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บทคัดย่อ 

ข้าพเจ้ามีแรงบันดาลใจและแรงกระตุ้นในการสร้างสรรค์งานศิลปะภาพพิมพ์มาจากความ
ทุกข์ทรมาน ความเจ็บปวดจากโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทที่ข้าพเจ้าได้ประสบ ซึ่ งส่งผลต่อ
สุขภาพจิตของข้าพเจ้าท าให้ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า ตลอดจนมีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับ การต่อสู้จากโรค
ร้ายที่กระทบทั้งด้านร่างกายและจิตใจนั้น โดยมีความรักที่ยิ่งใหญ่ของมารดาเป็นแรงผลักดันให้
ข้าพเจ้าก้าวเดินต่อไป และเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะเพ่ือคอยตอกย้ าอยู่เสมอ
ว่า “ชีวิตนั้นไม่จีรัง” มนุษย์ทุกคนต้องประสบและพบเจอกับความทุกข์ ไม่มีอะไรที่ผ่านเข้ามาในชีวิต
แล้วไม่ทิ้งอะไรไว้ สิ่งที่ทิ้งไว้ให้ข้าพเจ้าคือ “ความเข้มแข็ง” ที่จะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคต่าง ๆ และนั่น
จึงเป็นผลงานศิลปนิพนธ์ชุด “ความเจ็บปวดที่งดงาม” ในการสร้างสรรค์งานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ของ
ข้าพเจ้าต้องการสะท้อนว่า ความทุกข์ความเจ็บป่วยนั้นไม่ใช่สิ่งที่ไกลตัวของชีวิตเรา โรคร้ายที่ตาม
หลักวิชาการได้ค้นพบว่าจะเจอในเฉลี่ยอายุที่มากขึ้นตามสรีระที่เสื่อมสภาพ แท้จริงแล้วเราสามารถ
เป็นได้แม้เพียงอายุที่น้อย มนุษย์เราต้องใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท การนั่งในอิริยาบถที่ผิดท่าผิดทางใน
ระยะเวลาที่ยาวนาน ก่อให้เกิดผลกระทบต่อร่างกาย เมื่อเราเลือกใช้ชีวิตอย่างประมาทแล้ว ส่งผล
กระทบต่อร่างกาย เราก็ควรที่จะน้อมรับกรรมที่เกิดจากการกระท าของตัวเรา รู้จักยอมรับ เรียนรู้ที่จะ
อยู่ร่วมกับความเจ็บปวดให้ได้ 
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Abstract  

The pain and the suffering from Herniated Nucleus Pulpous inspire me to 
create printmaking. Bed mental health, depression and insomnia caused by this 
illness. It has negative impacts on me both physical and mental and I can survive this 
because of mother’s love. This art also presents that life is impermanent. For all 
humans, pain and suffering is inevitable. Nevertheless, only strength can make 
you overcome obstacles. This art project named “the pain is beautiful” represents 
that the suffering and illness is parts of our life. Even if you are young and healthy, 
you can have some serious disease as old people. Human should live carefully. Even 
sit in the wrong way for a period of time, it can have negative impacts to your 
body. When you live your life reckless, you have to learn how to deal with the 
painful results of it. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

         ข้าพเจ้าขอน้อมร าลึกในพระคุณของบิดา มารดาผู้ให้ก าเนิด คอยอบรมสอนสั่งสิ่งที่ดีงามแก่
ข้าพเจ้ามาตลอด มอบความรักที่ยิ่งใหญ่และสอนหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาเพ่ือเป็นเครื่องยึด
เหนี่ยวจิตใจให้ข้าพเจ้าสามารถผ่านพ้นความทุกข์ทั้งทางกายและจิตใจจากโรคหมอนรองกระดูกทับ
เส้นประสาทให้กลับมามีชีวิตใหม่ที่ดีอีกครั้ง แม้บิดาจะเสียไปตั้งแต่ครั้นข้าพเจ้ายังเยาว์วัย แต่มารดาก็
อยู่เคียงข้าง บ่มเพาะความดี เติมเต็มความรักและให้ก าลังใจในวันที่ข้าพเจ้าย่อท้อต่ออุปสรรคต่าง ๆ 
ให้ข้าพเจ้าผ่านพ้นจนมีทุกวันนี้   ข้าพเจ้าขอระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ ทุก ๆ ท่านทั้งในอดีต
จวบจนปัจจุบันที่คอยอบรม สอนสั่ง ทั้งการศึกษาและจริยธรรมเพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษา เล่า
เรียน และชี้ทางอันเป็นประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 

