้านทัศนศิลป์
แก่ข้าพเจ้า จนนำมาสู่สัมฤทธิผลงานการสร้างสรรค์ผลงานชุดวิทยานิพนธ์นี้และเป็นผลสัมฤทธิ ์ทาง
การศึกษา สาขาวิชาทัศนศิลป ์ท่ีสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีอย่างงดงาม 

ท้ายนี้ขอขอบคุณจิตใจอันแข็งแกร่งของตนเองในขณะที่รู้สึกท้อแท้ หมดกําลังใจในการเรียน 
แต่ทว่าก็ยังสามารถมีความเข้มแข็งจนก้าวผ่านพ้นเส้นกั้นพรมแดนแห่งอุปสรรคต่าง ๆ มาได้อย่างราบรื่น 
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานศิลปะภาพพิมพ์ชุดวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้าจะเป็นอนุสติเชิงองค์ความรู้
ให้แก่เพื่อนมนุษย์ รวมไปถึงเป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้ที่ชื่นชอบและสนใจในวิถีทางแห่งระบบนิเวศทาง
ทัศนศิลป์ได้ไม่มากก็น้อย 

  
  

นางสาว ณัฐกาญจน์  วาจาสัตย์ 
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บทที่ 1 

บทนำ 

  

อนึ่งชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรถ้าไม่มีอารมณ์ความรู้สึก โดยนัยนี้ก็คงไม่แตกต่างกับหุ่นยนต์ท่ี

ต้องอาศัยโปรแกรมชุดคำสั ่งให้ทำสิ ่งต่าง ๆ อันเป็นเสมือนรูปแบบของวิถีชีว ิต แต่ไม่สามารถ

ตอบสนองหรือตอบโต้ต่อสิ่งเร้าที่ได้เข้ามากระทบไม่ว่าจะเป็นต่อจิตใจ หรือทางร่างกาย ซึ่ง คนส่วน

ใหญ่จะเห็นได้ว่าอารมณ์รูปแบบต่าง ๆ นั้น ทำให้มนุษย์มีความสามารถที่จะรู ้สึกใส่ใจกับบางส่ิง

บางอย่าง หรือเป็นส่ิงท่ีทำให้การใช้ชีวิตในแต่ละวันเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่า เรียกได้ว่าความเป็นปัจเจกบุคคล 

ดังนั้นมนุษย์สามารถใช้ส่ิงเหล่านี้สร้างสังคมให้ดีขึ้นได้ อีกท้ังในตอนนี้วงการนักวิทยาศาสตร์ท่ีก้าวหน้า

ไปมากจนเราสามารถเข้าใจได้แล้วว่าอารมณ์มีลักษณะเป็นอย่างไร และยังมีเอกสารยืนยันอีกว่า

อารมณ์แบบต่าง ๆ ให้ความรู้สึกอย่างไร เช่น   อารมณ์ที่ขุ่นมัวอาจจะเกิดจากความรู้สึกเศร้าจาก

เหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น ขณะที่คิดเรื่องทุกข์ใจ คลื่นสมองก็จะมีความถี่สูง ยุ่งเหยิง พร้อมกันกับท่ี

สมองจะหลั่งสารแห่งความทุกข์และความเครียดออกมาทำให้สุขภาพกาย และจิตใจยิ่งทรุดโทรมลง    

(พบแพทย์, 2560) อันที่จริงก็ยังมีหลายสิ่งเกี ่ยวกับหัวข้อนี้ที ่กลายเป็นประเด็นข้อถกเถียงกันอยู่   

อารมณ์จะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน ได้แก่ เชิงบวกและเชิงลบ ซึ่งอารมณ์ในเชิงบวกนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อ

เรากำลังได้รับประโยชน์จากส่ิงใดส่ิงหนึ่ง หรือหลังจากท่ีเราได้รับประโยชน์นั้นมาแล้ว ส่วนอารมณ์ใน

เชิงลบนั้นจะเกิดขึ้นเมื ่อเราตอบสนองต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ที่นำความเสียหายมาให้ไว้ว่าจะต่อ

ร่างกายหรือจิตใจก็ตาม   (พบแพทย์, 2560)  

 กล่าวได้ว่า   การสร้างสัมพันธภาพร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์นั้นควรเกิดบนพื้นฐานความรกัท่ี

สร้างสรรค์ กล่าวคือความเอื้ออาทรต่อกัน, ความรับผิดชอบต่อกันและกัน, ความนับถือซึ่งกันและกัน

และความเข้าใจ   (ศรีเร ือน แก้วกังวาล, 2554) ล้วนเป็นผลมาจากการที ่บุคคลรับรู ้ต่อบริบท

ส่ิงแวดล้อม ข้อมูลต่าง ๆ รอบตัว ไม่ว่าการรับรู้ส่ิงนั้นจะเป็นไปตามข้อเท็จจริงหรือไม่ แต่มนุษย์มีการ

เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจากสภาวะหนึ่งสู่อีกสภาวะหนึ่งอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นจึงทำให้ไม่ได้มีเพียงแค่

แนวคิดทางบวกเท่านั้นที่เราแสดงออกต่อกันและกัน แต่ทว่ายังคงมีแนวคิดทางลบต่อตนเองหรือ

แม้แต่ผู้อื่นด้วย โดยนัยดังกล่าวเหล่านี้สามารถวิเคราะห์ตีความด้วยวิจารณญาณและความรู้สึกแตก

ประเด็นชุดข้อมูลท่ีเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อการวิจัยและสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์หรือเป็นบริบทภายใต้

วิธีวิทยาด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
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ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

บุคลิกภาพ (Characteristic) นั้นเป็นคุณลักษณะเชิงวิเคราะห์ถึงความแตกต่างอันเป็น

ลักษณะเฉพาะส่วนบุคคลและเป็นเหตุปัจจัยที่นำมาซึ่งผลกระทบต่อสำนึกในระดับปัจเจกด้วย เช่น 

ความเป็นมาต้ังแต่ต้นกำเนิด (พันธุกรรม) ความเป็นอยู่และการเล้ียงดู วิถีการเติบโตท่ามกลางสภาวะ

และบริบททางสังคมเศรษฐกิจที่ผันแปรไปตามยุคสมัย แบบแผนทางวัฒนธรรม รวมทั้งการเมืองการ

ปกครองที่ปรับเปลี่ยนไปจากที่เคยเป็น (ทั้งด้านบวกและด้านลบ) ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

(Individualization) จึงเป็นสิ่งที่จำแนกให้เห็นความไม่เหมือนกันซึ่งการแสดงออกของมนุษย์บ้างมี

ลักษณะที่สอดคล้องเชิงวัฒนธรรมสากล บ้างก็แสดงให้เห็นถึงรูปแบบของการดำเนินชีวิตโดยมีแบบ

แผนเชิงขนบที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ (วัฒนธรรมทางศาสนาและเชื้อชาติ) บ้างสร้างเป็นพื้นที่สมมติเพื่อปิด

ล้อมตัวตนหรือให้ยากต่อการเข้ามาประชิดเชิงคบหาของคนรอบข้าง หากแต่สิ่งสำคัญประการหนึ่งท่ี

ส่งผลต่อการแสดงออกทางบุคลิกภาพก็คือ เหตุการณ์ที่พบเจอหรือผ่านเข้ามาในช่วงขณะหนึ่งของ

ชีวิต (ประสบการณ์ในอดีต) สภาพสังคมในปัจจุบันจึงเป็นสาเหตุของความหลากหลายทางอารมณ์

ความคิดของจิต รวมถึงการอยู่ร่วมกันของตัวตนท่ีหลายหลาก โดยนัยเหล่านี้โน้มนำมาซึ่งความสับสน

วุ่นวาย สร้างรอยแยกและความไม่เข้าใจกันและกันบางประการ อีกท้ังโลกแห่งสังคมออนไลน์ (Social 

Network) ยังเป็นเสมือนประตูที่เปิดสู่โลกกว้างได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด คนส่วนใหญ่มีวิธีการเรียนรู้และ

ศึกษาความเป็นมาของเรื่องราวต่าง ๆ ด้วยตนเอง รวมถึงในบางสถานการณ์ก็นำมาซึ่งความเห็นท่ี

แตกต่างจากการบริโภคข่าวสารเพียงการอ่าน (ข้อความ) อันเป็นวิธีการสื่อสารที่ปราศจากการมี

ปฏิสัมพันธ์ ไม่มีข้อคิดเห็นและเหตุผลในการเห็นพ้องหรือเห็นต่าง การคิดการอ่านจึงถูกครอบงำได้

ง่ายด้วยโทสะจริตก็ด้วยเพราะแรงกดดันจากภายนอกที่ได้กระตุ้นเร้าสร้างความรู้สึกว่าสังคมไม่

ยอมรับและไม่ให้โอกาสในการชี้แจงเหตุผล หรือไม่สามารถแก้ต่างในสิ่งที่ถูกพาดพิงเกี่ยวข้อง ผนวก

กับยิ่งเมื่อข่าวสารมีความรวดเร็วมากเพียงใด ความตึงเครียดและความกระวนกระวายในจิตใจก็ยิ่งทบ

ทวีถาโถมเข้าใส่จนกลับกลายมาเป็นความกดดัน  “ความเครียด” หรือ “อาการขุ่นเคืองในจิตใจ” อัน

เป็นพฤติกรรมที ่ตอบสนองต่อสภาวะอารมณ์ที่ได้ร ับความกระทบกระเทือน “บุคลิกเก็บตัว” 

(Introvert) จึงเป็นมโนสำนึกท่ีก่อเกิดข้ึนเป็นรูปร่างในอากัปกริยาและบริบทของการกระทำต่าง ๆ วิถี

แห่งการเก็บตัวจึงเป็นเหมือนการสร้างกำแพงเชิงอุดมคติท่ีปิดกั้นล้อมรอบตนเองอย่างไม่รู้ตัว การเฝ้า

มองสังคมเพียงแค่คิดไปเองว่า การกระทำของคนในสังคมรอบข้างนั้นมองตัวเองอย่างเข้าใจผิดกอปร

กับยังคิดว่าจะไม่ได้รับการยอมรับหรือการรับฟังด้วยเพราะเกรงว่าจะถูกปฏิเสธ หากถ้าปล่อยให้เวลา

ล่วงเลยไป คนกลุ่มนี้ก็จะเริ่มพูดน้อยลงรวมไปถึงการมีปฏิสัมพันธ์ก็จะเริ่มจางหายและมีความรู้สึก
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แปลกแยกภายในจิตสำนึกท่ีเต็มไปด้วยคำถามและเฝ้าเพรียกถามหาคำตอบกับตัวเองตลอดเวลา การ

อยู่ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งจากตัวตนที่สร้างขึ้นในหลากหลายอารมณ์ (มโนสำนึก) ด้วย

บุคลิกลักษณะหรือความคิดของจิตที่มักตามใจของตน ในอีกนัยหนึ่งก็ได้เผยปรากฏเป็นรูปลักษณใ์น

หลายอิริยาบถ (การกระทำ) ภาพท่ีประจักษ์แก่คนรอบข้างจึงเป็นเสมือนพื้นท่ีท่ีถูกห้อมล้อมปิดกั้นไว้

ด้วยพรมแดนที่ซ้อนทับกันหลายชั้น กลายเป็นบุคคลที่เข้าถึงและเข้าใจได้ยากไปโดยปริยาย หากแต่

ทว่าความเป็นจริง “บุคคล” ที่อยู ่ภายในพื้นที่สภาวะแห่งนั้นต่างหากที่มีความรู้สึกประหวั่นวิตก

หวาดกลัวต่อสายตาและความคิด (นามธรรมสมมติ) จากคนรอบข้าง วุฒิภาวะทางอารมณ์ท่ีอ่อนไหว

ได้ง่ายเหล่านี้จึงมิใช่เพียงการได้รับการกระทบเร้าจากคนรอบข้างเท่านั้น แต่ทว่าเป็นตัวตนสมมติท่ี

จินตนาการให้ก่อรูปร่างเพื่อโน้มน้าวหรือหาคำตอบท่ีเข้าข้างตนเองด้วย 

 อนึ่งดังที่ ซิลเวียร์ โลคเคน (Sylvia Loehken) นักพูดและผู้ให้คำปรึกษาด้านการทำงาน
ร่วมกันระหว่างคนที่ชอบเข้าสังคมและคนเก็บตัว (Extrovert and Introvert) ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ส่ือสารและผู้แต่งหนังสือ “เงียบเป็นต่อ” (Quiet Impact) สำนักพิมพ์ วีเลิร์น (WE LEARN) กล่าวว่า   
“คนที่ประสบความสำเร็จจำนวนมากล้วนเป็นคนพูดไม่เก่ง แต่พวกเขาสามารถใช้ประโยชน์จาก 
ความเงียบ และสร้างวิธีส่ือสารท่ีทรงพลังในแบบของตัวเองขึ้นมา” และข้อความในหนังสือตอนหนึ่ง
ท่ีว่า “.... การพึ่งพาตนเองจึงหมายถึงการมีแค่ตัวเองก็พอและมีอิสระทางจิตใจ มันช่วยให้รับผิดชอบ
ตัวเองและตัดสินใจได้โดยไม่ต้องคอยหาคำยืนยันจากคนอื่น .. .”   (Sylvia Loehken, 2019) ดังนั้น 
การได้มีเวลาให้กับตนเองจึงเป็นอนุสติให้ทบทวนและสำรวจตนเองในอีกนัยวิธีหนึ่ง การเก็บตัวจึง
เป่ียมไปด้วยความสุข คือ สุขท่ีใจ อันเป็นมุมมองท่ีเปรียบเป็นเสมือนภาพสะท้อนในกระจกเงา ความ
ใส่ใจในพฤติกรรมและการแสดงออกของคนรอบข้างที่เข้ามากระทบเร้าต่อความรู้สึกตั้งแต่ในอดีต
รวมทั้งความคิดท่ีจะมีปฏิกิริยาต่อส่ิงเร้านั้น ๆ ในทันทีทันใด นั่นคือ “ความทุกข์” ซึ่งเป็นนัยแห่งแรง
กดดันท่ีถูกสร้างขึ้นภายในจิตสำนึก ทว่าเฝ้าซ่อนเร้นและรอวันท่ีจะเติบโตกลายเป็นความกล้าหรือเป็น
ความมั่นใจ กระนั้นการยับยั้งชั่งใจและการหาสาเหตุแห่งความทุกข์ที่หลบเร้นอยู่จึงโน้มไปสู่การเป็น
แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานท่ีเป็นปัจเจกเฉพาะตนปรากฏต่อสาธารณะ โดยนัยเหล่านี้เป็น
อุบายวิธีของการเรียนรู้รูปแบบการส่ือสารท่ีไม่อาจอธิบายได้บนพื้นท่ีส่วนบุคคล หรือเจตนาฟื้นฟูจิตใจ
ที่เปราะบางให้แกร่งและกล้าเผชิญหน้าน้อมรับแรงกระทบ ( Impact) รวมไปถึงย้ำเตือนให้มีสติและ
มองเห็นด้านบวกของตนเอง อันเป็นนัยของการเติมเต็มสร้างกำลังใจกับตนเองให้สามารถดำเนินชีวิต
ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมในระยะอนันต์ ( Infinity) ได้อย่างมีความสุข ซึ่งสุขนั้นย่อมคือ 
ความสุขท่ีแท้จริงและยั่งยืนก็ด้วยเพราะ “ตนเป็นท่ีพึงแห่งตน” นั่นเอง 
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จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 1. เพื่อสร้างรูปลักษณ์ความเป็นตัวเองบนพื้นท่ีความสุขด้วยจินตนาการหรือในอีกนัยหนึ่งเป็น
เสมือนการสร้างรูปแทนสมมติของการกระทำหรือกิจกรรมความสุขที่ได้เร้นรูปในอิริยาบถภายใต้
จิตสำนึกให้ปรากฏรูปร่างท่ีสัมพันธ์กับวิถีชีวิตซึ่งเป็นเหมือนบุคลิกภาพส่วนบุคคลท่ีทำความเข้าใจกับ
ตนเองและเพื่อแสวงหาคำตอบของสาเหตุแห่งความทุกข์ที่กังวลจิตใจบนพื้นฐานแห่งสติปัญญาและ
ความเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์ รวมทั้งสามารถค้นพบพื้นท่ีและเวลาแห่งความสุขท่ีสุนทรีย์ได้ด้วย
ตนเอง 
 2. เพื่อสร้างสัญญะของเนื้อหาซึ่งให้ความหมายทางนามธรรมของสภาพจิตใจท่ีผลัดหลงและ
ปิดกั้นตัวเองจากโลกภายนอกเพียงเพราะความไม่เข้าใจในบริบททางสังคม และตระหนักถึงวิธีการ
ฟื้นฟูหรือเยียวยาบำบัดจิตใจตนเองด้วยการปรับเปล่ียนบุคลิกภาพในแบบเก็บตัวมาสู่การยอมรับการ
มีอยู่ของตัวตนเพื่อตนเองและเพื่อเป็นอนุสติแก่บุคคลอื่นในการดำเนินชีวิตที่งดงามด้วยความมั่นใจ
กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์โดยอาศัยใช้กระบวนการพิมพ์ภาพพิมพ์หน้าราบ (Planographic 
Printing Process) เทคนิคภาพพิมพ์หิน (Lithograph) เป็นเครื่องมือและกลวิธีเฉพาะตนในการสร้าง
เอกภาพทางสุนทรียภาพแห่งพื้นที่ความสุขที่ตอบสนองต่อความคิดของจิตใต้สำนึกด้วยการสร้าง
ตัวตนสมมติ “ภาพเหมือน” แห่งความต้องการท่ีหลากหลายอากัปกริยาและการกระทำเชิงพฤติกรรม
ในกิจกรรมเพื่อความสุขที่เพลิดเพลินไปตามธรรมชาติแห่งอารมณ์ความรู้สึก ซึ่งอุปมาเป็นเสมือน
ร่องรอยบนพื้นผิวเพื่อสำรวจพิจารณาตนเองและเรียนรู้ที่จะคิดบวก หรือการเผยตัวตนของตนเองให้
พร้อมท่ีจะน้อมรับและเผชิญหน้ากับความจริงอันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ 
 
สมมติฐานของการศึกษา 

อนึ่ง การสร้างตัวตนให้มีความหลากหลายในอิริยาบถบนพื้นฐานของจิตใจท่ีแฝงเร้นอยู่ภายใต้

จิตสำนึกแห่งตน เพื่อค้นหาตนเองด้วยรูปสัญญะแห่งจินตภาพจากจินตนาการความมีตัวตนของ

จิตสำนึกที่เป็นเสมือนเสียงแห่งจิตสำนึกคอยกระซิบเพรียกให้ตระหนักรู้เท่าทันถึงการสร้างรูปแบบ

ชีวิตความสุขด้วยการปลดปล่อยจิตสำนึกที่แท้จริงของตนเองให้พ้นจากความทุกข์ (การมโนสำนึกไป

เอง) หรือพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลาด้วยสติปัญญาท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของ

สังคมได้อย่างมีความสุข และเป็นอนุสติย้ำเตือนบุคคลที ่มีความคิดอยู ่กับตัวเอง เก็บตัวและ

หวาดระแวง ให้เปิดใจยอมรับบุคคลอื่นเข้ามาปฏิสัมพันธ์ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ 
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ขอบเขตของการศึกษา 

การสร้างสัมฤทธิ์ผลของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์อยู่ภายใต้บริบทแห่งศิลปะร่วม

สมัยในระบบปัจเจกท่ีประกอบด้วยขอบเขตด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

 ด้านเนื้อหา เป็นการสร้างรูปลักษณ์แห่งจินตภาพจากจินตนาการในแบบเหนือจริงเชิงอุดมคติ 
หรือในอีกนัยหนึ่งเป็นภาพเหมือนในใจของตนเองท่ีส่ือเนื้อหาเรื่องราว (บุคลิกภาพ) ของตนในวัยเด็ก
หรือช่วงวัยต่าง ๆ อันเป็นเจตนาของแนวความคิดที่สื่อสะท้อนด้วยกลวิธีแห่งทัศนศิลป์ในการสร้าง
พื้นท่ีความสุขด้วยตนเอง กอปรด้วยตัวตนแห่งจิตใต้สำนึกท่ีเป็นคำตอบของการก้าวย่างดำเนินชีวิตให้
สอดคล้องกับสถานการณ์และความพึงพอใจในความสุขท่ีได้สร้างขึ้นหรืออาจเปรียบเป็นเสมือนภาษา
ของอารมณ์ความรู้สึก เป็นภาษาของจิตใจนั่นเอง 
 ด้านรูปแบบ เป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์รูปแบบ 2 มิติ และเป็นกายภาพของ 
“รูปลักษณ์เชิงสมมติ” หรือ ในอีกนัยยะหนึ่งที่นิยามว่าเป็นรูปแบบเหนือจริงเชิงอุดมคติ  (Idealistie 
Surrealism) อันเป็นสัญญะในบริบทภาพเหมือนในใจของฉันหรือเป็นเสมือนภาพเหมือนสภาวะจิต
ตนเองและก่อรูปร่างสร้างมิติลวงตาบนระนาบของพื้นภาพด้วยภาษาของศิลปะหรือทัศนธาตุ เส้น สี 
รูปทรงและความแตกต่างของรายละเอียดค่าน้ำหนักพื้นผิวที่ให้ความหมายทางนามธรรม เช่น ความ
หยาบ (สภาวะทางอารมณ์ที่ไม่นิ่ง โกรธ หงุดหงิด) การปรากฏร่องรอยหรือคราบจากหมึกไข (ที่ส่ือ
สาระนามธรรมถึงความสับสนและไม่มั่นคงทางอารมณ์) ซึ ่งผสมผสานเข้ากับการประทับร่องรอย 
(Stamp) และวิธีการ Stencil อันเป็นกระบวนการและวิธีการทางศิลปะภาพพิมพ์ที่สร้างขึ้นภายใต้
บริบทแห่งจิตสำนึกในเหตุปัจจัยและการคาดการณ์ได้ถึงอุปสรรค ประเด็นสาระเหล่านี้เป็นกุศโลบาย
เชิงกลวิธีการสร้างเอกภาพสุนทรียภาพพื้นท่ีซึ่งคงอยู่แบบปฏิสัมพันธ์เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายท่ีคอย
ให้กำลังใจเติมเต็มช่องว่างของจิตให้เปี่ยมไว้ด้วยอารมณ์ความรู้สึกแห่งความสุขสุนทรีย์เพื่อคลายข้อ
กังวลต่าง ๆ และหลอมรวมผสานความคิด สติปัญญา ประสบการณ์ รวมถึงความเข้าใจในธรรมชาติ
ของมนุษย์ที ่สื ่อความหมายถึงการตระหนักรู ้และค้นหาวิถีหนทางแห่งการปล่อยวางความทุกข์ 
(ปัญหา) ได้ด้วยตนเอง โดยเจตนาเพื่อเป็นอนุสติเผ่ือแผ่ไปยังบุคคลอื่นในสังคมท่ีกำลังตกอยู่ในสภาวะ
แห่งความวิตกกังวลไม่มั่นใจในตนเอง 
 ด้านเทคนิควิธีการ นำเสนอผลงานท่ีเป็นสัมฤทธิผลของการสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการทาง
ทัศนศิลป์งานศิลปะภาพพิมพ์ท่ีสร้างมิติลวงตาบนระนาบสองมิติของพื้นภาพให้ก่อรูปตัวตนเล็ก ๆ ใน
อีกนัยหนึ่งเป็นเหมือนภาพเหมือนในจิตใจของตนเองที่หลากหลายท่ามกลาง “รูปแบบ” อิริยาบถท่ี
ผ่อนคลายและอยู่ในห้วงขณะปล่อยจิตให้เคลื่อนไปตามกระแสสังคมที่สะท้อนผ่านอารมณ์ความรู้สึก
ตนเองในห้วงแห่งกาลหนึ่งโดยอาศัยกระบวนการพิมพ์ภาพพิมพ์หน้าราบ (Planographic Printing 
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Process) หรือเทคนิคภาพพิมพ์หิน (Lithograph) ซึ ่งเป็นกรรมวิธ ีของการสร้างสรรค์ผลงานท่ี
ตอบสนองต่อเจตนาความต้องการของตนเอง 
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คำนิยามศัพท์ 

