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นาย ชาคริต ลาภอุดมเลิศ: ความสมบูรณ์แบบบนพื้นที่สมมติ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลัก : ศาสตราจารย ์พัดยศ พุทธเจริญ 

 
วิทยานิพนธ์หัวข้อ “ความสมบูรณ์แบบบนพื้นที่สมมติ” เป็นการสร้างเอกภาพทาง

สุนทรียภาพสาระนามธรรมแห่งวัตถุในบริบทรูปแทนของ “ดุลยภาพครอบครัว” ที่สื่อนัยยะถึงการ
ปรับเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติในด้านที่ตรงข้ามกับความสมบูรณ์ของสายใย (ครอบครัว) ที่ถักทอด้วย
ความรักความผูกพันระหว่างพ่อและแม่ ซึ่งก่อรูปสร้างสัณฐานแห่งสัมพันธภาพที่เปี่ยมไว้ด้วยความรัก 
หากแม้โครงสร้างโดยนัยนี้จะมีด้านใดด้านหนึ่งที่พังทลายลงหรือสูญสิ้นพ้นหน้าที่ไป แต่ทว่าหน้าที่เชิง
รูปแบบของชีวิตแห่งความงดงามด้านสุนทรียภาพความผูกพันภายใต้การตีความของนิยามคำว่า  
“ครอบครัว” นั้นยังคงดำเนินต่อไป ความห่วงหาและห่วงใยซึ่งสายเลือดในอุทรอันเป็นสิ่งล้ำค่าได้ค้ำ
เกื้อหนุนจิตใจและปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์กลายเป็นความสมบูรณ์แบบบนพื้นที่สมมติ
ที่ผสานรูปธรรมแห่งสัณฐานของวัตถุซึ่งตั้งมั่นอย่างมั่นคงด้วยขาทั้ง 4 ข้าง (เก้าอี้) ทว่าอยู่ท่ามกลาง
สภาวะบนพื้นที่ที่หมิ่นเหม่ (พื้นที่สมมติ) และถูกทะนุถนอมคุ้มครองไว้ด้วย “พลังแห่งความรัก” 
สายใยความผูกพันอย่างแน่นแฟ้น อันเป็นเสมือนความละมุนละไมด้วยจิตเจตนาที่บริสุทธิ์แห่งวัตถุ
สภาพ (ผ้า) ที่ครอบคลุมความรู้สึกดั่งมีสภาวะจิตใจเป็นเหมือนหินผาที่แข็งแกร่งเร้นแฝงอยู่ภายใต้
กายภาพแห่งความเปราะบางจากความบกพร่องเนื่องด้วยเพราะ “ความไม่สมบูรณ์” โดยนัยนี้เป็น
เพียงการย้อนคิดระลึกถึงเพื่อเป็นอนุสติในความไม่สมบูรณ์ที่ถูกตีความด้วยวิจารณญาณและความรู้สึก
ให้สะท้อนนัยถึงสายใยความรักระหว่างแม่และลูกในบริบทของ  “ครอบครัว” ที่อบอุ่นซึ่งได้หวน
คืนกลับมาอีกครั้ง “ความไม่สมบูรณ์” จึงเป็นเพียงความคิดเชิงอุดมคติหรือเป็น “สิ่งสมมติ” ในห้วง
แห่งกาลหนึ่งเท่านั้น 

ประเด็นสาระเหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องราวของเนื้อหาความหมายและแนวความคิดที่เจตนาสื่อ
ผ่านวัตถุทางศิลปะอันเป็นสุนทรียภาพแห่งนามธรรมหรือเป็นภาษาของอารมณ์และความรู้สึก  
“จิตใจ” ที่ก่อรูปแห่งนัยยะของความไม่สมบูรณ์แบบให้กลายเป็นสัณฐานแห่งดุลยภาพที่มั่นคงด้วย
สัมพันธภาพในครอบครัวที่ได้ขาดหายไปอันเป็นความย้อนแย้งหรือเพื่อให้เข็มแข็งและน้อมรับความ
จริงที่อาศัยกลวิธีเชิงกุศโลบายการสร้างสัมฤทธิผลแห่งพลังของศิลปะเพื่ออุปมาอุปไมยเปรียบเหมือน
เป็นอนุสติแห่งสติปัญญาของผู้เป็น “แม่” ซึ่งพยายามสร้างดุลยภาพด้วยตนเองและข้าพเจ้าในฐานะ 
“ลูก” ที่เจตนาสร้างสรรค์วัตถุทางศิลปะในแบบที่เรียบง่ายและให้รูปเป็นกายภาพหรือเป็นรูปแบบ
ศิลปะเชิงสัญลักษณ์ที่ผสมผสานด้วยเทคนิคและวิธีการสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์งานศิลปะภาพพิมพ์
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กระบวนการพิมพ์ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก (Intaglio Printing Process) หรือเทคนิคภาพพิมพ์แม่พิมพ์
โลหะ (Intaglio) กรรมวิธีกัดกรด (Etching) ในการสร้างรูปแทนแห่งความดีความงามโดยอาศัยใช้
ภาษาของศิลปะหรือทัศนธาตุ (visual elements) เป็นเครื่องมือในการก่อรูปสร้างมิติลวงตาบน
ระนาบสองมิติของพื้นภาพที่สร้างภาพเสมือนจริงให้เป็นสื่อกลางของความรู้สึก  “ภาษาของจิตใจ” 
และสะท้อนนัยถึงการยอมรับในความไม่สมบูรณ์แบบอันเป็นสิ่งที่ท้าทายต่อการทำให้ทุกอย่างดำรงอยู่
และดำเนินไปได้อย่างมั่นคงทว่าโน้มน้าวไปสู่ความสุขสงบที่จิตใจได้แท้จริงอย่างผู้เข้าใจในสัจธรรม
แห่งชีวิต “ ... ไม่ยึด ไม่ทุกข์ ไม่สุข ละได้ย่อมสงบ ...” 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

61003209 : Major (VISUAL ARTS) 
Keyword : Relationship, Parity 

MR. CHAKRIT LAPAUDOMLOET : PERFECTION ON A FICTIONAL SPACE THESIS 
ADVISOR : PROFESSOR PHATYOS BUDDHACHAROEN 

This thesis “Perfection on a fictional space” is based on the concept of 
creating artwork with a representation of symbolic abstract that concerns “family 
balance” that takes turn the view of attitudes in contrast to the integrity of the 
family bond, woven with love between mom and dad, which formed the relationship 
with love. Even though one side of the structure will be collapses or lost its duty, 
the bond of life on the aesthetics under the term “family” are still running. The 
caring and caring for a child as the precious treasure which encourages and runs the 
mind to become the perfection on a fictional space of the form of object that fixed 
on the four legs (chair) on the unsafe area (fictional space) which being cherished as 
well “the power of love” A strong bond that is like softness as cloth and with 
sincerity, covering the feeling of heartless as a strong rock, hidden and be inside the 
breakable physical which referred to “imperfection”. It is just an idea or a fictional 
story in one time. 

These contents are consisted of stories and ideas, intentionally conveyed 
via the aesthetic or as the language of emotional feelings, which turned the 
formation of “imperfection” to the stable structure with family relationship which 
used to be missing, to become the strength and embrace the truth that is based on 
an artistic strategy, the metaphor is like “mother”, trying to save the balance herself 
and “child”, deliberately creating a simple form of art objects as a symbolic art on 
the path of visual arts Intaglio Printing Process “etching”, assuming to create an 
avatar of virtue and beauty – the visual art elements, forming the unreal illustration 
on the two dimensional plane of the virtual image as an intermediary “language of 
mind”, accepting the imperfection, which is a challenge to maintain the truly peace 
like those who understand the truth of life, … not holding on, not suffering, not 
happy, let it be calm 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  

ข้าพเจ้าขอน้อมรำลึกและกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ผู้ให้กำเนิดกอปรทั้งเป็นผู้ที่คอยอยู่
เคียงข้าง บ่มเพาะความดีงาม สร้างขวัญและกำลังใจเสมอมา รวมไปถึงได้ให้โอกาสทางการศึกษาที่
ดำเนินมาสู่การสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต อันเป็นสัมฤทธิผลของการวิจัย
สร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ผลงานวิทยานิพนธ์ ซึ่งผลลัพธ์แห่งความสัมฤทธิ์โดยนัยดังกล่าว ข้าพเจ้า
ขอขอบพระคุณคณาจารย์ ผู้อบรมสั่งสอนในหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ภาควิชาภาพ
พิมพ์ คณะจิตรกรรม ประติมากกรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ศาสตราจารย์พัดยศ พุทธเจริญ ที่เป็นผู้ชี้แนะให้แนวทางและหลักคิดที่
โน้มน้าวไปสู่วิถีทางแห่งความสำเร็จหรือที่เอื้ออำนวยประโยชน์ต่อการทำวิทยานิพนธ์ชุดนี้ให้สำเร็จลุล่วง
ไปด้วยดีและเป็นผลสัมฤทธิ์อันงดงามที่ก่อเกิดประโยชน์แก่ทั้งตนเองและสังคม 

ท้ายนี้ขอขอบคุณกัลยาณมิตรทั้งหลายรวมถึงเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ทุกคนที่สร้างกำลังใจ คอย
ให้ความช่วยเหลือ อันเป็นสัมพันธภาพที่ดีงามและเป็นส่วนร่วมสำคัญที่โน้มไปสู่สัมฤทธิผลของการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์ชุดวิทยานิพนธ์นี้ด้วย 

  
  

นาย ชาคริต  ลาภอุดมเลิศ 
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บทที่ 1 
บทนำ 

 
สุนทรียภาพไม่ได้เกิดขึ้นจากความงดงามที่สมบูรณ์เพียงสิ่งเดียว ทว่าในบางสถานการณ์ก็

ย่อมเกิดขึ้นได้จากความบกพร่องหรือความไม่สมบูรณ์แบบ  
ความสมบูรณ์แบบของครอบครัวในทัศนคติของข้าพเจ้าเป็นเพียงความเป็นจริงบนโลกเสมือน

เท่านั้น แต่สำหรับโลกแห่งความเป็นจริงบ้างเป็นเพียงแค่ความฝันดังคำกล่าวที่ว่า“Perfection is just 
a figment of human imagination” ความสมบูรณ์แบบเป็นเพียงจินตนาการของมนุษย์ ซึ่งกล่าวไว้
โดย Cassi Schmigotzki ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพและความงามชาวสหรัฐอเมริกา หากแต่จะเลือก
มองความสุขจากมุมมองไหนหรือจากสิ่งที่เกิดขึ้นอันเป็นการถูกกระทำโดยที่ไม่สามารถย้อนอดีต
กลับไปแก้ไขสิ่งใด ๆ ได้เลย ทว่ามีเพียงมุมมองของความเป็นจริงที่ความไม่สมบูรณ์ก็ย่อมสามารถทำ
ให้สมบูรณ์ขึ้นได้เช่นกัน หรือการได้รับการทะนุถนอมจากผู้ที่โอบอุ้มเลี้ยงดูด้วยพลังแห่งความรักอัน
บริสุทธิ์เพื่อทดแทนสิ่งที่ขาดหายไป ซึ่งบุคคลคนนั้นคือ “แม่” โดยนัยเหล่านี้คือ ประเด็นสาระแห่ง
ความจริงของชีวิตอันเป็นเหมือนความทุกข์และความงดงามที่ให้ความหมายทางนามธรรมผ่านสื่อ
สุนทรีย์วัตถุแห่งศิลปะหรือ รูปธรรมแห่งภาษาของจิตใจในบริบทศิลปะร่วมสมัย หากทว่าตีความบน
หลักคิดและหลักการของการวิจัยและสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ภายใต้วิธีวิทยาที่สามารถวิเคราะห์
ออกเป็นประเด็นด้านหลัก ๆ ได้ดังนี ้
 

ความเป็นมาและความสำคญัของปัญหา 

 อนึ่งนิยามความสมบูรณ์ของ “ครอบครัว” นั้นมีนัยว่าครอบครัวเป็นสถาบันเชิงสังคม
วัฒนธรรมที่ประกอบไปด้วยบุคคลผู้เป็นที่รักและมีความสำคัญ อันเป็นรูปแบบของความสัมพันธ์
ระหว่างกันและกัน ในอีกนัยหนึ่งย่อมจัดเป็นความผูกพันทางสายโลหิตด้วย นั่นก็คือ พ่อ แม่และลูก 
สายสัมพันธ์ที่แนบแน่นเป็นพื้นฐานของภาวะจิตใจที่นำมาซึ่งวิถีหนทางแห่งความสุข ความสมหวังและ
ความปีติยินดี หรือกล่าวได้ว่าการดำรงอยู่ของคนในครอบครัวเป็นความสมบูรณ์แบบส่วนหนึ่งที่สังคม
มองเห็น “ชีวิตคู่” เริ่มจาก “คนสองคน” มีสักขีพยานรับรู้ในความรักความผูกพันของทั้งคู่คือ “ลูก” 
การสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์แบบย่อมคือ การเกื้อกูลเป็นกำลังใจช่วยเหลือกันทั้งยามทุกข์และร่วม
ยินดีในยามสุข อยู่เคียงคู่กันตลอดตราบจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตของแต่ละคนที่เวลาจะเป็นผู้ตัดสิน
ถึงการดำรงอยู่และการผลัดพรากของ “ชีวิตคู่” รูปแบบของชีวิตที่เป็นเสมือนมีเสาหลักค้ำชูและให้ร่ม
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เงาแก่พยานรักที่ถือกำเนิดขึ้น หากแต่สภาพความเป็นจริงที่สวยงามและสมบูรณ์แบบนั้นหาใช่ว่ามีอยู่
จริงหรือจะเกิดขึ้นได้กับทุกครอบครัวเสมอไป เสาที่เคยทำหน้าที่เป็นเสาหลักนั้นหากทว่าถ้าขาด
หายไปข้างใดข้างหนึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อดุลยภาพและระบบชีวิตของผู้ที่อยู่ภายใต้ร่มเงา สำหรับ
ข้าพเจ้าซึ่งเป็นบุคคลหนึ่งที่เกิดมาภายใต้ร่มเงาของเสาหลักทั้งสอง “พ่อและแม่” ดุลยภาพแห่งสายใย
ความรักที่ถักทอทบทวีเกื้อหนุนกันและกันจนเป็นวิถีชีวิตที่เปี่ยมไว้ด้วยมีความสุขและมีความสมบูรณ์
หรือที่เรียกได้ว่าเป็น “ครอบครัว” แต่ทว่าทุกอย่างก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลง ชะตาชีวิตเป็นสิ่งที่เรา
ลิขิตไม่ได้ เสาหลักของครอบครัวข้าพเจ้า “พ่อ” ได้ยุติความมีบทบาทลงและจากเราทั้งสองไป “ด้วย
เหตุผลส่วนตัว” เสาหลักอีกข้างหนึ่ง “แม่” จึงจำต้องเปลี่ยนแปลงปรับบริบทแห่งหน้าที่ไปจากเดิม 
แม่ต้องแบกรับภาระของการรักษาดุลยภาพของครอบครัวหรือทำหน้าที่เป็นเสมือนบุคคลสอง
สถานภาพในฐานะ “แม่เลี้ยงเดี่ยว” ในเวลาเดียวกัน สิ่งที่ข้าพเจ้าสัมผัสและรับรู้ได้ด้วยประสบการณ์
ชีวิตกลายเป็นผลกระทบต่อสภาวะจิตใจอย่างมาก ความบกพร่องที่เกิดจากการสูญหายขาดบุคคลอัน
เป็นที่รักไปได้กลับกลายเป็นการเพิ่มระยะห่างที่กว้างมากขึ้นเรื่อย ๆ ภายในจิตใจ ภาพแห่งความทรง
จำกลายเป็นสิ่งกระทบเร้าในแง่ลบ “ชีวิตเริ่มไร้ความสมบูรณ์แบบ” ดุลยภาพของการดำเนินชีวิตถูก
สั่นคลอนด้วยการกระทำที่เราไม่ได้เป็นคนเริ่ม แต่ทว่ากลับกลายมาเป็นผู้รับผลแห่งพฤติกรรมนั้นไป
โดยปริยาย   

เมื่อบุคคลที่เรารักมายุติบทบาทและพรากจากไปอย่างที่ไม่หวนคืนกลับมาทั้งโดยพฤตินัยและ
นิตินัย แม่เป็นผู้ได้รับผลกระทบต่อสภาวะจิตใจโดยตรงจากความสูญเสีย “คู่ชีวิต” หรือเพื่อนคู่คิดใน
ยามยากที่คอยร่วมยินดีด้วยเสมอในยามสุขซึ่งได้ผละหนีทิ้งเราและจากไป แต่ด้วยสติและความ
ตระหนักในหน้าที่หรือด้วยเพราะสัญชาตญาณของความเป็นแม่กอปรทั้งความเชื่อมั่นที่ผสานไว้ด้วย
ความรักและความห่วงใยอันมีต่อพยานรัก “ลูก” ด้วยหลักความคิดที่ว่าถ้าเป็นความผิดพลาด หรือ
ความโหดร้ายของโชคชะตา “ ..... ” ก็ขอให้ผลนั้นประสบแก่ตนเองเพียงผู้เดียว “ฉัน” หรือ “แม่” ที่
ต้องอยู่ให้ได้ด้วยความเข้มแข็งที่หนักแน่นและจะทำให้ได้เพื่อลูกรวมถึงทำอย่างไรไม่ให้ลูกต้องมาพบ
เจอกับประสบการณ์เช่นนี้ด้วยความตั้งใจอันแน่วแน่ที่ว่า “ครอบครัวจะต้องมีความสมบูรณ์ต่อไปและ
ตนต้องยอมเป็นผู้แบกรับภาระหน้าที่นี้ ในฐานะผู้นำครอบครัว “แทน” ได้อย่างเต็มกำลัง
ความสามารถ” แม่จึงทำหน้าที่เป็นผู้ให้ทั้งความรัก ความอบอุ่น บ่มเพาะสร้างพลังและกำลังใจเพียง
ลำพัง แต่ทว่าโดยนัยเหล่านี้มิได้ทดแทนสถานะของความเป็นพ่อฝ่ายเดียวหากแต่แม่ผู้เป็นทั้งสอง
สถานภาพที่เกื้อกูลกันในภาวะจิตที่ตระหนักถึงหน้าที่อันยิ่งใหญ่ที่ต้องปกครองดูแลลูกและสร้าง
สัณฐานแห่งครอบครัวให้เปี่ยมไว้ด้วยความอบอุ่น หรือพร้อมที่จะถนอมรักษาไว้ซึ่งดุลยภาพแห่ง
ความสุขของชีวิตครอบครัวที่มั่นคง ถึงแม้เริ่มแรกจะเต็มไปด้วยความทุกข์ใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
แต่แม่ก็ฟันฝ่าอุปสรรคทั้งภายในจิตใจและกายภาพภายนอกจนโน้มนำมาสู่ในสิ่งที่เรียกว่า เป็นระบบ
ทิศทางและเป็นแนวทางแห่งการสร้างองคาพยพความสุขของครอบครัว ภายใต้หลักคิดที่ว่า “แม้ชีวิต
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สมรสจะสิ้นสุดลงไปไม่ว่าจะด้วยจากสาเหตุใดก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถถอดรื้อโครงสร้างของความเป็น
ครอบครัวให้ต้องพังทลายสิ้นสุดลงตามไปด้วย” การสร้างครอบครัวยังคงดำเนินต่อไปให้เป็นรูปแบบ
ของชีวิตแห่งความงดงามด้วยสุนทรียภาพแห่งความคิดบนความบกพร่องในสายตาของผู้อื่น โดยนัย
แห่งความคิดในเชิงบวกจึงกลายเป็นกำลังหรือพลังแห่งชีวิตอันสำคัญที่ค้ำจุนจิตใจของแม่ การ
ปรับเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติขึ้นใหม่จึงเป็นการตีความคำว่า “ครอบครัว” สำหรับข้าพเจ้า “ความ
สมบูรณ์แบบบนพื้นที่สมมติ” เป็นการนำเสนอแนวความคิดเชิงสัญลักษณ์มาสู่กระบวนการสร้างสรรค์
ทางทัศนศิลป์ที่สร้างรูปแบบของวัตถุทางศิลปะหรือผลงานด้วยการสร้างเอกภาพทางสุนทรียภาพแห่ง
วัตถุสิ่งของในบริบทต่าง ๆ ที่อุปมาเปรียบแทนเป็นภาษาของอารมณ์ความรู้สึก “ภาษาของจิตใจ” ซึ่ง
ให้ความงามและความหมายทางกายภาพที่สัมพันธ์กับ “เก้าอี้” รูปธรรมแห่งสัณฐานที่รองรับอย่าง
มั่นคงด้วยขาที่ตั้งมั่นทั้งสี่ “ผ้า” นัยยะแห่งการทะนุถนอมด้วยสายใยแห่งความรักที่ระคนผสานไว้ด้วย
ความอ่อนโยนละมุนละไมกอปรทั้งสัมผัสได้ถึงไออุ่นแห่งพลังความรักที่บริสุทธิ์ ของแม่ซึ่งเป็นความ
ประณีตงดงาม แต่ทว่าแฝงไว้ด้วยความมุ่งมั่นที่พร้อมจะปกป้องคุ้มครองดั่งหิน การจัดวางวัตถุเชิง
สัญลักษณ์ในบริบทต่าง ๆ ที่คลุมเหนือวัตถุสิ่งของ หรือมีนัยปกคลุมความแข็งกระด้างดังหินที่ถูกลิขิต
ให้เปราะบางด้วยชะตาชีวิตที่มิอาจเลี่ยงได้ (การตีจากของผู้เป็นพ่อ) ผนวกกับเจตนาที่สื่อสาระ
นามธรรมถึงความเคว้งคว้างในแบบเลื่อนลอยของชีวิตท่ามกลางสภาวะอันไม่เที่ยงของมนุษย์ “แม่” 
หากแต่การดำเนินชีวิตและสายสัมพันธ์ของการสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์แบบยังคงต้องดำเนินต่อไป 
“ความบกพร่อง” เป็นเพียงการย้อนคิดระลึกถึงหรือโน้มน้าวให้ได้ฉุกคิดและตระหนักรู้ในความจริงอัน
เป็นอนุสติในความไม่สมบูรณ์ที่ถูกตีความให้สะท้อนถึงสายใยความรักระหว่างแม่และข้าพเจ้าอันมีนัย
ยะแห่งความหมายในบริบทของคำว่า “ครอบครัว” ที่แตกต่างไปจากเดิม ความสุขไม่ได้ถูกลิดรอนไป
ด้วยความสูญเสียหรือการตีจาก ความบกพร่องหรือความไม่สมบูรณ์แบบนั้นเป็นเสมือนการถอดรื้อนัย
แห่งโครงสร้างสถาบันครอบครัวเชิงอุดมคติ หรือเป็นเพียงความคิดที่ถูกตีความ “สมมติ” ขึ้นมาเอง 
ทว่าการยอมรับในความไม่สมบูรณ์แบบเฉกเช่นนี้จึงกลับกลายมาเป็นสิ่งที่ท้าทายต่อการทำให้ทุกอย่าง
ยังคงดำรงอยู่ได้และดำเนินต่อไปได้อย่างมั่นคง รวมไปถึงยังโน้มนำไปสู่ความสุขสงบที่จิตใจได้อย่าง
แท้จริงอย่างผู้เข้าใจในสัจธรรมแห่งชีวิต “ ... ไม่ยึด ไม่ทุกข์ ไม่สุข ละได้ย่อมสงบ ...”    
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ความมุ่งหมายและวัตถุประสงคข์องการศึกษา 