       ขอขอบคุณ ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร อาจารย์ผู้ควบคุมศิลปนิพนธ์ ที่คอยเอา
ใจใส่ ให้ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการ สุนทรียศาสตร์ แนวทางและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้า ให้ลุล่วงผ่านพ้นไปได้ด้วยดี  ขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์            
ปาริชาติ ศุภพันธ์ ผู้ที่สอนสั่ง และให้ความรู้ ความช านาญในกระบวนการท างานศิลปะภาพพิมพ์
เทคนิค ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก เพ่ือเป็นประสบการณ์ในการสร้างสรรค์งานศิลปะภาพพิมพ์ให้ช านาญ
จนน ามาสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการศกึษาและการสร้างสรรค์ผลงาน 

       ขอขอบคุณครอบครัว “บุญญาธรรม”  และครอบครัว “เฟ่ืองฟูกิจการ” ผู้ที่เมตตาช่วย
ทุนการศึกษาที่เอ้ืออ านวยต่อประโยชน์ในการท าศิลปนิพนธ์ชุดนี้ ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงาน
ศิลปะชุดนี้ที่สอดแทรกคติที่ว่า “ชีวิตไม่จีรัง” จะเป็นอนุสรณ์ให้ฉุดคิดในการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท 
ตลอดจนเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ที่รักและสนใจในงานศิลปะภาพพิมพ์ชุดนี้ของข้าพเจ้า 
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ค ำน ำ 

       

         เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารประกอบของผลงานศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ กลุ่มวิชาเอก 
ภาพพิมพ์ ปีการศึกษา 2559 ของคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
โดยมีจุดประสงค์ในการเขียนเรียบเรียงอธิบายถึงล าดับขั้นตอนและกระบวนการในการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปนิพนธ์ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ความเจ็บปวดที่งดงาม” ตั้งแต่ที่มาของแรงบันดาลใจ 
การศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล การวิเคราะห์ ขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรค์ การแก้ ไขปัญหาและการ
พัฒนาผลงานศิลปะภาพพิมพ์ ที่ถ่ายทอดมาจากเรื่องราวชีวิตจริงของตัวข้าพเจ้า สภาวะความทุกข์
จากโรคหมอนรองกระดูกและโรคซึมเศร้า สะท้อนถึงแนวความคิดของสัจธรรมโลกว่า “ชีวิตนั้นไม่    
จีรัง” สู่กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานสาขาวิชาทัศนศิลป์เทคนิค ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก ซึ่งเป็น
สัญลักษณ์ของการประทับลงไปอย่างไม่มีวันเปลี่ยนแปลง เปรียบเสมือนรอยประทับจากอารมณ์ความ
เจ็บปวดของข้าพเจ้าที่ท้ายสุดแล้วเหลือไว้เพียงร่องรอยของความงดงาม  

        ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้จะเป็นอนุสรณ์ย้ าเตือนสติแก่ผู้ชมถึงการใช้
ชีวิตอยู่ในความไม่ประมาท ความทุกข์จากโรคภัยนั้นเป็นสัจธรรมของมนุษย์ เราควรที่จะเรียนรู้การอยู่
ร่วมกับมันอย่างมีความสุข การเลือกใช้ศิลปะบ าบัด (Art Therapy) ในการบ าบัดจิตใจจะเป็น       
แรงบันดาลใจ และประโยชน์แก่ผู้ที่รักและสนใจในผลงานศิลปะภาพพิมพ์ 
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บทที่ 1 

บทน า 

 

ศิลปะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นจากความรู้สึกนึกคิด อารมณ์จากความจริงหรือมโนภาพ
จากจินตนาการ ผ่านกระบวนการท างานเทคนิคต่าง ๆ ออกมาเป็นผลงาน ศิลปะเป็นสื่อกลางที่ศิลปิน
ต้องการถ่ายถอดให้ผู้ชมนั้นได้เข้าใจถึงอุดมการณ์นั้น ส าหรับข้าพเจ้านั้น ข้าพเจ้าเลือกใช้ศิลปะเพ่ือ
การบ าบัด (Art Therapy) โดยน าเรื่องราวชีวิตจริงของตนเอง ความทุกข์ ความเจ็บปวดจากโรค
หมอนรองกระดูกทับเส้นประสานและโรคซึมเศร้าที่ได้ประสบมาเป็นแรงผลักดันในการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะ ที่กล่าวถึงชีวิตนั้นไม่จีรัง ความเจ็บป่วยเป็นสัจธรรมของมนุษย์โลก เพ่ือเป็นอนุสรณ์
ให้แก่ตนเองและผู้ชมได้ฉุกคิดและตระหนักถึงความทุกข์ที่เกิดจากโรคภัยย่อมเกิดขึ้นได้กับทุกคน โดย
ใช้ภาพเหมือนตนเองเพ่ือเป็นสัญลักษณ์แทนมนุษย์ แสดงออกด้วยเรื่องราวความเจ็บปวดอันเกิดจาก
โรคภัยของข้าพเจ้า โดยเลือกใช้เทคนิคภาพพิมพ์แม่พิมพ์โลหะร่องลึก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการ
ประทับลงไปอย่างไมม่ีวันเปลี่ยนแปลง เปรียบเสมือนรอยประทับของอารมณ์เจ็บปวดของข้าพเจ้า 

กระดูกสันหลังเป็นแกนกลางในกายวิภาคของมนุษย์ โดยมีโครงสร้างกระดูกที่แข็งแรงไว้
ปกป้องแกนไขสันหลัง  ศูนย์รวมเส้นประสาททั้งหมดของร่างกายเป็นจุดเกาะของกล้ามเนื้อและเส้น
เอ็นที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของร่างกายและเป็นส่วนที่รองรับอวัยวะและสร้างสมดุลของร่างกาย 
เมื่อไม่มีกระดูกสันหลัง มนุษย์ไม่สามารถเคลื่อนไหว ยืน นั่ง หรือเดินได้ กระดูกสันหลังของมนุษย์
เปรียบเสมือน “เสาเอก” ที่ค้ าจุนโครงสร้างทั้งหมดของบ้านเรือน เมื่อไม่มีเสาเอกอาคารทั้งหมดก็จะ
พังทลาย เมื่อไม่มีกระดูกสันหลังก็เหมือน ปลาที่ไร้หาง ว่ายน้ าหรือเคลื่อนไหวไม่ได้ เสมือนผีเสื้อที่ไร้
ปีก ไม่สามารถบินไปไหนได้ ดังนั้นกระดูกสันหลังจึงเป็นส่วนที่ส าคัญในกายวิภาคของมนุษย์ หาก
บกพร่องไปจะส่งผลต่อร่างกาย การทรงตัว ตลอดจนการใช้ชีวิต 

 โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเกิดจากการเสื่อมของหมอนรองกระดูกสันหลังท าให้
เกิดการทรุดตัวของโครงสร้างกระดูก เกิดการกดทับของเส้นประสาทส่วนขาของร่างกายพบในผู้สูงวัย
ที่กระดูกสันหลังเริ่มเสื่อมสภาพ  

ปัจจุบันพบผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาของอาการปวดหลังเรื้อรังมากขึ้น และมีอัตราเฉลี่ยอายุที่
น้อยลงซึ่งสวนทางกับโครงสร้างกระดูกสันหลังที่จะเสื่อมสภาพเมื่อมีอายุที่มากขึ้น แต่ปัจจุบันมีวัยรุ่น
จ านวนมากที่ป่วยเป็นโรคนี้ซึ่งสาเหตุเกิดจากการท างานที่เคร่งเครียดมากเกินไป ด้วยโลกปัจจุบันที่
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ทุกอย่างต้องแข่งขันกับเวลา ผู้คนจดจ่อท างานที่เคร่งเครียด ไม่ได้มีการเปลี่ยนอิริยาบถ การ
ท างานทีต่้องยกของหนักมากเกินไปเป็นเวลาที่นาน เป็นต้น ท าให้กระดูกสันหลังเสื่อมสภาพเร็วขึ้น 