 

Planographic Printing Process การพิมพ์ภาพพิมพ์หน้าราบ เป็นกระบวนการทำภาพพิมพ์ที่ตัว
แม่พิมพ์มีผิวเรียบแบน-ราบ รูปภาพที่ต้องการจะเกิดขึ้นจากการ
เขียนหรือวาดระบายด้วยวัสดุท่ีมีส่วนผสมของไขลงบนแม่พิมพ์จะ
เป็นหินปูนหรือเพลทอลูมินั่ม หลักการของการพิมพ์คือการอาศัย
หลักการความไม่เข้ากันระหว่างน้ำและน้ำมัน คือ ในการพิมพ์
โดยเฉพาะก่อนการกล้ิงหมึกจะต้องใช้น้ำหล่อเล้ียงผิวของแม่พิมพ์
ให้ชุ ่มชื ้นก่อน เมื่อเวลาที่กลิ ้งหมึกผ่านไขหมึกจะติดลงเฉพาะ
บริเวณไขเท่านั้น จากนั้นนำกระดาษมาปิดทับบนแม่พิมพ์และรีด
กดให้หมึกติดลงบนกระดาษเกิดเป็นรูปภาพตามท่ีต้องการ 

 
Aluminum Plate แผ่นอลูมินั่มเป็นวัสดุที่ใช้ทำแม่พิมพ์ภาพพิมพ์หิน มีลักษณะบาง

และเบามีพื้นผิวที่หยาบเพื่อช่วยทำให้วัสดุไขเกาะติดดีขึ้น 
 
Tusche  เป็นหมึกไขที่สามารถผสมกับน้ำหรือน้ำมันชนิดต่าง ๆ เพื่อให้เกิด

ลักษณะพื้นผิวต่าง ๆ ตามต้องการ 
 
Texture  พื้นผิวที่เกิดจากการเขียนด้วยวัสดุประเภทไขทั้งแบบเปียกและ

แบบแห้งในรูปแบบต่าง ๆ  เพื่อให้เกิดลวดลาย หรือสร้างเป็นภาพ
ลวงตาในลักษณะของพื้นผิวที่สามารถสัมผัสได้ 

 
Gum Arabic  กาวกระถิน เป็นวัสดุสำคัญที่ใช้ในกระบวนการภาพพิมพ์หิน เช่น 

ใช้กั้นกำหนดขอบเขตพื้นที่ของภาพ การกัดกดและการเคลือบผิว
แม่พิมพ์ เป็นต้น เป็นวัสดุที่มีส่วนผสมของเกลือโพแทสเซียมและ
เกลือแมกรีเซียม 

 
Idealistic Surrealism เป็นรูปแบบของการจินตนาการในแบบเหนือจริงเชิงอุดมคติหรือ

ใช้เพียงคำว่าเหนือจริง (Surrealism) คำเดียวเพราะ Surrealist 
ทำให้การนำเสนอผลงานแตกต่างกันหรือแรงบันดาลใจ จากจิตใต้
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สำนึกความฝันหรือความถวิลหาอดีต เช่น ผลงานของ  Marc 
Chagall 

 
Introvert  บุคลิกแบบเก็บตัว คนที่มีบุคลิกเช่นนี้มักจมอยู่กับความคิดและ

ความรู้สึกของตัวเอง รวมถึงรู้สึกสบายใจเมื่อได้อยู่ตามลำพัง 
 
Extrovert  บุคลิกแบบชอบเข้าสังคม คนท่ีมีบุคลิกเช่นนี้มักชอบพูดคุยสังสรรค์

กับเพื่อนรวมถึงรู ้สึกสบายใจและผ่อนคลายเมื่อได้ทำกิจกรรม
ร่วมกับผู้อื่น หรือได้อยู่ท่ามกลางผู้คน  

 
Registration mark เครื่องหมาย ที - บาร์  (T - I) เป็นเครื่องหมายท่ีช่วยกำกับท่ีการ

วางกระดาษลงบนแม่พิมพ ์
 
Scraper Bar  ไม้ครูด หรือสามารถเรียกได้ว่า “บาร์” เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญของ

ท่านพิมพ์ภาพพิมพ์หินซึ่งมีหน้าท่ีช่วยกดรีดหมึกจากแม่พิมพ์ให้ติด
ลงบนกระดาษ 

 
Personality Psychology การศึกษาเกี่ยวกับสภาวะทางจิต ที่ช่วยให้เข้าใจตนเองและผู้อื่น 

รวมทั้งความเป็นไปของสังคมและสัมพันธภาพระหว่างบุคคล 
 
Conscious  จิตสำนึก เปรียบได้เหมือน สติ ที่เราสามารถฝึกฝน กำหนดและ

ควบคุมได้จะทำงานตอนที่เราตื่นอยู่ เปรียบเหมือน สติที ่คอย
กำกับจิตใจหรือเป็นตัวบังคับทิศทาง ควบคุมการดำเนินชีวิต และ
ควบคุมการทำงานของจิตใต้สำนึกบางส่วน 

 
Unconscious จิตใต้สำนึก คืออารมณ์หรือตัวตนดิบในใจ เป็นส่วนที่ไม่สามารถ

ควบคุมได้ทั้งหมด หากปราศจากจิตสำนึกการตอบสนองทางดา้น
อารมณ์ของเขาก็จะแตกต่างกันไปตามแต่ประสบการณ์ 
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บทที่ 2 

ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการสร้างสรรค์ 

 
ในการสร้างสรรค์ผลงานข้าพเจ้าได้แรงบันดาลใจ และได้รับอิทธิพลในการสร้างสรรค์ผลงาน

จากข้อมูลต่าง ๆ ทั้งจากสิ่งแวดล้อม บุคคลรอบข้าง เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น เป็นตัวแปรที่กระตุ ้นการ

แสดงออกทางอารมณ์ในด้านลบของจิตใจและความทรงจําของข้าพเจ้า ความรู้สึกที่ขุ่นมัวเคร่งเครียด 

ในสภาวะที่จิตใต้สำนึกมีแรงผลักดันให้แสดงพฤติกรรมให้สอดคล้องกับบุคลิกแบบเก็บตัว (Introvert) 

ออกมา ล้วนเป็นแรงบันดาลใจและข้อมูลในการสร้างสรรค์ผลงาน จะเห็นได้ว่ามนุษย์มักแสดงสภาวะ

อารมณ์ภายในของตนเอง เพื่อต้องการส่ือสารกับกับคนรอบข้างเสมอ เป็นกระบวนการท่ีจะถ่ายทอด 

แสดงออก และปลดปล่อยอารมณ์ความรู้สึกท่ีเป็นเรื่องราวจากประสบการณ์เพื่อส่ือสารให้ผู้อื่นได้รับรู้ 

การแสดงออกทางอารมณ์จากบุคคลหนึ่งสู่อีกบุคคลหนึ่งนี้เอง อาจสร้างความเจ็บปวดต่อกัน ดังนั้น

ความรู้สึกที่ตกค้างอยู่ภายในจิตใจส่งผลต่อจิตใต้สำนึก ทำให้ไม่สามารถที่จะกลับมามีปฏิสัมพันธ์กับ

บุคคลอื่นได้อย่างปกติ เพื่อทำความเข้าใจหลักเหตุผลต่าง ๆ จึงได้ทำการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับแนวคิด

ของนักจิตวิทยาที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพแบบเก็บตัว ปัจจัยที่ส่งผลต่อบุคลิกภาพ อีกทั้งยัง

ศึกษาจากผลงานศิลปกรรมในลักทธิเหนือจริง และผลงานจากศิลปินที่มีความน่าสนใจ มีความ

สอดคล้องกับรูปแบบและแนวความคิด โดยนัยนี้สามารถตีความวิเคราะห์สาระประเด็นชุดข้อมูล

เรื่องราวเนื้อหา (ความหมาย ความคิด) รูปแบบและเทคนิควิธีการหรืออยู่บนพื้นฐานอันมีนัยเป็นบริบท

แห่งศิลปะร่วมสมัยระบบปัจเจกและอยู่ภายใต้วิธีวิทยาของการวิจัยสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ ซึ่งแตก

ประเด็นออกไปอิทธิพลด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

 
อิทธิพลด้านเนือ้หา 

อิทธิพลจากทฤษฎีจิตวิทยา 

ทฤษฎีจิตวิทยาบุคลิกภาพ (Personality Psychology) เป็นการศึกษาเกี่ยวกับสภาวะทาง

จิต สังคมและบุคคลที่ช่วยให้เข้าใจตนเองและผู้อื่น รวมทั้งความเป็นไปของสังคมและสัมพันธภาพ

ระหว่างบุคคล เพื่อนำไปปรับใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวันให้มีความสุขและสร้างสังคมท่ี

สมานฉันท์ ชุดข้อมูลความรู้จากบทความของนักจิตวิทยาแครอล ดเว็ค (Carol Dweck) เสนอว่า   

บุคลิกภาพของคนเรานั้นพัฒนาไปตามความต้องการขั้นพื้นฐาน 3 ประการ ที่เราทุกคนต้องมี คือ 

ความต้องการท่ีจะคาดการส่ิงท่ีจะเกิดขึ้น, ความต้องการท่ีจะได้ทำตามส่ิงท่ีตนเองต้องการและความ

ต้องการท่ีจะเป็นท่ียอมรับจากผู้อื่น   (Caniëls, Semeijn and Renders, 2018) ซึ่งเมื่อความต้องการ
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ขึ้นพื้นฐานเหล่านี้รวมกันจะเกิดเป็นความต้องการใหม่ขึ ้นมาอีกเรื ่อย ๆ  โดยตั้งแต่แรกเกิด มนุษย์

พร้อมที่จะตอบสนองความต้องการและเรียนรู้ที่จะจัดการกับความต้องการเหล่านั้น เมื่อโตขึ้นจึงเริ่ม

สร้างความเชื่อเกี่ยวกับโลกของพวกเขาและบทบาทของพวกเขาในสิ่งนั้น บุคลิกภาพของมนุษย์จึงมี

ความแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ประกอบด้วยส่วนภายนอกคือ ส่วนที่มองเห็นชัดเจน และส่วน

ภายในคือ ส่วนที่มองเห็นได้ยาก ซึ่งส่วนที่มองไม่เห็นของบุคลิกภาพประกอบจึงด้วยความต้องการ 

สติปัญญา ลักษณะอารมณ์ประจำตัว ค่านิยม ความสนใจและประสบการณ์ท่ีส่ังสมมา เป็นต้น ซึ่งเป็น

บุคลิกภาพพื้นฐานของแต่ละบุคคลและขับเคลื่อนนำทางส่วนท่ีมองเห็นได้ นั่นก็คือ รูปร่างหน้าตา 

กิริยามารยาท การแต่งตัวและวิธีการพูด เป็นต้น กล่าวคือเป็นส่ิงท่ีผู้คนสามารถพบเห็นและจับต้องได้   

เมื่อทั้งสองส่วนถูกหล่อหลอมและผสมผสานด้วยการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมรอบตัว หรือเรียนรู้วิธีการ

ปรับตัวของแต่ละบุคคลผ่านประสบการณ์ในอดีต ซึ่งมีผลต่อบุคลิกภาพและพฤติกรรมทั้งในปัจจบุัน

และอนาคต  (ศรีเรือน แก้วกังวาล, 2554) ซึ ่งนัยเหล่านี้สามารถแบ่งได้เป็นสองกลุ่มหลัก ๆ ตาม

บุคลิกภาพ นั่นก็คือ บุคลิกภาพแบบเก็บตัว (Introvert) และบุคลิกภาพแบบชอบเข้าสังคม (Extravert) 

บุคลิกภาพเหล่านี้มีความเช่ือมโยงและสอดคล้องกันอยู่ในสังคม อีกท้ังยังมีความแตกต่างกัน

ทางการแสดงออกและการรับรู้ของอารมณ์ความรู้สึกเป็นอย่างมาก เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน

ในสังคมได้ดีขึ้น จึงควรเรียนรู้ทำความเข้าใจในพื้นฐานของแต่ละบุคลิกภาพ เพื่อช่วยในการปรับตัว

และสามารถเลือกวิธีการปฏิบัติกับคนรอบข้างที่มีบุคลิกภาพแตกต่างกันได้ โดยเฉพาะในยุคสมัยท่ี

มนุษย์มักให้ความสนใจกับส่ิงภายนอกตน จนลืมตัวตนของตนเองและของผู้อื่น ทำให้เกิดความสับสน

วุ่นวายภายในตัวเอง กอปรทั้งยังขาดความเข้าใจและเห็นใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน จนมีปัญหาด้าน

บุคลิกภาพ ด้านความสัมพันธ์กับตนเองกับผู้อื่น และสุขภาพจิตต้ังแต่ระดับน้อยจนถึงมาก   บุคลิกท้ัง

สองแบบนี้ไม่ได้กำหนดบุคคลว่าดีหรือแย่ แต่เป็นสิ่งที่บอกว่ามีความต้องการและมีแนวโน้มของการ

กระทำท่ีเอนเอียงไปในทิศทางใด การท่ีสามารถรู้ว่าตัวเองต้องการส่ิงใดจะยิ่งทำให้ใช้ชีวิตได้ถูกบุคลิก

ได้มากขึ้น และสามารถรับรู้ได้ว่าส่ิงใดเป็นส่ิงท่ีสำคัญสำหรับตนเองได้ดียิ่งขึ้นด้วย ส่ิงหนึ่งท่ีจำเป็นมาก

ก็คือ ต้องรักษาสมดุลระหว่างเวลาที่ใช้อยู่กับตัวเองและเวลาที่ใช้อยู่กับคนอื่น เพื่อให้การใช้เวลาท้ัง

สองแบบนี้ได้อย่างมีคุณภาพ   (Sylvia Loehken, 2019)  บุคลิกภาพของมนุษย์ไม่ว่าด้านใดเป็นส่ิงท่ี

ไม่ตายตัวเปล่ียนแปลงไปตามเวลา การเรียนรู้ และส่ิงแวดล้อมท้ังทางสังคมและวัตถุ บุคลิกภาพของ

แต่ละบุคคลนั้นมีทั้งส่วนที่เป็นลักษณะผิวเผินและส่วนที่เป็นนิสัยที่แท้จริง ซึ ่งส่วนนั้นอาจจะถูก

บุคลิกภาพแบบอื่นซ่อนเร้นหรือถูกปิดบังอำพรางโดยที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ได้ ตัวอย่างเช่น บุคคลที่มี

บุคลิกแบบเก็บตัวเมื่อต้องอยู่ในสถานการณ์ท่ีจำเป็น หรืออยู่ในหน้าท่ีท่ีจำเป็นต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคน
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หมู่มากก็สามารถปรับตัวให้เข้ากับช่วงเวลาเหล่านั้นได้ ดังนั้นบุคลิกภาพของบุคคลมีท้ังส่วนท่ีมีร่วมกัน

อันเป็นลักษณะสากลของมนุษยชาติ และมีส่วนซึ่งเป็นลักษณะท่ีเรียกกันว่าบุคลิกเฉพาะตัว 

 

แนวคิดของซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) 

ซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) (ค.ศ.1856-1939) เป็นผู้นำแนวคิดจิตวิเคราะห์แบบ

คลาสสิกหรือ ทฤษฎีจิตวิเคราะห์มีชื ่อเรียกว่า Freudian Psychoanalysis เป็นทฤษฎีที ่มีความ

เหมาะสมกับบุคคลบางบุคลิกลักษณะและในบางวัฒนธรรม ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ริเริ่มศึกษา

พฤติกรรมและบุคลิกภาพของมนุษย์โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์  และยังเป็นรู้ที่ริเริ่มให้ความสนใจ

เกี่ยวกับจิตใต้สำนึกด้วย 

จิตใต้สำนึก (Unconscious) 

กล่าวไว้ว ่าขั ้นของจิตสำนึกแบ่งออกเป็น  3 ระดับ คือ 1. ภาวะมีสติเต็มที ่ (จิตสำนึก 

(Conscious)) รู้ว่าตนเองเป็นใคร กำลังทำส่ิงใดอยู่ กำลังจะทำอะไร ต้องการอะไร รู้สึกอะไร เป็นส่ิงท่ี

ควบคุมการแสดงพฤติกรรมให้เป็นไปตามท่ีเห็นว่าถูกต้องสมควรผ่านการคิดไตร่ตรองไว้อย่างถี่ถ้วน 2. 

ภาวะกึ่งสำนึก (Pre-Conscious) อยู่กึ ่งกลางระหว่างความสำนึกรู ้กับความไม่สำนึกรู ้ต่าง ๆ เป็น

สภาวะอาจท่ีจะไม่รู้ตัวในช่วงขณะหนึ่ง เช่น ฮัมเพลงโดยท่ีไม่รู้ตัว การกระทำส่ิงใดส่ิงหนึ่งโดยท่ีไม่ได้

ตั ้งใจ และประสบการณ์ที่ถูกเก็บไว้ในรูปแบบของความทรงจำ  3. สภาวะไม่สำนึกรู ้ (จิตใต้สำนึก 

(Unconscious) ส่วนที่ใหญ่ที่สุดของจิตมนุษย์ เป็นส่วนที่เราไม่สามารถควบคุมได้ถูกหล่อหลอมมา

จากประสบการณ์ในอดีตหรือสถานการณ์ในปัจจุบันที่สะสมเพื่อรอการแสดงตัวออกมา บางเหตุการณ์

อาจเป็นส่ิงท่ีฝังใจในอดีตถึงแม้จะเหมือนลืมไปแล้ว แต่ความเป็นจริงยังคงฝ่ังติดอยู่ในจิตใต้สำนึกไม่ได้

หายไปไหน อาจจะแสดงออกมาในรูปแบบของความฝัน ฟรอยด์ เปรียบเทียบเพื่อให้เห็นภาพว่าจิตใจ

มนุษย์มีสภาพคล้ายภูเขาน้ำแข็งท่ีลอยอยู่ในมหาสมุทร มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นท่ีจะลอยอยู่เหนือผิวน้ำ 

แต่ยังปรากฏฐานของภูเขาน้ำแข็งเป็นส่วนมากที่ยังคงอยู่ใต้ผิวน้ำ ดังนั้นจิตสำนึกก็เหมือนส่วนที่อยู่

เหนือผิวน้ำ ส่วนที่อยู่ใต้ผิวน้ำก็เหมือนจิตใต้สำนึก จิตระดับใต้สำนึกนี้มีองค์ประกอบอยู่หลากหลาย

ประเภท เช่น อารมณ์ท่ีถูกเก็บกด, ความรู้สึกนึกคิด, ความฝัน, ความทรงจำ ฯลฯ  

การท่ีฟรอยด์เปรียบให้   จิตสำนึกและจิตกึ่งสำนึกเป็นเพียงส่วนน้อยนิดของภูเขาน้ำแข็งนั้น 

เนื่องจากมนุษย์ใช้สองส่วนนี้ในการดำรงชีวิตประจำวันเพียงแค่ 8% เท่านั้น ส่วนอีก 92% ท่ีเหลือนั้น

ก็คือ ถูกขับเคล่ือนจากการทำงานของจิตใต้สำนึกท้ังหมด   (ThaiHypnosis, 2564) ทำให้พลังของจิต

ใต้สำนึกมีอิทธิพลเหนือจิตสำนึกรวมไปถึงยังกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมที่ไร้เหตุผลและผิดปกติใน
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ลักษณะต่าง ๆ การที่จะทำให้เห็นภาพความจริงทั้งหมดได้นั้น จึงต้องสำรวจอย่างรอบด้านด้วยการ

มองลึกลงไปในพฤติกรรมและยังต้องพิจารณาถึงความรู้สึกทางด้านอื่น ๆ อีกด้วย เช่น ทัศนคติ 

ความรู้สึกที่มีข้อจำกัดบางอย่าง ทั้งความรู้สึกทางกายหรือแม้กระทั่งความรู้สึกทางใจและพฤติกรรม

บางอย่างถูกกระตุ้นโดยจิตสำนึกแต่เพียงอย่างเดียว เช่น การพูดอย่างระมัดระวัง แต่ส่วนมากจิตท้ัง

สองส่วนนี้จะปะปนกันอยู่เสมอ ทำให้บางครั้งเผลอพูด คิด ทำไปก่อนแล้ว ถึงจะระลึกได้ว่าควรหรือไม่

ควร แต่ถึงอย่างนั้นพฤติกรรมบางประเภทก็ถูกกระตุ้นโดยจิตใต้สำนึกเพียงอย่างเดียว เช่น ความฝัน 

การพล้ังปากพูด หรือการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดโดยไม่รู้ตัว  

ดังนั้นจึงอธิบายหรือทำความเข้าใจได้ว่า ภูเขาน้ำแข็ง 1 ลูกนั้น เปรียบเสมือนคน 1 คน คน

แต่ละคนแตกต่างกันเพราะจิตสำนึกและจิตใต้สำนึก คนแต่ละคนจึงมีบุคลิกภาพท่ีไม่เหมือนกัน ซึ่งนัย

ของสาระแนวความคิดดังกล่าวเป็นแนวคิดหลักสำคัญที่นำมาใช้ในการสร้างสรรค์ให้ก่อเกิดเป็ น