1. เพื่อสร้างเอกภาพทางสุนทรียภาพแห่งวัตถุทางศิลปะในบริบทรูปแทนของดุลยภาพ
ครอบครัวด้วยมุมมองความคิดของครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์แบบให้สะท้อนความงามบนความบกพร่อง
จากการสูญเสียเสาหลักครอบครัว โดยการปรับเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติด้านลบ สร้างจินตภาพจาก
จินตนาการเพื่อเติมเต็มพลังจิตใจและโน้มไปสู่การทบทวนสำรวจความคิดความรู้สึกถึงบทบาทของผู้
เป็นแม่ท่ามกลางสถานการณ์ของชีวิตที่ย้อนแย้ง อันเป็นอนุสติสู่การพัฒนาตนเองให้คิดบวกและ
ปลอบประโลมจิตใจให้ตั้งมั่นดำเนินชีวิตต่อไปบนความไม่สมบูรณ์ หรือการยอมรับด้วยจิตที่สุขสงบอัน
นำไปสู่หลักคิดที่ว่า ทุกสิ่งบนโลกล้วนเป็น “อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา” ดังนั้นความสมบูรณ์แบบที่แท้
ย่อมไม่มีอยู่จริง 

2. เพื่อสร้างสุนทรียภาพรูปลักษณ์แห่งจินตนาการเชิงสัญลักษณ์ที่สื่อสาระนามธรรมถึง
สัมพันธภาพของครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์แบบผ่านวัตถุสิ่งของในบริบทต่าง ๆ  โดยใช้  “เก้าอี้” เป็น
รูปธรรมแห่งสัณฐานของการตั้งมั่น “ผ้า” เปรียบดังสายสัมพันธ์แห่งความรักที่ปกคลุมทะนุถนอมดูแล
เป็นเสมือนอยู่ภายใต้อ้อมกอดจากผู้เป็นแม่ ท่ามกลางพื้นที่สภาวะแห่งความหมิ่นเหม่ของครอบครัวที่
บกพร่อง 

3. เพื่อแสดงรูปธรรมแห่งสัณฐานที่สร้างขึ้นมาด้วยจิตใจที่ระคนผสานยึดมั่นถึงความห่วงหา
ในผู้เป็น “ลูก” สายใยแห่งความผูกพันอย่างลึกซึ้งและเทิดทูนยกย่องกตัญญูต่อผู้เป็นแม่เพื่อเป็น
แบบอย่างให้กับเพื่อนมนุษย์ในสังคมที่สัมพันธภาพในครอบครัวได้ขาดหายไปด้วยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
หรือให้เข้มแข็งและน้อมรับ (ความจริง) ในสิ่งนั้น (ปัญหา) ที่อาศัยกลวิธีของการสร้างสรรค์ทาง
ทัศนศิลป์ที่สร้างสัมฤทธิผลแห่งพลังของศิลปะซึ่งอุปมาเปรียบเป็นอนุสติแห่งปัญญามุ่งเน้นให้เป็นรูป
แทนของเจตนาแนวความคิดทางสุนทรียภาพแห่งนามธรรม อันเป็นภาษาของอารมณ์และความรู้สึก 
หรือเป็นภาษาของจิตใจนั้นเอง 
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สมมติฐานของการศึกษา 

ความบกพร่อง หรือ ความไมส่มบูรณ์ เป็นเพียงความคิดความรู้สึกหรือเป็นมุมมองที่เกดิจาก
ประสบการณ์ที่กระทบเร้าภาวะแห่งจิตใจทำให้เหมือนเป็นความทุกข์เชิงดุลยภาพชีวิตครอบครัวที่ถูก
ถ่วงและโน้มให้เอนเอียงไป ด้วยเพราะสาเหตุการจากลาของบุคคลในครอบครัว และสร้างคุณค่าด้วย
สุนทรียภาพของความคิดให้ฉุกคิดและตระหนักถึงสิ่งที่มีอยู่รวมไปถึงสิ่งที่ได้รับ ทว่ามิได้เป็นการ
ชดเชย (การขาด) หากแต่เป็นการเติมเต็มสร้างสภาพที่สมดุลขึ้นมาอีกครัง้ด้วยจิตใจที่น้อมรับในความ
สูญเสียและก่อรูปเป็นความสมบูรณ์แบบในโลกแห่งอุดมคติ แต่ทว่าในโลกแห่งความจริงแม้จะดู
เหมือนเปราะบางในสายตาผู้อื่น หรือไม่ไหวติงสงบแบบไร้ความรู้สึกหรือแม้กระทั่งไร้หลักทำให้ต้อง
ลอยเคว้งเสมือนอยู่ท่ามกลางอากาศธาตุ ซึ่งเป็นสภาวะแห่งสถานการณ์ที่หมิ่นเหม่และยอ้นแย้งไม่รู้จะ
ร่วงหล่นพังทลายลงเมื่อใด ทว่าภายใต้บริบทแห่งสภาพความทุกข์ หรือความบกพร่องนี้กลับแฝงไว้
ด้วยความอบอุ่นที่ประณีตระคนผสานไว้ด้วยความอ่อนโอนที่งดงามครอบคลุมและคุ้มครองด้วยเจตนา
ทะนุถนอมความรักอันบริสุทธิท์ี่บำบัดเยียวยาสภาพจิตใจและให้ตื่นรู้สู่วิถทีางการดำเนินชีวิตบนโลก
แห่งความจริง  
 

ขอบเขตของการศึกษา 

กล่าวคือในการสร้างสัมฤทธิผลของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์หัวข้อเรื่อง “ความ
สมบูรณ์แบบบนพื้นที่สมมติ” อยู่ภายใต้บริบทแห่งศิลปะร่วมสมัยระบบปัจเจกที่กอปรด้วยประเด็น
สาระเชิงขอบเขตด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

ขอบเขตด้านเนื้อหา เป็นการสร้างรูปธรรมแห่งภาษาของจิตใจซึ่งเป็นจินตภาพจาก
จินตนาการผ่านกระบวนการทางความคิด ทัศนคติและสภาวะทางจิตใจอันให้ความหมายและมี
อิทธิพลต่อความรู้สึกที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับความเปราะบางและการสูญเสียดุลยภาพของสถาบัน
ครอบครัว ด้วยการยึดติดอยู่กับความทุกข์ที่ทับถมทบทวีในจิตใจ รวมถึงทัศนคติจากบุคคลภายนอกที่
มองเห็นเป็นความเปราะบางในความไม่สมบูรณ์แบบ ซึ่งโดยนัยเหล่านี้อาศัยใช้รูปแบบเชิงสภาพของ
วัตถุแห่งจิตหรือเป็นสัญลักษณ์ทางเนื้อหาเชิงสภาวะทางนามธรรม เช่น (เก้าอี)้ ในบริบทที่สงบนิ่งทว่า
เป็นเสมือนล่องลอยอยู่บนความเสี่ยง ความไม่แน่นอนหรืออยู่เหนือหลุมพรางแห่งความทุกข์ (พื้นที่
สมมติ) และพร้อมที่จะร่วงหล่นได้ตลอดเวลา หากแต่ถูกปกคลุมอยู่ภายใต้รูปลักษณ์แห่งเนื้อหา (ผ้า
ขาว) ที่สื่อสาระแห่งความหมายทางนามธรรมและเป็นเอกภาพทางสุนทรียภาพแห่งความรู้สึกที่อบอุ่น
ของความสุข หรือเป็นเหมือนการสัมผัสที่ประณีตละเมียดและอ่อนโยนในความผูกพันสายใยแห่งรักที่
แท้จริงของ “แม่” ด้วยดุลยภาพอันสุขสงบของชีวิตที่สร้างขึ้นเพียงลำพังในแบบเรียบง่าย ซึ่งเป็น
พื้นฐานในการดำรงชีวิตที่โน้มน้าวไปสู่สาระและเป็นชีวิตที่มีคุณค่าสมบูรณ์แบบเป็นต้น ดังนั้นประเด็น
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สาระของเจตนาแนวความคิดโดยนัยเหล่านี้จึงมีลักษณะเป็นสากล (Universal Concept) และเป็น
นามธรรม รวมไปถึงยังมีลักษณะเป็นความคิดที่ชัดเจนเฉพาะเจาะจง (particular concept) และเป็น
รูปธรรมในบริบทที่ย้อนแย้งกับความสุขที่อบอุ่นของรูปแบบชีวิตครอบครัวแบบอุดมคติ 

ขอบเขตด้านรูปแบบ  เป็นการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบศิลปะเชิงสัญลักษณ์  
(Symbolism in art) หรือศิลปะรูปลักษณ์ (Figurative art) แบบเหมือนจริงเชิงอุดมคติที่นำเสนอ
เรื่องราวเนื้อหาแห่ความสะเทือนใจสะเทือนอารมณ์จากประสบการณ์ชีวิตครอบครัว หรือมีนัยเป็น
รูปแบบแห่งภาษาของอารมณ์ความรู้สึก อันเป็นเสมือนภาพที่ฝังลึกลงในจิตใจที่ได้สัมผัสรับรู้และโน้ม
น้าวสู่การสร้างรูปแทนเชิงสัญลักษณ์ในผลงานที่มุ่งนำเสนอประเด็นสาระถึงบุคคลอันเป็นที่รักที่
เหลืออยู่เพียงลำพัง ได้บำบัดเยียวยาจิตใจและประหนึ่งเป็นหน้าที่ที่ต้องแบกรับภาระของการเลี้ยงดู
ลูกกอปรทั้งยอมรับในหน้าที่ด้วยความเต็มใจเพื่อถนอมรักษาไว้ซึ่งดุลยภาพแห่งความสมบูรณ์แบบของ
ความสุขชีวิตครอบครัว โดยนัยของรูปแบบที่สื่อสัญลักษณ์อันเป็นวัตถุเชิงสภาวะแห่งสภาพของแข็งที่
ไร้ความรู้สึกและจัดวางในบริบทของหุ่นนิ่ง (still life) แบบไม่ไหวติงแต่ทว่าหมิ่นเหม่ ดังเช่น เก้าอี้ไม้ 
ที่ถูกปกคลุมภายใต้ผืนผ้าสีขาวเป็นเสมือนอยู่บนพื้นที่สมมติที่มีข้อจำกัดในการทรงตัวให้ตั้งมั่นอยู่
ท่ามกลางบรรยากาศแห่งสภาวะความมืดมนของจิตใจ หากแต่ยังดำรงอยู่และดำเนินต่อไปดัง
อุปมาอุปไมยเปรียบแทนถึงบุคคลอันเป็นที่รักที่สื่อสาระถึงสถานภาพของผู้ให้ความสุขความอบอุ่นบน
สภาพจิตของผู้รับที่เปราะบาง 

ขอบเขตด้านเทคนิควิธีการ สร้างสรรค์ผลงานด้วยกระบวนการทางทัศนศิลป์งานศิลปะภาพ
พิมพ์กระบวนการพิมพ์ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก (Intaglio Printing Process) เทคนิคภาพพิมพ์แม่พิมพ์
โลหะ (Intaglio) กรรมวิธีกัดกรด (Ething) ในการสร้างสื่อสัญลักษณ์รูปแทนแห่งความดีงามที่อาศัยใช้
ภาษาของศิลปะหรือทัศนธาตุ (Visual Elements) เป็นเครื่องมือในการก่อรูปสร้างมิติลวงตาบน
ระนาบสองมิติของพื้นภาพ หรือสร้างภาพเสมือนจริงเป็นสื่อกลางของความรู้สึก “ภาษาของจิตใจ” 
โดยให้ความสำคัญกับรายละเอียดค่าน้ำหนักความต่างของแสง (Chiaroscuro) หรือใช้ความตัดกัน
ของความมืดกับความสว่าง ซึ่งเป็นกลวิธีการเขียนภาพที่อาศัยใช้การตัดกันของแสงและเงาซึ่งให้
ความรู้สึกว่าเป็นมวลรูปในการเขียนวัตถุสิ่งของที่เป็นสามมิต ิ
 
 
 
 
 
 
 



  7 

 

คำนยิามศัพท ์

Intaglio Printing Prcoess การพิมพ์ภาพพิมพ์โลหะร่องลึกเป็นกระบวนการทำภาพ
พิมพ์ซึ่งใช้หลักการตรงกันข้ามกับการพิมพ์ภาพพิมพ์ผิว
นูน (Relief Printing Process) คือแม่พิมพ์จะมีความนูน
และร่องลึกเช่นเดียวกันแต่ทว่าส่วนที่สร้างให้เกิดภาพ คือ 
ส่วนที่เป็นร่องลึกลงไปบนผิวหน้าแม่พิมพ์ ในการพิมพ์ต้อง
อุดหมึกลงไปในร่องลึกและเช็ดหมึกส่วนเกิดบนผิวหน้า
แม่พิมพ์ให้สะอาดแล้วจึงเอากระดาษ (ชื้น) วางลงด้านบน
แม่พิมพ์ วิธีการทำภาพพิมพ์ในกระบวนการนี้ต้องอาศัย
แรงกดสูงจากแท่นพิมพ์เพ่ือกดกระดาษให้ลงไปดูดซับหมึก
ที่อยู่ในร่องลึกขึ้นมาติดบนกระดาษ กรรมเทคนิคที่อยู่
ภ า ย ใต้ ก ร ะ บ ว น ก า ร นี้  เช่ น  Etching, Aquatint, 
Drypoint และ  Mezzotint Process เป็ น ต้ น  ซึ่ ง เดิ ม
วงการอุตสาหกรรมการพิมพ์และในอดีตก็ใช้กระบวนการ
นี้ในการพิมพ์ตำรา หนังสือ รูปภาพประกอบในพระคัมภีร์ 
แผนที่และธนบัตร ด้วย 

Etching เป็นกรรมวิธีเทคนิคในกระบวนการภาพพิมพ์โลหะร่องลึก
ที่อาศัยเคมีภัณฑ์ประเภทน้ำกรดสำหรับการกัดกร่อน
โลหะเพื่อทำให้เกิดร่องลึก หรือใช้สารเคมีที่มีชื่อว่า เฟอร์
ริกคลอไรด์ (Ferric Chloride) สูตรเคมี FeCl3 มีสีน้ำตาล
แดงมีฤทธิ์เป็นกรดสูง นิยมใช้ละลายโลหะ เช่น ทองแดง
และสังกะสี เป็นต้น 

Hard Ground เป็นกรรมวิธีเทคนิคในกระบวนการภาพพิมพ์โลหะร่องลึก
ที่อาศัยวิธีการสร้างค่าน้ำหนักด้วยเหล็กแหลม (Needle) 
ขูดหรือขีดลงบนแม่พิมพ์ที่ถูกเคลือบไว้ด้วยวานิชดำแล้วจึง
นำไปแช่กัดกรด เพื่อสร้างรายละเอียดค่าน้ำหนักตาม
เจตนาความต้องการ 
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Aquatint เป็นกรรมวิธีเทคนิคในกระบวนการภาพพิมพ์โลหะร่องลึก

ที่อาศัยวิธีสร้างค่าน้ำหนักด้วยคุณลักษณะที่ราบละเอียด
มากกว่ากรรมวิธี  Hard Ground ด้ วยผงแอสฟั ลตัม 
(Asphaltum) มีลักษณะทางกายภาพเป็นผงสีน้ำตาลไหม้ 
ซึ่งสกัดมาจากแร่ (Asphalt) โรยลงบนผิวหน้าแม่พิมพ์ที่
ทำความสะอาดแล้วในพื้นที่ปิด เพื่อสร้างระนาบของผง
ยางแอสฟัลตัมให้เท่ากัน แล้วจึงใช้ความร้อนย่างแม่พิมพ์
ให้ทั่ว ผงยางจะละลายยึดเกาะบนผิวของแม่พิมพ์และนำ
ดิ น สอ ไขสำห รับ วาด เขี ยนสร้ างคุณ ลั กษ ณ ะของ
รายละเอียดที่ต้องการตามลำดับขั้นตอนของการสร้างค่า
น้ำหนักอ่อน – เข้ม/ดำ ระดับต่างๆที่สัมพันธ์กับเวลาที่ใช้
ในการแช่กัดกรดแม่พิมพ์ 

Black Varnish วานิชดำเป็นวานิชน้ำมันสกัดผสมเรซินที่มีคุณสมบัติเป็น
ฉนวนหรือตัวกลางปิดกั้นน้ำกรดทำปฏิกิริยาทางเคมีกัด
กร่อนลงผิวหน้าแม่พิมพ์ในการสร้างรายละเอียดผลงาน
หรือค่าน้ำหนักอ่อน - เข้ม/ดำ  

Asphaltum มีลักษณะทางกายภาพเป็นผงละเอียดสีน้ำตาลเข้มสกัดมา
จากแร่แอสฟัลท์ (Asphlat) ซึ่งเป็นแร่ที่ใช้ในการผลิตยาง
มะตอย อยู่ในกรรมวิธีเทคนิค Aquatint ในขั้นตอนการ
สร้างค่าน้ำหนัก 