นอกจากภาวะที่เสื่อมของกระดูกสันหลังที่พบมากในปัจจุบันแล้ว สภาวะความเจ็บป่วย
ทางดา้นจิตใจก็พบมากเช่นกัน และมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นในทุก ๆ ปี โรคซึมเศร้านั้นเป็นสภาวะความ
เจ็บป่วยทางสุขภาพจิตที่ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านความคิด การใช้ชีวิตที่มีแต่ความท้อแท้ 
สิ้นหวัง โดยปัจจัยที่ท าให้เกิดภาวะโรคซึมเศร้า1 คือกรรมพันธุ์และระบบสารเคมีในสมองที่หลั่งสาร
ความสุขน้อยลง ตลอดจนปมในใจ ความฝังใจ ความเครียดเรื้อรัง ความผิดหวังในด้านการท างาน การ
ใช้ชีวิตที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตใจให้เกิดภาวะซึมเศร้าในที่สุด 

ข้าพเจ้าเกิดมาจากของครอบครัวที่อบอุ่น มีร่างกายที่แข็งแรงตามปกติเหมือนเด็กทั่วไป จน
เมื่อข้าพเจ้าเข้าสู่วัยรุ่น วัยที่เปลี่ยนชีวิตตัวเองไปตลอดกาล ในวัยที่ 19 ปี ข้าพเจ้าได้ป่วยเป็น     
“โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท” ซึ่งเป็นโรคที่อยู่ไกลตัวอย่างมาก เพราะโรคนี้มักเกิดในผู้สูง
วัย โดยพบว่าข้าพเจ้ามีกายวิภาคของกระดูกสันหลังที่ยาวกว่าปกติ ประกอบการนั่งในอิริยาบถที่ผิด
ท่า ติดต่อกันเป็นเวลานานหลายเดือน ท าให้ข้าพเจ้าได้ป่วยเป็นโรคนี้ 

ความทุกข์ ความเจ็บปวดจากโรคนี้ส่งผลต่อการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป ภาพวัยรุ่นวัยสนุกสนาน
ค่อย ๆ หายไป ข้าพเจ้าต้องเข้ารับการผ่าตัด ต้องนอนอยู่ กับที่เป็นเวลา 3 เดือน เข้ารับการ
กายภาพบ าบัดเป็นแรมปี ในขณะที่เพ่ือน ๆ วัยเดียวกันมีความสุขกับการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 
การเข้าสังคม การมีเพ่ือนใหม่ ๆ การท ากิจกรรมต่าง ๆ และการใช้ชีวิตที่สนุกสนานตามประสา
นักศึกษาใหม ่

สิ่งเหล่านี้กลายเป็นปมในใจของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ารู้สึกท้อและสิ้นหวัง กับสภาพกระดูกที่ป่วย
เหมือนคนสูงอายุ ความเจ็บปวดของกระดูกที่เกิดขึ้นทุกคืน ท าให้ข้าพเจ้ากลายเป็นโรคซึมเศร้า นอน
ไม่หลับ ความทุกข์ครอบง าจิตใจ ในที่สุดข้าพเจ้าก็กลายเป็นผู้ป่วยจิตเวชโรคซึมเศร้า 

แต่ในที่สุดความทุกข์ที่เกิดขึ้นนี้กลับกลายเป็นสิ่งที่ผลักดันให้ข้าพเจ้าต้องต่อสู้กับโรคนี้ 
นอกจากการใช้ตัวยาที่มีการปรับสมดุลของสารคัดหลั่งในสมองแล้ว ยาใจจากความรักของครอบครัว
เป็นแรงผลักดันให้ข้าพเจ้ามีแรงลุกขึ้นสู้และเริ่มเข้ารับการบ าบัด การเปลี่ยนทัศนคติทางความคิด การ
เลือกใช้ศิลปะในการบ าบัดจิตใจ ผ่านผลงานเทคนิคภาพพิมพ์ที่บอกเล่าถึงความเจ็บปวดของตนเอง 
และสอดแทรกคติท่ีว่า “ชีวิตไม่จีรัง” เพ่ือเป็นอนุสรณ์ให้ฉุดคิดในการใช้ชีวิตอย่างมีสติ 