รูปแบบของผลงานชุดวิทยานิพนธ์ โดยการตีความวิเคราะห์จิตใต้สำนึกในรูปแบบของตนเองให้

สะท้อนความคิดและความรู้สึกที่เกิดขึ้นในช่วงเหตุการณ์หรือประสบการณ์ในขณะนั้น จากรูปแบบ

นามธรรมให้กลับกลายเป็นรูปธรรม ด้วยกลวิธีเชิงเครื่องมือทางทัศนศิลป์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์  

 

แนวคิดของซิลเวีย โลเคน (Sylvia Loehken) 

บุคลิกแบบเก็บตัว (Introvert) 

ซิลเวีย โลเคน (Sylvia Loehken) (1965-ปัจจุบัน) ชาวเยอรมัน   เป็นนักพูดและผู้ให้

คำปรึกษาด้านการทำงานร่วมกันระหว่างคนชอบเข้าสังคมและคนเก็บตัว จบการศึกษาระดับปริญญา

เอกด้านภาษาศาสตร์และการสื่อสาร ทั้งยังทำงานร่วมกับบริษัทและมหาลัยชั้นนำหลายแห่งในยุโรป 

ซึ่งลักษณะนิสัยเดิมเธอเป็นคนเก็บตัวและกลัวการพูดในท่ีสาธารณะเป็นอย่างมาก แต่ในปี 2012 เธอ

ได้รับรางวัล “นักพูดแห่งปี” ในประเทศเยอรมนี   (Sylvia Loehken, 2019) โลเคนเขียนหนังสือ

หลายเล่มที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับบุคลิกแบบเก็บตัว โดยหนังสือที่สร้างชื่อให้เธออย่างมากเล่มหนึ่งคือ 

Quiet Impact  

มนุษย์สามารถแบ่งได้สองกลุ่มตามบุคลิกภาพนั้นคือ คนเก็บตัวและคนชอบเข้าสังคม ขึ้นอยู่

กับปัจจัยหลัก ๆ 4 ประการ   (Sylvia Loehken, 2019) ปัจจัยแรกติดตัวมาต้ังแต่เกิด คือ มีแนวโน้ม

ท่ีจะเป็นบุคลิกใดบุคลิกหนึ่งและพ่วงด้วยนิสัย หรือความต้องการท่ีหล่อหลอมมาเป็นตัวเรา โดยแต่ละ

บุคลิกจะสามารถสังเกตได้ตั้งแต่เด็ก ปัจจัยที่สองมักขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ด้วยเพราะมนุษย์เรา

สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้ สามารถปรับความคิดและการกระทำให้เข้ากับ



  13 

สถานการณ์หนึ่ง ๆ รวมไปถึงสามารถเลือกได้ว่าจะปฏิบัติตัวอย่างไรในทุกช่วงเวลาของชีวิต ปัจจัยท่ี

สาม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมท่ีอยู่รอบตัวเราสามารถบังคับให้เราต้องปรับตัวไปในทิศทางของบุคลิก

แบบเก็บตัวหรือแบบชอบเข้าสังคมได้ ตัวอย่างเช่น   ประเทศญี่ปุ่นมองว่าการอยู่เงียบเงียบอยู่กับ

ความคิดเพียงลำพังเป็นสิ่งที ่สำคัญจนถือเป็นเรื ่องปกติ ซึ ่งต่างจากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ ่งมี

วัฒนธรรมที่ชอบเข้าสังคมการเก็บตัวในประเทศนี้จึงต้องพยายามอย่างหนักเพื่อปรับตัวให้เข้ากับ

สภาพแวดล้อมและการทำตัวเป็นคนชอบเข้าสังคมมากกว่าท่ีจะต้องทำในเวลาท่ีอยู่ในประเทศญี่ปุ่นซึ่ง

มีวัฒนธรรมเป็นมิตรต่อคนเก็บตัว   (Sylvia Loehken, 2019) ปัจจัยที่ ส่ี ด้านเวลา มนุษย์เรามี

ความคิดและมีวิสัยทัศน์ท่ีเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา เมื่อผู้คนอายุมากขึ้นย่อมมีแนวโน้มจะเข้าใกล้

จุดกึ่งกลางระหว่างการเป็นคนเก็บตัวและคนชอบเข้าสังคมมากขึ้น  แม้บุคลิกภาพแบบเก็บตัวและ

บุคลิกภาพแบบชอบเข้าสังคมจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ วัฒนธรรม หรือแม้แต่กระท่ังอายุ แต่ทว่ามันก็

ยังเป็นบุคลิกภาพท่ีค่อนข้างคงเส้นคงวา  

เหนือสิ่งอื่นใดสิ่งที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดของ 2 บุคลิกภาพนี้ก็คือ การฟื้นฟูสภาพจิตใจ

หรือความรู้สึกของตนเองหลังจากมีความเครียด หรือมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น บุคลิกแบบเก็บตัวจะเติม

พลังงานให้ตนเองเพียงลำพังโดยหลีกเล่ียงท่ีท่ีมีส่ิงเร้าและลดการพูดคุยให้น้อยท่ีสุด สำหรับคนเก็บตัว

สิ่งเร้าที่มากเกินไปจะทำให้สูญเสียพลังงานมาก ทำให้พวกเขาปลีกตัวออกมาจากสภาวะเหล่านี้หรือ

กิจกรรมใด ๆ ในระหว่างนั้น เนื่องจากพวกเขาจะต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูหรือเติมพลังนานกว่าคนปกติ 

จะเห็นได้ว่าสำหรับคนเก็บตัวแล้วการได้อยู่ตามลำพังเป็นส่ิงท่ีขาดไม่ได้ หลังจากผ่านความเครียดและ

การเข้าสังคม พวกเขารับรู้ต่อส่ิงเร้าภายนอกได้มากกว่าคนชอบเข้าสังคม โดยจะตอบสนองต่อส่ิงเร้า

จากโลกรอบตัวได้ไวกว่า ตื่นตัวเกินเหตุง่ายกว่า   การที่ได้อยู่ตามลำพังเป็นระยะ ๆ เพื่อประมวลส่ิง

ต่าง ๆ ที่พบเจอ และฟื้นฟูพลังงาน ด้วยวิธีนี้จะสามารถหลีกเลี่ยงการตื่นตัวเกินเหตุ ความเหนื่อยล้า 

และการอยากหนีกลางคันระหว่างการสนทนา ความต้องการท่ีจะอยู่ตามลำพังไม่ใช่การต่อต้านสังคม

อย่างท่ีถูกกล่าวหาในทางตรงกันข้ามคนเก็บตัวอยากจะเข้าใจส่ิงท่ีเกิดขึ้นรอบตัวให้ถูกต้องพวกเขาจึง

จำเป็นต้องย่อยมันให้ละเอียด เนื่องจากสิ่งต่าง ๆ ที่เข้ามากระทบต่อความรู้สึกหรือความคิดของคน

เก็บตัวจะมากกว่าคนชอบเข้าสังคม   (Sylvia Loehken, 2019) การปลีกตัวของคนเหล่านี ้คือ 

ช่วงเวลาท่ีเขาจัดหา “ปลีกวิเวก” ให้กับตนเอง เพื่อให้เขาได้อยู่ตามลำพังอย่างแท้จริง 
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อิทธิพลด้านรูปแบบทางศิลปกรรมจากศิลปิน 

ศิลปะลัทธิเหนือจริง (Surrealism) เกิดขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 20 ประเทศฝรั่งเศส 

ศิลปะลัทธิเหนือจริงนี้เป็นศิลปะรูปแบบหนึ่งท่ีแยกตัวออกมาจากศิลปะลัทธิดาดา (Dada) ในช่วงต้น

คริสต์ศตวรรษที่ 20 โดย อ็องเดร เบรอตง (Andre Breton) โดยศิลปะในลัทธินี้จะให้ความสำคัญต่

ทฤษฎี "จิตไร้สำนึก" ของ ซิกมันด์ ฟรอยด์  (Sigmund Freud) และนำวิธี "การเชื่อมโยงเสรี" (Free 

Association) เข้ามาใช้กับงานศิลปะโดยท่ีไม่ต้องสนใจเรื่องเหตุผลหรือตรรกะความเป็นจริงใดบนโลก

ทั้งสิ้น ซึ่งเป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในสิ่งที่อยู่นอกเหนือโลกทางกายภาพ จุดเด่นของผลงานจะ

มุ่งเน้นไปท่ี "ความเพ้อฝันท่ีเหนือความเป็นจริง" โดยได้หยิบยกเอา "ความบังเอิญ" (Chance) มาเป็น

ส่วนหนึ่งในการสร้างผลงาน ด้วยแนวคิดท่ีว่า "ทุกสรรพส่ิงท่ีได้มาพบกันด้วยความบังเอิญจะก่อให้เกิด

ความหมายบางอย่าง แม้ส่ิงต่าง ๆ เหล่านั้นไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรต่อกันเลย"  ส่ิงท่ีทำให้ศิลปินกลุ่ม

นี้แยกตัวออกมาเพื่อสร้างค่านิยมใหม่เนื่องจากพวกเขาต่อต้านการคิดแบบวิทยาศาสตร์ การหาเหตุผล 

หรือปรัชญาแนวปฏิฐานนิยม เพราะเหตุท่ีว่าเหล่านี้เป็นส่ิงท่ีไม่สำคัญ และไม่สามารถแก้ไขปัญหาหรือ

เปลี่ยนแปลงโลกและมนุษย์จากสิ่งที่กำลังเผชิญอยู่ได้   จุดประสงค์ของความคิดสร้างสรรค์คือการ

ปลดล็อคจิตใต้สำนึก ปลดปล่อยความคิด และประสบการณ์ของมนุษย์จากการท่ีต้องอยู่ในกรอบของ

การใช้เหตุผล พวกเขาเช่ือว่าสงครามเป็นผลมาจากระบบความคิดในจิตสำนึกท่ีเป็นใหญ่เหนือมนุษย์ 

จึงได้เริ่มสำรวจเส้นทางใหม่ต่อจากที่ดาด้าได้เริ่มต้นไว้ ซึ่งเซอร์เรียลพบว่าสิ่งนั้นอยู่ในห้วงแห่งความ

ฝันภายใต้จิตสำนึก   (Arkat Vinyapiroath, 2564)  

 ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจเชิงอิทธิพลมาจากหลักความคิดในการนำเสนองานของศิลปะลัทธิ
เหนือจริง ที่สร้างรูปแบบของผลงานให้ดูขัดแย้งกับความเป็นจริง เพื่อกระตุ้นเร้าให้ผู ้ชมเกิดการ
จินตนาการตามหรือต่อยอดความรู้สึกท่ีแปลกใหม่ท่ีสัมพันธ์กับจิตใต้สำนึก ความฝันหรือความถวิลหา 
รวมทั้งไม่คำนึงถึงตรรกะเหตุผล ซึ่งโดยนัยนี้จึงเจตนาเลือกใช้สัญลักษณ์ที่ดูไม่เข้ากันมาประกอบให้
ผสมผสานกลมกลืนรวมไปถึงเพื่อให้ผลงานมีความเชื่อมโยงกับความรู้สึกที่สอดคล้องกับเจตนาของ
แนวความคิดด้วย 
 

ไมล์ จอห์นสตัน (Miles Johnston) 

ไมล์ จอห์นสตัน เกิดในปี 1993 ท่ีสหราชอาณาจักร เป็นจิตรกรชาวอังกฤษ ในช่วงวัยเด็กเขา
ต้องไปอาศัยที่ประเทศบรูไน เมืองบอร์เนียว ซึ่งการย้ายถิ่นฐานในครั้งนี้เป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบสำคัญ
ต่อตัวจอห์นสตัน ประกอบกับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงทำให้เขาตระหนักได้ว่าภายใน
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ลึก ๆ ของเขานั้นได้เปลี่ยนไปแล้ว หลังจากนี้จะไม่มีคำว่า 'ปกติ' อีกแล้ว เมื่อมองย้อนกลับไปไมล์
มักจะสนใจในสิ่งใดก็ตามที่ช่วยเปลี่ยนการรับรู ้ของเขาที่มีต่อโลก ไม่ว่าจะจากคณิตศาสตร์  ฟิสิกส์ 
ปรัชญา หรือศิลปะ จอห์นสตันอยากจะสร้างสรรค์โลกในรูปแบบของตนเอง โลกที่เขาค้นพบเป็นคน
แรกด้วยตัวเอง เขามักจะนำความรู้สึกท่ีมีต่อส่ิงรอบข้างแสดงออกมาให้เป็นรูปธรรมไม่ว่าจะเป็นความ
ศรัทธา ความกลัว ความแปลกประหลาดท่ีสามารถถ่ายทอดออกมาให้ผู้อื่นรับรู้ได้โดยง่ายมาสร้างเป็น
แรงบันดาลใจ หลังจากนั้นเขาจึงได้ย้ายกลับมาท่ีอังกฤษในช่วงวัยรุ่น และได้เข้ามหาวิทยาลัยทางด้าน
ศิลปะ Academy of Realist Art แห่งสวีเดนตอนอายุ 18 ปี ในขณะที่กำลังศึกษาอยู่เขาก็ได้ทำงาน
เป็นอาจารย์พิเศษไปด้วยในมหาวิทยาลัยเดียวกัน ในช่วงสองสามปีท่ีผ่านมาผลงานของจอห์นสตัน ได้
โพสลงในอินเตอร์เน็ตมีผู้ชมออนไลน์จำนวนมากและเริ ่มที่จะแสดงในระดับสากล รวมทั้งยังมีการ
แสดงเด่ียวเป็นครั้งแรกของเขาในนิวยอร์กท่ี Last Rites Gallery ในปี 2018 ผลงานส่วนใหญ่เป็นการ
วาดเส้นด้วยดินสอ แกรไฟต์และสีน้ำมัน บนระนาบ 2 มิติ โดยใช้ร่างกายของมนุษย์เป็นสื่อในการ
นำเสนอความรุนแรง ความแปลกประหลาดของความรู้สึกที่ลึกซึ้งที่มาจากประสบการณ์ของมนุษย์ 
โดยสร้างความผิดเพี้ยนและการเปลี่ยนแปลงของรูปทรงมนุษย์ เพื่อเป็นตัวแทนประสบการณ์ของ
สภาวะภายในของเราในช่วงเวลาสำคัญในชีวิตของเรา แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่การสร้างสรรค์ผลงานใน
รูปแบบที่เหมือนจริงตามปกติ เขาได้แสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติของงานศิลปะในรูปแบบเหนือจริงท่ี
สามารถถ่ายทอดความเป็นนามธรรม เพื่อเป้าหมายในการสร้างผลงานประหนึ่งเป็นภาพสะท้อนเชิง
รูปธรรมทางอารมณ์ท่ีลึกซึ้ง  

กล่าวคืออิทธิพลด้านรูปแบบทางศิลปกรรมจาก ไมล์ จอห์นสตันเป็นผลงานของศิลปินอีกคน

หนึ่งท่ีมีการนำรูปทรงของมนุษย์มาใช้ส่ือสัญลักษณ์เนื้อหาความหมายทางด้านนามธรรมท่ีซึ่งส่วนใหญ่

ศิลปินมักหยิบยกเอารูปทรงของหญิงสาวมาใช้เป็นส่วนร่วมสำคัญในการสร้างสรรค์ โดยส่ิงท่ีน่าสนใจ

หลักในผลงานของศิลปินย่อมคือ การถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกผ่านความผิดปกติรูปทรงของมนุษย์ 

ซึ่งถือเป็นการสื่อสัญลักษณ์เชิงกลวิธีท่ีสามารถแสดงออกทางความคิดของตนเองให้ผู ้อื ่นรับรู ้และ

เข้าใจได้โดยง่าย ศิลปินนำเสนออารมณ์ความรู้สึกและทัศนะคติของตนท่ีมีต่อเรื่องราวท่ีเกิดขึ้นรวมถึง

ส่ิงรอบข้าง ผนวกเข้ากับรูปแบบท่ีมีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจึงทำให้ผลงานมีความน่าสนใจเป็นอย่าง

มาก โดยเฉพาะการใช้พื้นท่ีเฉพาะหรือพื้นท่ีสมมติอันโดดเด่ียวให้ปรากฏขึ้นในผลงาน รวมท้ังได้สร้าง

สภาวะแวดล้อมใหม่หรือสถานที่ให้มีส่วนช่วยสนับสนุนแนวความคิดให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อ

ขับเน้นอารมณ์ความรู้สึกถึงความอ้างว้าง หากทว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผลงานชุดวิทยานิพนธ์ จะเห็น

ได้ว่ารูปแบบผลงานของจอห์นสตันนั้นได้ให้อิทธิพลอย่างมากกับข้าพเจ้า โดยเฉพาะในด้าน การ

แสดงออกทางรูปทรงหลักที่ให้ความหมายอย่างตรงไปตรงมาในแบบที่โดดเด่น และลดหลั่นระดับ

ความสำคัญของรูปทรงรอง รวมไปถึงการสื่อผ่านภาษาของศิลปะต่าง ๆ เช่น เส้น น้ำหนัก สี พื้นผิว 
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เป็นต้น ซึ ่งเป็นการแสดงออกทางทัศนธาตุที ่มีความหมายใกล้เคียงกัน สอดคล้องกับเจตนาของ

แนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานท่ีอาศัยใช้อารมณ์ความรู้สึก เป็นนัยแห่งภาษาท่ีส่ือแทนถึงความ

ผิดปกติในจิตใจของตนเองอันเป็นแรงขับเคล่ือนในการถ่ายทอดผ่านรูปแบบ อันเป็นนัยแห่งการสร้าง

เอกภาพทางสุนทรียภาพหรือเป็นสัมฤทธิผลของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ผลงานของไมล์ จอห์นสตัน (Miles Johnston) 

เข้าถึงเมื่อ 22 มีนาคม 2565 

เข้าถึงได้จาก https://www.milesjohnstonart.com/2017/k0nt2np253 

nosw5hciq8xki8uidobt 

ช่ือผลงาน  Surrenderweb 

เทคนิค  วาดเส้นดินสอบนกระดาษ 

ปีท่ีสร้าง  ค.ศ. 2017  
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ภาพที่ 2 ผลงานของไมล์ จอห์นสตัน (Miles Johnston) 
เข้าถึงเมื่อ 22 มีนาคม 2565 

เข้าถึงได้จาก https://www.milesjohnstonart.com/2018/tdl0pqmsow 

f9q2j7qkfo8who1iwcaiki8uidobt 

ช่ือผลงาน  Countercurrent 

เทคนิค  วาดเส้นดินสอบนกระดาษ 

ปีท่ีสร้าง  ค.ศ. 2018  

 
มิโฮะ ฮิราโนะ (Miho Hirano) 

มิโฮะ ฮิราโนะ เป็นจิตรกรหญิงชาวญี่ปุ ่น จบการศึกษาด้านศิลปะจาก Musashino Art 
University เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนใน Kodaira ทางตะวันตกของโตเกียวในปี 2008 เธอเริ่มอาชีพ
การทำงานในไม่ช้าหลังจากสำเร็จการศึกษา ฮิราโนะเริ่มต้นจากการสร้างภาพเขียนฐานะของผู้ที่ช่ืน
ชอบมังงะและการ์ตูน ฮิราโนะมักสร้างสรรค์ผลงานจิตกรรมในรูปแบบการ์ตูนญี่ปุ่น ด้วยเทคนิคสนี้ำ
บนผืนผ้าใบบนระนาบ 2 มิติ ที ่มีความประณีตละเอียดอ่อนและนุ่มนวล กอปรกับรูปลักษณ์ของ
ผลงานเป็นการวาดภาพหญิงสาวสวยที่บอบบางแผงไว้ด้วยความมีเสน่ห์ ซึ่งรายละเอียดทางเรื่องราว
มักปรากฏใช้สภาพแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับธรรมชาติ โดยผสานกับการใช้รูปลักษณ์ของเส้นผมในแบบ
ท่ีเล่ือนไหลผ่านรูปทรงของกิ่งไม้ พุ่มดอกไม้ท่ีเต็มไปด้วย ปลาและสาหร่ายท่ีลอยอยู่ ผลงานแสดงออก



  18 

ถึงสุนทรียภาพแห่งความอ่อนเยาว์ผ่านงามผ่านจังหวะลีลาของเส้นผมและธรรมชาติบริบททางรูปทรง
ต่าง ๆ อันเป็นส่ือสัญลักษณ์ ซึ่งนัยของเส้นผมมีบทบาทสำคัญเชิงสัญญะในชีวิตของผู้หญิงทุกคนและ
เป็นส่ือกลางการแสดงออกในผลงานของศิลปินด้วย และนัยนี้เองท่ีเธอใช้มันเพื่อการส่ือถึงทัศนคติและ
การตีความทางอารมณ์ของผู้หญิงรวมไปถึงอัตตาของตัวเธอเองด้วย ซึ่งใช้ในรูปแบบลักษณะท่ีมีความ
เหนือจริงทำให้เห็นเจตนาของการแฝงนัยท่ีนอกเหนือไปจากความงามแล้วผลงานของเธอยังมีรูปแบบ
ความโดดเด่นในการนำเสนอผ่านการใช้สีที่มีความสดใสอันสอดคล้องเชื่อโยงกับรูปแบบของการ์ตูน 
แต่ทว่าแฝงไว้ด้วยความลึกลับท่ีน่าค้นหา กอปรกับยังได้รับแรงบันดาลใจส่วนหนึ่งจากความรักของแม่
ที ่มีต่อธรรมชาติ โดยการสังเกตเห็นแม่ของเธอในขณะที่ดูแลพืชพรรณไม้และสัตว์ ภาพแห่งรอย
ประทับความทรงจำเหล่านั้นส่งผลต่อรูปแบบของผลงานด้วย ซึ่งนัยนี้เธอยังคงเลือกใช้องค์ประกอบ
จากธรรมชาติเพราะต้องการเน้นความงามของพืชพรรณและสิ่งมีชีวิต เนื่องจากฮิราโนะรู้สึกถึงความ
เชื่อมโยงกันของทั้งมนุษย์ สัตว์และพืช ที่ต้องอาศัยระยะเวลาในการบ่มเพาะความดีงามและการ
เติบโตที่งดงามรวมไปถึงประสบการณ์ในแต่ละวันที่ไม่แตกต่างกัน สาระสำคัญนี้ถูกถ่ายทอดโดยการ
อาศัยใช้รูปทรงของคนและสิ่งมีชีวิตที่มีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับตัวศิลปิน ผนวกกับเพื่อแสดง
สภาวะของผู้หญิงที่ประณีตงดงามระคนผสานไว้ด้วยความซับซ้อนและลึกซึ้งทางความคิดในประเด็น
สาระของความรักและความผูกพัน ฮิราโนะยังคงทำงานในลักษณะนี้ต่อไปแม้ว่าเธอจะไม่ได้พักอาศัย
อยู่ในบริบทแห่งสถานท่ีท่ีโอบล้อมเต็มไปด้วยธรรมชาติแล้วก็ตาม 