Ferric Chloride เคมีภัณฑ์ประเภทน้ำกรดสำหรับการกัดกร่อนโลหะเพื่อทำ
ให้เกิดร่องลึก หรือสารเคมีที่มีชื่อว่า เฟอร์ริกคลอไรด์ 
(Ferric Chloride) สูตรเคมี FeCl3 มีสีน้ำตาลแดง มีฤทธิ์
เป็นกรดสูง นิยมใช้ละลายโลหะ เช่น ทองแดงและสังกะสี 
เป็นต้น 
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Chiaroscuro คำนี้มีรากศัพท์มาจากภาษาอิตาลีจากการรวมกันของคำ
ว่า ‘Chiaro’ (สว่าง) และ ‘Scuro’ (มืด) หรือที่แปลว่า 
แสงสว่างและความมืด  (Light and Darkness) เป็ น
เทคนิคการวาดภาพที่ศิลปินใช้ในการสร้างมิติในภาพเขียน
โดยการใช้ค่าความต่างแสงระหว่างความมืดและความ
สว่างทำให้เห็นปริมาตร รูปทรง และพื้นที่ว่างอย่างชัดเจน 
การให้ค่าน้ำหนักอ่อน – แก่ที่มีความสัมพันธ์ต่อแสงและ
เงาเพื่อเน้นรูปทรงให้เห็นเป็นรูปร่าง และการควบคุมแสง
ให้รายละเอียดที่ค่อยๆ เลือนลางหายไปในความมืด 
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บทที่ 2 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค ์

 
อนึ่งการตีความคำว่า “ครอบครัว” ในบริบทของข้าพเจ้านั้นแตกต่างออกไปจากนิยาม

โดยทั่วไป เพราะทัศนคติและมุมมองที่ระคนผสานไว้ด้วยความเจ็บปวดจากเรื่องราว ความทรงจำ 
ความสุขบนความบกพร่องที่มีผลกระทบต่อความสะเทือนใจสะเทือนอารมณ์ หรือเป็นผลลัพธ์ทาง
ความรู้สึก แม้ว่าสิ่งที่ เกิดขึ้นได้สร้างร่องรอยทางความทุกข์ภายในใจของบุคคลอันเป็นที่รักใน
ครอบครัวและสภาวะจิตใจ แต่ทว่าขณะเดียวกันความรักที่บริสุทธิ์อันเป็นเสมือนน้ำทิพย์ที่คอยชะโลม
เยียวยาจิตใจจากอ้อมแขนของ “แม่” ที่เติมเต็มสร้างพลังในการดำเนินชีวิตด้วยความสัมพันธ์ระหว่าง
แม่กับลูก เป็นอนุสติสะท้อนมุมมองความรักที่บริสุทธิ์ประณีตงดงาม และได้บ่มเพาะรูปแบบของชีวิต
ที่เกิดจากการถูกกระทำให้กลับกลายมาเป็นจุดเปลี่ยน หรือเป็นเหมือนการถอดรื้อทัศนคติที่ในบริบท
ครอบครัวเชิงอุดมคติกอปรทั้งโน้มไปสู่แนวความคิดและเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานชุด
วิทยานิพนธ์หัวข้อ “ความสมบูรณ์แบบบนพื้นที่สมมต”ิ ด้วย 

กล่าวได้ว่าการสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ที่ก่อรูปเป็นรูปแบบของผลงาน หรือกายภาพแห่งวัตถุ
ทางศิลปะนั้น ความเป็นมาที่สำคัญย่อมเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกที่มีอันเนื่องด้วยจากประสบการณ์
ทางเรื่องราวของ“ครอบครัว” โดยนัยเหล่านี้ยังต้องศึกษาค้นคว้าข้อมูลในบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การสร้างสรรค์ด้วย หรือมีนัยเป็นกระบวนการเชิงระบบของการวิจัยและสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ที่
ต้องวิเคราะห์ตีความด้วยวิจรณญาณและความรู้สึกในชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ ซึ่งให้
หลักคิดอันเป็นประเด็นทางศิลปะหรืออิทธิพลเชิงประสบการณ์และความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ทั้ง
ทางด้านทฤษฎีและการปฏิบัติที่สะท้อนถึงการดำเนินงานสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ รวมถึงเพื่อเป็น
กรอบแนวทาง และหลักคิดในการวิเคราะห์แตกประเด็นชุดความรู้ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกัน หรือ
เอื้ออำนวยประโยชน์และให้อิทธิพลต่อการสร้างสัมฤทธิผลของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์
ชุดวิทยานิพนธ์ด้วย ซึ่งนัยนี้เป็นผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่บรรลุความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาด้วย โดยนัยดงกล่าวสามารถตีความวิเคราะห์แตกประเด็นชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
สร้างสรรค์ ซึ่งสะท้อนนัยถึงเป็นเรื่องราวเนื้อหา (ความหมาย ความคิด) รูปแบบและเทคนิควิธีการ 
หรือมีนัยเป็นบริบทแห่งศิลปะร่วมสมัยในระบบปัจเจกนั้นเอง กล่าวคือกระบวนการขั้นตอนที่นำไปสู่
การสร้างสัมฤทธิผลของการวิจัยและสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์สามารถวิเคราะห์บริบทแห่งข้อมูล
ออกเป็นอิทธิพลด้านต่าง ๆ ดังนี ้
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อิทธิพลด้านเนื้อหา 

กล่าวคือในการวิจัยและสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ผลงานชุดวิทยานิพนธ์ ซึ่งเป็นการสื่อ
ประเด็นสาระเรื่องราวเนื้อหา หรือความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา ในอีกนัยหนึ่งเป็นแรง
บันดาลใจของการสร้างสรรค์ที่มีจุดเริ่มต้นจากโครงสร้างของสถาบันเชิงวัฒนธรรมที่โน้มไปสู่วิถีการ
ดำเนินชีวิตของครอบครัวในบริบทที่ไม่สมบูรณ์หรือขาดความอบอุ่น ซึ่งสะท้อนนัยแห่งความรู้สึกที่
งดงามอันเป็นอนุสติและกลายเป็นแรงบันดาลใจนำไปสู่สัมฤทธิผลของการสร้างสรรค์สุนทรียภาพที่ก่อ
รูปจากความล่มสลายของโครงสร้างครอบครัว ทว่าในมุมมองที่ย้อนแย้งได้กลับกลายเป็นการบ่มเพาะ
ความรักอันบริสุทธิ์งดงามไม่แตกต่างจากความรักที่บริสุทธ์ของ “แม่” ผู้ที่ประสานรอยร้าวด้วยความ
รักและกลายมาเป็นผู้แบกรับภาระที่หนักอึ้งในฐานะเสาหลักของผู้นำครอบครัว โดยนัยนี้เป็นข้อมูล
ทางเรื่องราวเนื้อหาที่ต้องตีความวิเคราะห์ด้วยวิจารณญาณและความรู้สึก เพื่อหาประเด็นสาระของ
ปัญหาอันเป็นสาเหตุแห่งบริบทเชิงปัจจัยของการสร้างสรรค์ผลงานชุดวิทยานิพนธ์ ความสำคัญของ
ประเด็นเหล่านี้ล้วนเป็นสาระของเนื้อหาที่ให้ความหมาย และเป็นเหมือนภาพแทนของแนวความคิดที่
สื่อผ่านวัตถุทางศิลปะ หรือรูปแบบอันเป็นรูปธรรมแห่งเนื้อหาความหมายทางนามธรรมของจิตใจผ่าน
สัจจธรรมของชีวิตที่ไม่จีรังยั่งยืน หรือไม่สมบูรณ์แบบนี้ให้กลายมาเป็นรูปธรรมของสัณฐานที่เปี่ยมไว้
ด้วยสัมพันธภาพความรักจากแม่สู่ลูกที่มั่นคงและหนักแน่น โดยอาศัยกลวิธีเชิงกุศโลบายสร้าง
สัมฤทธิผลของพลังแห่งศิลปะ เพื่ออุปมาอุปไมยเปรียบเป็น “อนุสติ” แห่งสติปัญญาของผู้เป็น “แม่” 
ในการสร้างรูปแทนแห่งความดีความงามที่อาศัยใช้ภาษาของศิลปะหรือทัศนธาตุ เป็นเครื่องมือในการ
ก่อรูปสร้างมิติลวงตาบนระนาบสองมิติของพื้นภาพในแบบที่เหมือนจริงอันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของ
ตนเอง หรือให้เป็นสื่อกลางของอารมณ์ความรู้สึก “ภาษาของจิตใจ” ที่สะท้อนนัยถึงการยอมรับในสิ่ง
ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวอันเป็นที่รัก 
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อิทธิพลจากทฤษฎีความขัดแย้งของครอบครัว 

กล่าวคือ ทฤษฎีความขัดแย้งของครอบครัวที่ให้ความสำคัญกับการอธิบายประเด็นเรื่องความ
มีระเบียบและความไร้ระเบียบของกระบวนการขัดเกลาทางสังคม ตัวอย่างเช่น ในบริบทของการ
แต่งงานและการศึกษาประเด็นครอบครัวที่อาศัยหลักคิดตามทฤษฎีความขัดแย้งของครอบครัวจะ
อธิบายสาเหตุและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดความมั่นคงและความไม่มั่นคงของการแต่งงาน รวมถึง
การดำเนินชีวิตของครอบครัวว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรและทำไมจึงเกิดขึ้นประกอบกับอยู่ภายใต้เงื่อนไขสิ่ง
ใดที่สามารถทำให้ความผูกพันระหว่างบุคคลมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เป็นต้น ทั้งนี้ทุกคน 
(สังคม) ย่อมมีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความขัดแย้งของครอบครัวทั้งสิ้น   (Farrington & 
Chertok, 1993, Smith, Hamon, Ingoldsby & Miller, 2009) 

ประเด็นความขัดแย้งในครอบครัวสามารถจำแนกได้เป็น 2 ระดับ คือ ความขัดแย้งในระดับ
มหาภาคและความขัดแย้งในระดับจุลภาค สำหรับความขัดแย้งในระดับมหาภาคนั้น นักทฤษฎีความ
ขัดแย้งมีส่วนช่วยเหลือในการแยกแยะส่วนต่าง ๆ ให้ออกจากกัน ซึ่งการวิเคราะห์วิถีทางจะช่วยสังคม
ให้เหตุผลในเรื่องคุณค่า และแสดงให้เห็นว่าวิธีการให้เหตุผลในเรื่องคุณค่าของสังคมย่อมโน้มน้าวไปสู่
ความไม่เท่าเทียมกันในครอบครัวได้อย่างไร ทั้งนี้นักทฤษฎีความขัดแย้งมักให้ความสำคัญกับประเด็น
เชิงสังคมในบริบทที่กว้าง ความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจระหว่างเงินเดือนของฝ่ายหญิงและฝ่าย
ชาย รวมถึงความคาดหวังทางสังคมที่มีความแตกต่างกันในประเด็นความรับผิดชอบต่อการเลี้ยงดูบุตร
ระหว่างผู้หญิงและผู้ชาย และการยอมรับต่อความรุนแรงที่มีต่อผู้หญิงและเด็ก เป็นต้น โดยนักทฤษฎี
ความขัดแย้งได้ผนวกประเด็นระหว่างประเด็นทางสังคมในบริบทที่กว้างเข้ากับการเปลี่ยนแปลง หรือ
พลวัตของครอบครัวซึ่งเป็นองค์ประกอบที่มีข้อจำกัดมากกว่า 

ความขัดแย้งในระดับจุลภาคเป็นความขัดแย้งภายในระบบครอบครัวโดยมีปัจจัยหรือ
องค์ประกอบต่าง ๆ ที่นำไปสู่ความขัดแย้งในครอบครัว ความแตกต่างทางด้านโครงสร้างที่สำคัญใน
ครอบครัวคือ “เพศสภาวะและอายุ” ความแตกต่างทางโครงสร้างดังกล่าวนี้ ทำให้เกิดความไม่เท่า
เทียมกันทางด้านทรัพยากรและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว ตัวอย่างเช่น ผู้ใหญ่สามารถ
เข้าถึงทรัพยากรที่เด็กไม่สามารถเข้าถึง ได้แก่ เงิน เสรีภาพและอำนาจ โดยนัยนี้ผู้ชายสามารถเข้าถึง
ทรัพยากรแต่ทว่าผู้หญิงไม่สามารถเข้าถึงได้ ความแข็งแรงทางร่างกาย เงินเดือนสูงและโอกาส อันเป็น
สาเหตุทำให้ผู้หญิงเป็นฝ่ายที่ขาดโอกาสในหลาย ๆ ประการ ทั้งในครอบครัวและภายนอกครอบครัว 
เป็นต้น 
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วัฏจักรชีวิตครอบครัวส่งผลต่อความสมดุลของทรัพยากรครอบครัวในระยะยาว เนื่องจากการ
ใช้และการให้การสนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ ในครอบครัวจะมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับขั้นตอน
ของวัฏจักรชีวิตครอบครัว ทั้งนี้ในขั้นตอนแรกของวัฏจักรชีวิตครอบครัว บิดา มารดาจะมีอำนาจมาก
ในขณะที่เด็กจะมีอำนาจน้อย แต่ในขั้นตอนถัดไปของวัฏจักรชีวิตครอบครัว เด็กจะค่อย ๆ มีอำนาจ
เพิ่มขึ้นในขณะที่บิดา มารดาจะค่อย ๆ มีอำนาจลดลง หรือค่อย ๆ สูญเสียอำนาจ และโดยนัยนี้การ
เปลี่ยนแปลงอำนาจดังกล่าว บ้างเป็นสาเหตุของการสร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัว 

ประเด็นเรื่องความขัดแย้งของครอบครัวที่สำคัญที่สุดคือ ความขัดแย้งเกี่ยวกับชีวิตสมรสซึ่ง
เป็นความความแย้งในครอบครัวที่มีเหตุผลสำคัญ 3 ประการ คือ 

1) ความสัมพันธ์ทางด้านชีวิตสมรสที่ต้องอาศัยบุคคลสองคนในการสร้างความสัมพันธ์
ร่วมกัน ในขณะที่การสิ้นสุดหรือการยุติหน้าที่เชิงบทบาทของการสมรสมักอาศัยบุคคลเพียงคนเดียง ก็
สามารถทำให้การสมรสสิ้นสุดลงได ้

2) ความขัดแย้งเกี่ยวกับชีวิตสมรสอาจเป็นความขัดแย้งอย่างรุนแรง เนื่องจากเป็น
ความขัดแย้งของคนสองคน ไม่มีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในการสมรส 

3) ความขัดแย้งเกี่ยวกับชีวิตสมรสอาจเป็นความขัดแย้งที่ รุนแรงจนส่งผลให้
ความสัมพันธ์ทางด้านการสมรสสิ้นสุดลง ในทางตรงกันข้ามความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกครอบครัวใน
รูปแบบอื่น ๆ เป็นความสัมพันธ์เพื่อการดำเนินชีวิตแบบทั่วไป ทว่าเมื่อใดก็ตามที่ผลประโยชน์ หรือ
ส่วนได้ส่วนเสียอยู่ในระดับสูง ความขัดแย้งดังกล่าวก็จะทบทวีเพ่ิมขึ้นได้โดยง่ายด้วย 

หากความขัดแย้งนั้นเป็นผลให้เกิดการสิ้นสุดของชีวิตสมรส ย่อมจะส่งผลต่อสมาชิกใน
ครอบครัวโดยรวม แต่ไม่ทำให้ความเป็นครอบครัวต้องสิ้นสุดแต่ละครอบครัวจะประสบกับช่วงเวลาที่
ต่างกันในเรื่องความขัดแย้งของครอบครัว การพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของครอบครัว โดยมี
การดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง   (Sprey, 1999) 
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มิติความขัดแย้งในทางบวก 

นักทฤษฎีความขัดแย้งมีความเชื่อว่า ในท้ายที่สุดแล้วความขัดแย้งเป็นสิ่งที่ดี โดยอธิบายว่า 
บุคคลจะได้รับประโยชน์หลังจากมีการแก้ไขความขัดแย้ง ทั้งนี้ความขัดแย้งเป็นรากฐานของ
ความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง เป็นเสมือนการถอดรื้อความเชื่อแบบอุดมคติของ
ความสุขความอบอุ่นทางครอบครัว โดยนัยนี้ความขัดแย้งได้ก่อให้เกิดกระบวนการในการปรับตัวเข้า
หากันของบุคคลและก่อให้เกิดการประนีประนอมต่อกันระหว่างบุคคล นอกจากนี้ความขัดแย้งยัง
ก่อให้เกิดความเป็นปึกแผ่นและความเป็นเอกภาพในกลุ่ม รวมทั้งความท้าทายต่อความเห็นเกี่ยวกับ
คุณค่าและอำนาจของกลุ่มอื่น ๆ ด้วย 

กล่าวได้ว่าประสบการณ์หรือบทเรียนจากความขัดแย้งบ้างเป็นช่องทางให้สมาชิกใน
ครอบครัวได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการในครอบครัว โดยกระบวนการเรียนรู้จาก
การเจรจาต่อรอง การสื่อสาร และจัดการกับประเด็นความขัดแย้งในทุกด้านที่โน้มไปสู่พัฒนาการ
ครอบครัวเชิงสัมพันธภาพรวมถึงความสามารถในการแสวงหาวิธีการรับมือกับความขัดแย้งของสมาชิก
ในครอบครัวย่อมสำคัญมากกว่าการที่สมาชิกครอบครัวมีความขัดแย้งต่อกัน การที่สมาชิกครอบครัว
เผชิญหน้ากับความขัดแย้ง สามารถทำให้สมาชิกในครอบครัวเกิดความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเพิ่มขึ้นได้
ผนวกกับยังช่วยในการผ่อนคลายความเครียดและลดความไม่พอใจระหว่างกัน บ้างช่วยในการยอมรับ
ปัญหาและวิเคราะห์หาช่องทางสู่การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหรือสร้างความเข้าใจระหว่างกัน และ
นำไปสู่การสร้างความพึงพอใจในความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างสมาชิกในครอบครัวให้ดียิ่งขึ้นด้วย 
(นิยพรรณ วรรณศิร, 2528) 

อนึ่งในมุมมองนี้ประเด็นความขัดแย้งของครอบครัวได้ส่งผลแง่ลบโดยตรงต่อสมาชิกภายใน
ครอบครัวในทุก ๆ ด้าน ทั้งสภาพร่างกายและด้านสภาวะจิตใจ การเริ่ มต้นจากการเรียนรู้ความ
บกพร่องทางโครงสร้างของครอบครัวที่เกิดขึ้นกอปรกับได้สะท้อนผลลัพธ์ในทางบวกและทางลบควบคู่
กันไป โดยเฉพาะมุมมองมิติในทางบวกซึ่งเป็นทัศนคติและความรู้สึกที่โน้มไปสู่การปลอบประโลม
จิตใจหรือนำพาครอบครัวให้ก่อเกิดกลายเป็นความห่วงใยที่รักใคร่ ปรองดองกันมากยิ่งขึ้น ในขณะที่
เรื่องราวอันไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นย่อมเป็นเสมือนกระจกเงาที่สะท้อนเรื่องราวความล้มเหลวทาง
โครงสร้างของครอบครัวในอดีตเพียงเท่านั้น หาใช่ปัจจุบันไม่ ประเด็นสาระดังกล่าวจึงกลายเป็น
บทเรียนที่ควรตระหนักและเรียนรู้ในการเปลี่ยนแปลงมุมมองทางความคิดให้พัฒนาขึ้น เพื่อรับมือและ
แก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างมีหลักการควบคู่ไปกับแนวทางที่ถูกต้องอย่างมีเหตุผล ซึ่งเอื้อประโยชน์อย่าง
สร้างสรรค์ต่อตนเองและขยายวงกว้างสู่คนใกล้ชิดในครอบครัว หรือโน้มน้าวนำไปสู่การดำเนินชีวิตที่
ประณีตและงดงามได้ในที่สุด 
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อิทธิพลจากแนวคิดทางปรัชญาและลัทธทิางศลิปะ 