                                                           
1 ปัจจัยท่ีท าให้เกิดภาวะโรคซึมเศร้า,  เข้าถึงเมื่อ 23 ธันวาคม 2560,  เข้าถึงได้จาก 

http://med.mahidol.ac.th/ramamental/generalknowledge/general/09042014-1017 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 
 ความเชื่อในเชิงศิลปะกับชีวิตที่ต้องสัมพันธ์กัน ข้าพเจ้าจึงน าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตนเองมาใช้
ในการสร้างสรรค์ ด้วยลักษณะทางกายภาพของข้าพเจ้ามีกระดูกสันหลังที่ยาวกว่าคนปกติ ประกอบ
กับการนั่งอิริยาบถที่ผิดท่าเป็นระยะเวลานาน ส่งผลให้ข้าพเจ้าป่วยเป็น “โรคหมอนรองกระดูกทับ
เส้นประสาท” เสี่ยงต่อการเป็น “โรคอัมพาตช่วงขา” ข้าพเจ้าเข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัด       
การกายภาพและการพักฟ้ืน  ชีวิตของข้าพเจ้าเปลี่ยนไป  โรคที่เป็นนั้นส่งผลกระทบต่อการเรียนที่ไม่
เต็มที่  ความเจ็บปวดยังคงอยู่สร้างความกดดัน  ส่งผลให้ข้าพเจ้ากลายเป็น “โรคซึมเศร้า” และ  
“โรคนอนไม่หลับ”  เป็นปัญหาทางกายและทางใจที่รุมเร้าอยู่ตลอดมา เป็นผลต่อการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะในระหว่างเรียนเป็นเวลานานถึง 5  ปี  แต่เมื่อสุขภาพกายและสุขภาพใจเริ่มแข็งแรงขึ้น
และสามารถที่จะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้  ข้าพเจ้าจึงอยากสะท้อนความทุกข์ทรมานที่ได้รับมา
ถ่ายทอดผ่านงานศิลปะที่กล่าวถึง ความทุกข์จากโรคร้ายแสดงถึงภาวะที่ไม่แน่นอนสักวันอาจพบกับ
โอกาสที่ดี อาจหายได้ด้วยการใช้การปฏิบัติงานศิลปะ ในการบ าบัดจิตใจซึ่งจะมีผลต่อร่างการที่
เจ็บป่วยของข้าพเจ้าในการบ าบัดจิตใจของข้าพเจ้า 

 

วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์  

 ข้าพเจ้าต้องการที่จะแสดงออกในผลงานศิลปะภาพพิมพ์ด้วยเรื่องราวของ “ความเจ็บปวดที่
งดงาม” เป็นเจตนาที่จะบอกเล่าถึงสภาวะทุกข์ของร่างกายและภายในจิตใจอันเป็นประสบการณ์จาก
การเจ็บป่วยของสรีระของข้าพเจ้า อันมีผลมาถึงสภาพจิตใจที่เกิดโรคซึมเศร้า การสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะด้วยการแสดงออกด้วยการใช้สัญลักษณ์ของร่างกาย การบันทึกรอยสักลงบนผิวหนัง การแสดง
อารมณ์อันเฉยชาด้วยดวงตา และการใช้สัญลักษณ์ของความเจ็บปวดอ่ืน ๆ สิ่งเหล่านี้เป็นนัยที่ให้
อนุสรณ์แก่ตนเองและผู้ชมได้ฉุกคิดและตระหนักรู้ถึงความทุกข์ที่เกิดจากโรคภัย การใช้เรื่องราวความ
ทุกข์ของตนเองหรือภัยอ่ืน ๆ มีส่วนที่จะน ามาใช้เพ่ือสร้างสรรค์ด้วยเหตุที่เป็นเรื่องที่ข้าพเจ้ารู้และ
เข้าใจด้วยตนเอง ย่อมเกิดข้ึนกับมนุษย์ได้ทุกคน 

 การท างานศิลปะของข้าพเจ้าจึงเป็นส่วนส าคัญในการใช้ศิลปะเป็นยาบ าบัดเช่นเดียวกับการ
รักษาด้วยวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 
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แนวความคิดในการสร้างสรรค์ 

1. ข้าพเจ้าแสดงออกโดยการใช้จินตนาการสร้างสรรค์เรื่องราวที่เหนือความจริง (Fantastic)  
ดินแดนที่ไม่เป็นจริงแต่ใช้รูปทรงที่เป็นจริง (Realism) 

2. ต้องการแสดงออกด้วยภาพสัญลักษณ์ที่บอกถึงความทุกข์ผ่านเรื่องราวของตนเองการใช้รอย
สักบนสรีระ แววตา ลวดหนาม และดอกเสารสแทนความเชื่อตามหลักคริสต์ศาสนาที่ข้าพเจ้า
นับถืออยู่ ในบรรยากาศของรูปแบบของงานเหนือความจริง 