รูปแบบการแสดงออกซึ ่งผลงานของฮิราโนะมีความน่าสนใจเป็นของการใช้อย่างมาก 
โดยเฉพาะการนำรูปทรงของหญิงสาวมาสร้างสรรค์ด้วยกลวิธีของการเปลี่ยนแปลงลักษณะทาง
กายภาพ คือ กลวิธีส่วนของมวลรูปเส้นผม เพื่อส่ือสารสาระถ่ายทอดแง่มุมและทัศนะคติของตัวศิลปิน 
รวมทั้งยังเน้นการแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกภายในจิตใจผ่านสีหน้า ท่าทางและแววตาอันไร้
เดียงสาที่สามารถสื่อความหมายทางนามธรรมสะท้อนเรื ่องราวเนื้อหาตามที่ศิลปินต้องก ารได้ 
ผสมผสานกับการใช้ความหมายทางสัญลักษณ์ของพืชพรรณไม้และสัตว์ชนิดต่าง ๆ ท่ีเธอเลือกใช้และ
ปรับบริบทใหม่ด้วยจินตนาการให้ปรากฏขึ้นในผลงาน รวมไปถึงการสร้างสภาวะแวดล้อมใหม่ที่มี
ความเหนือจริง ทำให้บรรยากาศมีส่วนช่วยสนับสนุนเจตนาของแนวความคิดให้มีความชัดเจนมาก
ยิ่งขึ ้น  รวมทั้งยังโน้มน้าวความรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของรูปทรงที่ขัดแย้งกันบริเวณพื้นหลังของ
ผลงานด้วย ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลเชิงแรงบันดาลใจจากการใช้รูปเหมือนของมนุษย์เป็นรูปลักษณ์ใน
การแสดงออกของภาษาแห่งจิตใจผ่านทางสีหน้าที่สงบนิ่งเร ียบเฉย แต่ทว่าแฝงไปด้วยอา รมณ์
ความรู้สึกท่ีเก็บซ่อนเอาไว้ภายใน รวมไปถึงการนำเอาลักษณะพิเศษอื่น ๆ มาใช้ในผลงานของตนเอง
ด้วย เช่น การสร้างพื้นท่ีเชิงสภาวะส่ิงแวดล้อมในบริบทใหม่ เพื่อส่ือความหมายทางนามธรรมถึงความ
อึดอัดและความกดดันจากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเอง ซึ่งนั่นคือการเป็นเสมือนการสร้างพื้นท่ี
จำลอง “พื้นที่สมมติ” ของจินตนาการเชิงอุดมคติ โดยใช้ลักษณะของเส้นผมเป็นสื่อกลางในการ
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นำเสนอ อันเป็นสภาวะที่ไม่ชี้เฉพาะเจาะจงถึงความรู้สึกในเชิงลบหรือในเชิงบวกเพียงอย่างใดอย่าง
หนึ่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 3 ผลงานของมิโฮะ ฮิราโนะ (Miho Hirano) 
เข้าถึงเมื่อ 20 มีนาคม 2565 

  เข้าถึงได้จาก https://beinart.org/collections/miho-hirano/products/miho- 

hirano-rest-oil-on-canvas?variant=39535145746531#mz-expanded- 

view-673214938946 

ช่ือผลงาน  Rest 

เทคนิค  สีน้ำมันบนผ้าใบ 
ขนาด  41 x 32 เซนติเมตร 
ปีท่ีสร้าง  ค.ศ. 2021  

 



  20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 ผลงานของมิโฮะ ฮิราโนะ (Miho Hirano) 
เข้าถึงเมื่อ 20 มีนาคม 2565 

เข้าถึงได้จาก https://www.instagram.com/p/BkOouITlYhp/?igshid=d2sv 

8aliggsi  

ช่ือผลงาน  Countercurrent 

เทคนิค  สีน้ำมันบนผ้าใบ 
ขนาด  45.5 x 38 เซนติเมตร 
ปีท่ีสร้าง  ค.ศ. 2018  
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สรุปผลที่ได้จากการศึกษา 

จากประสบการณ์ชีวิต สิ ่งแวดล้อม และบุคคลรอบข้างเป็นความสัมพันธ์ที ่โน้มไปสู่การ
กระตุ้นความทรงจำทั้งในอดีตและปัจจุบัน ผนวกเข้ากับบุคลิกภาพแบบเก็บตัว ( Introvert) ของ
ข้าพเจ้าอันเป็นปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดการแสดงออกทางอารมณ์ในด้านลบ ความรู้สึกขุ่นมัวที่เคร่งเครียด
เหล่านั้นล้วนเป็นแรงผลักดันให้ต้องแสวงหาวิธีการสร้างพื้นที่จำลอง “พื้นที่สมมติ” ของจินตนาการ 
เพื่อใช้ลบเลือนความทุกข์ใจ ปล่อยวางแล้วให้สามารถสร้างความสุขขึ้นมาได้อีกครั้ง ซึ่งนัยนี้ได้กลับ
กลายเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน ผนวกกับการศึกษาและวิเคราะห์ตีความข้อมูล
อิทธิพลจากบริบทช่องทางต่าง ๆ ทั้งอิทธิพลจากทฤษฎีจิตวิทยา นั่นคือ แนวคิดเกี่ยวกับจิตใต้สำนึก 
ซึ่งถือเป็นส่วนหลักท่ีใหญ่ท่ีสุดของจิตใจของมนุษย์ท่ีสามารถส่งผลต่อพฤติกรรมและบุคลิกภาพของแต่
ละบุคลได้ ผนวกกับทฤษฎีจิตวิทยาบุคลิกภาพ เพื่อใช้ค้นหาทำความเข้าใจทั้งตัวตนของตนเองและ
ผู้อื่น ว่าแต่ละคนนั้นล้วนมีกลวิธีการรับมือต่อสถานการณ์และปัญหาท่ีแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล
ในรูปแบบใดบ้าง โดยมุ่งเน้นไปที่บุคลิกภาพแบบเก็บตัวที่มีความเชื่อมโยงกับตัวตนและกลวิธีการ
รับมือต่อปัญหาของข้าพเจ้า ซึ่งต้องการจะปลีกตัวออกจากเรื่องราวที่กำลังเผชิญในขณะท่ีให้ จิตใจได้
ทบทวนเรื่องราวของตนเองด้วยตนเอง  อีกส่วนคืออิทธิพลด้านรูปแบบทางศิลปกรรมและจากศิลปิน 
โดยการนำเสนอเนื้อหาเรื ่องราวที่สื่อความหมายทางนามธรรมเชื่อมโยงกับความเป็นปัจเจกและ
อารมณ์ความรู้สึกอันลึกซึ้งของสภาวะจิตใจ ที่มุ่งเน้นการแสดงอารมณ์และความรู้สึกภายในที่เป็น
รูปแบบของนามธรรมสู่การถ่ายทอดเป็นรูปธรรม และสร้างรูปแบบของผลงานให้เกิดความขัดแย้งกับ
สภาพความเป็นจริงท่ีควรจะเป็น โดยอิทธิพลต่าง ๆ เหล่านี้ เช่ือมโยงกับเจตนาของแนวความคิดด้วย 
และให้ผลลัพธ์แห่งความสัมฤทธิ์โดยกระบวนการทางทัศนศิลป์ ผลงานศิลปะภาพพิมพ์ ผ่านลายเส้น 
สีและบรรยากาศ ที่บอกเล่าเรื่องราวความรู้สึกที่อยู่ภายใน ซึ่งวิเคราะห์ตีความข้อมูลต่าง ๆ อันเป็น
ส่วนสำคัญท่ีต้องศึกษาค้นคว้า เพื่อสร้างความเข้าใจถึงความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา รวมถึง
ย้ำเตือนให้มีสติและมองเห็นด้านบวกของตนเอง ความคิดเหล่านี้ได้โน้มนำไปสู่ความฉุกคิดถึงการ
ทบทวนบำบัดฟื้นฟูและเยียวยาจิตใจของตนเองไปพร้อม ๆ กัน 

กล่าวได้ว่าจากการค้นคว้าและศึกษาข้อมูลเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานชุดวิทยานิพนธ์ เป็น

ปัจจัยที่สำคัญนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ของ

งานวิจัยสร้างสรรค์ภายใต้หัวข้อ “ภาพเหมือนในใจของฉัน” โดยคำนึงถึงความรู้สึกของตนเองเป็น

สำคัญ ณ ช่วงเวลาแห่งสภาวการณ์รวมทั้งการอยู่กับตัวเองจึงเป็นเหมือนการรับรู้และติดตามเรื่องราว

ในบริบทรอบ ๆ ตัวที่ปรับเปล่ียนไปตลอดเวลา 
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บทที่ 3 

ขั้นตอนการศึกษาและกระบวนการสร้างสรรค์ 

  

การดำเนินการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ในชุดวิทยานิพนธ์หัวข้อ “ภาพเหมือนในใจของ
ฉัน” มีแรงบันดาลใจมาจากสภาวะอารมณ์ความรู้สึกขุ่นมัวที่เคร่งเครียด กดดันภายในจิตใจ อันมีผล
มาจากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างในชีวิตประจำวัน โดยได้นำเอาความรู้สึกจากประสบการณ์
ขณะนั้น ถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานในรูปแบบเฉพาะตน ด้วยกลวิธีการแสดงออกในแบบที่อาศัยใช้
ลักษณะท่าทางของตนเองอยู่ท่ามกลางสภาวะแวดล้อมใหม่ อันเป็นเจตนาของแนวความคิดท่ี
ก่อให้เกิดพื้นที่สมมติภายในจิตใจ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นพื้นที่ของการปลีกตัว หลบซ่อนออกจากโลก
ของความเป็นจริง เป็นจินตนาภาพที่นำเสนอผ่านจินตนาการและกระบวนการทางความคิดด้วย
วิจารณญาณและความรู ้สึก ก่อเกิดเป็นรูปแบบของสัญลักษณ์ทางเนื้อหาที ่ให้ความหมายทาง
นามธรรม ประกอบกับการใช้สัญลักษณ์อื่น ๆ เช่น หนังสือ เรือห่วงยาง เป็นต้น เพื่อสร้างความหมาย
ใหม่ทางเรื่องราวเนื้อหา ที่สื่อความหมายผ่านสัญลักษณ์ทางความคิดและอารมณ์ความรู้สึกอันเป็น
ภาษาของจิตใจ โดยกำหนดรูปแบบการสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะภาพพิมพ์เทคนิคภาพพิมพ์หิน 2 
มิติ ท่ีสามารถนำเสนอและตอบสนองอารมณ์ความรู้สึกท่ีข้าพเจ้าต้องการ โดยนัยเหล่านี้สามารถลำดับ
กระบวนการและขั้นตอนการศึกษาหรือการปฏิบัติสร้างสรรค์ผลงาน ดังต่อไปนี้ 

 

การศึกษาค้นคว้าข้อมูลและประมวลความคิดในการสร้างสรรค์ 

กล่าวคือข้าพเจ้าได้ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลในบริบทต่าง ๆ  ทั้งข้อมูลเอกสาร ข้อมูล
จากทางอินเตอร์เน็ตรวมไปถึงการเรียบเรียงและตีความวิเคราะห์ความเป็นไปได้ที่นำมาใช้ในการส่ือ
อารมณ์ความรู้สึกของผลงาน หรือสรุปประเด็นอันเป็นสาระสำคัญท่ีสัมพันธ์ต่อแนวความคิดและการ
แสดงออกในการสร้างสรรค์ ทั ้งด้านเนื้อหาและเทคนิควิธีการ เพื ่อนำไปสู ่สัมฤทธิผลของการ
สร้างสรรค์ผลงานชุดวิทยานิพนธ์ โดยเริ่มต้นจากการพิจารณาสังเกตการนำเสนอความคิดเกี่ยวกับ
ประเด็นเรื่องจิตใต้สำนึกของมนุษย์ โดยการอาศัยประสบการณ์ตรงที่สัมผัสรับรู้แต่ทว่าต้องการเก็บ
ซ่อนความรู้สึกบางส่วนของตนเอาไว้ภายใน โดยปฏิเสธการแสดงออกอย่างตรงไปตรงมา เนื่องจาก
การมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างท่ีมักจะสร้างความไม่พอใจ ความอึดอัด ความสงสัยแคลงใจ ซึ่งผล
จากการกระทำเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อสภาพจิตใจ อันเป็นสภาวะแห่งทุกข์ และเป็นสาเหตุท่ีนำมาซึ่งการ
แสดงออกในวิถีทางของอิริยาบถต่าง ๆ  จากสภาวะกดดันในการดำเนินชีวิตจึงสร้ าง “พื้นที่สมมติ” 
ในจินตนาการของตนเองขึ้นมา เป็นเสมือนการได้หลุดเข้าไปในห้วงแห่งความคิด เพื่อระบายความอัด
อั้น ความกดดันต่าง ๆ ให้สามารถปลดปล่อยอารมณ์และความคิดให้ค่อย ๆ ไหลรินระบายออกไป
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โดยนัยเหล่านี้ให้ออกมาเป็นแรงผลักดันเพื่อนำเสนอจินตนาการที่เกิดขึ้นจากความทุกข์ส่วนตนท่ี
ถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกผ่านรูปทรงให้ปรากฏแสดงความหมายในผลงาน โดยใช้รูปทรงร่างกาย
ของตนเองเป็นหลัก ผ่านอากัปกิริยาท่าทางในรูปแบบต่าง ๆ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความหมายทาง
อารมณ์ความรู้สึกขณะนั้น ๆ ที่อุปมาเปรียบเป็นเสมือนการใช้ภาษากายสื่อแทนความคิด ทั้งนี้ได้
กำหนดพื้นท่ีสภาวะแวดล้อมขึ้นมาใหม่ ท้ังท่ีมีอยู่จริงหรือเป็นพื้นท่ีในจินตนาการ ประกอบกับการใช้
ภาษาของศิลปะหรือทัศนธาตุ เช่น เส้น  รูปทรง สี พื ้นที่ว่าง พื้นผิวผสมผสานให้ก่อรูปแบบหรือ
กายภาพผลงานสร้างสรรค์ เพื่อสะท้อนสภาวจิตใจท่ีเกิดขึ้นจากความทุกข์ของตนเอง 

 

ภาพที่ 5 ภาพแสดงพื้นท่ีสภาพแวดล้อมต้นแบบ “พื้นท่ีสมมติ” 
  ท่ีมา : ถ่ายโดยผู้วิจัยสร้างสรรค์ 
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วิธีการและเทคนิคในการสร้างสรรค์  

ในการสร้างสรรค์ผลงานชุดวิทยานิพนธ์เลือกใช้กระบวนการพิมพ์ภาพพิมพ์หน้าราบ เทคนิค

ภาพพิมพ์หิน (Lithograph)  ที ่สามารถตอบสนองความคิด สื ่ออารมณ์ความรู้สึกให้เป็นไปตามท่ี

ต้องการ โดยส่วนใหญ่จะใช้วิธีการวาดเส้นด้วยดินสอไขเขียนลงบนแผ่นแม่พิมพ์ เนื่องจากต้องการ

สร้างความเสมือนจริงท่ีสามารถรับรู้ได้โดยตรง ประกอบกับการสร้างพื้นผิวลวงตาบนพื้นระนาบ 2 มิติ 

ด้วยหมึกไข (Tusche) ซึ่งให้คุณลักษณะที่มีความพิเศษในทางเทคนิควิธีการนี้ และยังมีกรรมวิธี

กระบวนการอื่น ๆ ผสมผสานด้วย เช่น การใช้เทคนิคภาพพิมพ์ลายฉลุ (Stencil) ในรายละเอียด

เฉพาะส่วน ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างรวดเร็ว 

 

ขั้นตอนการสร้างภาพร่างต้นแบบ (Sketch) 

จากแนวความคิดที่ต้องการแสดงออกผ่านผลงานชุดวิทยานิพนธ์ มุ่งเน้นการใช้รูปทรงหลัก

เป็นส่ือสาระทางความคิดอารมณ์ความรู้สึกผ่านภาพใบหน้าและร่างกายของตนเอง ท่ีวิเคราะห์และตัด

ทอนปรับเปลี่ยนบริบทใหม่ รวมไปถึงการแสดงท่าทางและสีหน้าที่สะท้อนอารมณ์ความรู้สึกเศร้า 

เหงา เดียวดายตามบุคลิกภาพเฉพาะตน โดยนัยนี้เริ่มจากการบันทึกภาพตนเองในสถานท่ีต่าง ๆ ตาม

เจตนาให้สอดคล้องเช่ือมโยงกับแนวความคิด เช่น การบันทึกภาพตนเองภายในห้องมืด ซึ่งมีแสงสว่าง

เพียงน้อยนิด ภาพตนเองขณะนอนอยู่บนที่นอนหรือโซฟา ซึ่งจะส่งผลต่อความรู้สึกรับรู้ท่ีไม่เหมือนกัน 

หลังจากนั้นนำภาพถ่ายเหล่านั้นมาสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการทางคอมพิวเตอร์อีกครั้งหนึ่ง ด้วย

โปรแกรม Procreate และปรับเพิ่มเติมจินตนาการ บรรยากาศ พื้นผิว ให้ทับซ้อนกับภาพถ่าย

เหล่านั้น ตามความรู้สึกส่วนตน รวมไปถึงการนำสภาวะพื้นที่ของ “น้ำ” ให้เข้ามามีส่วนร่ วมสำคัญ 

เพื่อเพิ่มความหมายที่มีความเชื่อมโยงกับสภาวะของจิตใจ ประการสำคัญได้นำเอารูปสัญลักษณ์ของ

ตนเองมาปรับย่อส่วนให้มีขนาดเล็กลงทว่าแตกต่างอากัปกิริยากัน ซึ่งนัยแห่งตัวตนของตนเองในขนาด

ท่ีย่อส่วนนี้จะเป็นนัยแห่งการกำหนดบทสนทนาในบริบทของสภาวะจิตใจให้มีความแตกต่างกัน 
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ภาพที่ 6 ภาพแสดงขั้นตอนการจัดวางองค์ประกอบและการลงสีภาพของภาพร่างต้นแบบ 

โดยอาศัยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7 ภาพแสดงตัวอย่างภาพร่างต้นแบบผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2562-
2563 
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ภาพที่ 8 ภาพแสดงร่างต้นแบบผลงานวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2563-2565 
 

องค์ประกอบในการสร้างสรรค์ 

 เส้น (Line) กล่าวได้ว่าเส้นเป็นพื้นฐานของโครงสร้างของทุกส่ิง ท่ีสามารถแสดงความรู้สึกได้

ด้วยตัวเองจากคุณลักษณะของเส้น ทิศทาง รูปแบบการจัดวางและขนาด รวมถึงใช้ในการกำหนด

รูปร่างรูปทรงต่าง ๆ การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของข้าพเจ้าส่วนใหญ่มักจะใช้การจัดวางลักษณะและ

ทิศทางของเส้นถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกท่ีต้องการจะส่ือสารผ่านลักษณะเส้นของเส้นผม โดยการใช้

เส้นท่ีมีความโค้งหรือเส้นแบบคล่ืนท่ีมี ความต่อเนื่อง เล่ือนไหล นอกจากจะให้ความรู้สึกท่ีผ่อนคลาย 

สบาย อ่อนนุ่ม และสื่อถึงความเป็นผู้หญิง แต่ทว่าหากใช้เส้นในลักษณะนี้มากจนเกินไปจะส่งผลให้

เกิดความรู้สึกกังวล หรือขาดจุดหมายได้อีกด้วย รวมทั้งยังมีการใช้เส้นโดยนัยนะอื่น ๆ คือ เส้นท่ีมอง

ไม่เห็นได้ด้วยตา อันเป็นเส้นในจินตนาการท่ีเกิดจากความรู้สึกไม่ใช่ด้วยการมองเห็น ในท่ีนี้จะแสดงให้

เห็นเป็นเส้นของสายตาที่เชื่อมโยงจากจุดเด่นไปยังจุดรอง ซึ่งทำหน้าที่ให้ผลงานมีปฏิสัมพันธ์กัน

ระหว่างรูปทรงหรือให้เป็นไปตามเจตนาของแนวความคิดนั่นเอง 
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ภาพที่ 9 ภาพแสดงทัศนธาตุเส้น  (Line) 

 

รูปทรง (From) ที่ปรากฏในผลงานมุ่งเน้นการใช้ภาพเหมือนของตนเอง (Self-Portrait) 

รวมไปถึงการใช้เรือนร่างที่ผ่านการออกแบบท่าทางให้ตรงตามเจตนาความต้องการและสอดคล้อง

เชื่อมโยงกับเนื้อหานั้น ๆ โดยนัยนี้สิ่งที่มีความสำคัญมากที่สุดคือ การใช้รูปทรงของตนเองที่มีขนาด

แบบย่อส่วนให้เล็กลง เพื ่อร่วมสร้างความหมายใหม่ให้แตกต่างกันออกไปหรือให้เป็นไปตาม

สถานการณ์แห่งเจตนาท่ีตนเองเป็นผู้กำหนด ท้ังนี้ยังสอดแทรกรูปทรงท่ีใช้เป็นสัญลักษณ์ทางอารมณ์

ความรู้สึกเชิงการเล่าเรื ่อง เช่น เรือพาย หนังสือ สมุดจดบันทึก หูฟัง เป็นต้น  อีกทั้งยังได้นำ

แนวความคิดท่ีเกี่ยวข้องกับสภาวะของจิตใจท่ีส่ือผ่านสภาวะของน้ำซึ่งอาจหมายถึงพื้นท่ีท่ีสร้างความ

อึดอัด ความทุกข์ ความกังวลใจ ความลังเลใจ อันเป็นการนำเอาความรู้สึกที่อยู่ภายใน นำเสนอผ่าน

ผลงานให้เป็นรูปธรรมเชิงสัญลักษณ์ของน้ำ   

 

ภาพที่ 10 ภาพแสดงรูปทรงสัญลักษณ์ทางเนื้อหา 
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พื้นที่ว่าง ที่ปรากฏในผลงานเป็นพื้นที่ที่สื่อแสดงความหมายถึงความอ้างว้าง ความเหงา ซึ่ง

จะเห็นได้จากการใช้ปริมาณของพื้นท่ีว่างให้มีความสำคัญเท่า ๆ กับรูปทรงหลัก พื้นท่ีว่างโดยนัยนี้จะ

โอบล้อมรูปทรงกอปรทั้งสร้างความอึดอัด ความกดดันต่อรูปทรงนั้น ๆ ด้วย กล่าวคือ การกำหนด

พื้นท่ีว่างในผลงานจะเป็นไปตามสภาวะอารมณ์ต่อแนวความคิดในแต่ละช้ินผลงาน พื้นท่ีว่างจะแสดง