 คินสึงิ (Kintsugi) เป็นปรัชญาทางศิลปะโบราณของญี่ปุ่น ซึ่งใช้กลวิธีเฉพาะตนสำหรับการ
ซ่อมแซมภาชนะดินเผาที่แตกบิ่นหรือมีความเสียหายด้วยวิธีการเชื่อมประสานรักทองของชาวญี่ปุ่น 
ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่า เครื่องปั้นดินเผานั้นมีความเปราะบาง แต่ทว่าในขณะเดียวกันก็มีความ
แข็งแกร่งและงดงามเฉกเช่นเดียวกับชีวิตมนุษย์เรา ประเด็นความเชื่อโดยนัยนี้สะท้อนแนวความคิดถึง
การมีคุณค่าของชีวิตด้วยการก้าวพ้นเรื่องราวที่ประสบพบเจอสิ่งที่เลวร้ายและไม่ควรปิดบังร่องรอย
จากเรื่องราวเหล่านั้น เพราะร่องรอยที่ไม่สมบูรณ์เป็นเสมือนหลักฐานเชิงประจักษ์ของความแข็งแกร่ง 
หลักคิดทางศิลปะเชิงปรัชญาในหนังสือเล่มนี้ เป็นสิ่งที่เอื้ออำนวยประโยชน์ต่อแรงบันดาลใจและแนว
ทางการสร้างสรรค์หรือแฝงนัยแห่งสัจธรรมของชีวิตที่ว่าด้วยเรื่องการดำเนินชีวิตที่ไม่จีรังยั่งยืน ในอีก
นัยหนึ่งเป็นสาระทางเนื้อหาของผลงานชุดวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีความสอดคล้องเชื่อมโยงประเด็น
แนวความคิดด้านเนื้อหาในบริบทดังกล่าวนี้ด้วย 

 
ภาพที่ 1 ภาพผลงานวรรณกรรม คินสงึิ “ความงามของบาดแผลแห่งชีวิต” 
 ถ่ายโดยผู้วิจัยสร้างสรรค์                         
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 Vanitas Art คำว่า Vanitas มาจากภาษาละตินและคำว่า Vanus แปลว่า "ว่างเปล่า" หรือ
หมายถึงความว่างเปล่าซึ่ งเป็นแนวคิดเบื้องหลังของการวาดภาพศิลปะประเภทนี้  โดยนัย
ดังกล่าว   เป็นแนวงานศิลปะเชิงสัญลักษณ์ที่แสดงถึงสัจธรรมของชีวิต ความไม่จีรังยั่งยืนของความสุข 
และความแน่นอนของความตาย สิ่งเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ทางอนุสติว่า ความตายซึ่ง
เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยคำถามที่ผลงานมักโน้มน้าวผู้ชมให้พิจารณาความเป็น “มรรตัย” อันเป็น
นัยสำคัญ ผลงานศิลปะ Vanitas จะมีองค์ประกอบที่เป็นสาระสำคัญที่มักประกอบไปด้วยส่วนใหญ่
เป็นสิ่งมีชีวิตที่บริสุทธิ์ สัญลักษณ์ของศิลปะและวิทยาศาสตร์ (หนังสือ แผนที่และเครื่องดนตรี) ความ
มั่ งคั่ งและอำนาจ (กระเป๋าเงิน เครื่องประดับ วัตถุทอง) และโลก ความสุข (ถ้วย , ท่อและ
ไพ่) สัญลักษณ์แห่งความตายหรือความไม่ยั่งยืน (กะโหลก นาฬิกา เทียนที่จุดไฟ ฟองสบู่ และ
ดอกไม้) และบางครั้งเป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นคืนชีพและชีวิตนิรันดร ์  (Adam Augustyn, 2019) 

 
ภาพที่ 2 ภาพผลงานของวิลเลิม กลาสโซน เฮดา (Willem Claesz Heda)  

เข้าถึงเมื่อ 7 เมษายน 2565, เข้าถึงได้จาก https://www.metmuseum.org/art/ 
collection/search/438376 

ชื่อผลงาน  Still Life with Oysters, a Silver Tazza, and Glassware  
ขนาด 49.8 x 80.6 cm 
เทคนิค  จิตรกรรมสีน้ำมันบนแผ่นไม ้
ปีที่สร้าง  ค.ศ. 1635 
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อิทธิพลด้านรูปแบบทางศิลปกรรมจากศลิปิน 

 กล่าวคือผลงานศิลปกรรมเป็นในอีกนัยหนึ่งของชุดข้อมูลความรู้ที่สำคัญที่ เอื้ออำนวย
ประโยชน์ต่อการต่อสื่อสาระความหมายและความคิดซึ่งโน้มไปสู่การพัฒนาการที่สร้างสัมฤทธิผลของ
การสร้างสรรค์ผลงาน ทั้งในประเด็นด้านเนื้อหา รูปแบบและเทคนิควิธีการ ซึ่งจะส่งผลทั้งโดยทางตรง
และทางอ้อมต่อการสื่อสารอันสะท้อนนัยถึงเป็นกลวิธีของการแสดงออกทางความคิดที่เป็นปัจเจกของ
ผู้สร้างสรรค์ผลงานที่ได้ผ่านการวิเคราะห์ตีความด้วยวิจารณญาณและความรู้สึก หรือกลายเป็น
อิทธิพลทางความคิดต่อการสร้างสรรค์ผลงานชุดวิทยานิพนธ์ภายใต้หัวข้อ “ความสมบูรณ์แบบบน
พื้นที่สมมติ” ซึ่งให้สัมฤทธิผลของการวิจัยและสร้างสรรค์ตรงตามเจตนาของแนวความคิด กอปรทั้ง
ตรงตามความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ซึ่งรูปแบบทางศิลปกรรมของศิลปินที่จะกล่าวถึง
นี้ ล้วนมีผลทางความคิดรวมไปถึงการก่อรูปเป็นกายภาพของผลงานด้วย 
 
 การาวัจ โจ  หรือ  มิ เกลัน เจโล  เมรีซี  ดา  การาวัจ โจ  (Michelangelo Merisi da 
Caravaggio, 1571 - 1610) จิตรกรชาวอิตาเลียนหัวก้าวหน้า เขาเกิดที่เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี 
การาวัจโจ เป็นจิตรกรที่สร้างสรรค์ผลงานภาพวาดอันล้ำยุคสมัย  เป็นผู้ปฏิวัติและล้มล้างแนวคิด
ขนบธรรมเนียมเดิมของจิตรกรในยุคนั้นอย่างสิ้นเชิง  และได้บุกเบิกการการสร้างสรรค์ผลงาน
จิตรกรรมด้วยเทคนิค เรื่องราวภาพลักษณ์ที่สื่อถึงทัศนคติแบบสมัยใหม่อย่างที่ไม่เคยมีจิตรกรกล้าทำ
ในยุคสมัยนั้น   สำหรับการาวัจโจแล้ว การหวาดกลัวต่อความอัปลักษณ์ถือเป็นความอ่อนแออันน่า
ชิงชัง สิ่งที่เขาต้องการ คือ ความจริง ความจริงอย่างที่เขามองเห็น เขาไม่มีความชื่อชอบในต้นแบบ
คลาสิค และไม่มีความเคารพใดๆ ต่อ “ความงามในอดุมคติ” เขาต้องการก้าวข้ามธรรมเนียมเดิม ๆ 
และมองศิลปะในแง่มุมใหม่   (E.H.Gombrich, 1950) 

แม้ว่าเทคนิคค่าต่างแสง (Chiaroscuro) ที่การาวัจโจใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานจะไม่ได้ถูก
ริเริ่มโดยตัวเขา แต่เขาเป็นศิลปินคนแรกที่รวมองค์ประกอบของรูปแบบทางเทคนิคอย่างโดดเด่น 
เทคนิคนี้เริ่มพัฒนาและแพร่หลายมากขึ้นในงานชิ้นต่อมาของเขาและต่อมาเทคนิคนี้ได้กลายเป็น
สัญลักษณ์ที่มีความหมายต่อผลงานและตัวเขาในที่สุด กล่าวคือ การาวัจโจเป็นจิตรกรคนสำคัญที่สุด
คนหนึ่ง แม้ว่าเขาจะมีผลงานหลงเหลือมาถึงปัจจุบันเพียง 21 ชิ้น แต่ผลงานของเขาก็ยังคงทรง
อิทธิพลอย่างมากต่อทั้งศิลปินในยุคร่วมสมัยเดียวกันและศิลปินรุ่นหลัง เห็นได้ชัดจากในปี ค.ศ. 1605 
ศิลปินอิตาเลียนคนอื่น ๆ ที่ลอกเลียนแบบสไตล์ของเขา ผลงานของเขาสร้างชื่อเสียงไกลไปจนถึง
ศิลปินต่างแดนอย่าง แรมบรันต์ (Rembrandt) และดิเอโก เบลาสเกซ (Diego Velázquez)  ที่ใช้
เลือกเทคนิคแสงเงาอันจัดจ้านในการสร้างสรรค์แบบเดียวกับการาวัจโจ ในผลงานของพวกเขาอีกด้วย 
(Elizabeth Berkowitz, 2018) 
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ภาพที่ 3 ภาพผลงานของการาวัจโจ (Michelangelo Caravaggio)  

เข้าถึงเมื่อ 25 เมษายน 2565, เข้าถึงได้จาก
https://www.caravaggio.org/images/paintings/saint-matthew-and-the-
angel-1602.jpg 

ชื่อผลงาน Saint Matthew and The Angel 
ขนาด 223 x 183 cm 
เทคนิค จิตรกรรมสีน้ำมัน 
ปีที่สร้าง ค.ศ. 1602 
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ภาพที่ 4 ภาพผลงานของการาวัจโจ (Michelangelo Caravaggio)  

เข้าถึงเมื่อ 25 เมษายน 2565, เข้าถึงได้จาก
https://www.caravaggio.org/images/paintings/inspiration-of-saint-matthew-
1602.jpg 

ชื่อผลงาน The Inspiration of Saint Matthew 
ขนาด 292 x 186 cm 
เทคนิค จิตรกรรมสีน้ำมัน 
ปีที่สร้าง ค.ศ. 1602 
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เรอเน มากริต (René François Ghislain Magritte, 1898 - 1967)   เป็นหนึ่งในศิลปิน
ชั้นนำแห่งศตวรรษที่ 20 อีกทั้งยังเป็นจิตรกรที่มีชื่อเสียงและทรงอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งในกลุ่มศิลปะ
ลัทธิเหนือจริง (Surrealism) เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องการนำสิ่งของใกล้ตัวที่ทุกคนรู้จักในชีวิตประจำวัน 
มาหาความหมายใหม่ ซึ่งสัญญะวัตถุเหล่านี้มักถูกจัดวางไว้ในบริบทที่ดูผิดที่ผิดทางหรือไม่ปกติ ซึ่งมี
ความหมายโดยนัยที่บ่งบอกถึงประสบการณ์ชีวิตอันโศกเศร้าจากการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก (แม่) 
ที่มากริตถ่ายทอดผ่านผลงานของเขา   (Alicja Zelazko, 2021) 

เรอเน มากริต เกิดในปี ค.ศ. 1898 ที่เมืองเลสซิเนส (Lessines) ประเทศเบลเยียม เขาเป็นพี่
คนโตของครอบครัวที่พ่อดำเนินกิจการสิ่งทอ ตัดเย็บเสื้อผ้า แม้ว่าจะไม่ค่อยมีใครรู้ภูมิหลังชีวิตในวัย
เด็กของมากริตมากนัก จนเดาได้ยากว่าโลกของเขาในเวลานั้น ส่งผลถึงงานศิ ลปะอย่างไรบ้าง 
เหตุการณ์สำคัญที่สร้างบาดแผลให้ตัว มากริต จนยากจะปิดได้ก็เกิดขึ้นเมื่อแม่ของเขาตัดสินใจปลิด
ชีพตัวเองด้วยการจมดิ่งลงแม่น้ำแซมเบอร์ (Sambre) ความจริงแล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่แม่ของเขา
พยายามจะฆ่าตัวตาย สิ่งนี้คือเหตุผลทำให้สามีของเธอ (พ่อของมากริต) จำเป็นต้องขังเธอไว้ใน
ห้องนอน แต่แล้ววันหนึ่งเธอกลับหนีออกไปได้ นำมาสู่ความน่าสลดใจในหลายวันต่อมา อย่างไรก็ตาม 
ข้อสังเกตในช่วงหลังได้ออกมาค้านสาเหตุตายของแม่มากริต เพราะคำบอกเล่าเรื่องการตายนี้ มาจาก
พยาบาลประจำครอบครัวเท่านั้น จึงไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าเธอเสียชีวิตไปเพราะอะไรกันแน่ แต่สิ่งหนึ่งที่
สามารถยืนยันได้ก็คือ มากริตเจอแม่ของเขาครั้งสุดท้ายในร่างที่ถูกหุ้มด้วยผ้า ซึ่งหลาย ๆ คนเช่ือว่าสิ่ง
นี้คือ ที่มาของภาพวาดคนที่ถูกผ้าขาวคลุมปิดใบหน้า The Lovers (1928)   (Biography.com 
Editors, 2014)  

ในทางจิตวิทยาการเล่นกับความเป็นจริงและภาพลวงตา ที่เราเห็นกันในงานของมากริตมา
อย่างต่อเนื่องนั้น ยืนยันได้ว่าการจากไปของแม่ ส่งผลต่อความรู้สึกภายในตัว มากริต มากน้อยเพียงใด 
นักจิตวิเคราะห์ได้ตั้งสมมติฐานว่า มากริต กำลังสะท้อนความจริงและภาพที่ติดอยู่ในจิตใจของเขา 
ผ่านฝีแปรงบนผืนผ้าใบ เปรียบง่าย ๆ ก็คือ ความจริงในภาพวาดของเขาอาจเป็นเหมือนสิ่งที่เขารู้ที่ว่า 
‘แม่ตายไปแล้ว’ กับการจินตนาการถึงสิ่งที่เขาต้องการนั่นคือ “แม่ยังมีชีวิตอยู่”   (ชลนิภา วัชรสินธุ์, 
2022) แม้ว่าประสบการณ์ชีวิตของ มากริต นั้นสัมพันธ์สอดคล้องกับเนื้อหาสาระคำสำคัญเชิง
ความหมายและรูปแบบของผลงาน แต่เจ้าตัวก็ไม่ได้อธิบายความโดยนัยของผลงาน ซึ่งก็แน่นอนว่า 
ภาพวาดของ มากริต ยังคงเป็นปริศนาที่เปิดกว้างในการวิเคราะห์ตีความจวบจนถึงทุกวันนี ้
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ภาพที่ 5 ภาพผลงานของเรอเน มากริต (René Magritte) 

เข้าถึงเมื่อ 7 เมษายน 2565, เข้าถึงได้จาก 
https://www.renemagritte.org/images/paintings/the-lovers-2.jpg  

ชื่อผลงาน The Lovers 
ขนาด 54 x 73.4 cm 
เทคนิค  จิตรกรรมสีน้ำมัน 
ปีที่สร้าง  ค.ศ. 1928 
 

เดิมทีภาพวาด “The Balcony” มากริต ได้แรงบันดาลใจในการวาดภาพนี้จากผลงาน  (Le 
balcon ), 1869 ของศิลปินชาวฝรั่งเศส เอดูอาร์ มาเน (Édouard Manet) ที่เป็นภาพของสุภาพสตรี
ในชุดขาวสองคนนั่งเหม่อมองอะไรสักอย่างอยู่บนระเบียง โดยมีสุภาพบุรุษในชุดสากลคนหนึ่งยืนอยู่
ข้างหลัง และอกีคนหันมามองจากข้างในห้อง ซึ่งอันที่จริง มาเน เองก็ได้แรงบันดาลใจในการวาดภาพ
นี้มาจากภาพวาด Majas on a Balcony (Las majas en el balcón ), 1814 ของศลิปินเอกชาว
สเปน ฟรานซิสโก โกยา (Francisco Goya) อีกทอดหนึง่เหมือนกัน โดย มากริต จำลองภาพวาดภาพ
นี้ออกมาในรายละเอียดเดิมแทบไม่ผิดเพี้ยน เว้นแต่บุคคลทั้งสี่ในภาพทีถู่กเปลี่ยนให้กลายเป็นโลงศพ
มานั่งๆ ยืนๆ มองอยู่บนระเบียงแทนอย่างน่าพิศวง   (Arthive.com Editor, 2022) 
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มากริต ยังชี้ให้เห็นว่าช่ือชุดของภาพวาดชุดนี้อย่าง “Perspective” (ทัศนียภาพ) นั้นมี
ความหมายที่แตกต่างไปจากความหมายปกติของคำ หรืออาจเป็นการเล่นคำทางภาพและภาษาของ
เขา เหตุเพราะคำว่า Perspective ในภาษาฝรั่งเศสความหมายแปลว่า ความคาดหวังหรือคาดการณ์
ถึงอนาคตข้างหน้า หรือชะตากรรมที่รอพวกเราทุกคนอยู่ ซึ่งในภาพก็คือ โลงศพ ที่มคีวามหมาย
เชิงสัญญะว่า “ความตาย” อันเป็นหนึ่งใน “สัจธรรมของชีวิต” ที่ไม่มีใครหลีกหนีพ้น ลักษณะเช่นนี้
เป็นการเล่นคำพลิกแพลงภาษาที่เช่ือมโยงกันเฉกเช่นเดียวกับที่ปรากฏในภาพวาดที่ มากริต ชอบใช้ใน
ผลงานของเขา มากริต ยังกล่าวว่า “การเผยเบ้ืองหลังระบบ ‘กลไก’ การสร้างสรรค์ผลงานชิ้นน้ีที่ทำ
หน้าที่อธิบายความหมายของผลงานนั้นผมไม่สามารถเปิดเผยได้ ไม่ว่ายังไงก็ตามแต่.... นั่นก็สามารถ
ทำให้ความลึกลับพิศวงของผลงานน้อยลงไปอยู่ด”ี 

 
ภาพที่ 6 ภาพผลงานของเรอเน มากริต (René Magritte) 

เข้าถึงเมื่อ 24 เมษายน 2565, เข้าถึงได้จาก 
https://www.renemagritte.org/images/paintings/the-balcony.jpg 

ชื่อผลงาน  The Balcony 
ขนาด  84 x 65 cm 
เทคนิค  จิตรกรรมสีน้ำมัน 
ปีที่สร้าง  ค.ศ. 1950 
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กล่าวได้ว่า ภาพปราสาทแห่งเทือกเขาพิเรนีส (The Castle of the Pyrenees ชื่อเดิมใน
ภาษาฝรั่งเศษ Le Château des Pyrénées) โดยเพื่อนของ มากริต “แฮร์รี่ ทอร์ชซีเนอร”์ (Harry 
Torczyner) นักกฎหมาย นักกวีและนักเขียน ได้มอบหมายให้เขาวาดภาพให้กับเขาซึ่งมีหลักฐานการ
บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรทางจดหมาย พวกเขาทั้งสองพูดคุยกันถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเอกภาพ
ของภาพวาดก่อนที่ มากริต จะตกลงไปที่ปราสาทเพื่อร่างภาพและนำไปเสนอต่อเพ่ือนของเขา ซึ่ง 
ทอร์ชซีเนอร์ ได้เลือกไว้หนึ่งภาพพร้อมยังให้คำเสนอแนะเกี่ยวกับภาพวาดช้ินนี้ที่มีหินก้อนใหญ่ก้อน
หนึ่งทีล่อยอยู่กลางอากาศ โดยขอให้มีท้องฟ้าสำหรับวันที่สดใสและทะเลที่มืดครึ้ม เพราะเหนือทะเล
มืดหรือมหาสมุทรนั้นมีหินแห่งความหวังโดยมีป้อมปราการอันเป็นปราสาท   (Joan Lessing, New 
York and Jerusalem, 2005) 