ตามความหมายเชิงรูปธรรมร่วมกับพื้นผิวที่ถูกจำลองขึ้นจากสภาวะอารมณ์เช่นเดียวกัน โดยเทคนิค

วิธีการที่อาศัยใช้หมึกไขผสมกับน้ำหรือน้ำมันเพื่อสร้างให้เกิดคุณลักษณะพิเศษของพื้นผิวตามท่ี

ต้องการ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์เอกสารผสมกับแอลกอฮอล์ในการสร้าง

พื้นผิวได้อีกวิธีการหนึ่งด้วย อีกท้ังพื้นท่ีว่างท่ีปรากฏเป็นพื้นท่ีท่ีเกิดขึ้นจากจินตนาการของจิตใต้สำนึก

ในช่วงขณะนั้น ๆ และพื้นท่ีว่างเหล่านี้อาจมีอยู่จริงหรือไม่มีอยู่จริงก็ย่อมได้  

 

ภาพที่ 11 ภาพแสดงลักษณะการใช้พื้นท่ีว่างในผลงาน 
 

 

สีและบรรยากาศ คือ องค์ประกอบหลักท่ีสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากสีและบรรยากาศท่ีปรากฏ

ขึ้นในผลงาน มักมีส่วนช่วยสนับสนุนให้เนื้อหาและแนวความคิดที่ต้องการแสดงออกมีความสมบรูณ์

มากยิ่งขึ้น อาจกล่าวได้ว่าสีและบรรยากาศในผลงานศิลปะเป็นเสมือนหน้าต่างบานแรกที่จะทำให้

ศิลปินและผู้ชมสามารถส่ือสารเข้าใจกันได้ เนื่องจากสีทำหน้าท่ีในลักษณะเดียวกันกับน้ำหนัก แต่ทว่า

หน้าท่ีท่ีสำคัญท่ีสุดของสี คือ การส่ือสาระเชิงการรับรู้อารมณ์ความรู้สึกได้โดยตรง ผลงานวิทยานิพนธ์

ชุดนี้มุ่งเน้นให้สีและบรรยากาศสื่อสารถึงปมปัญหาที่พยายามแสดงออกให้เป็นรูปธรรม ตัวอย่างเช่น  
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ภาพประกอบที่ 12 มีการใช้กลุ่มสีโทนเย็นที่เป็นกลุ่มเดียวกันประมาณ 70 ส่วน ประกอบด้วยกลุ่มสี

น้ำเงิน เทา ฟ้า เขียวและกลุ่มสีโทนร้อนอีก 30 ส่วน เพื่อต้องการสี่อสาระนามธรรมถึงความทุกข์ 

ความเหนื่อยล้า ความท้อแท้ที่จิตใจ บรรยากาศของงานต้องการให้รับรู้ได้ถึงสาระเชิงนามธรรมแห่ง

ความหม่นหมอง ท่ีอึดอัด ผลงานบางช้ินนำเสนออารมณ์ท่ีแตกต่าง เช่น การใช้สีโทนร้อนเป็นหลัก ซึ่ง

ความรู้สึกท่ีปรากฏในผลงานจะสะท้อนสภาวะท่ีกระวนกระวายใจ ร้อนรนและตึงเครียด  

 

 

ภาพที่ 12 ภาพแสดงลักษณะโครงสร้างของชุดสีท่ีปรากฏในผลงาน 
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วิธีการและข้ันตอนในการสร้างสรรค์ 

 การสร้างสรรค์ผลงานชุดวิทยานิพนธ์ที่ต้องการถ่ายทอดสภาวะของอารมณ์และความรู้สกึท่ี

หลบเร้นซ่อนอยู่ภายในจิตใจ ซึ่งเป็นผลมาจากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างผ่านบทสนทนาอัน

เป็นสาเหตุทำให้เกิดความอึดอัด ความตึงเครียดจนเกิดเป็นความทุกข์ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนิน

ชีวิตประจำวัน จากความรู้สึกเหล่านี้ที ่โน้มไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานให้แสดงออกด้วยรูปแบบท่ี

สามารถสื่อสารรับรู้ได้โดยง่าย หรือเพื่อระบายความรู้สึกเออกมาให้กลายเป็นรูปธรรม ซึ่งเกี่ยวเนื่อง

กับประสบการณ์ที่ผ่านมาในอดีต เริ่มตั้งแต่การประมวลผลทางความรู้สึก เช่น การสำรวจสภาวะ

อารมณ์ของตนเอง สู่การแลกเปลี่ยนบทสนทนากับบุคคลในครอบครัว การถามและตอบต่อปัญหาท่ี

เกิดขึ้นกับตัวตน เพื่อนำมาซึ่งแหล่งข้อมูลพื้นฐานหรือให้ทราบถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งล้วน

แล้วแต่เป็นสภาวะอารมณ์ที่ยากจะหาเหตุผลมาอธิบายให้เข้าใจได้โดยง่าย โดยนัยนี้จึงเลือกนำเอา

ความรู้สึกต่อสภาวะดังกล่าวเหล่านั้น มาเป็นส่ือแสดงออกเพื่อสะท้อนแนวความคิดผ่านผลงานศิลปะ

ภาพพิมพ์ เทคนิคภาพพิมพ์หิน “ลิโธกราฟ” บนพื้นระนาบ 2 มิติ 

 กล่าวได้ว่าการสร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิคภาพพิมพ์หิน เป็นกระบวนการทางภาพพิมพ์ท่ี

สามารถสอดประสานระหว่างเทคนิควิธีการ และการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกอันเป็นภาษาของ

จิตใจได้ตรงตามเจตนาความต้องการ กล่าวคือคุณลักษณะธรรมชาติทางเทคนิควิธีการที่อาศัยใช้การ

วาดเส้นด้วยวัสดุไขลงบนแผ่นแม่พิมพ์ ก่อนจะนำไปผ่านขั้นตอนการกัดกรดและการพิมพ์  อีกท้ัง

กระบวนการเทคนิคนี้ยังช่วยสร้างบรรยากาศสี และพื้นผิวลวงตาบนพื้นระนาบสองมิติให้ปรากฏใน

ผลงานซึ่งเป็นไปตามเจตนาความต้องการตรงกับเนื้อหาและการแสดงออกมากท่ีสุด 

 

ขั้นตอนการเตรียมแม่พิมพ์ 

ในการเตรียมแม่พิมพ์แผ่นอลูมินั่ม (Aluminum Plate)  การที่จะนำแม่พิมพ์มาใช้ในการ

สร้างสรรค์ผลงาน จำเป็นที่จะต้องล้างทำความสะอาดด้วยกรดซัลฟูริค (Sulfuric Acid) เจือจาง 

(อัตราส่วนกรดซัลฟูริค 2 ออนซ์ ต่อน้ำ 20 ลิตร) เพื่อล้างทำความสะอาดเศษละอองฝุ่นหรือคราบไข

ให้หลุดออกจากรูพรุนเล็ก ๆ บริเวณผิวหน้าแผ่นแม่พิมพ์ การทำความสะอาดจะช่วยให้ผิวของแผ่นอลู

มินั่มมีความไวต่อไขย่ิงขึ้น โดยจะทำความสะอาด 2 ครั้ง เริ่มจากการฉีดน้ำสะอาดลงบนแผ่นแม่พิมพ์

ให้ชุ่ม แล้วจึงใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำกรดเจือจาง ลูบวนให้ท่ัวประมาณ 2 นาที แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด 

ทำซ้ำแบบเดิมจนครบ 3 ครั้ง เมื่อครบตามรอบที่กำหนดแล้ว นำแผ่นแม่พิมพ์ซับน้ำออกให้แห้งดว้ย

กระดาษปรู๊ฟวางทาบทับลงบนผิวหน้าท่ีเปียกช้ืน ลูบกระดาษให้ซับน้ำให้ได้มากท่ีสุด หลังจากนั้นนำ
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แผ่นแม่พิมพ์ไปผ่ึงลมให้แห้งสนิท สามารถนำมาใช้งานได้ทันที หากยังไม่ต้องการเขียนแม่พิมพ์ควรห่อ

ด้วยกระดาษสะอาดไม่ให้ฝุ่นละอองมาจับผิวหน้าแม่พิมพ์ ทั้งนี้ต้องมีความมั่นใจด้วยว่าด้านหลังของ

แผ่นแม่พิมพ์นั้นแห้งสนิทดีแล้วเช่นกัน   (กัญญา เจริญศุภกุล, 2550) 

 

ขั้นตอนกลางสร้างสรรค์ด้วยกรรมวิธีต่าง ๆ บนแม่พิมพ ์

ขั้นตอนการขยายแบบร่าง แบบร่างท่ีข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ขึ้นจากการเขียนลงบนโปรแกรม

ทางคอมพิวเตอร์ออกมาเป็นภาพร่างดิจิทัล (Procreate) จึงสามารถปรับและเลือกรายละเอียดให้

เหลือเพียงเส้นโครงสร้างเฉพาะส่วนท่ีต้องการและปรับขนาดของภาพให้เหมาะสม หลังจากนั้นนำไป

ขยายให้ได้ขนาดท่ีต้องการด้วยเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อให้ได้ภาพลายเส้นโครงสร้างของผลงานท้ังหมด 

ทั้งนี้ควรกำหนดขนาดของผลงานให้มีความสัมพันธ์กับขนาดของแผ่นแม่พิมพ์ รวมทั้งควรคำนึงถึง

ขนาดของกระดาษท่ีพิมพ์ภาพผลงานด้วย 

สิ่งสำคัญลำดับแรกก่อนการสร้างสรรค์ผลงานลงบนแผ่นแม่พิมพ์ ควรคิดวิเคราะห์จากภาพ

แบบร่างเพื่อการวางแผนการเขียนแม่พิมพ์ด้วยวิธีการแยกสี แยกแม่พิมพ์ หรือเพื่อให้เกิดผลลัพธ์แห่ง

ความสัมฤทธิ์ของผลงานที่สมบูรณ์ รวดเร็วและมีความผิดพลาดน้อยที่สุด เนื่องจากกระบวนการของ

ภาพพิมพ์หินนั้น อาศัยหลักการแยกการกลิ้งหมึกอย่างเป็นระบบ โดยกำหนดให้หนึ่งสี เท่ากับหนึ่ง

แม่พิมพ์ ซึ่งจะทำให้ข้ันตอนเหล่านี้มีความง่ายและคล่องตัว หากพื้นท่ีในการกล้ิงสีอยู่แยกออกจากกัน

จนสามารถแยกการกลิ้งสีที่มีความหลากหลายสีได้ก็จะทำให้ประหยัดทั้งเวลาและแม่พิมพ์ โดยนัย

ดังกล่าวผลงานวิทยานิพนธ์นิพนธ์ชุดนี้กำหนดการพิมพ์แยกแม่พิมพ์ไว้ประมาณ 9 – 12 แม่พิมพ์ / 

ชิ ้นผลงาน เพื่อผลสัมฤทธิ์การทับซ้อนของสีในแต่ละแม่พิมพ์จะสามารถสร้างรายละเอียดที่เป็น

ลักษณะพิเศษของภาพพิมพ์หินให้ใกล้เคียงกับความต้องการมากท่ีสุด   

การคัดลอกถอดแบบลายเส้นลงบนแผ่นแม่พิมพ์ นำภาพร่างต้นแบบท่ีผ่านการขยายขนาด

ให้ใหญ่มาคัดลอกลงบนแผ่นไขฟิล์ม (Drafting Film) เนื่องจากไขฟิล์มชนิดนี้มีความคงทนไม่ยืดหดได้

ง่ายเหมือนกระดาษไขชนิดอื่น ๆ ทำให้สามารถเก็บรายละเอียดของภาพได้ครบถ้วนไม่ผิดเพี้ยนไปตาม

ความชื้นของสภาพอากาศที่เข้ามากระทบกับแผ่นกระดาษไข อีกทั้งยังมีความคงทนต่อแรงกดของ

ปากกาลูกล่ืนในขณะท่ีคัดลอกถอดแบบลายเส้นเหล่านั้นลงบนแผ่นแม่พิมพ์ เมื่อคัดลอกภาพแบบร่าง

ลงบนแผ่นไขฟิล์มเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงนำมาคัดลอกลายเส้นลงบนแผ่นแม่พิมพ์ตามจำนวนท่ีกำหนด

ไว้ โดยมีกระดาษลอกแบบเป็นส่ือกลางในการนำภาพลายเส้นให้ปรากฏลงบนแผ่นแม่พิมพ์ (กระดาษ

ลอกแบบทำมาจากการนำผงสนิมเหล็ก (Ferric Oxide) ผสมกับแอลกอฮอล์ (Alcohol) ให้เข้ากัน 
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แล้วจึงระบายด้วยแปรงขนกระต่ายให้ทั่วแผ่นกระดาษนก(กะจอก)ที่ขึงตึงไว้บนแผ่นไม้กระดาน เมื่อ

แห้งสนิทดีแล้วสามารถนำมาใช้งานได้ทันที) ขั้นตอนการใช้งานแผ่นกระดาษลอกแบบให้นำมาคว่ำปิด

ทับลงบนผิวหน้าแม่พิมพ์แล้วจึงนำแผ่นไขฟิล์มที่ปรากฏลายเส้นวางทาบทับอีกครั้งหนึ่ง ข้อสำคัญ

ก่อนที่จะทำการคัดลอกถอดแบบลายเส้นรายละเอียดทั้งหมดลงบนแผ่นแม่พิมพ์รวมถึงเครื่องหมาย

ตำแหน่งการวางกระดาษ (Registration Mark) หรือที่นิยามเรียกว่า ที - บาร์  (T - I) ด้วยซึ่งใน

ขั้นตอนนี้ ควรกลับด้านแผ่นไขฟิล์มให้เป็นด้านตรงกันข้ามกับภาพร่างต้นแบบเสียก่อนด้วย เพราะเมื่อ

ผ่านขั้นตอนการพิมพ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือเมื ่อถอนกระดาษออกจากแผ่นแม่พิมพ์ก็จะได้ภาพ

ผลงานท่ีเป็นด้านเดียวกันกับภาพร่างต้นแบบ กล่าวคือ ในการเขียนแม่พิมพ์จำเป็นต้องเขียนภาพกลับ

ด้านให้ตรงกันข้ามกับภาพแบบร่าง โดยให้ลอกลายถอดแบบลายเส้นของผลงานจนครบตามจำนวน

แม่พิมพ์ท่ีกำหนดไว้เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว 

 

 

ภาพที่ 13 ภาพแสดงการกำหนดเครื่องหมายสำหรับวางกระดาษ (Registration Mark) 

 “T” และ “I” (ที - บาร์) ลงบนแผ่นไขฟิล์ม เพื่อเป็นแนวทางในการคัดลอกแบบ

ร่าง ให้ปรากฏบนแผ่นแม่พิมพ์   
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ภาพที่ 14 ภาพแสดงการคัดลอถอดแบบกลายเส้นโครงสร้างหลักของผลงานลงบนแผ่นแม่พิมพ์ 
 

 

ภาพที่ 15 ภาพแสดงขั้นตอนการทำเครื่องหมายสำหรับวางกระดาษพิมพ์ (Registration 

Mark) “T” และ “I” (ที - บาร์) ลงบนแม่พิมพ์และท่ีบริเวณด้านหลังของแผ่น 

กระดาษเพื่อเตรียมไว้สำหรับพิมพ์  

ท่ีมา : ภาพกราฟฟิกโดยผู้วิจัยสร้างสรรค์ 
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ขั้นตอนการเขียนแม่พิมพ์ด้วยวัสดุไข 

การสร้างสรรค์ผลงานลงบนแผ่นแม่พิมพ์ก่อนท่ีจะเริ่มทำการเขียนด้วยวัสดุไขชนิดต่าง ๆ ควร

กั้นกาวกระถินบริสุทธิ์ลงบริเวณที่เราไม่ต้องการ ซึ่งหมายรวมถึงขอบเขตพื้นที่รอบนอกของภาพดว้ย  

เพื่อป้องกันความผิดพลาดและเป็นการรักษาความสะอาดจากเศษไขและคราบไขมันชนิดต่าง ๆ 

ในขณะที่เขียนแม่พิมพ์ โดยหลักการแล้วมักเลือกใช้วัสดุไขประเภทดินสอไขสีดำ และน้ำมันวานิชดำ

เป็นกระบวนการหลักในการสร้างรูปทรงและรายละเอียดผลงานให้ปรากฏบนแผ่นแม่พิมพ์ ด้วยการ

คำนึงถึงเส้นโครงสร้างหลักท่ีผ่านขั้นตอนการลอกแบบ โดยในแต่ละเเม่พิมพ์นั้นจะกำหนดบริเวณพื้นท่ี

ที ่ต้องการวาดเส้นให้มีความแตกต่างกันออกไปตามขั้นตอนและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน 

ข้าพเจ้าจะกำหนดรายละเอียดที่มีความสำคัญ โดยการสร้างน้ำหนักของภาพให้มีความเข้มจัดหรือ

แสดงความประณีตของรายละเอียดผลงาน ท่ีเกิดจากการวาดเส้นให้ปรากฎในแผ่นแม่พิมพ์หลัก (Key 

Plate) ส่วนแม่พิมพ์อื่น ๆ จะเน้นเรื่องการสร้างน้ำหนักโดยรวมของภาพ เช่น การสร้างพื้นที่ระนาบ

ทึบ (Solid Area) และสร้างบรรยากาศในผลงาน จึงกำหนดให้ในแต่ละแม่พิมพ์มีค่าน้ำหนักท่ีแตกต่าง

กัน ประการสำคัญคือการสร้างพื้นผิวลวงตา ให้มีลักษณะที่สอดประสานไปกับเรื ่องราวเนื้ อหาท่ี

ต้องการแสดงออกด้วยการใช้หมึกไขชนิดเหลว (Liquid Tusche) และหมึกไขชนิดแท่ง (Stick 

Tusche) โดยใช้วิธีการทำละลายกับน้ำ ทินเนอร์หรือน้ำมันสนอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อสร้างคุณลักษณะ

พิเศษที่เป็นเอกลักษณ์เชิงธรรมชาติเฉพาะของเทคนิคให้ปรากฏลักษณะเกิดเป็นคราบ ร่องรอยและ

พื้นผิวลวงตาในรูปแบบที่แตกต่างกันบนแผ่นแม่พิมพ์ นอกจากนี้ยังมีอีกวิธีการในการสร้างพื้นผิวให้

เกิดขึ้นในผลงานท่ีนำมาใช้ในช่วงผลงานชุดวิทยานิพนธ์ด้วยการใช้ผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ (Toner) 

ซึ่งให้ผลลัพธ์ที่มีความใกล้เคียงกันกับวิธีการข้างต้น แต่ทว่ามีข้ันตอนท่ีแตกต่างกัน คือ การนำผงหมึก

สำหรับเครื่องถ่ายสำเนามาทำละลายกับแอลกอฮอล์ ลงไปบนแม่พิมพ์ตามความต้องการ เมื่อแห้ง

สนิทดีแล้วจึงค่อยนำไฟไปเผาท่ีบริเวณด้านหลังของแผ่นแม่พิมพ์ โดยในช่วงเวลานี้ให้เคล่ือนย้ายอย่าง

ระมัดระวังเนื่องจากอาจทำให้ผงของหมึกพิมพ์เคล่ือนตัวออกจากตำแหน่งที่เราตั้งใจเอาไว้ ระหว่าง

เผาไฟให้เน้นไปที่บริเวณที่ได้ลงผงหมึกพิมพ์จนสีของผงหมึกบนแม่พิมพ์เปลี่ยนจากสีดำเป็นสีเทาซึ่ง

หมายความว่าตัวผงหมึกพิมพ์ได้ผนึกลงบนแผ่นแม่พิมพ์ได้อย่างสมบูรณ์แล้ว จากนั้นจึงเคลือบกาว

กระถินบริสุทธิ์และรอดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนอื่น ๆ ต่อไป 
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ภาพที่ 16 ภาพแสดงขั้นตอนการเขียนแม่พิมพ์ด้วยดินสอไข 
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ภาพที่ 17 ภาพแสดงขั้นตอนการสร้างค่าน้ำหนักต่าง ๆ ด้วยวิธีการเขียนไข การลงวานิช 

และการกั้นกาวกระถิน 

 

ภาพที่ 18 ภาพแสดงตัวอย่างการใช้หมึกไขชนิดแท่ง (Stick Tusche) ละลายกับน้ำมันสน 

และการเขียนลงบนแผ่นแม่พิมพ์ท่ีนำมาใช้ในผลงานชุดก่อนวิทยานิพนธ์ 
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ภาพที่ 19 ภาพแสดงขั้นตอนการใช้ผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ (Toner) ละลายกับแอลกอฮอล์ 

และการเขียนลงบนแผ่นแม่พิมพ์ท่ีนำใช้ในผลงานชุดวิทยานิพนธ์ 

 

ภาพที่ 20 ภาพแสดงขั้นตอนการเผาไฟ เพื่อผนึกผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ (Toner)  

ลงบนแม่พิมพ์ 
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ขั้นตอนการเคลือบกาวแม่พิมพ์ (Gum Plate) เมื ่อเขียนแม่พิมพ์เสร็จสมบรูณ์แล้วควร

ตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ ของผลงานให้ตรงตามเจตนาความต้องการ จึงนำสู่ขั้นตอนการเคลือบ

กาวกระถินบริสุทธิ ์ โดยการนำแผ่นเเม่พิมพ์ที ่เขียนเสร็จสมบรูณ์แล้ว วางลงบนแผ่นรองแม่พิมพ์ 

(Press Bed) พรมน้ำเล็กน้อยใต้แผ่นแม่พิมพ์ เพื่อไม่ให้เกิดสุญญากาศหรือป้องกันไม่ให้แม่พิมพ์เกิด

การขยับตัว นำแป้งฝุ่น (Talcum) โรยและลูบวนด้วยฟองน้ำท่ีห่อหุ้มด้วยผ้าเนื้อนุ่มให้ท่ัวแผ่นแม่พิมพ์ 

เพื่อดูดชับความช้ืนตามรูพรุนและวัสดุไขท่ีใช้เขียนลงบนแผ่นแม่พิมพ์ นำกาวกระถินบริสุทธิ์เทลงบน

แผ่นแม่พิมพ์ใช้มือวนลูบกาวกระถินบริสุทธิ์ให้ทั่วทั้งแผ่นแม่พิมพ์เพื่อให้วัสดุไขนั้นผนึกติดกับแผ่น

แม่พิมพ์ได้ดียิ่งขึ้น จากนั้นใช้ฟองน้ำใยพืชเช็ดวนให้ท่ัวแผ่นแม่พิมพ์ ในลักษณะการลูบวน ขึ้น-ลง สลับ 

ซ้าย-ขวา  ให้กาวกระถินมีความเรียบเนียนและบางสม่ำเสมอทั่วกันทั้งแผ่น  รอให้แผ่นแม่พิมพ์แห้ง

สนิทดีแล้วควรเก็บให้มิดชิดหรือห่อปิดผิวหน้าแผ่นแม่พิมพ์ด้วยกระดาษ ทิ้งไว้อย่างน้อย 24 ชั่วโมง

หรือมากกว่านั้น (หากเพิ่มระยะเวลาในขั้นตอนนี้ให้มากขึ้นกว่าเดิม วัสดุไขเหล่านั้นจะผนึกติดแน่นกับ

ผิวแผ่นแม่พิมพ์ได้ดียิ่งขึ้น) ก่อนจะนำมาสู่ขั้นตอนการกัดกรด (Etching Plate) และขั้นตอนการพิมพ์

ในลำดับต่อไป 

 

ภาพที่ 21 ภาพแสดงขั้นตอนการเคลือบกาวกระถินบริสุทธิ์ (Gum Plate) 
 

การเตรียมกาวกรด (Gum Etch) หรือ (Stock Solution) กาวกระถินบริสุทธิ์ที่ใช้ในการ

เคลือบกาวและใช้ทากั้นบนแผ่นแม่พิมพ์ก่อนทำการเขียนด้วยวัสดุไขชนิดต่าง ๆ นั้นยังไม่ได้ถูกผสม

ด้วยกรดท่ีมีปฏิกิริยากับผิวของแผ่นแม่พิมพ์ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเตรียมกาวกรด (Gum Etch) สำหรับ

การกัดกรดอีกครั้งหนึ่ง การผสมกาวกรดให้นำกาวกระถินบริสุทธิ์ใส่แก้วตวงหรือแก้วออนซ์ (oz.) 

จำนวน 8 ออนซ์ ต่อการผสมกรดฟอสฟอริค (Phosphoric Acid) 5.6 มิลลิลิตร (ml.) และเทใส่

ภาชนะท่ีมีฝาปิด ผสมให้เข้ากันก่อนนำมาใช้ จากนั้นทำสัญลักษณ์หรือเขียนฉลากบนภาชนะเพื่อแยก
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ประเภทให้ชัดเจน และเพื่อป้องกันความสับสน เพราะกาวกระถินบริสุทธิ์กับกาวกรดมีลักษณะทาง

กายภาพท่ีเหมือนกัน อาจเกิดความผิดพลาดทำให้เกิดความเสียหายต่อแม่พิมพ์ได้ 

ขั้นตอนการกัดกรด การกัดกรดในกระบวนการของภาพพิมพ์หินบนแม่พิมพ์อลูมินั่ม โดยการ

ใช้แปรงขนนุ่มลูบกาวกรดสลับไป - มา บนแผ่นแม่พิมพ์ตามระยะเวลาท่ีกำหนด (โดยท่ัวไปจะใช้เวลา

ไม่เกิน 5 นาที) การกัดกรดนั้นจะมีส่วนช่วยให้ไขปรับสภาพเป็นส่ือรับหมึกพิมพ์จากลูกกล้ิงได้ดียิ่งขึ้น 

ในขณะเดียวกันความข้นเหนียวของกาวกระถินจะช่วยผนึกไขชั้นล่างที่ผิวของแม่พิมพ์ไม่ให้หลุด

ละลายออกไปและคุณลักษณะตามธรรมชาติของกาวกระถินซึ่งมีกรดผสมอยู่ในเนื้อกาวนั่นเอง การกัด

กรดยังช่วยให้ผิวของแผ่นแม่พิมพ์ในส่วนที่ว่างเปล่าจากการเขียนด้วยวัสดุไข หรือหมายถึงพื้นที่วา่ง

เหล่านั้นจะหมดสภาพไม่เป็นส่ือรับไข (หมึกพิมพ์) จากลูกกล้ิงอีกต่อไป 

หลังจากพักแผ่นแม่พิมพ์ท่ีได้ทำการเคลือบกาวกระถินบริสุทธิ์ท้ิงไว้อย่างน้อย 24 ช่ัวโมงแล้ว 

(หรือมากกว่านั้น) หยดพรมน้ำเล็กน้อยลงบริเวณกลางแท่น และนำแม่พิมพ์วางบนแท่นรองแผ่น

แม่พิมพ์ ขยับแผ่นแม่พิมพ์ ไป - มา ไม่ให้แม่พิมพ์เคล่ือนท่ี ดังนั้นในขั้นตอนนี้จึงมีความสำคัญท่ีจะต้อง

เจือจางกาวกรดที่ได้ผสมไว้ในขั้นตอนแรกอีกครั้งหนึ่ง โดยส่วนมากมาจากการคำนวณความเข้ม – 

อ่อน ของน้ำหนักท่ีปรากฏในผลงานซึ่งเกิดจากการเขียนด้วยวัสดุไขชนิดต่าง ๆ ท่ีใช้เขียนแม่พิมพ์ โดย

ได้กำหนดอัตราส่วน เช่น 60 : 40 การกัดกรดจะใช้เวลาประมาณ 5 นาที ซึ่งหมายถึงการตวงกาวกรด 

60 % โดยการกำหนดให้ใช้ตัวเลข 1 ถึง 10 ในถ้วยตวงเป็นหลักสำคัญ หากกำหนดหมายเลขดัง

กล่าวคือ อัตราส่วน 1 : 10 ให้ตวงกาวกรดในระดับขีดหมายเลข 6 และตวงกาวกระถินบริสุทธิ์ 40 % 

ในระดับขีดหมายเลข 4 ผสมให้เข้าด้วยกันก่อนนำไปกัดกรด การเจือจางกาวกรดอีกครั้งหนึ่งนั้นเพียง

เพื่อต้องการให้ขั้นตอนนี้มีผลกระทบต่อรายละเอียดของผลงานน้อยที่สุด และทำให้วัสดุไขที่เขยีนไม่

หลุดออกไปด้วยเพราะความแรงท่ีเข้มข้นของกาวกรด นั่นหมายถึงเพื่อให้สามารถเก็บรายละเอียดและ

น้ำหนักของเส้นที่เขียนด้วยวัสดุไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งในระหว่างทำการกัดกรดยังต้อง

คำนึงถึงระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการกัดกรดอีกด้วย  

ในขั้นตอนนี้เริ ่มใช้แปรงจุ่มกาวกรดจนชุ่มแล้วแปรงสลับไปมาบนพื้นที่ที่ต้องการ จำเป็น

จะต้องแปรงกาวกรดในบริเวณน้ำหนักที่เข้มสุดของภาพก่อนให้ครบ 1 นาที แล้วจึงเลื ่อนไปยัง

ตำแหน่งน้ำหนักเทาเข้ม, เทากลาง, เทาอ่อน จนถึงน้ำหนักอ่อนท่ีสุดของภาพไล่เรียงระดับน้ำหนักจน

ครบเวลาตามท่ีได้กำหนดไว้ (ประมาณ 5 นาที) ข้อสำคัญในขณะท่ีเปล่ียนตำแหน่งพื้นท่ีในการกัดกรด

ไปยังพื้นท่ีใหม่ให้ย้อนกลับมากัดกรดในพื้นท่ีเดิมด้วยทุกครั้ง ดังนั้นน้ำหนักเข้มท่ีสุดของภาพจะถูกกัด
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กรด 5 นาที, เทาเข้ม 4 นาที, เทากลาง 3 นาที, เทาอ่อน 2 นาที น้ำหนักอ่อนสุด 1 นาที จึงนิยาม

เรียกวิธีการนี้ว่า "การกัดกรดแบบทดเวลา" 

เมื่อครบกำหนดการกัดกรดตามระยะเวลาเสร็จสิ้นแล้ว ให้เช็ดกาวกรดออกด้วยฟองน้ำและ

น้ำสะอาดเช็ดลูบวนให้ท่ัวผิวหน้าแผ่นแม่พิมพ์ จนมั่นใจว่าปราศจากคราบกาวท่ีสกปรกและคราบกาว

กรด ให้สะอาดเหลือเพียงแค่ความช้ืนบนแผ่นแม่พิมพ์ หลังจากนั้นจึงเทกาวกระถินบริสุทธิ์ลงบนแผ่น

แม่พิมพ์ แล้วจึงใช้ฝ่ามือสะอาดลูบวนกาวกระถินบริสุทธิ์ให้ท่ัวผิวหน้าแผ่นแม่พิมพ์เพื่อหยุดปฏิกิริยา

การทำงานของกาวกรด อีกทั้งยังเป็นการเคลือบกาวปิดผิวหน้าของแผ่นแม่พิมพ์อีกครั้งหนึ่ง แล้วจึง

เช็ดกาวกระถินบริสุทธิ ์ส่วนเกินออกให้เรียบบางด้วยผ้าสาลู ซึ ่งปั ้นเป็นลูกประคบเช็ดวนกาวใน

ลักษณะทิศทางการวนแบบก้นหอย เปล่ียนสลับตำแหน่งพื้นท่ีและสลับตำแหน่งผ้าท่ียังแห้งอยู่ในการ

เช็ดวนให้สม่ำเสมอกัน จนกาวกระถินบริสุทธิ์จะมีลักษณะเรียบและมีความบางท่ีสม่ำเสมอเท่ากันท่ัว

ท้ังแผ่นแม่พิมพ์และพักรอให้แห้งสนิท หลังจากขั้นตอนนี้ควรระมัดระวังไม่ให้บริเวณผิวหน้าของแผ่น

แม่พิมพ์สัมผัสโดนน้ำโดยเด็ดขาด เพราะอาจทำให้กาวกระถินท่ีเคลือบปิดผิวหน้าแผ่นแม่พิมพ์ไว้หลุด

ละลายออกได้ เมื่อถึงขั้นตอนการล้างด้วยน้ำมันชนิดต่าง ๆ กาวกระถินที่หลุดละลายออกเสมือนเปิด

ผิวหน้าแผ่นแม่พิมพ์ โดยน้ำมันจะลงไปสัมผัสหรือจับติดผิวแม่พิมพ์ในพื้นที่นั้นทันที อาจส่งผลทำ

ให้ผลงานได้รับความเสียหาย และอาจจะปรากฏเป็นรอยคราบน้ำมันจนถึงกลายสภาพเป็นส่ือรับไขใน

ส่วนที่ไม่ต้องการทันที จากนี้จะพักแผ่นแม่พิมพ์ทิ ้งไว้ประมาณ 4 ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นก่อนจะ

นำไปสู่ขั้นตอนการพิมพ์  
 

 
 

ภาพที่ 22 ภาพแสดงขั้นตอนการกัดกรดแม่พิมพ์ 
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ภาพที่ 23 ภาพแสดงขั้นตอนการเช็ดวนกาวให้เรียบบางด้วยผ้าสาลู (ผ้าขาวบาง) 
 

ขั้นตอนการพิมพ ์

ขั้นตอนการเตรียมกระดาษพิมพ์ กระดาษท่ีเลือกใช้ในการพิมพ์งานคือกระดาษฟาบริอาโน 

(FABRIANO) เป็นกระดาษภาพพิมพ์ที่หาซื้อได้ง่าย เนื้อกระดาษมีส่วนผสมของใยฝ้าย (Cotton) 60 

% เนื้อกระดาษจึงมีความนุ่มและดูดซับหมึกพิมพ์ได้ดี ด้วยลักษณะผิวของกระดาษมีลักษณะผิวที่เรียบ

เหมาะสำหรับการดูดซับหมึกพิมพ์ ก่อนจะถึงขั้นตอนการนำกระดาษไปใช้งาน จึงจำเป็นจะต้องเตรียม

กระดาษด้วยการทำเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ตำแหน่งการวางกระดาษ (Registration Mark)  ไว้

บริเวณตำแหน่งด้านหลังของกระดาษให้ตรงกันทุกแผ่น 

ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมของหมึกพิมพ์ (Offset Ink) หมึกพิมพ์ที่ใช้ในประเทศไทย

ส่วนใหญ่เป็นหมึกพิมพ์สำหรับโรงพิมพ์ระบบอุตสาหกรรม โดยได้นำมาใช้ทดแทนหมึกพิมพ์สำหรับ

งานภาพพิมพ์ลิโธกราฟ (Lth๐graph) ท่ีมีราคาสูงและต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศ การนำหมึกพิมพ์

ออฟเซทมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานจึงจำเป็นต้องปรับคุณภาพของหมึกพิมพ์ให้มีลักษณะท่ี

ใกล้เคียงกับหมึกพิมพ์ของลิโธกราฟด้วยการนำผงไลท์แมกนีเซียมคาร์บอเนต (Light Magnesium 

Carbonate Powder B.P.) ท่ีมีลักษณะคล้ายผงแป้งสีขาวผสมให้เข้ากับหมึกพิมพ์เพื่อปรับสภาพของ

เนื้อหมึกพิมพ์ให้มีความข้นเหนียวมากขึ้น อัตราส่วนในการผสมขึ้นอยู่กับรายละเอียดของภาพผลงาน

บนแม่พิมพ์เป็นสำคัญ หากถ้าผลงานมีความละเอียดหรือมีระยะรายละเอียดของของค่าน้ำหนักท่ีมาก

อาจต้องผสมจำนวนผงไลท์แมกนีเซียมคาร์บอเนตในปริมาณมากขึ้นด้วย โดยเฉล่ียอัตราส่วนประมาณ 

1 : 1 เมื่อผสมหมึกพิมพ์ได้ตามความต้องการแล้ว ให้เลือกลูกกลิ้งที่มีขนาดเหมาะสมกับภาพผลงาน 
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แล้วจึงใช้เกรียงปาดหมึกพิมพ์ลงบนแท่นกลิ้งหมึก โดยกำหนดให้เป็นแถบความยาวของหมึกพิมพ์ท่ี

ปาดลงบนแท่นกลิ้งหมึกเท่ากับความยาวของลูกกลิ้ง และต้องกลิ้งหมึกพิมพ์สลับไป - มาจนเรียบ

เนียนเสมอเท่ากัน  

ชั้นตอนการพิมพ์ผลงาน แท่นพิมพ์ของภาพพิมพ์หินเป็นแบบแผ่นรองรับแม่พิมพ์ให้เคล่ือนท่ี

ไปข้างหน้าด้วยระบบคานครูดผ่านไม้ครูด (Scraper Bar) แท่นพิมพ์จะทำหน้าที่กดรีดให้กระดาษ

สามารถถอนภาพจากแม่พิมพ์ขึ้นมา และในขณะที่กลิ้งหมึกลงบนแม่พิมพ์จะต้องลูบผิวหน้าแม่พิมพ์

ด้วยน้ำสะอาดให้มีความชื้นอยู่เสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้ส่วนที่เป็นไข (หมึกพิมพ์จากลูกกลิ้ง) ติดลงบน

พื้นท่ีท่ีไม่ต้องการ ซึ่งเป็นคุณลักษณะตามธรรมชาติของน้ำและไขจะไม่เข้ากัน ขั้นตอนการพิมพ์ผลงาน

เป็นขั้นตอนท่ีมีความสำคัญมากท่ีสุดเนื่องจากจะต้องใช้น้ำมันสน ทินเนอร์ล้างคราบเขม่าดำ (วัสดุไขท่ี

ใช้เขียนแม่พิมพ์) หากไม่ระมัดระวังในขั้นตอน ธรรมชาติที่แตกต่างระหว่างน้ำกับไขจะไม่เป็นไปตาม

หลักการ กล่าวคือในช่วงขณะที่ใช้น้ำมันห้ามให้น้ำเข้ามาเกี่ยวข้องในขั้นตอนนี้ เพราะแม่พิมพ์อาจ

ได้รับความเสียหาย ขั้นตอนการล้างคราบเขม่าดำในขั้นต้นให้ใช้น้ำมันสนเช็ดลูบผิวหน้าแม่พิมพ์เบา ๆ 

ด้วยเศษผ้าแห้งจนกว่าเขม่าดำจะหลุดออก และใช้ทินเนอร์เช็ดลูบให้ท่ัวแม่พิมพ์ให้สะอาดจนไม่เหลือ

คราบเขม่าดำ จากนั้นนำน้ำยาแลคเคอร์แดงเช็ดลูบวนให้ทั่วแม่พิมพ์เฉพาะบริเวณที่เขียนภาพไว้ให้

เรียบเนียนด้วยความรวดเร็วเพื่อสร้างฐานของไข และทำให้แม่พิมพ์สามารถรองรับจำนวนการพิมพ์ท่ี

มากขึ้น จากนั้นนำเศษผ้าชุบหมึกพิมพ์ที่ได้เตรียมไว้เจือจางด้วยน้ำมันสนเล็กน้อยเช็ดลูบวนให้ท่ัว

แม่พิมพ์ เพื่อสร้างฐานของหมึกก่อนแล้วจึงเช็ดออกให้บาง (ทุกขั้นตอนที่กล่าวมาจะต้องปล่อย

แม่พิมพ์พักทิ้งไว้ให้แห้งสนิทเป็นสำคัญก่อนที่จะเปลี่ยนเคมีภัณฑ์ในทุกขั้นตอนการทำความสะอาด) 

จากนั้นจึงใช้ฟองน้ำชุ่มน้ำเช็ดผิวแม่พิมพ์ให้ท่ัวท้ังแผ่นเพื่อล้างคราบกาว คราบน้ำมัน น้ำยาแลคเคอร์

แดง และหมึกส่วนเกินจะหลุดออกจากแม่พิมพ์ทันที จึงส้ินสุดกระบวนการการใช้น้ำมันและน้ำในการ

ทำความสะอาดผิวแม่พิมพ์ แล้วจึงเริ่มขั้นตอนการกล้ิงหมึกพิมพ์เป็นลำดับต่อไป 

เมื่อผิวหน้าแม่พิมพ์สะอาดพร้อมรับหมึกพิมพ์จากลูกกลิ้ง ในขณะที่กลิ้งหมึกพิมพ์นั้นจะลูบ

ด้วยฟองน้ำที่หมาดน้ำลงบนแผ่นแม่พิมพ์ให้ชื้นอยู่เสมอ เพราะน้ำจะเป็นตัวกั้นไม่ให้หมึกพิมพ์จาก

ลูกกล้ิงติดบริเวณพื้นท่ีท่ีไม่ต้องการ หมึกพิมพ์จะติดเฉพาะส่วนท่ีเขียนด้วยวัสดุไขเท่านั้น การกล้ิงหมืก

ให้กล้ิงสลับไป - มาให้ครบทุกทิศทาง โดยสังเกตได้จากผิวหน้าของแม่พิมพ์ในส่วนท่ีเข้มท่ีสุดของภาพ 

หมึกพิมพ์จะอิ่มตัวเมื่อมองย้อนแสงจะสังเกตได้ว่าผิวของหมึกเป็นสันนูนสูงขึ้น และเมื่อกลิ้งหมึก

เป็นไปตามท่ีต้องการแล้วจึงสามารถพิมพ์ทดสอบน้ำหนัก  (Proof) ก่อนพิมพ์ลงบนกระดาษจริง 
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ภาพที่ 24 ภาพแสดงขัน้ตอนการเตรียมหมึกพิมพ์และการกล้ิงหมึกพิมพ ์
 

 
 

ภาพที่ 25 ภาพแสดงขัน้ตอนการล้างเขม่าดำด้วยน้ำมันสนและทินเนอร์ 
 

 
 

ภาพที่ 26 ภาพแสดงขั้นตอนการเช็ดแม่พิมพ์ด้วยน้ำยาแลคเคอร์แดง 
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ภาพที่ 27 ภาพแสดงขั้นตอนการเช็ดแม่พิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์ผสมกับน้ำมันสน 

 

ภาพที่ 28 ภาพแสดงขั้นตอนการล้างแม่พิมพ์ด้วยน้ำสะอาดและขั้นตอนการกล้ิงหมึกพิมพ์ 

 

ภาพที่ 29 ภาพแสดงขั้นตอนและผังทิศทางการกล้ิงหมึกบนแม่พิมพ์ 
ท่ีมา : ภาพกราฟฟิกโดยผู้วิจัยสร้างสรรค์ 
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ขั้นตอนการทำช้ืนกระดาษ กล่าวคือน้ำท่ีใช้มีความสำคัญอย่างยิ่ง ดังนั้นจึงควรเลือกใช้น้ำด่ืม

แทนการใช้น้ำประปา เพื่อป้องกันการเกิดคราบจุดเหลืองและการเกิดเช้ือราบนแผ่นกระดาษในระยะ

ยาว โดยรายละเอียดขั้นตอนต้องใช้กระบอกฉีดพ่นน้ำเป็นละอองขนาดเล็กในทิศทางการพ่นเหนือ

แผ่นกระดาษเพื่อให้ละอองน้ำเกาะจับบนผิวหน้าของกระดาษให้ทั่วทั้งแผ่นและพักทิ้งไว้ประมาณ 1 

นาที แล้วจึงใช้กระดาษปรู๊ฟซับออกให้หมาดน้ำมากท่ีสุดถึงสามารถนำไปพิมพ์ได้ทันที ซึ่งขั้นตอนการ

เตรียมกระดาษให้มีความช้ืนก่อนนำมาพิมพ์ตามวิธีการข้างต้น จะให้ผลลัพธ์ที่ดีกับชนิดของกระดาษท่ี

มีส่วนผสมของใยฝ้ายหรือเนื้อของกระดาษมีลักษณะเป็นเยื่อเหนียวและผิวเรียบ การนี้กระดาษที่มี

พื้นผิวขรุขระหรือไม่เรียบเนียน จึงไม่เหมาะกับงานภาพพิมพ์หิน เมื่อทดสอบการพิมพ์น้ำหนักของ

ภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (Proof) จึงเข้าสู่กระบวนการพิมพ์ลงบนกระดาษจริง โดยขั้นตอนการพิมพ์

ผลงานจะใช้กระดาษที่ได้เตรียมทำชื้นไว้ล่วงหน้า ซึ่งขณะอยู่ในขั้นตอนการทำความสะอาดคราบ

สกปรกส่วนเกินจากละอองของหมึกพิมพ์ ด้วยการใช้ถุงน่องที่ชุ ่มน้ำเช็ดทำความสะอาดหมึกพิมพ์

ส่วนเกิน จากนั้นจึงวางกระดาษพิมพ์ให้ตำแหน่งกับเครื่องหมายที่ด้านหลังของกระดาษตรงกันกับ

เครื่องหมายที่ขีดกำกับไว้บนแผ่นแม่พิมพ์ จากนั้นถึงนำกระดาษปรู๊ฟจำนวน 8 แผ่น วางปิดทับ

ด้านบนกระดาษพิมพ์ แล้วจึงใช้แผ่นอะคริลิคใสวางทับกระดาษท้ังหมดอีกครั้งโดยใช้จารบีหล่อล่ืนไม้