ภาพหินก้อนใหญ่ก้อนเดียวที่ลอยอยู่ในอากาศเหนือมหาสมุทร ด้านบนของหินก้อนน้ีเป็น
ปราสาทที่มีกำแพงป้องกันลอยอยู่ระหว่างท้องทะเลที่แปรปรวนและบรรยากาศท้องฟ้าของวันที่สดใส
ในส่วนพื้นหลัง กล่าวโดยนัยคือ หินซึ่งควรจะมีน้ำหนักและไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นั้นกำลังลอยอยู่ใน
อากาศ และถกูพรรณนาว่าเป็นวัตถุที่เบาและลอยได้ ทว่าเหตุการณ์นี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในความ
เป็นจริง และเป็นสิ่งที่โน้มไปสู่ความรู้สึกเหนือจริงต่อภาพวาด เนื่องจากความชัดเจนของการถ่ายทอด
รายละเอียดที่สมบูรณ์และแยบยลของ มากริต คือการหลอมรวมระหว่างความจริงกับความเหนือจริง 
หรือความฝันที่ระคนผสานเขา้ไว้ด้วยกัน ผลงานช้ินนี้จงึให้ความรู้สึกราวกับธรรมชาติที่ถูกถ่ายถอดลง
ภาพถ่าย นอกจากนี้ความหมายโดยนัยยังพรรณนาถึงประเด็นเรื่องความหวังจากวัตถุเชิงสัญลักษณ์ 
(ก้อนหิน - ปราสาท) ที่กำลังลอยพ้นจากคลื่นมรสุมอันมดืครึ้มเพื่อรับแสงอันเป็นความหวังที่บริสุทธ ์
อันเปรียบเปรยความหมายเชิงบทกวีร่วมอีกด้วย 
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ภาพที่ 7 ภาพผลงานของเรอเน มากริต (René Magritte) 

เข้าถึงเมื่อ 30 เมษายน 2565, เข้าถึงได้จาก 
https://www.renemagritte.org/images/paintings/the-castle-of-the-
pyrenees.jpg 

ชื่อผลงาน The Castle of the Pyrenees 
ขนาด 200 x 145 cm 
เทคนิค  จิตรกรรมสีน้ำมัน 
ปีที่สร้าง  ค.ศ. 1959 
 
 
 
 
 
 
 
 



  25 

สรุปผลที่ได้จากการศึกษา 

จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้านศาสตร์และศิลป์เชิงทบทวนวรรณกรรมและตีความวิเคราะห์
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค ์ หรือในอีกนัยหนึ่งเป็นอิทธิพลในบริบทด้านต่าง ๆ ตามที่กล่าวอ้ง
มาข้างต้นซึ่งประกอบด้วยอิทธิพลด้านเนื้อหาที่สะท้อนนัยถึงสัมพันธภาพพเชิงดุลยภาพครอบครัว 
อิทธิพลจากทฤษฎีความขัดแย้งของครอบครัว มิติความขัดแย้งในทางบวก แนวคิดปรัชญาและลัทธิ
ทางศิลปะรวมไปถึงอิทธิพลด้านรูปแบบทางศิลปกรรมจากศิลปิน ซึ่งล้วนเป็นข้อมูลเชิงกรณีศึกษาที่
เอื้ออำนวยประโยชน์ต่อผลลัพธ์แห่งความสัมฤทธิ์ของการวิจัยและการสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ผลงาน
ศิลปะภาพพิมพ์ชุดวิทยานิพนธ์ภายใต้หัวข้อ “ความสมบูรณ์แบบบนพื้นที่สมมติ” อันมีความเป็นมา
และความสำคัญ หรือแรงบันดาลใจจากโครงสร้างสัมพันธภาพที่บกพร่องของบุคคลในครอบครัวที่โน้ม
ไปสู่วิถีการดำเนินชีวิตของครอบครัวข้าพเจ้าในบริบทที่ไม่สมบูรณ์ ทว่าในมุมมองที่ย้อนแย้งได้กลับ
กลายเป็นนัยแห่งการบ่มเพาะความรักอันบริสุทธิ์ที่ประณีตงดงามของ “แม่” ผู้ที่ประสานรอยร้าวด้วย
ความรักและกลายมาเป็นผู้แบกรับภาระที่หนักอึ้งในฐานะเสาหลักหรือผู้นำครอบครัว ความสำคัญของ
ประเด็นสาระโดยนัยนี้ล้วนก่อให้เกิดการซึมซับทางความคิดความรู้สึกและเป็นสาระเนื้อหาที่ให้
ความหมายทางนามธรรมซึ่งสื่อผ่านวัตถุทางศิลปะที่สัมพันธ์สอดคล้องเชื่องโยงกับสัมพันธภาพความ
รักระหว่างกันในครอบครัว “แม่ – ลูก” 

การศึกษาวิจัยและสร้างสรรค์ผลงานชุดวิทยานิพนธ์ ได้ตีความข้อมูลเชิงอิทธิพลต่าง ๆ ที่เป็น
ส่วนสำคัญเพื่อให้เข้าใจถึงประเด็นสาระจึงจำเป็นต้องวิเคราะห์ลงลึกถึงแก่นของปัญหา ดังนั้นการ 
ศึกษาค้นคว้าเรียนรู้และทำความเข้าใจถึงความเป็นมารวมทั้งการตระหนักถึงความสำคัญของปัญหา ก็
เพื่อเป็นกรอบแนวความคิดและเป็นแนวทางของการสร้างสรรค์ที่สร้างองค์ความรู้แก่ตนเองและโน้ม
ไปสู่การถ่ายทอดเจตนาของแนวความคิด อารมณ์ความรู้สึกสู่ผลงาน ขณะเดียวกันเพื่อก่อให้เกิดความ
เชื่อมโยงกับข้อมูลเชิงอิทธิพลทางด้านเนื้อหา ด้านรูปแบบและด้านเทคนิควิธีการที่จะนำไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ของการวิจัยและสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ชุดวิทยานิพนธ์ด้วย จะเห็นได้ว่าประเด็นความ
ขัดแย้งของครอบครัวนั้นไม่ได้สะท้อนผลลัพธ์มิติด้านลบเพียงถ่ายเดียว แต่ทว่าขณะเดียวกันก็สะท้อน
มิติทางด้านบวกของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นไปพร้อมกันอีกด้วย หรือที่โน้มนำมาซึ่งสายสัมพันธ์และการ
ก่อให้เกิดเป็นความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น มั่นคงและปรองดองต่อการดำเนินชีวิตของครอบครัว ดั่ง
ปรัชญาทางศิลปะโบราณของคนญี่ปุ่น “คินสึงิ” (Kintsugi) ที่มีนัยสำคัญเพื่อหาคุณค่าของการมีชีวิต
หรือเพ่ือการดำเนินชีวิตอย่างมีความหมายอันเป็นชีวิตที่มีสาระและคุณค่านั้นเอง 
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อนึ่งการสร้างเอกภาพทางสุนทรียภาพบนพื้นที่สมมติโดยนัยนี้ได้ผสมผสานเรื่องราวเนื้อหา
ความหมายแห่งความรักความผูกพันหรือเป็นความสัมพันธ์อันประณีตบริสุทธิ์ ซึ่ งนัยยะเหล่านี้ล้วน
เป็นบ่อเกิดพลังแห่งแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานชุดวิทยานิพนธ์ และเป็นขั้นตอนสำคัญที่
ต้องอาศัยการสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งสอดคล้องเชื่อมโยงกับการสร้างสรรค์ที่โน้มไปสู่การให้
ประเด็นทางศิลปะหรือเพื่อการสื่อเนื้อหาความหมายทางนามธรรมของผลงาน และเป็นในอีกนัยหนึ่ง
ข้อมูลสำคัญของการศึกษากลวิธีเชิงเทคนิคในการสร้างสรรค์จากศิลปินการาวัจโจ  (Caravaggio) ผู้
ปลุกปั้นกลวิธีในแบบค่าต่างแสง (Chiaroscuro) ที่เป็นเอกลักษณ์เชิงลักษณะเฉพาะตนในการให้ค่า
น้ำหนักของแสงที่ฉาบบนผิววัตถุและตัดกันอย่างรุนแรงกับเงา หรือเป็นนัยแห่งพ้ืนที่ที่แสงสาดไปไม่ถึง
แต่ทว่ายังคงสะท้อนเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างแสงกับความมืดผสานร่วมไว้ได้อย่างประณีต รวมถึง
การวิเคราะห์รูปแบบการสื่อความหมายเชิงสัญญะวัตถุในผลงานของศิลปินผู้มีอิทธิพลต่อวงการศิลปะ
สมัยใหม่อย่าง เรอเน มากริต (René Magritte) ที่เป็นแบบอย่างในการตีความสื่อสาระนามธรรมแห่ง
ภาษาของจิตใจโดยอาศัยการแสดงออกทางรูปลักษณ์ผ่านวัตถุในบริบทพื้นที่สมมติ (เหนือความจริง) 
อันมีนัยสำคัญที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์แห่งความสัมฤทธิ์ของการสร้างสรรค์ผลงานชุดวิทยานิพนธ์ด้วย 
 กล่าวได้ว่าขั้นตอนในการศึกษาและค้นคว้าข้อมูลความเป็นมาของการสร้างสรรค์ผลงาน จึง
เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่โน้มไปสู่สัมฤทธิผลของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์และเป็นผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาในหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ภายใต้หัวข้อ “ความสมบูรณ์แบบบน
พื้นที่สมมติ” ที่ให้ประเด็นทางศิลปะผ่านการนำเสนอทัศนคติเชิงเนื้อหาของพลังแห่งความรักอัน
บริสุทธิ์ที่ประณีตงดงามที่อุปมาเปรียบผ่านบริบทและโครงสร้างที่บกพร่องของครอบครัวก่อให้เกิด
เนื้อหาความหมายทางนามธรรมและเป็นอนุสติที่สะท้อนถึงหลักคิดในการดำเนินชีวิตไปพร้อมกันอีก
ด้วย  
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บทที่ 3 
ขั้นตอนการศกึษาและกระบวนการสร้างสรรค์ 

 
 วิทยานิพนธ์หัวข้อ “ความสมบูรณ์แบบบนพื้นที่สมมติ” เป็นสัมฤทธิผลของ กระบวนการทาง
ทัศนศิลป์ผลงานศิลปะภาพพิมพ ์ อันเป็นนัยแห่งการนำเสนอเรื่องราวประสบการณ์ที่สื่อเจตนา
ความคิดความรู้สึกของภาษาแห่งจิตใจ หรือที่ให้ความหมายทางนามธรรมด้วยการแสดงออกเชิง
สัญญลักษณ์ผ่านรูปลักษณ์ของวัตถุท่ามกลางพื้นที่สภาวะเชิงสมมติในบริบทอันเหนือจริง กอปรกับ
การสร้างสรรค์ที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันในเชิงเอกภาพและดุลยภาพ หรืออาจกล่าวได้ว่า 
ผลงานชุดวิทยานิพนธ์ได้ดำเนินเงินและโน้มไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของการสร้างสรรค์ โดยอาศัยการตีความ
วิเคราะห์ภาษาแห่งจิตใจหรือที่นำไปสู่ภาษาทางทัศนศิลป์ อันเป็นผลลัพธ์แห่งความสัมฤทธิ์ของภาษา
แห่งศิลปะที่ก่อรูปเกิดเป็นรูปทรงและความหมายทางความคิดเพื่อสื่อสาระแห่งเนื้อหาผลงานภายใต้
กระบวนการภาพพิมพ์โลหะ  (Intaglio) รวมทั้ งการวางแผนดำเนินการสร้างสรรค์ผลงานชุด
วิทยานิพนธ์อย่างเป็นระบบ โดยนัยเหล่านี้สามารถแตกประเด็นขั้นตอนของการศึกษารวมไปถึง
กระบวนการสร้างสรรค์หรือบริบทแห่งปัจจัยต่างๆ ได้ดังนี ้
  

การศึกษาค้นคว้าข้อมลูในการสร้างสรรค ์

 กล่าวคือขั้นตอนในการดำเนินงานสร้างสรรค์นั้นจำเป็นต้องอาศัยการศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่มี
ความสอดคล้องเชื่อมโยงกันหรือเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการวิจัยและสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ที่
ต้องวางแผนการดำเนินงานสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบประกอบกับยังเป็นช่องทางอันก่อให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ของการสร้างสรรค์เฉกเช่นกับผลงานชุดวิทยานิพนธ์ชุดนี้ด้วย ซึ่งสาระสำคัญโดยนัยนี้คือ 
การสำรวจพิจารณาเรื่องราวเนื้อหาแห่งความรู้สึกที่ผูกพันและสัมพันธ์กับสภาวะแห่งความทุกข์ – 
ความสุขที่ระคนผสานเข้าไว้ด้วยกันภายใต้โครงสร้างครอบครัวที่บกพร่อง โดยนัยนี้อาศัยใช้กลวิธีที่
เรียบง่ายที่สุดคือ การสอบถามความคิดความรู้สึกรวมทั้งการพิจารณารูปภาพในอดีตหรือพูดคุยถึง
เรื่องราวของเวลาที่เล่าเรื่องในความทรงจำที่ประทับใจ อันเป็นเหมือนการแบ่งปันประสบการณ์ของ
ชีวิตระหว่างกันทั้งสุขและทุกข์ รวมไปถึงการบอกรักกันและให้กำลังใจต่อกันซึ่งสะท้อนนัยถึงความ
ผูกพันที่ถูกโอบอุ้มไว้ด้วยความรักจากผู้เป็น “แม่” อันเป็นแรงพลักดันในการดำเนินชีวิตอย่างมี
ความสุข และเป็นในอีกนัยหนึ่งกุศโลบายเพื่อสื่อสาระเชิงนามธรรมในบริบทของความรักที่บริสุทธ์อัน
เป็นสายสัมพันธ์ระหว่างแม่ที่มีต่อลูก หรือเป็นเสาหลักที่คอยยึดเหนี่ยวจิตใจ “พลังแห่งรัก” ซึ่งนัย
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เหล่านี้จึงต้องอาศัยการวิเคราะห์ตีความเพื่อสรุปเนื้อหาประเด็นสาระที่ยังคงประทับตราตึงอยู่ในห้วง
ความทรงจำอันบ่มเพาะความสุขที่ประณีตงดงาม อันผสานให้ก่อรูปเกิดเป็นรูปแบบและความหมายที่
มีคุณค่าแห่งสายสัมพันธ์บนพื้นที่สมมติที่ถ่ายทอดสู่การสร้างสรรค์ผลงานชุดวิทยานิพนธ์ 
 

 
ภาพที่ 8 ภาพข้อมูลรูปถ่ายบุคคลภายในครอบครัว ถ่ายโดยผู้วิจัยสร้างสรรค ์
 

วิธีการและเทคนิคในการสรา้งสรรค์ 

 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์หัวข้อ “ความสมบูรณ์แบบบนพื้นที่สมมติ” จำเป็นต้อง
อาศัยกลวิธีหรือเทคนิคกระบวนการอันเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างรูปธรรมแห่งภาษของจิตใจที่
สื่อสารสาระนามธรรมของอารมณ์ความรู้สึกและความคิดผ่านภาษาแห่งศิลปะที่สร้างเอกภาพทาง
สุนทรียภาพของวัตถุทางศิลปะ โดยนัยเหล่านี้เทคนิควิธีการและเครื่องมือที่เลือกใช้ในการสร้างสรรค์
สามารถให้ผลลัพธ์แห่งความสัมฤทธิทางศิลปะที่สื่อภาษาทางทัศนศิลป์หรือจากรูปแบบอันเป็นปัจเจก
ลักษณ์ของการสร้างสรรค์ผลงานที่กอปรด้วยรูปทรง (วัตถุ) พื้นผิว (แสง - เงา) และบรรยากาศ (พื้นที่
ในบริบทต่าง ๆ ) ภายใต้สื่อสัญลักษณ์ทางเนื้อหาความคิดที่อาศัยกระบวนการทางทัศนศิลป์งานศิลปะ
ภาพพิมพ์ เทคนิคภาพพิมพ์โลหะ (Intaglio) กรรมวิธีกัดกรด (Etching) ในการสร้างสรรค์ผลงานโดย
กลวิธีเฉพาะทางเทคนิคเพื่อสร้างให้เกิดค่าน้ำหนักแสงเงาในการสร้างมิติลวงตาบนพื้นระนาบด้วย
ภาษาของศิลปะหรือทัศนธาตุต่าง ๆ (จุด เส้น น้ำหนักแสง เงา รูปทรง พื้นผิวและพื้นที่ว่าง ) ที่ให้
สัมฤทธิผลของการสร้างสรรค์ในที่สุด ซึ่งนัยนี้สามารถลำดับกระบวนการและขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
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ขั้นตอนการสร้างภาพร่างตน้แบบ (Sketch) 

 อนึ่ง การนำข้อมูลเชิงประจักษ์จากประสบการณ์ตรงในช่วงต่างๆ ของตนเอง ที่เก็บรวบรวม
ไว้โดยนำมาวิเคราะห์ตีความด้วยวิจารณญาณและความรู้สึกอันเป็นเหมือนภาพแทนแห่งภาษาของ
จิตใจ เพื่อกำหนดโครงสร้างของภาพร่างต้นแบบตามเจตนาของแนวความคิดที่ให้ความหมายทาง
นามธรรม หือการก่อรูปให้เกิดเป็นรูปแบบของผลงาน ด้วยบริบทวัตถุสิ่งของ 2 สิ่ ง (ผ้าและเก้าอี้) อัน
แฝงนัยยะที่เรียบง่ายบนองค์ประกอบที่ถูกจัดวางแบบผิดที่ผิดทางทว่าจงใจบนพื้นที่สมมติ และอาศัย
ใช้คุณลักษณะของแสงที่สว่างจ้าสาดกระทบผิวของวัตถุหรือรูปทรงนั้น เพื่อขับเน้นรายละเอียดและ
ความหมายเชิงสัญลักษณ์ผ่านนัยยัแห่งสัจจะวัตถุหรือการแสดงถึงลักษณะธรรมชาติของเนื้อแท้วัตถุ
โดยไม่จำเป็นต้องมีอะไรมาปิดทับ ทั้งยังยอมรับและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงตามบริบทแห่งธรรมชาติ
ของวัตถุนั้นๆ รวมไปถึงให้สอดคล้องสัมพันธ์กับเนื้อหาความหมายทางนามธรรมของผลงานด้วย 
 

 
ภาพที่ 9 ภาพแสดงการจัดวางองค์ประกอบวัตถุและการสร้างบรรยากาศของแสงและเงา 

เพื่อเป็นข้อมูลในการสร้างภาพร่างต้นแบบ ถ่ายโดยผู้วิจัยสร้างสรรค ์
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ภาพที่ 10 ภาพร่างต้นแบบผลงานชุดวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2564 
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องค์ประกอบในการสร้างสรรค ์

จุดและเส้น (Point and Line) กล่าวได้ว่า “จุด” และ “เส้น” มีความสัมพันธ์กันในเชิง
ทัศนศิลป์ เป็นทัศนศิลป์เบื้องต้นที่สำคัญในการนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งในขั้นตอนแรกคือ 
การกำหนดโครงสร้างองค์ประกอบทางทัศนศิลป์  (ภาษาภาพ) ที่ก่อให้เกิดรูปร่างรูปทรงและ
รายละเอียดที่ประณีตละเมียดละไม รวมถึงยังคงสื่อสาระความหมายทางเชิงนามธรรมอย่างอ่อนโยน
ด้วย อีกทั้งการเลือกใช้จุดหรือกลุ่มจุดเป็นจำนวนมากก็เพ่ือสร้างมิติลวงตาของมวลรูปตามน้ำหนักแสง
เงาที่สัมพันธ์กับคุณลักษณะเชิงนามธรรมชาติแห่งสัจจะวัสดุของวัตถุที่มีความอ่อนนุ่มละมุนละไมขาว
บริสุทธิ์ (ผ้า) ผนวกกับลักษณะของเส้นที่มีความอิสระในบริบทของสื่อวัสดุอย่างวัตถุที่สะท้อนนัยยะถึง
การผ่านกาลเวลา (เก้าอี้ไม้) โดยนัยนี้คือ การจัดการวางกำหนดโครงสร้างรูปแบบเชิงองค์ประกอบใน
การสร้างสรรค์เพื่อนำไปสู่สัมฤทธิผลของการสร้างรายละเอียดค่าน้ำหนักด้วย 
 