ครูดในขณะที่หมุนแท่นพิมพ์ให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้า เมื่อเสร็จให้ตรวจสอบคุณภาพผลลัพธ์ของการ

พิมพ์ ซึ่งประกอบไปด้วยคุณสมบัติของรายละเอียดต่าง ๆ  เช่น ความคมชัด สี น้ำหนัก ความโปร่งใส

ของหมึกพิมพ์ ความเรียบเนียนของหมึกพิมพ์ มิติลวงตาบนพื้นระนาบ 2 มิติ รวมไปถึงการทับซ้อนกัน

ของสีในแต่ละแม่พิมพ์จนปรากฏเป็นภาพผลงานท่ีสมบูรณ์ เป็นไปตามจุดมุ่งหมายท่ีได้วางแผนไว้  

 

 
 

ภาพที่ 30 ภาพแสดงขั้นตอนการเตรียมช้ืนกระดาษ 



  46 

 

ภาพที่ 31 ภาพแสดงขั้นตอนการวางกระดาษพิมพ์และถอนกระดาษจากแม่พิมพ์ 
 

 

ภาพที่ 32 ภาพแสดงผลลัพธ์ของการพิมพ์ทับซ้อนหรือการไล่น้ำหนักความอ่อนเข้มของสี 
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วัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ในการสร้างสรรค์ 

 เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการพิมพ์ภาพพิมพ์หน้าราบหรือเทคนิคภาพพิมพ์

หิน สามารถแบ่งออกเป็นหลายกลุ่ม ดังนี้ 

 วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างแม่พิมพ์ 

- แม่พิมพ์แผ่นอลูมินั่ม (Aluminum Plate) 

อุปกรณ์ในการสร้างภาพร่างต้นแบบ 

- โทรศัพท์มือถือ (Mobile Telephone) 

- แท็บเล็ต (Tablet IPad) 

 - สมุดวาดภาพ (Sketch Book) 

เคร่ืองมือในการสร้างแม่พิมพ์ 

 - วัสดุไขสำหรับเขียนแม่พิมพ์ เช่น ดินสอไขสีดำ, หมึกไข (Tusche) รวมทั้งวัสดุไขชนิดอื่น ๆ 

ท่ีมีส่วนผสมของน้ำมัน ได้แก่ วานิช (Varnish Oil) รวมไปถึงประการลูกล่ืน ปากกาเคมี เป็นต้น 

 - กระดาษไขฟิล์ม (Drafting Film) สำหรับคัดลอกถอดแบบลายเส้นภาพร่างต้นแบบลงบน

แผ่นแม่พิมพ์ 

 วัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ในการเตรียมแม่พิมพ์ 

- กรดฟอสฟอริค (Phosphoric Acid) 

- กรดซัลฟูริค (Sulfuric Acid) 

- ผงสนิม (Ferric Oxide) 

- แป้งฝุ่น หรือทาลคัม (Talcum Powder) 

 - แปรงขนกระต่ายและพู่กัน  

- กาวกระถิน (Arabic Gum) 

- ภาชนะบรรจุกรด 

- ภาชนะผสมกาวกรด 

- น้ำมันสน (Turpentine) 

- ทินเนอร์ (Thinner) 

- น้ำยาแลคเคอร์แดง (Red Lacquer) 

- ภาชนะบรรจุแป้งฝุ่น 

- ภาชนะใส่น้ำ อ่างเคลือบหรืออ่างพลาสติก 
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- ฟองน้ำจากใยพืช (Sponge) 

- ผ้าสาลูชนิดไม่ลงแป้งหรือผ้าขาวบาง 

วัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ในการพิมพ์ 

 - แท่นพิมพ์ (Litho Press) 

 - ลูกกล้ิงยางขนาดต่าง ๆ  

 - เกรียงผสมหมึก 

- หมึกพิมพ์ออฟเซท (Offset Ink) 

- ผงไลท์แมกนีเซียมคาร์บอเนต (Light Magnesium Carbonate Powder B.P.) 

- จารบี 

- แผ่นอะคริลิกใส 

- กระดาษภาพพิมพ์ชนิดผิวเรียบ (FABRIANO) 

- กระดาษปรู๊ฟ (Proof Paper) 

- เศษผ้าเช็ดน้ำมัน 

- กระบอกฉีดพ่นน้ำ 

- ครีมทำความสะอาดมือ 

 
 

 

ภาพที่ 33 ภาพแม่พิมพ์แผ่นอลูมินั่ม (Aluminum Plate) 
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ภาพที่ 34 ภาพอุปกรณ์ในการสร้างภาพร่างต้นแบบ 
 

 

ภาพที่ 35 ภาพอุปกรณ์วัสดุไขชนิดต่าง ๆ ท่ีใช้สำหรับการเขียนสร้างแม่พิมพ์ 
 

 

ภาพที่ 36 ภาพวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกระบวนการเคลือบกาวและการกัดกรด 
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ภาพที่ 37 ภาพอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ท่ีใช้ในกระบวนการล้างคราบเขม่า และน้ำยาแลคเคอร์ 

แดง 

 

 

 

ภาพที่ 38 ภาพลูกกล้ิงยางขนาดต่าง ๆ   
 

 

 

ภาพที่ 39 ภาพหมึกพิมพ์ออฟเซท (Offset Ink) ท่ีใช้ในการพิมพ์ผลงาน 
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ภาพที่ 40 ภาพฟองน้ำ, ถุงน่อง, ผ้าสาลู และครีมทำความสะอาดมือ 
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บทที่ 4  

แนวทางและการวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ 

 

 ในการสร้างสรรค์ผลงานชุดวิทยานิพนธ์อันเป็นสัมฤทธิผลของการสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์

ผลงานศิลปะภาพพิมพ์และเป็นผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาวิจัยและสร้างสรรค์ ซึ่งอยู่ภายใต้บริบทศิลปะ

ร่วมสมัยระบบปัจเจกที่กอปรไว้ด้วยเรื่องราวเนื้อหา (ความหมาย แนวความคิด) รูปแบบและเทคนิค

วิธีการท่ีต้องการส่ือสาระเนื้อหาความหมายทางนามธรรมเรื่องราวของสภาวะแห่งจิตใจท่ีมีความเป็น

ปัจเจกอันเกิดจากบุคคลรอบข้าง สภาพแวดล้อม ประสบการณ์ที่สั่งสมมาผ่านมุมมองความคิดจาก

บุคลิกภาพแบบเก็บตัวของตนเอง ซึ่งสามารถวิเคราะห์ตีความด้วยวิจารณญาณและความรู้สึก ที่โน้ม

นำไปสู่การก่อรูปเกิดเป็นรูปแบบทางกายภาพของผลงาน โดยอาศัยใช้องค์ประกอบทางศิลปะที่มี

ลักษณะเฉพาะตน ซึ่งเป็นการผนวกข้อมูลความเป็นปัจเจกรวมเข้ากับสภาวะแวดล้อมภายนอก เป็น

ข้อมูลเชิงแรงบันดาลใจที่สอดคล้องเชื่อมโยงกันตามเจตนาที่ต้องการสื่อเนื้อหาความหมาย อีกท้ัง

อธิบายให้เห็นถึงบริบทแห่งการสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ เพื่อการพัฒนารูปแบบของผลงานให้มี

ความสอดคล้องกับเจตนาของแนวความคิดและจุดมุ ่งหมาย เพื ่อให้เป็นผลลัพธ์แห่งสัมฤทธิ์  

ของผลงานอีกท้ังยังแป็นนัยแห่งการพัฒนาการ เรียนรู้และการแก้ไขปัญหาท่ีนำไปปรับปรุงให้ผลงาน

บรรลุความหมายและวัตถุประสงค์  รวมไปถึงการวิเคราะห์ข้อดีและจุดด้อยของผลงานในแต่ละ

ช่วงเวลา กล่าวคือการสำรวจพิจารณาและการวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ จึงเป็นส่ิงท่ี

มีความสำคัญและส่งผลต่อการพัฒนาให้เกิดขึ้นในผลงานแต่ละช้ินและช่วงเวลาต่าง ๆ ท่ีเริ่มต้ังแต่ช่วง

ปี พ.ศ. 2562-2565 จากการเรียนรู้สู ่การสร้างสรรค์และจากขั้นตอนการทดลองปฏิบัติสร้างสรรค์

ผลงานและกลายเป็นประสบการณ์ท่ีมีความสำคัญ โดยนับเหล่านี้ได้เรียบเรียงให้เห็นถึงการพัฒนาการ

ที่ดำเนินไปจวบจนถึงผลงานชุดวิทยานิพนธ์ "ภาพเหมือนในใจของฉัน" ซึ ่งสามารถสรุปผลการ

วิเคราะห์ออกเป็นช่วงระยะต่าง ๆ ได้ ดังนี้ 

 

ระยะที่ 1 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

 การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์ ภายใต้ขอบเขตของเทคนิคภาพพิมพ์หิน ในช่วง

ระยะเวลานี้ซึ่งเป็นระยะเริ่มแรกที่มีเนื้อหามุ่งเน้นถึงการแสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึกและความ

ทรงจำ ที่แสดงตัวตนผ่านจิตใต้สำนึกและยังสอดคล้องเชื่อมโยง กับประสบการณ์ที่ได้พบเจอในอดีต 
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โดยอาศัยการนำเสนอเรื ่องราวจากชีว ิตของตนเองผสมผสานกับจินตนาการภายใต้ความกดดัน  

ผลงานในชุดนี้ส่ือนัยถึงความตึงเครียดและการย้ำคิดย้ำทำของความคิด โดยนัยนี้ได้เลือกใช้รูปทรงของ

ตนเองเป็นส่ือเชิงสัญลักษณ์ทางเรื่องราวเนื้อหาหลักในการแสดงออกอย่างตรงไปตรงมา ผ่านรูปแบบ

เหมือนจริง หรือการแสดงอารมณ์ความรู้สึกผ่านอากัปกิริยาท่าทางที่ดูเรียบเฉย ไม่สนใจต่อสิ่งท่ี

พยายามเข้ามารบกวน เพื่อต้องการส่ือความหมายถึงความผิดปกติของสภาวะจิตใจภายใน แต่ทว่าไม่

ต้องการที่จะแสดงออกมาอย่างเปิดเผย โดยนัยยี้ยังรวมไปถึงการกลวิธีของใช้สีในภาพรวมของแตล่ะ

ชิ้นผลงานที่เน้นการใช้ชุด/โทนสีใดสีหนึ่งเป็นหลัก เพื่อสื่อสะท้อนถึงความผิดปกติทางอารมณ์ เช่น 

ความโกธร ความเย็นชาไร้ซึ่งความรู้สึก ประกอบกับการเลือกใช้สัญลักษณ์ท่ีมีความสำคัญทำให้ผลงาน

สามารถส่ือความหมายได้ตรงตามเจตนา คือ การนำเอาบรรยากาศของแสงและเงามาเป็นสัญลักษณ์ท่ี

ใช้ส่ือแสดงแทนอารมณ์ความรู้สึกในด้านลบ ท่ีไม่ว่าจะเป็นความเศร้า ความเครียด ความอึดอัดกดดัน

ที่ถูกซ่อนเร้นเอาไว้ภายใต้เงา ซึ่งนัยนี้เป็นเสมือนการถูกกระทบเร้ามาจากสภาวะแวดล้อมภายนอก

ผนวกกับได้กำหนดพื้นท่ีของแสงให้ปรากฏเพียงเล็กน้อย เพื่อต้องการส่ือถึงในอีกนัยส่วนของอารมณ์

ตนเองท่ีต้องการให้ผู้อื่นได้รับรู้หรือเป็นส่วนท่ีผู้อื่นสามารถมองเห็นตัวตนเราได้ ซึ่งส่ิงท่ีปรากฏให้เห็น

นั้นกลับไม่ได้รับรู้ได้ถึงอารมณ์ความรู้สึกใด ๆ ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ในระยะนี้ทั้ง 5 ชิ้น จึงยังเป็น

ช่วงที่พยายามค้นหากลวิธีเชิงรูปแบบหรือรูปลักษณ์ของภาษาแห่งอารมณ์ความรู้สึก “ภาษาของ

จิตใจ” ให้เป็นไปตามเจตนาของแนวความคิด เนื่องจากการแสดงอารมณ์ความรู้สึกผ่านบรรยากาศ

ของแสงและเงา ทางรูปแบบข้าพเจ้าต้องการมุ่งเน้นให้ส่วนท่ีอยู่ภายใต้เงานั้นเป็นสาระสำคัญทว่าถูก

ลดทอนความสำคัญลง เพราะจำเป็นต้องควบคุมค่าน้ำหนักให้อยู่ในบรรยกาศของค่าน้ำหนักเงา ซึ่งไม่

สามารถทำให้เด่นชัดกว่าค่าน้ำหนักในส่วนของแสงได้ รวมทั้งในด้านความหมายที่ต้องการจะสื่อถึง

ภาวะความกดดันท่ีตึงเครียดนั้น อันเป็นส่ิงท่ีก่อเกิดข้ึนจากภายในจิตใจของตนเอง แต่การใช้แสงและ

เงาให้ความรู้สึกว่าสภาวะแวดล้อมเพียงอย่างเดียวที่เป็นตัวกำหนดหรือกระตุ้นเร้าอารมณ์ความรู้สึก 

ด้วยสาเหตุนี้การใช้แสงและเงาจึงไม่สามารถสื่อความหมายเป็นไปตามเจตนา รวมทั้งยังต้องสร้าง

สภาวะแวดล้อมใหม่เชิงสัญลักษณ์ทางเรื่องราวเพื่อส่ือสารเนื้อหาผลงานให้มีความชัดเจนทางความคิด

มากยิ่งขึ้น 
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ภาพที่ 41 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 

ช่ือผลงาน “Bored” 

ขนาด  100 x 70 เซนติเมตร 

เทคนิค  ภาพพิมพ์หิน (Lithograph) 

ปีท่ีสร้าง  พ.ศ. 2562 
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ภาพที่ 42 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 

ช่ือผลงาน “Repentance” 

ขนาด  70 x 100 เซนติเมตร 

เทคนิค  ภาพพิมพ์หิน (Lithograph) 

ปีท่ีสร้าง  พ.ศ. 2562 
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ภาพที่ 43 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 

ช่ือผลงาน “Annoyance” 

ขนาด  100 x 70 เซนติเมตร 

เทคนิค  ภาพพิมพ์หิน (Lithograph) 

ปีท่ีสร้าง  พ.ศ. 2562 
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ภาพที่ 44 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 

ช่ือผลงาน “Submission” 

ขนาด  70 x 100 เซนติเมตร 

เทคนิค  ภาพพิมพ์หิน (Lithograph) 

ปีท่ีสร้าง  พ.ศ. 2562 
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ภาพที่ 45 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 

ช่ือผลงาน “Agony” 

ขนาด  100 x 70 เซนติเมตร 

เทคนิค  ภาพพิมพ์หิน (Lithograph) 

ปีท่ีสร้าง  พ.ศ. 2562 
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ระยะที่ 2 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

 กล่าวได้ว่า ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ในระยะท่ี 2 นั้น ประเด็นความสำคัญต่อการสร้างสรรค์ท่ี

ต้องสำรวจพิจารณาคือ การทบทวนวิธีคิดในการนำเสนอแนวความคิดที่สัมพันธ์กับเรื่องราวหรือแรง

เนื้อหาบันดาลใจในการสร้างสรรค์ รวมไปถึงการนำปัญหาที่พบจากผลงานในระยะที่ 1 มาวิเคราะห์

หรือให้นำไปสู่การพัฒนาอย่างเป็นระบบ ประกอบกับการปรับเปลี่ยนสัญลักษณ์ที่ใช้ในการส่ือ

ความหมายเพื่อให้เป็นไปตามเจตนามากที่สุด ทว่าถึงอย่างไรก็ตามแนวทางการพัฒนาผลงานกย็ังมุ่ง

เสนอประเด็นสาระของการส่ืออารมณ์และความรู้สึกภายในจิตใจท่ีเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าท่ามกลางสภาพ

ความกดดันจากการใช้ชีวิตร่วมกับบุคคลอื่น ๆ ในสังคมผ่านบทสนทนาที่มีความหลากหลายเชิง

รูปแบบ ดังนั้นประสบการณ์จากการสร้างสรรค์ท่ีผ่านมาจึงทำให้สามารถพัฒนารูปแบบหรือภาพแทน

ของแนวความคิดให้มีความแตกต่างกัน แต่ทว่าก็ยั งคงเลือกใช้ตนเองเป็นรูปทรงหลักอันเป็น

สาระสำคัญและให้เชื ่อมโยงกับประเด็นทางศิลปะที่ได้ปรับสร้างความชัดเจนในแบบที่ลุ ่มลึกให้

แตกต่างจากผลงานในช่วงระยะก่อนหน้า คือการกำหนดบริบทสภาพแวดล้อมใหม่ โดยมุ่งเน้นให้

ความสำคัญกับสภาวะอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเกิดขึ้นจากตัวเราท่ีเป็นผู้สร้างขึ้นเอง ในอีกนัยหนึ่งยังเป็น

กลวิธีของการแสดงออกถึงความผิดปกติของจิต ซึ่งแฝงนัยแห่งการสื่อผ่านรูปลักษณ์ของเส้นผมที่มี

ความยาวผิดปกติ ผสานกับทิศทางที่ให้ความรู้สึกถึงการเคลื่อนที่ที่ไม่หยุดนิ่ง อันเชื่อมโยงไปสู่ความ

ผิดปกติของจิตใจท่ีแปรปรวนเป็นเสมือนกระแส “น้ำ” ท่ีมีความเช่ียวกราก ซึ่งนัยนี้อาศัยใช้กายภาพ

และสภาวะเชิงนามธรรมของน้ำมาเป็นสัญลักษณ์ในการส่ือความหมายด้วย เพื่อสะท้อนถึงสภาพความ

อึดอัดของสภาวะอารมณ์ท่ียังขุ่นมัวและบริบทของ “น้ำ”จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญท่ีจะเอื้อประโยชน์

เชิงโน้มน้าวให้แนวความคิดมีความพิเศษลุ่มลึกมากขึ้นกว่าเดิม รวมทั้งการใช้กลวิธีของการย่อส่วน

รูปทรงของตนเองให้มีขนาดเล็ก (จิ ๋ว) และสร้างการมีปฏิสัมพันธ์กับรูปทรงหลักได้อย่างชัดเจน

น่าสนใจมากขึ้นด้วย ซึ่งโดยนัยดังกล่าวได้ให้ผลลัพธ์แห่งความสัมฤทธิ์ต่อผลงานในระยะนี้อย่างมี  

นัยยะสำคัญอันเนื ่องด้วยเพราะจากการทดลองหาความเป็นไปได้ทางด้านรูปแบบที ่ให้ความ 

หมายทางนามธรรมถึงการแสดงออกซึ่งอารมณ์ความรู้สึกที่ลุ ่มลึกชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทำให้มีความ

แตกต่างจากผลงานในระยะที่ 1 เป็นอย่างมากและนัยนี้เองสามารถนำผลลัพธ์เชิงกลวิธีดังกล่าวไป

พัฒนาต่อยอดในผลงานชุดวิทยานิพนธ์ด้วย 
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ภาพที่ 46 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 

ช่ือผลงาน “Capricious” 

ขนาด  100 x 70 เซนติเมตร 

เทคนิค  ภาพพิมพ์หิน (Lithograph) 

ปีท่ีสร้าง  พ.ศ. 2563 
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ภาพที่ 47 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 

ช่ือผลงาน “Grumpy” 

ขนาด  70 x 100 เซนติเมตร 

เทคนิค  ภาพพิมพ์หิน (Lithograph) 

ปีท่ีสร้าง  พ.ศ. 2563 
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ภาพที่ 48 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 

ช่ือผลงาน “Beleaguered” 

ขนาด  70 x 100 เซนติเมตร 

เทคนิค  ภาพพิมพ์หิน (Lithograph) 

ปีท่ีสร้าง  พ.ศ. 2563 
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ภาพที่ 49 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 

ช่ือผลงาน “Critical” 

ขนาด  100 x 70 เซนติเมตร 

เทคนิค  ภาพพิมพ์หิน (Lithograph) 

ปีท่ีสร้าง  พ.ศ. 2563 
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ภาพที่ 50 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 

ช่ือผลงาน “Down in the dumps” 

ขนาด  65 x 100 เซนติเมตร 

เทคนิค  ภาพพิมพ์หิน (Lithograph) 

ปีท่ีสร้าง  พ.ศ. 2563 
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ระยะที่ 3 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

 กล่าวคือผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 3 ได้มีการพัฒนารูปแบบของผลงานรวมไปถึง

สัญลักษณ์ที่ใช้สื่อสาระนามธรรมแห่งอารมณ์ความรู้สึกให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับเนื้อหามาก

ยิ่งขึ้น และได้ให้ความสำคัญกับบริบทพื้นท่ีสภาพแวดล้อมท่ีอุปมาเปรียบเสมือนว่ามีอยู่จริงท่ีเช่ือมโยง

วิธีการดำเนินชีวิตกับตัวของข้าพเจ้า เช่น ห้องนอน ห้องนั่งเล่น มุมต่าง ๆ ในห้อง เพื่อเป็นกุศโลบาย

เชิงกลวิธีในการสร้างพื้นท่ีใหม่ (กายภาพ) บนพื้นท่ีเดิมท่ีเราคุ้นเคย ทว่าเป็นการแสดงสภาพแวดล้อม

ท่ีมีความเฉพาะเจาะจง รวมทั้งการสร้างความหมายเชิงรูปธรรมและนามธรรมท่ีสอดคล้องเช่ือมโยงกัน

ในบริบทของพื้นที่ที่มีผลต่ออารมณ์ความรู้สึกของตนเองผ่านจินตนาการจนก่อรูปเกิดเป็น “พื้นท่ี

สมมติ” เชิงสภาวะเพื่อเอื ้อประโยชน์ให้รูปแบบสื่อความหมายได้ชัดเจนตามเจตนาที่ตั้งใจไว้ จาก

ความเป็นไปได้ในการสร้างพื้นท่ีสมมติในบริบทต่าง ๆ แต่หากทว่าการจัดองค์ประกอบให้พื้นท่ีสมมติ

โดยนัยนี้มีความเด่นชัดมากเกินไปจะส่งผลลัพธ์ทำให้อารมณ์ความรู้สึกของรูปทรงหลักถูกลดทอน

ความสำคัญลง หรือทำให้ผลงานในภาพรวมไม่ลงตัวอย่างท่ีควรจะเป็น อีกท้ังผลงานบางช้ินยังมีปัญหา

ในการใช้บรรยากาศโทนสีท่ีมีความขัดแย้งกันของสีท่ีรุนแรงจึงส่งผลให้ผลงานขาดความเป็นเอกภาพ

ทางสุนทรียภาพ หรือในบางผลงานมีการแสดงความไม่ลงตัวเชิงการจัดการกับพื้นที่ว่างได้อย่างไม่

สมดุลอันเป็นสาเหตุทำให้องค์ประกอบของภาพไม่สมบูรณ์ และเมื่อนำผลงานแต่ละช้ินมาวิเคราะห์จึง

พบว่าผลงานท่ีมีการใช้ชุดสีในโทนเดียวกันทำให้ผลงานนั้นมีความลงตัวอย่างมีเอกภาพ รวมไปถึงการ

กำหนดพื้นท่ีสมมตินั้นควรเป็นพื้นท่ีท่ีไม่เล่าเรื่องหรือแสดงออกทางเรื่องราวท่ีไม่เด่นชัดมากจนเกินไป 

โดยนัยนี้ก็เพื่อการเอื้อประโยชน์ให้รูปทรงหลักได้แสดงความหมายถึงภาวะแห่งอารมณ์ความรู้สึกให้

สอดคล้องกลมกลืนกัน และไม่ขัดแย้งหรือมีผลต่อการลดทอนความสำคัญและการแสดงความหมาย

เชิงความเป็นจุดเด่นของรูปทรงหลัก 
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ภาพที่ 51 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ภาคการศึกษาท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 

ช่ือผลงาน “Jittery” 

ขนาด  70 x 100 เซนติเมตร 

เทคนิค  ภาพพิมพ์หิน (Lithograph) 

ปีท่ีสร้าง  พ.ศ. 2563 
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ภาพที่ 52 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ภาคการศึกษาท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 

ช่ือผลงาน “Cold Fish” 

ขนาด  70 x 100 เซนติเมตร 

เทคนิค  ภาพพิมพ์หิน (Lithograph) 

ปีท่ีสร้าง  พ.ศ. 2563 
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ภาพที่ 53 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ภาคการศึกษาท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 

ช่ือผลงาน “Grief” 

ขนาด  100 x 70 เซนติเมตร 

เทคนิค  ภาพพิมพ์หิน (Lithograph) 

ปีท่ีสร้าง  พ.ศ. 2563 
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ภาพที่ 54 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ภาคการศึกษาท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 

ช่ือผลงาน “Attachment” 

ขนาด  70 x 100 เซนติเมตร 

เทคนิค  ภาพพิมพ์หิน (Lithograph) 

ปีท่ีสร้าง  พ.ศ. 2563 
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ภาพที่ 55 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ภาคการศึกษาท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 

ช่ือผลงาน “IDK” 

ขนาด  100 x 70 เซนติเมตร 

เทคนิค  ภาพพิมพ์หิน (Lithograph) 

ปีท่ีสร้าง  พ.ศ. 2563 
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ภาพที่ 56 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ภาคการศึกษาท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 

ช่ือผลงาน “Suspicion” 

ขนาด  100 x 70 เซนติเมตร 

เทคนิค  ภาพพิมพ์หิน (Lithograph) 

ปีท่ีสร้าง  พ.ศ. 2563 
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ระยะที่ 4 ผลงานชุดวิทยานิพนธ์ ระหว่างปีการศึกษา 2563-2565 

ในการสร้างสรรค์ผลงงานศิลปะภาพพิมพ์ท้ัง 3 ระยะที่ผ่านมานั้น ข้าพเจ้าได้พยายามศึกษา

ค้นหาข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์เพิ่มเติมท่ีจะเอื้อประโยชน์โน้มไปสู่การต่อยอดพัฒนารูปแบบ

ผลงานให้มีความสอดคล้องกับเนื้อหาหรือเป็นเสมือนภาพแทนของเจตนาแนวความคิด เนื่องจาก

รูปแบบผลงานที่ผ่านมามุ่งเน้นความสำคัญกับรูปทรงหลักให้แสดงความหมายทั้งทางรูปธรรมและ

นามธรรมท่ามกลางบริบทพื้นที่ตามสภาพสิ่งแวดล้อมจริงมากจนเกินไป อันเป็นสาเหตุทำให้ผลงาน

ขาดเอกภาพทางเนื้อหาของการจินตนาการท่ีต้องการนำเสนอ “สาระ” แห่งสภาวะภายในจิตใจให้ส่ือ

ผ่านพื้นที่สิ ่งแวดล้อม รวมทั้งการให้ความเป็นจริงกับการใช้สัญลักษณ์แฝงและควบคุมให้ตัวตน 

(ภาพเหมือนในใจ) ของตนเอง ที่ถูกย่อส่วนและมีปฏิสัมพันธ์กับรูปทรงหลักซึ่งมีนัยยะเชิงการเล่า

เรื ่องราว อันเป็นบทสนทนาที่สร้างกิจกรรมซึ่งกันและกันอย่างมีเหตุผล  ควบคู่ไปกับการพัฒนา

ทางด้านเทคนิควิธีการหรือทักษะการวาดเส้นบนแม่พิมพ์ การแยกแม่พิมพ์ในแต่ละแม่พิมพ์ให้มีความ

ประณีตและซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเพื่อผลลัพธ์ทางมิติลวงตาบนพื้นระนาบ ที่จะเกิดขึ้นในผลงาน ซึ่งนัย

เหล่านี้สะท้อนเห็นถึงความชัดเจนทางความคิด จนเกิดเป็นความสมบูรณ์ตามลำดับและเป็นระบบของ

การวิจัยและสร้างสรรค์เชิงพัฒนาการของการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในขณะปฏิบัติงานหรือเป็น

ผลจากการสังเกต การจดบันทึกข้อบกพร่องและความผิดพลาด ที่นำมาแก้ไขและปรับปรุงเพื่อการ

พัฒนาผลงานให้มีคุณภาพสูงมากยิ่งขึ้น และในการสร้างเอกภาพทางสุนทรียภาพของการสร้างสรรค์

ผลงานชุดวิทยานิพนธ์ จำนวน 6 ช้ิน ท่ียังคงอยู่ภายใต้กรอบแนวความคิดอันเป็นเรื่องราวเนื้อหาของ

สภาวะอารมณ์ ความรู้สึกจากภายในจิตใจเช่นเดิม ทว่านำเสนอผ่านการสร้างรูปทรง “ภาพเหมือนใน

ใจ” ของตนเองให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นผนวกกับรายละเอียดเชิงรูปสัญลักษณ์ท่ีให้ความหมายท้ัง

ทางกายภาพความงามและสาระนามธรรมไปพร้อมกัน หรือแฝงนัยผ่านเส้นผมที่ยาวและเคลื่อนไหว

เป็นเสมือนน้ำ “สภาวะจิตใจท่ีไม่นิ่ง” อันเป็นกลวิธีท่ีมีบทบาทท่ีสำคัญช่วยขับเน้นเนื้อหาความหมาย

ทางนามธรรมสอดคล้องกับเจตนาของแนวความคิดผลงานให้มีความชัดเจนมากขึ้นด้วย 

 

ด้านเร่ืองราวเนื้อหา ความคิดและความหมายของสัญลักษณ์ 

ประเด็นสาระสำคัญในด้านเรื่องราวเนื้อหาของผลงานภายใต้หัวข้อ “ภาพเหมือนในใจของ
ฉัน”เป็นการนำเสนอภาพแทนเชิงสมมติท่ีชัดเจนเกี่ยวกับภาพในจินตนาการถึงสภาวะภายในจิตใจว่า
กำลังรู้สึกอย่างไร และจะต้องนำเสนอความรู้สึกเหล่านั้นให้กลายเป็นรูปธรรมในบริบทแบบใด โดยนัย
นี้ข้าพเจ้าให้ความสำคัญกับการจัดวางท่าทาง อากัปกิริยาจากพฤติการณ์และพฤติกรรมเชิงวิถี
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ชีวิตประจำวัน เช่น การอ่านหนังสือ ฟังเพลง นั่งปลดปล่อยอารมณ์ความคิด เป็นต้น รวมไปถึงภาพ
อิริยาบถการนอนพักผ่อน ซึ่งเป็นการจำลองแบบให้สะท้อนเห็นถึงพื้นท่ีในจินตนาการท่ีต้องการหลบ
หลีกจากปัญหาความวุ่นวาย หรือการนำเสนอภาพท่าทางให้มีลักษณะที่ผ่อนคลาย รวมทั้งการนำ
อากัปกิริยาที่มีความเป็นธรรมชาติเสมือนเป็นการบันทึกเชิงภาพสะท้อนตัวตนของตนเองขณะนั่ง
ครุ่นคิด เหม่อลอยและเจตนาเน้นให้เห็นถึงลักษณะของอารมณ์ความรู้สึกทางสีหน้าและแววตา รวม
ไปถึงรายละเอียดที่ปรากฏให้เห็นบนใบหน้าอันเกิดจากกลวิธีของการพิมพ์ทับซ้อนแม่พิมพ์ที่มีความ
หลากหลาย ดังนั้นความสัมฤทธิ์ของผลงานจึงมุ่งเน้นสัจจะแห่งความจริงที่เกิดขึ้นกับสีผิวของมนษุย์
โดยทั่วไป ด้วยเพราะต้องการขับเน้นการสร้างบรรยากาศโดยรวมของภาพ ซึ่งมีจิตใต้สำนึกที่เป็นตัว
กำกับการนำเสนอให้เป็นรูปธรรมผ่านตัวตนของตนเองท่ีมีขนาดเล็กแบบย่อส่วนขณะกำลังเล่น หยอก
ล้อ ต่างทำหน้าที่สร้างการมีปฏิสัมพันธ์ที่ต่างบริบทกันออกไป และยังคงให้ความสำคัญกับการอุปมา
เปรียบถึงสภาวะที่ไม่นิ่งของ “น้ำ” กับอารมณ์ความรู้สึกตนเอง ผ่านรูปลักษณ์ของเส้นผมที่เป็นส่ือ
สัญลักษณ์แทนความหมายของสภาวะแห่งความรู ้สึก ความคิด หรือนำมาสู ่ก ารสร้างพื ้นที ่ใน
จินตนาการที่สามารถปลดปล่อยอารมณ์ความรู้สึกและความคิดให้ค่อย ๆ  ไหลรินระบายออกไป โดย
ในบางห้วงขณะตนเองก็สามารถควบคุมความรู้สึกเหล่านั้นได้และไม่ได้กอปรไปพร้อม ๆ กัน ณ 
ช่วงเวลาแห่งสภาวการณ์รวมทั้งการอยู่กับตัวเองจึงเป็นเหมือนการรับรู ้และติดตามเ รื ่องราวท่ี
ปรับเปลี่ยนไปตลอดเวลารอบ ๆ ตัว และนัยแห่งความคิดเหล่านี้ที ่ได้โน้มนำไปสู่การฉุกคิดถึงการ
ทบทวนบำบัดฟื้นฟูและเยียวยาจิตใจของตนเองไปพร้อม ๆ กันด้วย 

 

ด้านกระบวนการทางเทคนิค 

กล่าวคือ ในกระบวนการสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์ การพิมพ์ภาพพิมพ์

หน้าราบ หรือเทคนิคภาพพิมพ์หิน เป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยช่วงเวลาเป็นเครื่องกำกับสำคัญและ

การวางแผนที่ดีอย่างเป็นระบบ รวมไปถึงการนำเอาปัญหาข้อผิดพลาดต่าง ๆ มาแก้ไขและปรับปรุง 

รวมทั้งการจดบันทึกช่วยจำ มักจะทำให้เกิดการพัฒนาต่อตนเองและผลงานอย่างมีคุณภาพด้วย

เช่นกัน หรือเพื่อให้บรรลุความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์แห่งการสร้างสรรค์ ซึ่งตรงกับบุคลิกนิสัยตาม

ธรรมชาติของตนเองท่ีสอดคล้องเช่ือมโยงกับเรื่องราวเนื้อหาความหมายทางนามธรรมแห่งผลงานด้วย 

ผนวกกับการวิเคราะห์และตีความข้อมูลบริบทต่าง ๆ ด้วยวิจารณญาณและความรู้สึก เพื่อ สรุป

ประเด็นสาระของจุดมุ่งหมายท่ีต้องการนำเสนอผ่านการสร้างสัมฤทธิ์ผลของการสร้างสรรค์ จะเห็นได้

ว่าผลงานตลอดช่วงเวลาทั้ง 4 ระยะของการวิจัยและสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ จนนำมาสู่การสร้าง

เอกภาพทางสุนทรียภาพของผลงานชุดวิทยานิพนธ์ล้วนเป็นผลลัพธ์แห่งความสัมฤทธิ์อันเกิดจากการ
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สั่งสมประสบการณ์และทักษะศิลป์รวมไปถึงปัญหาข้อผิดพลาดที่พบในช่วงเวลาต่าง  ๆ ได้ถ่ายทอด

อารมณ์ความรู้สึก “ภาษาของจิตใจ” และสามารถสะท้อนเรื่องราวเนื้อหาอันเป็นส่ือและสารหรือเป็น

อนุสติเพื่อปลดปล่อยความรู้สึก “ปล่อยวาง” ความทุกข์ในช่วงขณะเวลาหนึ่งของชีวิตลงได้ 
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ผลงานชุดวิทยานิพนธ ์

 

 

 

ภาพที่ 57 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ หมายเลข 1 

ช่ือผลงาน “Used to it” 

ขนาด  100 x 70 เซนติเมตร 

เทคนิค  ภาพพิมพ์หิน (Lithograph) 

ปีท่ีสร้าง  พ.ศ. 2564 
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ภาพที่ 58 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ หมายเลข 2 

ช่ือผลงาน “You let me down” 

ขนาด  100 x 70 เซนติเมตร 

เทคนิค  ภาพพิมพ์หิน (Lithograph) 

ปีท่ีสร้าง  พ.ศ. 2564 
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ภาพที่ 59 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ หมายเลข 3 

ช่ือผลงาน “Retrospective” 

ขนาด  70 x 100 เซนติเมตร 

เทคนิค  ภาพพิมพ์หิน (Lithograph) 

ปีท่ีสร้าง  พ.ศ. 2565 
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ภาพที่ 60 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ หมายเลข 4 

ช่ือผลงาน “Flummoxed” 

ขนาด  70 x 100 เซนติเมตร 

เทคนิค  ภาพพิมพ์หิน (Lithograph) 

ปีท่ีสร้าง  พ.ศ. 2565 
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ภาพที่ 61 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ หมายเลข 5 

ช่ือผลงาน “Sentimentality” 

ขนาด  70 x 100 เซนติเมตร 

เทคนิค  ภาพพิมพ์หิน (Lithograph) 

ปีท่ีสร้าง  พ.ศ. 2565 
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ภาพที่ 62 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ หมายเลข 6 

ช่ือผลงาน “Rage” 

ขนาด  70 x 100 เซนติเมตร 

เทคนิค  ภาพพิมพ์หิน (Lithograph) 

ปีท่ีสร้าง  พ.ศ. 2565 
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บทที่ 5 

บทสรุป 

 

วิทยานิพนธ์ หัวข้อ “ภาพเหมือนในใจของฉัน” เป็นสัมฤทธิผลของการสร้างรูปลักษณ์แห่งจินต

ภาพจากจินตนาการหรือในอีกนัยหนึ่งเป็นภาพเหมือนในใจของตนเองที่สื่อเนื้อหาเรื ่องราวของตน  บน 

“พื้นท่ีสมมติ” ความเป็นตัวเองบนพื้นท่ีความสุขด้วยจินตนาการหรือในอีกนัยหนึ่งเป็นเสมือนการสร้างรูป

แทนสมมติของการกระทำหรือกิจกรรมความสุขท่ีได้เร้นรูปในอิริยาบถภายใต้ “จิตใต้สำนึก” ท่ีสร้างมิติลวง

ตาบนระนาบสองมิติของพื้นภาพให้ก่อรูปตัวตนเล็ก ๆ ในอีกนัยหนึ่งเป็นเหมือนภาพเหมือนในจิตใจของ

ตนเองที่หลากหลายท่ามกลาง “รูปแบบ” อิริยาบถที่ผ่อนคลายและอยู่ในห้วงขณะปล่อยจิตให้เคลื่อนไป

ตามกระแสสังคมท่ีสะท้อนผ่านอารมณ์ความรู้สึกตนเองในห้วงแห่งกาลหนึ่งโดยอาศัยกระบวนการพิมพ์ภาพ

พิมพ์หน้าราบ (Planographic Printing Process) หรือเทคนิคภาพพิมพ์หิน (Lithograph) ก่อรูปร่างสร้าง

มิติลวงตาบนระนาบของพื้นภาพด้วยภาษาของศิลปะหรือทัศนธาตุ เส้น สี รูปทรงและความแตกต่างของ

รายละเอียด ค่าน้ำหนักพื้นผิวที่ให้ความหมายทางนามธรรม ซึ่งผสมผสานเข้ากับการประทับร่องรอย 

(stamp) และวิธีการ stencil อันเป็นกระบวนการและวิธีการทางศิลปะภาพพิมพ์ที่สร้างขึ้นภายใต้บริบท

แห่งจิตสำนึกในเหตุปัจจัยและการคาดการณ์ได้ถึงอุปสรรค ประเด็นสาระเหล่านี้เป็นกุศโลบายเชิงกลวิธีการ

สร้างเอกภาพสุนทรียภาพพื้นท่ีซึ่งคงอยู่แบบปฏิสัมพันธ์เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายท่ีคอยให้กำลังใจเติมเต็ม

ช่องว่างของจิตให้เปี่ยมไว้ด้วยอารมณ์ความรู้สึกแห่งความสุขสุนทรีย์ เพื่อคลายความรู้สึกต่าง ๆ และหลอม

รวมผสานความคิด สติปัญญา ประสบการณ์ รวมถึงความเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์ที่สื่อความหมายถึง

การตระหนักรู้และค้นหาวิถีหนทางแห่งการปล่อยวางความทุกข์ (ปัญหา) ได้ด้วยตนเอง 

อนึ่ง การสร้างตัวตนด้วยรูปสัญญะแห่งจินตภาพจากจินตนาการความมีตัวตนของจิตสำนึกที่เป็น

เสมือนเสียงแห่งจิตสำนึกคอยกระซิบเพรียกให้ตระหนักรู้เท่าทันถึงการสร้างรูปแบบชีวิตความสุขด้วยการ

ปลดปล่อยจิตสำนึกที่แท้จริงของตนเองให้พ้นจากความทุกข์ การพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลา

ด้วยสติปัญญาท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมได้อย่างมีความสุข และเป็นอนุสติย้ำเตือนบุคคลที่มี

ความคิดอยู่กับตัวเอง เก็บตัวและหวาดระแวง ให้เปิดใจยอมรับบุคคลอื่นเข้ามาปฏิสัมพันธ์ร่วมกันอย่าง

สร้างสรรค์รวมถึงการปลดปล่อยอารมณ์และความคิดให้ค่อย ๆ ไหลรินระบายออกไปตามธรรมชาติโดย

คำนึงถึงความรู้สึกของตนเองเป็นสำคัญ ณ ช่วงเวลาแห่งสภาวการณ์รวมท้ังการอยู่กับตัวเองจึงเป็นเหมือน

การรับรู้และติดตามเรื่องราวท่ีปรับเปล่ียนไปตลอดเวลาและความคิดเหล่านี้ได้โน้มนำไปสู่การฉุกคิดถึงการ

ทบทวนบำบัดฟื้นฟูและเยียวยาจิตใจของตนเองไปพร้อม ๆ กัน 
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ประว ัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวณัฐกาญจน์ วาจาสัตย์ 
วัน เดือน ปี เกิด 24 พฤษภาคม 2539 
สถานที่เกิด นครปฐม 
วุฒิการศึกษา -ปริญญาศิลปะบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ กลุ่มวิชาเอกภาพพิมพ์   

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   
จังหวัดนครปฐม 

ที่อยู่ปัจจุบัน 357 หมู ่6 ถนนบ้านรางมะเด่ือ ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมือง   
จังหวัดนครปฐม 73000 

ผลงานตีพิมพ์ 2565        
-ร่วมแสดงการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 67 ประเทศไทย  
 
2564        
-ร่วมแสดงการประกวดภาพพิมพ์นานาชาติประเทศบัลแกเรีย ครั้งท่ี 21   
ประเทศบัลแกเรีย  
 
2563        
-ร่วมแสดงผลงานภาพพิมพ์หินออนไลน์ The Megalo’s fourth online   
exhibition ประเทศออสเตรเลีย  
-ร่วมแสดงการประกวดภาพพิมพ์นานาชาติไทเปประเทศไต้หวัน (R.O.C.)   
ประเทศไต้หวัน  
-ร่วมแสดงการประกวดภาพพิมพ์นานาชาติ The Graphic Art Biennial of 
Szeklerland celebrates its 10th anniversary in the year 2020   
ประเทศโรมาเนีย   
-ร่วมแสดงการประกวดภาพพิมพ์นานาชาติThe Senefelder Award 2020  
ประเทศเยอรมนี  
-ร่วมแสดงการประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งท่ี 37 
ประเทศไทย  
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2562        
-ร่วมแสดงการประกวดภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติครั้งท่ี 5  
ประเทศไทย  
 
2561        
-ร่วมแสดงการประกวดภาพพิมพ์นานชาติขนาดเล็ก   
MINIATURE PRINT COMPETITION ประเทศโปแลนด์    
-ร่วมแสดงผลงานภาพพิมพ์ Printable Print Exhibition 2018  
 ประเทศไทย  
-ร่วมแสดงผลงานภาพพิมพ์ Print for you 5th ประเทศไทย  
 
2560        
-ร่วมแสดงผลงานภาพพิมพ์ Print for you 4th ประเทศไทย  
-ร่วมแสดงการประกวดภาพพิมพ์นานชาติ International Print Triennial 
in Cieszyn, Art Department of the University of Silesia Art   
Institute ประเทศโปแลนด์ 

รางวัลที่ได้รับ 2565  
-รางวัลชนะเลิศ การแสดงผลงานภาพพิมพ์นานาชาติ ครั้งท่ี 1   
First International Print Online Exhibition 2022  
ประเทศไทย  
 
2564  
-รางวัลชมเชย การประกวดศิลปกรรมช้างเผือกครั้งท่ี 10 หัวข้อ “ในฝัน”    
ประเทศไทย  
 
2563        
-รางวัลดีเด่น โครงการรางวัลยุวศิลปินไทย Young Thai Award 202 
ประเทศไทย  
 
2561        
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดภาพพิมพ์นานาชาติประเทศ
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อินโดนีเซีย ครั้งท่ี 6 The VI Indonesia International Print Triennial 
2018 ประเทศอินโดนีเซีย  
-รางวัลสนับสนุนศิลปินรุ่นเยาว์ การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่น
เยาว์ ครั้งท่ี 35 ประเทศไทย   
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