 
ภาพที่ 11 ภาพแสดงทัศนธาตุจุดและเส้น (Point and Line) 
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 น้ำหนักของแสงและเงา (Light and Shadow) โดยนัยจะให้ความสำคัญกับแสงเป็นหลัก
เพื่อขับเน้นรายละเอียดทางอารมณ์ความรู้ที่สื่อแสดงความหมายผ่านวัตถุเชิงสัญลักษณ์ในบริบทต่าง 
ๆ กอปรกับยังแสดงคุณลักษณะของบรรยากาศความมืดที่ปรากฎรายะละเอียดเพียงบริเวณพ้ืนที่แสงที่
สว่างจ้าจะสาดถึง แม้ว่าการตัดกันระหว่างค่าน้ำหนักแสงและเงานั้นจะทำให้พื้นที่ส่วนที่แสงสาด
กระทบไม่ถึงมีค่น้ำหนักที่มืดดำหรือเข้มสุด แต่ทว่าก็ยังคงไว้ด้วยรายละเอียดที่น้อยลงตามทัศนวิสัย
เชิงคุณลักษณะความสว่างที่แตกต่างของแสง ซึ่งลักษณะของการให้ค่าน้ำหนักแสงและเงาของการ
สร้างสรรค์ผลงานชุดวิทยานิพนธ์นี้รับอิทธิพลเชิงกรณีศึกษาจากเทคนิคค่าต่างแสง (Chiaroscuro) ที่
การาวัจโจ (Caravaggio) เลือกใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานของเขาจนสร้างชื่อเสียงและให้อิทธิพลต่อ
วงการศิลปะในอดีตจวนจนปัจจุบัน 
 

 
ภาพที่ 12 ภาพแสดงค่าน้ำหนักของแสงและเงา (Light and Shadow) 
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รูปทรง (Form) ที่ก่อรูปเกิดจากองค์ประกอบทางทัศนศิลป์หรือการผนวกรวมกันของภาษา
แห่งศิลปะที่ได้แก่ จุด เส้น ค่าน้ำหนักแสงและเงา และพื้นผิว เป็นต้น ซึ่งนัยนี้เป็นรูปทรงแห่งสาระ
นามธรรมเชิงสภาวะทั้งในทางความคิด อารมณ์ความรู้สึกที่เป็นส่วนสำคัญในการขับเน้นเนื้อหา
ความหมายหรือเป็นภาพแทนของเจตนาแนวความคิดของผู้สร้างสรรค์ที่ถ่ายทอดผ่านการสร้างสรรค์ 
และโน้มไปสู่สัมฤทธิผลของการสร้างสรรค์ผลงาน โดยนัยสำคัญทางรูปทรงที่ปรากฎนั้นเป็นสัณฐาน
ของความคิดที่ผ่านการวิเคราะห์ตีความอย่างเป็นระบบและถูกถ่ายทอดด้วยความประณีตเพื่อขับเน้น
ความหมายเชิงนามธรรมแห่งอารมณ์ความรู้สึกดังเช่น รูปทรงของเก้าอี้ที่ก่อรูปทำจากหิน ด้านบนถูก
ปกคลุมด้วยผ้า ส่วนพื้นที่ด้านล่างแสดงลักษณะพื้นผิวของหินที่เปราะแตกร้าวและฐานของเก้าอี้มี
ลักษณะเป็นรูปร่างรูปทรงที่โค้งมนกลม แต่ทว่ายังคงตั้งมั่นอย่างสมดุลของเก้าอี้ไว้ อันเป็นนัยแห่ ง
รูปทรงที่สื่อถึงสัมพันธภาพของครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์แบบหรือเป็นรูปลักษณ์เชิงวัตถุสิ่งของบริบทต่าง 
ๆ ในผลงานชุดวิทยานิพนธ์ 
 

 
ภาพที่ 13 ภาพแสดงทัศนธาตุรูปทรง (Form) 
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พื้นผิว (Texture) เป็นในอีกนัยหนึ่งทัศนธาตุส่วนสำคัญที่สร้างรายละเอียดเชิงคุณลักษณะ
พิเศษทางกายภาพของวัตถุที่แสดงความหมายและความรู้สึกผ่านพื้นผิวในบริบทรูปสัณลักษณ์ใน
ผลงาน หรือที่ก่อรูปเกิดเป็นมิติความตื้นลึกหรือความหนาบาง ซึ่งเกิดจากค่าน้ำหนักที่ทับซ้อนกันจน
เกิดเป็นมิติลวงตาที่มีความสัมพันธ์ต่อการขับเน้นความหมายเชิงอารมณ์ความรู้สึกไปพร้อมกันกันด้วย 
อันเป็นผลลัพธ์จากการศึกษาค้นคว้าเพื่อทำความเข้าใจต่อการสร้างค่าน้ำหนักแสงและเงาของวัตถุ 
รวมทั้งเป็นสัญญลักษณ์ทางเนื้อหาทางความคิดได้อย่างสัมพันธ์สอดคล้องก่อให้เกิดเป็นสัมฤทธิของ
การสร้างสรรค์ทางทัศนศิลแผลงานศิลปะภาพพิมพ ์
 

 
ภาพที่ 14 ภาพแสดงทัศนธาตุพ้ืนผิว (Texture) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  35 

พื้นที่ว่าง (Space) เป็นนัยยะที่แสดงความหมายของบริบทพื้นที่หรือเพื่อสะท้อนให้เห็น
ระยะบนมิติลวงตาของเวลา ซึ่งในการใช้แสงลักษณะที่ส่องสว่างตกกระทบลงบนวัตถุ (รูปทรง) หรือ
พื้นที่  (บรรยากาศ) เพื่อสร้างเอกภาพทางสุนทรียภาพและเป็นกลวิธีของการผสานหลวมรวม
องค์ประกอบต่าง ๆ ให้ก่อเกิดเป็นเอกภาพที่อยู่ภายใต้เจตนารวมไปถึงเป็นการเลือกใช้แสงในการ
กำหนดค่าน้ำหนักของความสว่างและความมืดก็เพื่อสร้างบรรยากาศ และขับเน้นปริมาตรของวัตถุ
สบนระนาบพื้นที่ที่บ่งบอกถึงระยะต่างๆ ของผลงานให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วย 
 

 
ภาพที่ 15 ภาพแสดงทัศนธาตุพ้ืนที่ว่าง (Space) 
 

วิธีการและขั้นตอนในการสรา้งสรรค ์

 การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์ด้วยกระบวนการพิมพ์ของภาพพิมพ์โลหะร่องลึก ซึ่ง
เป็นกลวิธีเชิงเครื่องมือในการสร้างแม่พิมพ์ที่อาศัยวิธีการวาดเส้น  (ขูดขีด) และนำไปผ่านกรรมวิธี
ขั้นตอนกัดกรดเพื่อสร้างร่องรอยที่ลึกลงไปบนระนาบของผิวหน้าแม่พิมพ์ที่มีความเรียบและมันวาว
สำหรับใช้เป็นที่กักเก็บหมึกพิมพ์หรือเป็นการอุดหมึกลงไปในร่องลึก และเช็ดผิวหน้าแม่พิมพ์ส่วนบน
ให้สะอาดแล้วจึงเอากระดาษปิดทับด้านบนแม่พิมพ์ ซึ่งวิธีการทำภาพพิมพ์ในกระบวนการเทคนิคนี้
ต้องอาศัยแรงกดดันสูงจากแท่นพิมพ์ เพื่อกดกระดาษให้ลงไปดูดซับหมึกที่อยู่ในร่องขึ้นมาปรากฎเป็น
ภาพหรือรายละเอียดของค่าน้ำหนักที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งนัยนี้จึงเป็นผลลัพธ์แห่งความสัมฤทธิ์ของการ
ดำเนินงานสร้างสรรค์ผลงานอย่างเป็นระบบนั้นเอง 
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ขั้นตอนการเตรียมแม่พิมพ์ 

 กล่าวได้คือในลำดับแรกต้องจัดเตรียมแผ่นแม่พิมพ์ทองแดง (Copper Plate) ตามขนาดที่
สอดคล้องกับภาพร่างต้นแบบ โดยนำกระดาษทรายน้ำละเอียดเบอร์ 1,000 – 1,500 ขัดลงบนระนาบ
ผิวหน้าของแม่พิมพ์ให้ทั่วด้วยการขัดให้เป็นทิศทางเดียวกันเพื่อลบริ้วรอยหรือคราบรอยที่ไม่พึ่ง
ประสงค์เพื่อสร้างระนาบผิวหน้าแม่พิมพ์ให้เรียบเสมอกัน จากนั้นทำความสะอาดแม่พิมพ์ด้วยเกลือ 
น้ำส้มสายชู ซีอิ๊วดำ (ตามลำดับ) ใช้ฝ่ามือลูบในลักษณะวนเบา ๆ ให้ทั่วทั้งบริเวณผิวหน้าของแผ่น
แม่พิมพ์และล้างออกด้วยน้ำสะอาด ในขั้นตอนสุดท้ายจะต้องล้างแม่พิมพ์อีกครั้งด้วยน้ำยาล้างจาน 
แล้วถึงนำแม่พิมพ์มาเป่าด้วยลมร้อนให้แห้งสนิท เมื่อแม่พิมพ์แห้งดีแล้วขั้นตอนต่อไปคือ นำแม่พิมพ์ที่
ทำความสะอาดแล้วมาเคลือบผิวหน้าด้วยการทาวานิชดำที่มีอัตราส่วนของน้ำมันสนผสมอยู่ด้วย 
ในขณะที่ทาเคลือบแม่พิมพ์ควรบังคับฝีแปรงให้เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันจนทั่วทั้งแม่พิมพ์และพัก
ทิ้งไว้ให้วานิชดำแห้งสนิท เมื่อแห้งสนิทแล้วใช้สีสเปรย์สีดำพ่นลงที่บริเวณด้านหลังของแผ่นแม่พิมพ์
เพื่อเป็นฉนวนกันการเกิดปฏิกิริยาเคมีจากน้ำกรด หลักจากเสร็จขั้นตอนนี้แล้วให้นำแบบร่างหรือภาพ
ร่างต้นแบบที่ปรับขนาดและกลับด้าน (ซ้าย - ขวา) แล้วทาบปิดลงบนผิวหน้าของแม่พิมพ์และยึดด้วย
เทปกาว จากนั้นจึงทำการลอกลายเส้นหรือถอดแบบโครงสร้างต่าง ๆ ภายในภาพด้วยปากกาลูกลื่น
จนกระทั่งเสร็จสิ้นสมบูรณ์ในขั้นตอนน้ี 
 

 
ภาพที่ 16 ภาพแสดงขั้นตอนการเตรียมแม่พิมพ ์
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ขั้นตอนการสร้างแม่พิมพ์ (Hard ground) 

เมื่อทำการถอดแบบลายเส้นจากแบบร่างลงบนแม่พิมพ์เสร็จสมบูรณ์แล้วถึงนำเหล็กปลาย 
แหลม (Needle) ที่มีขนาดหรือจำนวนแตกต่างกันมาเขียนทับตามรอยเส้นที่ได้จากขั้นตอนลอกลาย
ถอดแบบลายเส้นโดยการวาดเส้น (Drawing) ด้วยวิธีการขูดขีดหรือจุดเพื่อสร้างค่าน้ำหนักอ่อน – เข้ม
ที่สอดคล้องกับระยะเวลาในกรรมวิธีกัดกรดด้วย ซึ่งนัยนี้น้ำกรดจะทำปฏิกิริยาต่อแม่พิมพ์โดยการกัด
เซาะในส่วนที่วาดเส้น ขูด ขีด หรือจุดไว้เท่านั้น เมื่อวาดเส้นเขียนรายละเอียดจนได้น้ำหนักที่ต้องการ
แล้วจึงนำแม่พิมพ์ไปแช่กัดกรดในอ่างกรด อัตราส่วนในการผสมน้ำกรดคือ 1 : 3 หรือ กรด 10 
กิโลกรัม ต่อน้ำ 30 ลิตร สำหรับเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในกรรมวิธีกัดกรดคือ กรดเฟอริคคลอไรด์ (Ferric 
Chloride) ในขั้นตอนนี้สามารถวางแผนควบคุมหรือกำหนดค่าน้ำหนักของการวาดเส้นเพื่อให้ได้
น้ำหนักของจุดและเส้นที่แตกต่างกันออกไปตามระยะเวลาในการแช่น้ำกรดด้วย โดยนัยนี้จะใช้
ระยะเวลาในการแช่น้ำกรดอยู่ที่ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที ตามเจตนา เมื่อนำแม่พิมพ์ไปแช่ใน
น้ำกรดในอ่างกรดจนครบเวลาตามที่กำหนดไว้แล้ว นำแม่พิมพ์มาล้างทำความสะอาดเพื่อล้างผิวที่
เคลือบจากการทาวานิชดำออกให้หมดโดยใช้น้ำมันสนเป็นตัวทำละลายวานิชดำและพักไว้รอสักครู่ 
เมื่อน้ำมันสนทำปฏิกิริยาละลายวานิชดำแล้วถึงใช้แปรงขนอ่อนขัดคราบที่เกาะติดอยู่บนผิวหน้า
แม่พิมพ์ให้หลุดออกแล้วใช้เศษผ้าเช็ดคราบต่าง ๆ ให้สะอาด พรมน้ำลงบนหน้าแม่พิมพ์ตามด้วยเกลือ 
น้ำส้มสายชู ซีอิ๊วดำ น้ำยาล้างจาน (ตามลำดับ) เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการสร้างแม่พิมพ์ด้วยกรรมวิธี
กัดกรด (Etching) ในลำดับถัดมาคือ ขั้นตอนการสร้างพื้นผิวบนแม่พิมพ์ด้วยสีสเปรย์โดยการพ่นใน
ลักษณะละอองเพื่อสร้างระนาบที่มีปริมาตรแสดงค่าน้ำหนักแสงและเงาในรูปทรง หรือบริเวณพื้นที่
สัมพันธ์สอดคล้องกันให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งขั้นตอนกระบวนการนี้สามารถกำหนดรูปทรง ระนาบและ
กลวิธีของการสร้างค่าน้ำหนักที่ทับซ้อนกันจนได้คุณลักษณะพิเศษของพื้นผิวร่องลึกบนแม่พิมพ์แผ่น
ทองแดงตามเจตนา 
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ภาพที่ 17 ภาพแสดงขั้นตอนการสร้างแม่พิมพ์ด้วยวิธีการวาดเส้น (ขูดขีด) 
 

 
ภาพที่ 18 ภาพแสดงขั้นตอนการสร้างพ้ืนผิวบนแม่พิมพ์ด้วยสีสเปรย์ 
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ขั้นตอนการสร้างคา่น้ำหนักด้วยเทคนิคการโรยผงแอสฟลัตัม (Aquatint) 

 กล่าวคือ เมื่อเสร็จจากขั้นตอนการสร้างค่าน้ำหนักด้วยการกัดกรด (Hard Ground) นำ
แม่พิมพ์ไปล้างวานิชดำและสีสเปรย์ที่เคลือบอยู่บนแม่พิมพ์ออกให้หมด ซึ่งใช้วิธีการเดียวกันกับการ
ล้างแม่พิมพ์ในขั้นตอนก่อนหน้านี้ แต่ทว่าต้องเพิ่มทินเนอร์ที่ใช้ทำละลายสีสเปรย์ในการทำความ
สะอาด เมื่อแม่พิมพ์สะอาดแล้วจึงสามารถเข้าสู่ขั้นตอนการโรยผงแอสฟัลตั้มลงบนระนาบผิวหน้าของ
แม่พิมพ์ โดยอาศัยตู้ที่มีโครงสร้างรูปทรงสี่เหลี่ยมปิดทึบทั้งสี่ด้านมีความสูงพอประมาณ โดยเริ่มจาก
การตักผงแอสฟัลตั้มประมาณ 1 1/2 – 2 ช้อนโต๊ะ ใส่ลงในส่วนด้านล่างของตู้และปิดบานพับให้สนิท 
จากนั้นจึงเปิดเครื่องปั้มลมที่เชื่อมต่อท่อปล่อยลมไว้ด้านล่างของตู้เพื่อเป่าลมเข้ามาภายใน และรอจน
ลมหยุดนิ่งใช้เวลารอประมาณ 10 – 15 วินาที จึงนำแม่พิมพ์เข้าไปวางในตู้และพักทิ้งไว้รอให้ผงแอส
ฟัลตั้มที่กำลังฟุ้นกระจายลอยตัวอยู่ด้านบนค่อยๆ ตกลงบนผิวหน้าแผ่นแม่พิมพ์อย่างเป็นระนาบและ
สม่ำเสมอเท่ากัน ในขั้นตอนนี้จะใช้เวลาประมาณ 8 – 15 นาที เมื่อครบตามเวลาที่กำหนดเวลาให้นำ
แม่พิมพ์ออกจากตู้โรยไปวางพักบนตะแกรงอย่างประณีตเบามือหรือด้วยความระมัดระวัง จากนั้นจึง
ใช้ความร้อนในการทำให้ผงแอสฟัลตั้มยึดเกาะอยู่บนผิวหน้าของแผ่นแม่พิมพ์ด้วยความร้อนอุณหภูมิที่
สูงในการย่างไฟบริเวณด้านหลังของแม่พิมพ์ไปในทิศทางเดียวกันอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะสังเกตได้ว่าเมื่อ
ผงแอสฟัลตั้มเริมมละลายและยึดติดบนผิวหน้าแม่พิมพ์แล้ว ปฏิกิริยาจากกระบวนการนี้จะทำให้ผง
แอสฟัลตั้มเปลี่ยนสีจากสีน้ำตาลเข้มกลายมาเป็นสีขาวอมเทาแบบเลื่อมพรายปรากฎขึ้นบริเวณนั้นๆ 
และต้องทำในลักษณะแบบเดียวกันนี้ให้ทั่วทั้งแผ่นแม่พิมพ์ เมื่อเสร็จขั้นตอนนี้แล้วควรพักทิ้งไว้ให้
แม่พิมพ์คลายความร้อนออกจนหมดถึงจะสามารถตรวจสอบคุณภาพการยึดเกาะของผงแอสฟัลตั้มว่า
ติดบนผิวแม่พิมพ์ได้ดีหรือไม่ หากถ้าไม่ปรากฏข้อผิดพลาดใดๆในขั้นตอนนี้ก็แสดงว่าได้ผลลัพธ์ตามที่
เจตนาไว้จึงถือเป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนของการโรยผงแอสฟัลตั้มและสามารถดำเนินการสร้างสรรค์
ผลงานในลำดับขั้นตอนถัดไปคือ การสร้างค่าน้ำหนักด้วยวิธีการวาดเส้น 
 

 
ภาพที่ 19 ภาพแสดงขั้นตอนการโรยผงแอสฟัลตั้มและนำแม่พิมพ์ไปย่างด้วยความร้อน 
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ขั้นตอนการสร้างคา่น้ำหนักด้วยดินสอไขและกรรมวิธีกดักรด (Etching) 

 หลังจากที่พักแม่พิมพ์ทิ้งไว้ให้คลายความร้อนและเย็นตัวลงมาอยู่ที่อุณหภูมิปกติ แล้วจึงนำ
แม่พิมพ์มาสร้างค่าน้ำหนักด้วยวิธีการวาดเส้นลงบนผิวหน้าของแม่พิมพ์ด้วยดินสอไข (สีขาว) หรือการ
ทาวานิชดำเคลือบและการผ่นสีเปรย์ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นฉนวนกั้นผิวหน้าของแม่พิมพ์ไม่ให้น้ำกรดทำ
ปฏิกิริยาในบริเวณที่ถูกกั้นด้วยฉนวนได้ ซึ่งนัยนี้จึงเป็นสาเหตุทำให้บริเวณดังกล่าวที่ถูกปิดด้วยฉนวน 
(ก่อน) นั้นจะมีค่าน้ำหนักที่สว่างหรืออ่อนกว่าส่วนบริเวณที่ถูกปิดด้วยฉนวนทีหลังตามลำดับ ก็เพื่อ
สร้างค่าน้ำหนักจากอ่อนสุด (แสง) จนไปถึงเข้มหรือดำที่สุด (ความมืด) ของน้ำหนักในผลงานให้มี
ความสัมพันธ์กันภายใต้ภาพร่างต้นแบบที่กำหนดไว้ โดยนัยนี้อาศัยการแยกค่าน้ำหนักเป็นลำดับ 
(สว่าง - มืด) หรือ (ขาว - ดำ) ให้ถูกต้องสอดคล้องกับระยะเวลาในแช่กรดด้วย เมื่อวาดเส้นจากค่า
น้ำหนักที่ได้ตามต้องการแล้วให้นำแม่พิมพ์แช่กรดตามระยะเวลที่ไล่จากน้อยไปหามาก หลังจากการ
แช่กรดกัดครั้งแรก (ทุกครั้ง) จะต้องนำแม่พิมพ์มาทำความสะอาดล้างคราบกรดด้วยน้ำส้มสายชู ซีอิ๊ว
ดำ และน้ำยาล้างจาน (ตามลำดับ) เมื่อล้างทำความสะอาดและพักทิ้งไว้ให้แม่พิมพ์แห้งสนิทแล้วถึงนำ
แม่พิมพ์กลับมาเขียนทับซ้อนตามค่าน้ำหนักในลำดับถัดมาและทำซ้ำในลักษณะนี้จนเสร็จสิ้นขั้นตอน 
กล่าวคือการวาดเส้นที่กำหนดความน้ำหนักอย่างชัดเจนที่ถูกแบ่งออกเป็นลำดับจากสว่างไปจนถึงมืด
ควบคู่ไปกับระยะเวลาที่เพ่ิมจากน้อยไปหามากจนได้ค่าน้ำหนักที่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
 

 
ภาพที่ 20 ภาพตารางแสดงการไล่ค่าน้ำหนัก (อ่อน – เข้ม) ที่สัมพันธก์ับเวลาของการกัดกรด 

ในกรรมวิธีเทคนิคการโรงผงแอสฟัลตั้ม 
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ภาพที่ 21 ภาพแสดงขั้นตอนการสร้างค่าน้ำหนักบนแม่พิมพ์ด้วยดินสอไข 

การทาเคลือบวานิชดำ และการพ่นสีสเปรย์ (ตามลำดับ) 
 

ขั้นตอนการพมิพ์ตรวจสอบค่านำ้หนักและลายเส้นของผลงาน (Proof)  

เมื่อผ่านทุกขั้นตอนการสร้างค่าน้ำหนักในกรรมวิธีกัดกรด (Etching) บนผิวแม่พิมพ์แล้ว 
ลำดับถัดไปคือขั้นตอนการพิมพ์ตรวจสอบ (Proof) ค่าน้ำหนักของรายละเอียดหรือลายเส้นโครงสร้าง
ของของภาพ เพื่อตรวจสอบกระบวนการทุกอย่างและปรับปรุงแก้ไข (หากเกิดข้อผิดพลาด) ให้
ครบถ้วนสมบูรณ์ เมื่อได้ค่าน้ำหนักและรายละเอียดตามเจตนา จึงจะถึงขั้นตอนการพิมพ์ผลงานจริงใน
ขั้นตอนต่อไป  
 

 
ภาพที่ 22 ภาพการพิมพ์ตรวจสอบ (Proof) รายละเอียดค่าน้ำหนักของผลงาน 
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ขั้นตอนการพมิพ์ผลงาน 

 เมื่อเสร็จจากขั้นตอนการสร้างค่าน้ำหนักในกรรมวิธีกัดกรด (Etching) รวมถึงได้ทำการพิมพ์
ตรวจสอบ (Proof) ค่าน้ำหนักความสมบูรณ์ทางกายภาพของแม่พิมพ์ เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการพิมพ์
ผลงานจริงซึ่งเป็นผลงานต้นแบบหรือต้นฉบับ โดยเริ่มจากการทำความสะอาดแม่พิมพ์ในแบบเดียวกัน
กับขั้นตอนก่อนหน้านี้ ถัดมาในขั้นตอนแรกนั้นให้เตรียมกระดาษพิมพ์ผลงานด้วยวิธีการทำชื้น
กระดาษเพื่อให้เยื้อสัมผัสของผิวกระดาษสามารถดูดซับหมึกพิมพ์จากแม่พิมพ์ได้อย่างครบถ้วน
สมบูรณ์  โดยนัยนี้นำแผ่นพลาสติกใสที่มีขนาดความกว้างและความยาวมากกว่าขนาดของ
กระดาษพิมพ์และใช้สเปรย์ฉีดพ่นละอองน้ำให้ทั่วทั้งกระดาษเสร็จแล้วจึงห่อกระดาษพิมพ์ด้วย
พลาสติกใสเพื่อรักษาอุณหภูมิความชื้นของกระดาษให้มีความชื้นที่สม่ำเสมอกัน และยังปกคลุมเพื่อ
ปกป้องฝุ่นละอองที่ไม่พึงประสงค์มาเกาะติดลงบนผิวหน้าของกระดาษในขณะที่กระดาษพิมพ์อยู่ใน
ระหว่างขั้นตอนการทำชื้น จากนั้นพักกระดาษทิ้งไว้จนกว่าแม่พิมพ์จะพร้อมสำหรับทำการพิมพ์
ผลงาน ซึ่งในระหว่างนี้ควรเตรียมหมึกพิมพ์ผลงานและเริ่มต้นการอุดหมึกพิมพ์สีดำลงบนหน้าแม่พิมพ์
ให้ทั่วด้วยยางปาดสีและใช้ลูกกลิ้งยางกลิ้งบนแม่พิมพ์ในการเกลี่ยและปรับระนาบความหนาของหมึก
พิมพ์ตามเจตนา ให้ใช้กระดาษลอกลายเช็ดหรือซับอย่างเบามือเพื่อนำเอาหมึกพิมพ์ส่วนเกินออกจาก
ผิวหน้าของแม่พิมพ์รวมทั้งที่บริเวณขอบทั้งสี่ด้านด้วย จากนั้นให้นำแผ่นแม่พิมพ์มาวางบนลงแท่น
พิมพ์ในตำแหน่งที่ทำเครื่องหมายกำกับไว้ และนำกระดาษพิมพ์ที่ทำชื้นเตรียมไว้ก่อนหน้ามาวางปิด
ทับด้านลงบนแม่พิมพ์อย่างระมัดระวังแล้วจึงวางปิดทับด้วยกระดาษปรู๊ฟจำนวนประมาณ 1 – 2 
แผ่นและปิดทับด้วยผ้าสักหลาด จากนั้นถึงมาปรับแท่นพิมพ์ให้มีน้ำหนักแรงกด (สูง) ที่เหมาะสมต่อ
การพิมพ์ผลงาน โดยในการพิมพ์ผลงานจะต้องอาศัยแรงกดสูงและการหมุนในการกดทับให้เคลื่อนที่
ผ่านกระดาษพิมพ์กับแม่พิมพ์หือเพ่ือให้กระดาษพิมพ์ลงไปดูดซับหมึกที่ปรากฎเป็นภาพผลงานอันเป็น
ผลลัพธ์แห่งความสัมฤทธิ์ในการสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ผลงานศิลปะภามพิมพ์ครบถ้วนสมบูรณ์ตาม
เจตนา จากนั้นจึงนำชิ้นผลงานมาคว่ำหน้าลงบนกระดาษที่มีขนาดพอดีกันกับชิ้นผลงานแล้วจึงนำมา
วางลงบนแผ่นไม้กระดานและใช้กระดาษกาวน้ำทำการติดยึดที่ขอบกระดาษพิมพ์ทั้ง 4 ด้าน ระหว่าง
กระดาษชิ้นผลงานกับแผ่นไม้กระดาน เพื่อทำการขึงกระดาษที่ยังคงมีความชื้นอยู่ให้คลายตัวระเหย
ออกไปจนหมดหรือแห้งสนิทดีแล้วกระดาษก็จะกลับมาคงรูปคืนสภาพเดิม และเมื่อกระดาษแห้งสนิท
แล้วจึงใช้คัตเตอร์กรีดอย่างเบามือตรงบริเวณแนวเส้นขอบของกระดาษกาวน้ำแล้วดึงออกมาจนครบ
ทุกด้านถึงเป็นอันเสร็จสิ้นทุกขั้นตอนการพิมพ์ผลงานที่ก่อให้เกิดเป็นผลสัมฤทธิของการสร้างสรรค์
ผลงานชุดวิทยานิพนธ์  
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ภาพที่ 23 ภาพแสดงขั้นตอนในบริบทต่าง ๆ การพิมพ์ผลงาน 
 

 
ภาพที่ 24 ภาพแสดงผลลพัธ์ที่เสร็จสมบูรณ์ หลังขั้นตอนการพิมพ์ผลงาน 
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วัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ในการสร้างสรรค ์

วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์หรือเครื่องมือ และเคมีภัณฑท์ี่ใช้ในกระบวนการพิมพ์ภาพพิมพ์ 
โลหะร่องลึก (Intaglio Printing Process) สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มได้ ดังนี ้

วัสดุอุปกรณใ์นการสร้างแมพ่ิมพ ์
- แม่พิมพ์แผ่นทองแดง (Copper Plate) 
วัสดุอุปกรณใ์นการสร้างภาพร่างตน้แบบ (Sketch) 
- กระดาษสีดำ 
- ดินสอสี (ขาว) 
- ปากกาดำ (Black pen) 
- ไม้บรรทัด (Ruler) 
อุปกรณ์เครื่องมือในการสร้างแม่พิมพ์ 
- เหล็กปลายแหลม (Needle) 
- ดินสอไขเดอร์มาโทกราฟ (Mitsubishi Dematograph Pencil 7600) 
- ผงแอสฟัลตั้ม (Asphaltum Powder) 
- หัวพ่นไฟ ชนิดต่อถังแก๊ส (Gas Welding Torch) 
- ถังแก๊ส (Gas cylinder) 
- ตู้โรยผงแอสฟัลตั้ม (Aquatint Box) 
วัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ในการสร้างแมพ่ิมพ ์
- กรดเฟอร์ริกคลอไรด์ (Ferric Chloride Acid) 
- อ่างสำหรับแช่น้ำกรด (Tray) 
วัสดุอุปกรณใ์นการกั้น (ฉนวน) กันน้ำกรดบนผิวแม่พิมพ์ 
- วานิชดำ (Type-p) 
- พู่กันหรือแปรงขนอ่อนสำหรับทาวานิชดำ (Soft Brush) 
- เทปกาว (Masking Tape PVC)  
วัสดุอุปกรณใ์นการล้างแม่พมิพ ์
- กระดาษทรายน้ำ เบอร์ 1,500 (Waterproof Sandpaper) 
- น้ำยาล้างจาน (Dishwashing Liquid) 
- เกลือ (Salt) 
- น้ำส้มสายชู(Vinegar) 
- ซีอิ๊วดำ (Soy Sauce) 
- น้ำมันสน (Turpentine) 
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- ทินเนอร์ (Tinner) 
- เศษผ้า (Rag) 
- ไดร์เป่าลม (Dryer) 
วัสดุอุปกรณส์ำหรับพิมพ์ผลงาน 
- แท่นพิมพ์แบบลูกกลิ้งหมุน (Etching Press) 
- ผ้าสักหลาด (Woolen Fabric) 
- กระดาษพิมพ์ผลงาน (FABRIANO) 
- กระดาษปรู๊ฟ (Proof Paper) 
- หมึกพิมพ์ (Etching Ink) 
- เกรียงสำหรับตักผสมหมกึพิมพ์ (Painting Knife) 
- ยางปาด (Squeegee) 
- กระดาษลอกลาย (Trace Paper) 
- กระดาษกาวน้ำ (Water Activated Tape) 
- ไม้กระดานสำหรับขึงผลงาน (Plywood) 
- แผ่นพลาสติกใส (Plastic Sheet) 
- กระบอกฉีดน้ำ (Water Sprayer) 
- ตะไบเหล็ก (Rasp) 

 

 
ภาพที่ 25 ภาพแม่พิมพ์แผ่นทองแดง 
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ภาพที่ 26 ภาพวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างภาพต้นแบบและเครื่องมือในการสร้างแม่พิมพ ์
 

 
ภาพที่ 27 ภาพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ (กรด) และ อ่างสำหรับแช่น้ำกรด (กัดกรด)  
 

 
ภาพที่ 28 ภาพวัสดุอุปกรณ์ในการกั้น (ฉนวน) กันน้ำกรดบนผิวแม่พิมพ์ 
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ภาพที่ 29 ภาพวัสดุอุปกรณ์ในการล้างแม่พิมพ ์
 

 
ภาพที่ 30 ภาพวัสดุอุปกรณ์สำหรับพิมพ์ผลงาน 
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บทที่ 4 
แนวทางและการวิเคราะหผ์ลงานสร้างสรรค ์

 
 อนึ่งการวิจัยสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์ที่อยูภายใต้บริบทแห่งศิลปะร่วม
สมัยระปัจเจกหรือเป็นนัยของเรื่องราวเนื้อหา (ความหมายความคิด) รูปแบบและเทคนิควิธีการในอีก
นัยหนึ่งที่รวมถึง ความเป็นมาและประเด็นสาระสำคัญที่ตีคสามวิเคราะห์เนื้อหาความความหมายที่
สัมพันธ์กับความผูกพันความรักอันบริสุทธิ์ของ “แม่” ผู้ที่ประสานรอยร้าวจากโครงสร้างที่ไม่สมบูรณ์
ของครอบครัวภายใต้ความสุขในความทรงจำที่สะเทือนจิตใจและอารมณ์ โน้มนำไปสู่การบ่มเพาะ
รูปแบบของวิถีการดำเนินชีวิตใหม่ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ จากความไม่สมบูรณ์ให้กลับกลายมา
เป็นจุดเปลี่ยน หรือเป็นเสมือนถอดรื้อทัศนคติของโครงสร้างครอบครัวเชิงอุดมคติที่โน้มไปสู่การ
ตีความวิเคราะห์ความคิดและเป็นคุณค่าทางจิตใจสู่แรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนกระบวนการ
สร้างสรรค์ผลงานชุดวิทยานิพนธ์ อันกอปรไว้ด้วยสื่อที่ให้ประเด็นสาระเนื้อหาทางความคิด ซึ่งก่อรูป
เกิดเป็นรูปแบบหรือเป็นกายภาพแห่งวัตถุทางศิลปะที่ให้ความหมายทางนามธรรมตามเจตนาของ
แนวความคิดและเป็นความมุ่งหมายวัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ผลงานในบริบทของการ
ดำเนินการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเชิงทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบที่อาศัยกลวิธีของการสื่อสาระ
เชิงสัญลักษณ์ (สาร) ที่ปรากฎผลลัพธ์แห่งสัมฤทธิ์ของการสร้างสรรค์ที่สร้างเอกภาพทางสุนทรียภาพ
แห่งทัศนศิลป์เป็นผลงานศิลปะภาพพิมพ์ด้วยกระบวนการภาพพิมพ์โลหะร่องลึก (Intaglio) กรรมวิธี
กัดกรด (Etching) เป็นผลงานวิทยานิพนธ์หัวข้อ “ความสมบูรณ์แบบบนพื้นที่สมมติ” โดยนัยเหล่านี้
สามารถกำหนดแนวทางการวิเคราะห์แตกประเด็นสาระที่สอดคล้องกับการวิจัยและสร้างสรรค์อย่าง
เป็นระบบที่ลำดับช่วงเวลาแห่งการพัฒนาการออกเป็นระยะต่าง ๆ ดังนี้ 
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ระยะที่ 1 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ภาคการศึกษาที ่1 ปกีารศึกษา 2561 

กล่าวได้ว่าประเด็นสาระสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงาน คือ การสื่อสาระนามธรรมที่ถ่ายทอด
เรื่องราวเนื้อหาแห่งความสัมพันธ์ระหว่าง “แม่ – ลูก” อันเป็นสายใยแห่งสายสัมพันธ์ของความรัก
ความผูกพันที่แน่นแฟ้นระคนผสานไว้ด้วยเรื่องราวที่สะเทือนอารมณ์และจิตใจในโครงสร้างครอบครัว
ที่ไม่สมบูรณ์ ทว่ากลับกลายมาเป็นจุดเปลี่ยนของมุมมองทางทัศนคติและโน้มไปสู่แรงบันดาลใจในการ
สร้างสรรค์ผลงานที่อาศัยภาษาแห่งศิลปะหรือทัศธาตุเป็นเครื่องมือในการสร้างมิติลวงตาบนพื้น
ระนาบชิ้นผลงานหรือภาษาแห่งทัศนศิลป์ อันปรากฏรูปทรงวัตถุสัญลักษณ์ซึ่งเป็นภาพแทนเนื้อหา
ความหมายที่จัดวางบนพื้นที่สมมติในบริบทผิดที่ผิดทางหรือเหนือจริง ผลงานในระยะแรกนี้เป็น
ผลลัพธ์เชิงกลวิธีของการจัดองค์ประกอบผลงานยังไม่เป็นที่พอใจตามเจตนาที่กำหนดไว้ หรือยังมี
ข้อบกพร่องในประเด็นเรื่องการสร้างดุลยภาพรูปลักษณ์ของ “วัตถุ” ที่เป็นสาระสำคัญ โดยนัยนี้คือ 
ผลงานยังขาดความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับเนื้อหาและความหมายที่ใช้ในการสื่อสาระเพื่อก่อให้เกิด
ภาพแทนเชิงสมมติตามที่กำหนดไว้ ผนวกกับพื้นที่บรรยากาศ (ขุ่นมัว) อันเป็นกลวิธีหรือสารแห่ง
ตัวกำหนดความหมายความรู้สึกของภาษาภาพนั้นก็ยังขาดดุลยภาพด้วยเช่นกัน จึงกลายเป็นสาเหตุ
ทำให้ผลงานไม่สื่อแสดงออกถึงเอกภาพทางสุนทรียภาพแห่งความหมายทางนามธรรมของ “พื้นที่
สมมติ” ที่ยังไม่ชัดเจน รวมทั้งกระบวนการในการสร้างสรรค์ที่ไม่เอื้อประโยชน์ตามเจาตนา จึงทำให้
ไม่เกิดผลลัพธ์เชิงสัมฤทธิผลของการสร้างสรรค์ผลงาน 
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ภาพที่ 31 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
ชื่อผลงาน  Space Oddity 
ขนาด  81 x 55 เซนตเิมตร  
เทคนิค  ภาพพิมพ์โลหะ (Intaglio)  
ปีที่สร้าง  พ.ศ. 2561 
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ภาพที่ 32 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
ชื่อผลงาน  Silence Space 
ขนาด  81 x 53 เซนตเิมตร  
เทคนิค  ภาพพิมพ์โลหะ (Intaglio)  
ปีที่สร้าง  พ.ศ. 2561 
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ภาพที่ 33 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
ชื่อผลงาน  The Memory Hole 
ขนาด  81 x 55 เซนตเิมตร  
เทคนิค  ภาพพิมพ์โลหะ (Intaglio)  
ปีที่สร้าง  พ.ศ. 2561 
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ระยะที่ 2 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปกีารศึกษา 2562 

 ในผลงานชุดก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 2 อันเป็นผลลัพธ์แห่งสัมฤทธิ์ที่ได้ศึกษาเรียนรู้จาก
ข้อผิดพลาดในระยะก่อนหน้านี้ โดยนัยดังกล่าวจึงปรับเปลี่ยนการจัดวางองค์ประกอบให้สอดคล้อง
เชื่อมโยงกับชุดความคิดเชิงเนื้อหาในผลงาน โดยการพัฒนารูปแบบจากผลงานก่อนหน้ารวมทั้งได้ทำ
หารศึกษาหรือการสำรวจพิจารณาทบทวนระบบการสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการทางศิลปะภาพพิมพ์
อันก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการวิจัยและกสรสร้างสรรค์ผลงานด้วย โดยนัยนี้ได้อาศัยใช้กรรมมวิธีกัด
กรดในการสร้างค่าน้ำหนักจากอ่อนไปจนถึงเข้มของรูปทรง (วัตถุ) พื้นที่ (สถานที่หรือสิ่งก่อสร้าง) 
และที่ว่าง (บรรยากาศ) ให้มีรายละเอียดการทับซ้อนของค่าน้ำหนักมากยิ่งขึ้น รวมทั้งได้เพิ่ม
คุณลักษณะพิเศษของรายละเอียดหรือให้ความสำคัญกับการสร้างลักษณะเฉพาะพื้นผิวของวัตถุด้วย
การสร้างค่าน้ำหนักแสงในวัตถุที่ตัดกันในแบบเกินความเป็นจริง เพื่อนำไปสู่จุดเปลี่ยนเชิงพัฒนาการ
ของการจัดวางองค์ประกอบของผลงานโดยเฉพาะในส่วนระยะหลังของภาพจากเดิมที่ “สว่าง” ให้
กลายมาเป็น “มืด” เพื่อสร้างบรรยากาศหรือขับเน้นแสดงความหมายถึงพื้นที่ในอากาศ (พื้นที่สมมติ) 
หรือพื้นที่เชิงสภาวะซึ่งกลมกลืนกับการมุ่งเน้นอารมณ์ความรู้สึกที่เชื่อมโยงความหมายของการใช้เป็น
รูปทรงที่เป็นจุดเด่นในผลงาน (ผ้าคลุมเก้าอี้) ซึ่งนัยนี้ผลลัพธ์แห่งความสัมฤทธิ์ของผลงานในช่วงระยะ
นี้ได้สะท้อนถึงการพัฒนาการที่ก้าวหน้ามากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ด้วยเพราะการวางแผนการดำเนิน
ผลงานอย่างเป็นระบบและเป็นอันหนึ่งเดียวกันกับกระบวนการสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ผลงานศิลปะ
ภาพพิมพ์ อันเกิดจากการเรียนรู้ปัญหาซึ่งเป็นประสบการณ์มนระบบนิเวศทางทัศนศิลป์ และเป็นเหตุ
ปัจจัยที่โน้มนำมาสู่การหาแนวทางวิธีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดจากข้อผิดพลาดต่าง ๆ ด้วย
วิจารณญาณและความรู้สึกหรืออย่างมีสติสัมปชัญญะ  
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ภาพที่ 34 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
ชื่อผลงาน  The Lost 
ขนาด  81 x 56 เซนตเิมตร  
เทคนิค  ภาพพิมพ์โลหะ (Intaglio)  
ปีที่สร้าง  พ.ศ. 2562 
รางวัล The First Prize -The 3rd ASEAN Graphic Arts Competition and Exhibition-

Vietnam, ประเทศเวียดนาม, พ.ศ. 2563 
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ภาพที่ 35 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
ชื่อผลงาน  Roly – Poly 
ขนาด  81 x 53 เซนตเิมตร  
เทคนิค  ภาพพิมพ์โลหะ (Intaglio)  
ปีที่สร้าง  พ.ศ. 2562 
รางวัล The First Prize -The 3rd ASEAN Graphic Arts Competition and Exhibition-

Vietnam, ประเทศเวียดนาม, พ.ศ. 2563 
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ภาพที่ 36 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
ชื่อผลงาน Zero Gravity 
ขนาด  81 x 54 เซนตเิมตร  
เทคนิค  ภาพพิมพ์โลหะ (Intaglio)  
ปีที่สร้าง  พ.ศ. 2562 
รางวัล The First Prize -The 3rd ASEAN Graphic Arts Competition and Exhibition-

Vietnam, ประเทศเวียดนาม, พ.ศ. 2563 
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ระยะที่ 3 ผลงานชุดวิทยานิพนธ์ ระหว่างปีการศึกษา 2562 – 2564 

 ในการสร้างสรรค์ผลงานชุดวิทยานิพนธ์หัวข้อ “ความสมบูรณ์แบบบนพื้นที่สมมติ” ที่ผ่าน
การวิเคราะห์ตีความด้วยวิจารณญาณและความรู้สึกภายใต้บริบทแห่งศิลปะร่วมสมัยรวมไปถึง
การศึกษาค้นคว้าดำเนินงานที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดระหว่างการสร้างสรรค์ผลงานหรือ
เพื่อสร้างผลลัพธ์แห่งความสัมฤทธิ์ภายใต้กระบวนการทางศิลปะภาพพิมพ์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงระบบ
แห่งการวิจัยและสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์อันก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการสร้างสรรค์ที่
ผนวกไว้ด้วยด้านเรื่องราวเนื้อหา ด้านรูปแบบและด้านเทคนิควิธีการ และความหมายความสำคัญ
ดังกล่าวสามารถแตกประเด็นสาระแห่งบริบทออกเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 
ด้านเรื่องราวเนื้อหา ความคดิและความหมายของสัญลกัษณ์ 

กล่าวคือประเด็นสาระสำคัญด้านเรื่องราวเนื้อหาของผลงานภายใต้หัวข้อ “ความสมบูรณ์
แบบบนพื้นที่สมมติ” เป็นการนำเสนอภาพแทนของเจตนาแนวทางความคิด ซึ่งถ่ายทอดเนื้อหาแห่ง
ความ “สุข” ที่ระคนผสานไว้ด้วยความทุกข์ อาจกล่าวได้ว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นได้กระตุ้นเร้าสร้าง
ความสุขที่บริสุทธิ์ยิ่งกว่าและเป็นข้อมูลเชิงนามธรรม สู่การสร้างสุนทรียภาพจากความทุกข์ที่โน้มน้าว
ไปสู่ความรักอันบริสุทธิ์จากผู้เป็น”แม”่ อันเป็นสายใยความสัมพันธ์แห่งดุลยภาพของชีวิตครอบครัว ที่
อุปมาเปรียบผ่านสื่อทั้งรูปธรรมและนามธรรมหรือมีนัยเป็นรูปแทนเชิงสัญลักษณ์ทางเนื้อหาแห่ง
ความหมายความคิดที่ปรากฎเป็นภาพแทนความรู้สึก “ความรักความสัมพันธ์” ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจ
จากคุณค่าและความหมายทางจิตใจอันเป็นสัณฐานโครงสร้างครอบครัวที่แฝงไว้ด้วยความบกพร่อง ถึง
กระนั้นยังคงเป็นเรื่องราวที่สะท้อนทัศนคติเชิงมุมมองแห่งความงดงามของรูปแบบชีวิตที่แปรเปลี่ยนสู่
ดุลยภาพแห่งการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับสถานการณ์ 
 
ด้านรูปแบบ 

ผลงานชุดวิทยานิพนธ์เป็นสัมฤทธิผลของการสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์โดยอาศัยใช้ “ภาษา
แห่งศิลปะ” เป็นสื่อกลางเชิงเครื่องมือในการก่อรูปเกิดเป็นกายภาพของรูปลักษณ์วัตถุเชิงสภาวะ 
“รูปแบบ” หรือวัตถุทางศิลปะที่สื่อสาระรูปธรรมแห่งจินตภาพ ที่ปรากฎบนพื้นที่สมมติของ
จินตนาการทางความคิดและความรู้สึกที่ผ่านการวิเคราะห์ตีความอันก่อให้เกิดเป็นรูปแบบเชิงปัจเจก
หรือรูปลักษณ์ทางเนื้อหาของผลงาน ซึ่งเป็นผลลัพธ์แห่งความสัมฤทธิ์ภายใต้กระบวนการทาง
ทัศนศิลป์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์เทคนิคภาพพิมพ์โลหะ โดยนัยนี้เจตนาเลือกใช้รูปทรงจากวัตถุสิ่งของ
ที่ใช้หรือพบเห็นได้โดยทั่วไป (ผ้าขาว เก้าอี้ไม้และพื้นปูน) นำมาปรับบริบทเพื่อสร้างจุดสนใจที่
สอดคล้องเชื่อมโยงกับเจตนา “รูปแทนเชิงสภาวะ” โดยอาศัยใช้กลวิธีของการแสดงออกผ่านแสงและ
เงาที่ตัดกันเพื่อขับเน้นคุณลักษณะเชิงสัจจะแห่งวัสดุหรือสภาพพื้นผิว มิติลึกตื้นของระนาบและรวมไป
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ถึงค่าน้ำหนักบรรยากาศของผลงาน อันเป็นนัยแห่งการสร้างเอกภาพทางสุนทรียภาพเชิงสัมพันธภาพ
ของสุนทรียะที่ประณีตงดงามที่จิตใจ “แม่” ทางความงามที่นำไปสู่ผลลัพธ์แห่งความสัมฤทธิ์ของ
ผลงานศิลปะภาพพิมพ์ “วัตถุทางศิลปะ” หรือกาพภาพแห่งรูปแทนเชิงสภาวะที่ให้ความหมายทาง
นามธรรมนั้นเอง 
 
ด้านเทคนิควธิีการ 
 กระบวนการสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ผลงานศิลปะภพพิมพ์ด้วยการพิมพ์ภาพพิมพ์โลหะร่อง
ลึกที่อาศัยกรรมวิธีกัดกรดเป็นสำคัญนั้น ผู้วิจัยสร้างสรรค์จำต้องมีความชำนาญหรือความเชี่ยวชาญที่
สามารถควบคุมทุกขั้นตอนกระบวนการที่จะให้ผลลัพธ์แห่งความสัมฤทธิ์อันเป็นลักษณะเฉพาะพิเศษ
เชิงคุณลักษณะแห่งคุณค่าทางเทคนิค โดยนัยนี้สะท้อนผ่านผลลัพธ์ของการสร้างรายละเอียดค่า
น้ำหนักบริบทต่าง ๆ จากกรรมวิธีกัดกรด (Hard Ground และ Aquatint) ซึ่งนำไปสู่แอกภาพทาง
สุนทรียภาพของผลงานอันเป็นวัตถุทางศิลปะที่มีคุณค่าทั้งคุณค่าทางสุนทรียะผลงานศิลปะภาพพิมพ์
และคุณค่าสัญลักษณ์ทางเนื้อหาแห่งความคิดและความหมายทางนามธรรม 
 อนึ่ง จะเห็นได้ว่าในการสร้างสรรค์ผลงานตลอดช่วงระยะต่าง ๆ ที่ผ่านมาอยูภายใต้ระบบ
และกระบวนการของการวิจัยสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ที่ดำเนินมาสู่ผลงานชุดวิทยานิพนธ์ ซึ่งนัยนี้ได้
สะท้อนผลลัพธ์แห่งความสัมฤทธิ์อันก่อให้เกิดจากการศึกษาค้นคว้าและการสั่งสมประสบการณ์ทาง
ทักษะศิลป์รวมไปถึงการแก้ไขปัญหา ด้วยการนำปัญหามาสำรวจพิจารณาวิเคราะห์หาวิถีทางแก้ไขที่
ดำเนินไปสู่การพัฒนาการเชิงการต่อยอดอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับเจตนาของแนวความคิดในการ
สร้างสรรค์ผลงานชุดวิทยานิพนธ์ ที่สื่อสาระนามธรรมของแห่งมุมมองความสุขบนความทรงจำที่ระคน
ผสานไว้ด้วยความทุกข์ได้ตรงตามเจตนา 
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ผลงานชุดวิทยานิพนธ ์

 

 
 
ภาพที่ 37 ผลงานวิทยานิพนธ์ หมายเลข 1 
ชื่อผลงาน  Un Space 
ขนาด  81 x 53 เซนตเิมตร  
เทคนิค  ภาพพิมพ์โลหะ (Intaglio)  
ปีที่สร้าง  พ.ศ. 2563 
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ภาพที่ 38 ผลงานวิทยานิพนธ์ หมายเลข 2 
ชื่อผลงาน  The Middle 
ขนาด  81 x 51 เซนตเิมตร  
เทคนิค  ภาพพิมพ์โลหะ (Intaglio)  
ปีที่สร้าง  พ.ศ. 2563 
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ภาพที่ 39 ผลงานวิทยานิพนธ์ หมายเลข 3 
ชื่อผลงาน  Empty Body 
ขนาด  81 x 52 เซนตเิมตร  
เทคนิค  ภาพพิมพ์โลหะ (Intaglio)  
ปีที่สร้าง  พ.ศ. 2563 
รางวัล Grand Prix of City of Varna - The 21st International Print Biennial, ประเทศ

บัลแกเรีย, พ.ศ. 2564 
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ภาพที่ 40 ผลงานวิทยานิพนธ์ หมายเลข 4 
ชื่อผลงาน  In Time 
ขนาด  81 x 50 เซนตเิมตร  
เทคนิค  ภาพพิมพ์โลหะ (Intaglio)  
ปีที่สร้าง  พ.ศ. 2564  
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ภาพที่ 41 ผลงานวิทยานิพนธ์ หมายเลข 5 
ชื่อผลงาน  Perfectly Imperfect 
ขนาด  81 x 52 เซนตเิมตร  
เทคนิค  ภาพพิมพ์โลหะ (Intaglio)  
ปีที่สร้าง  พ.ศ. 2564 
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บทที่ 5 
บทสรปุ 

 
วิทยานิพนธ์ หัวข้อ “ความสมบูรณ์แบบบนพื้นที่สมมติ” เป็นสัมฤทธิผลของการสร้างสรรค์

ผลงานศิลปะภาพพิมพ์ ภายใต้บริบทแห่งศิลปะร่วมสมัยที่ก่อรูปเป็นรูปธรรมแห่งภาษาของจิตใจ ซึ่งเป็น
จินตภาพจากจินตนาการและประสบการณ์ของชีวิต สร้างสรรค์วัตถุทางศิลปะในแบบที่เรียบง่ายอันมีนัย
เป็นรูปแบบศิลปะเชิงสัญลักษณ์ที่ผสมผสานด้วยกลวิธีเฉพาะตนเองหรือใช้เทคนิคและกระบวนการ
สร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ การพิมพ์ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก (Intaglio Printing Process) กรรมวิธีกัดกรด 
(Etching) ในการสร้างรูปแทนแห่งความดีความงามโดยอาศัยใช้ภาษาของศิลปะหรือทัศนธาตุ (visual 
elements) สร้างมิติลวงตาบนระนาบสองมิติของพ้ืนภาพรูปแบบ 2 มิติ ที่สร้างภาพเสมือนจริงให้เป็น
สื่อกลางแห่งความรู้สึก “ภาษาของจิตใจ” ซึ่งเป็นกระบวนการทางความคิดอันมีความหมายและให้
อิทธิพลต่ออารมณ์ความรู้สึกที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับความเปราะบางและการสูญเสียดุลยภาพภายใต้
รูปลักษณ์แห่งสัณฐานเชิงนามธรรมและเอกภาพทางสุนทรียภาพด้วยความรู้สึกที่อบอุ่นของการสัมผัส
ที่ประณีตอ่อนโยนในสายใยแห่งรักที่แท้จริงของบุคคลอันเป็นที่รัก “แม่” กลายเป็นดุลยภาพอันสุข
สงบของครอบครัวในอุดมคต ิ

อนึ่ง ความบกพร่อง หรือ ความไม่สมบูรณ์ เป็นเพียงความคิดความรู้สึกหรือเป็นมุมมองที่เกิด
จากประสบการณ์ซึ่งกระทบเร้าภาวะแห่งจิตใจเหมือนเป็นความทุกข์เชิงดุลยภาพชีวิตครอบครัวที่ถูกถ่วง
และโน้มให้เอนเอียงไป ด้วยเพราะสาเหตุการจากลาของบุคคลในครอบครัว และโดยนัยนี้ที่อาศัยใช้
บริบทแห่งศิลปะร่วมสมัยเป็นกุศโลบายเชิงกลวิธีในการสร้างภาพแทนแห่งคุณค่าของเจตนาแนวความคิด
ด้วยสุนทรียภาพ หรือให้โน้มนำไปสู่ความฉุกคิดและตระหนักถึงสิ่งที่มีอยู่กอปรทั้งสิ่งที่ได้รับ ทว่ามิได้เป็น
การชดเชย (การขาด) หากแต่เป็นการเติมเต็มเพื่อสร้างสภาพที่สมดุลขึ้นมาอีกครั้งด้วยจิตใจที่น้อมรับใน
ความสูญเสีย หรือให้ก่อเกิดกลายเป็นความสมบูรณ์แบบในโลกแห่งอุดมคติ ทว่าโลกของความจริงแม้จะ
ดูเปราะบางและไม่ไหวติงสงบนิ่งเหมือนไร้ความรู้สึก หรือกระทั่งไร้หลักยึดเหนี่ยวทำให้ต้องลอยเคว้ง
เสมือนอยู่ท่ามกลางอากาศธาตุซึ่งเป็นสภาวะแห่งสถานการณ์ที่หมิ่นเหม่และหวาดประหวั่นต่อการ
พังทลายลงได้ตลอดเวลา หากทว่าภายใต้บริบทแห่งสภาพความทุกข์หรือความบกพร่องนี้กลับแฝงไว้ซึ่ง
พลังแห่งความอบอุ่นที่ประณีตระคนผสานไว้ด้วยความอ่อนโอนที่งดงามและคุ้มครองด้วยจิตเจตนาทะนุ
ถนอม “ความรัก” อันบริสุทธิ์ที่บำบัดเยียวยาสภาพจิตใจและให้ตื่นรู้สู่วิถีทางการดำเนินชีวิตบนโลกแห่ง
ความจริง โดยนัยเหล่านี้สื่อ “สาระ” ความหมายทางนามธรรมถึงการยอมรับในความไม่สมบูรณ์แบบ 
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อันเป็นความท้าทายต่อการทำให้ทุกสิ่งดำรงอยู่บนสัณฐานแห่งจิตได้อย่างมั่นคงและโน้มน้าวไปสู่
ความสุขสงบที่จิตใจได้อย่างแท้จริงและดำเนินไปอย่างผู้เข้าใจในสัจธรรมแห่งชีวิต “ ... ไม่ยึด ไม่ทุกข์ ไม่
สุข ละได้ย่อมสงบ ...” 



 

รายการอ้างอิง 
 

รายการอ้างอิง 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ประวตัิผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล ชาคริต ลาภอุดมเลิศ 
วัน เดือน ปี เกิด 28 สิงหาคม 2537 
สถานทีเ่กิด จังหวัดราชบุรี 
วุฒิการศึกษา 2560  

ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป ์(ภาพพิมพ์) คณะจิตรกรรม ประติมากรรม
และภาพพิมพ ์มหาวิทยาลัยศิลปากร  
2555  
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศลิปากร จังหวัดนครปฐม 

ที่อยู่ปัจจุบัน 222/1 ถนนมนตรีสุริยวงศ ์ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 
70000 

ผลงานตีพิมพ ์ 2564  
-International Print Award Carmen Arozena 2017 ประเทศสเปน  
 
2563  
-The 6th Graphic Art Biennial of Szeklerland ประเทศโรมาเนีย  
-International Print Exhibit: 2020 R.O.C. ประเทศไต้หวัน  
 
2562  
-The 5th Bangkok Triennale International Print and Drawing 
Exhibition กรุงเทพฯ ประเทศไทย  
-International, Print Biennial Varna 20th 2019 ประเทศบัลแกเรีย  
 
2561  
-The 28th Exhibition of Contemporary art by Young Artist 
นครปฐม ประเทศไทย  
-International Print Exhibit: 2018 R.O.C. ประเทศไต้หวัน  
-The 2nd International Print Biennial Lodz 2018 ประเทศโปแลนด ์ 
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2560  
-International Print Award Carmen Arozena 2017 ประเทศสเปน 

รางวัลที่ได้รับ 2564  
-รางวัลชนะเลิศการประกวดภาพพิมพ์นานาชาต ิ“Grand Prix of City of 
Varna - The 21st International Print Biennial Varna 2021” วาร์นา 
ประเทศบัลแกเรีย  
 
2563  
-รางวัลชนะเลิศการประกวดภาพพิมพ์นานาชาต ิ“The First Prize -The 
3rd ASEAN Graphic Arts Competition and Exhibition - Vietnam 
2020” ประเทศเวียดนาม  
-ได้รับคัดเลือกในนิทรรศการออนไลน์ “PREMONITION: Online Art 
Exhibition, Kalwit Gallery x G13 Gallery”  
(http://www.kalwitgallery.com/premonition-exhibition)  
 
2562  
-นิทรรศการการแสดงภาพพิมพ์ “FABRICA : Art Exhibition” Kal-Wit 
Gallery กรุงเทพฯ ประเทศไทย  
-ได้รับใบรับรอง “Shortlisted Certificate” จากการประกวดภาพพิมพ์
นานาชาต ิ“The 7th China Guanlan International print Biennial 
2019” ประเทศจีน  
 
2561  
-รางวัลดีเด่น โครงการยุวศิลปินไทย 2561 สาขาศิลปะ 2 มิต ิ
“Distinguished Prize of Two – Dimensional award Art Young Thai 
Artist Award 2018 by SCG” กรุงเทพฯ ประเทศไทย  
-ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ในศิลปินจากทวีปเอเชียสำหรับนิทรรศการ 
“Contemporary Asia Printmaking Exhibition in Hsinchu County, 
Taiwan นครซินจู๋ ประเทศไต้หวัน  
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2560  
-รางวัลรองชนะเลิศการประกวดภาพพิมพ์นานาชาติ “Special award of 
the jury prize - The 21st International Print Biennial Varna 2019” 
ประเทศบัลแกเรีย   
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