3. ต้องการแสดงออกในงานศิลปะภาพพิมพ์ เพ่ือเป็นการบันทึกถึงความเจ็บปวดของโรคภัยที่
เกิดข้ึนกับผู้คนที่มีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้และสามารถน ามาเป็นสาระในการสร้างสรรค์งานศิลปะ
ได้ 

4. การแสดงออกด้วยเรื่องราวของความเจ็บปวดเป็นลักษณะของความงดงามในเชิงศิลปะที่ช่วย
บ าบัดจิตใจของข้าพเจ้าให้ผ่อนคลายและสงบลง 

5. งานศิลปะภาพพิมพ์แม่พิมพ์โลหะ เป็นสัญลักษณ์และมีความหมายของการบันทึกหรือ
ประทับลงไปอย่างคงทนไม่เปลี่ยนแปลง ผลงานของข้าพเจ้าจึงเปรียบเสมือนรอยประทับของ
อารมณ์เจ็บปวดที่เกิดขึ้นกับชีวิตของข้าพเจ้า 
 

ขอบเขตของโครงการ 

1. แสดงออกด้วยเรื่องราวของความเจ็บปวดทุกข์ทรมานอันเกิดกับการเจ็บป่วยของข้าพเจ้า 
2. แสดงออกด้วยการใช้รูปสัญลักษณ์ต่าง ๆ เช่น สรีระ รอยสัก ลวดหนาม ดอกเสาวรส แววตา

และอิริยาบถท่าทางต่าง ๆ 
3. ใช้รูปแบบและบรรยากาศของงานศิลปะแบบเหนือจริง ผ่านเทคนิคภาพพิมพ์แบบแม่พิมพ์

โลหะ (Etching) 
4. ใช้เทคนิคภาพพิมพ์แม่พิมพ์โลหะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการประทับลงไปอย่างไม่เปลี่ยนแปลง 

 

ระยะเวลาที่ใช้ในการท าศิลปนิพนธ์ 

 ภาคการศึกษาต้นและปลาย ประจ าปีการศึกษา 2559 

 

 

 



5 
 

 

ขั้นตอนและวิธีการศึกษา 

กล่าวถึงความเป็นมาของสภาวะความทุกข์ทางกายภาพและทางจิตใจ  ผ่านเทคนิคภาพพิมพ์
โลหะร่องลึก โดยมีการรวบรวมหลักฐานที่ค้นคว้าศึกษามาโดยการถ่ายภาพตนเอง  ประกอบกับ
การศึกษาหรือเขียนภาพร่าง ภาพลายเส้น น้ าหนัก ความเข้มของแสงเงา  ศึกษารูปแบบศิลปะของ
ตนเองและน าไปเปรียบเทียบกับรูปแบบของศิลปินที่ชื่นชอบและใกล้เคียง 

 

แหล่งข้อมูลที่น ามาใช้ในการสร้างสรรค์ 

1. ศึกษาภาพถ่ายตนเอง ภาพถ่าย Portrait ของคน 
2. ศึกษางานศิลปะจากศิลปินที่สนใจจาก หอสมุด ศูนย์หนังสือ แกลอรี่แสดงงาน 
3. ศึกษาจากสื่อทางอินเตอร์เน็ต 
4. ค าแนะน าและปรึกษาจากคณะอาจารย์ที่ปรึกษา 

 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการท าศิลปนิพนธ์ 

1. เพลททองแดง (Copper Plate) 
2. หมึกพิมพ์  
3. กระดาษ Fabrainno 
4. กระดาษดราฟ 
5. กระดาษลอกลาย 
6. กระดาษบรู้ฟสีน้ าตาล 
7. กระดาษทรายละเอียด 
8. แผ่นพลาสติกใส 
9. เทปสีน้ าตาล 
10. สีอะคริลิค (Acrylic color) 
11. วานิช 
12. ดินสอไข (Mitsubishi Dematograph 7600) 
13. น้ ามันสน (Turpentine oil) 
14. ทินเนอร์ (Thinner) 
15. ปากกาปลายเหล็กแหลม (Niddle) 
16. คัตเตอร์ 



6 
 

 

17. กรรไกร 
18. พู่กันหลายขนาด 
19. ปากกากันน้ า (Edding) 
20. สีสเปรย์ด าด้าน 
21. บ่อส าหรับกัดกรด 
22. แปรงปัดฝุ่นผงวานิช 
23. เตาแก๊ส 
24. ตู้โรยผงวานิช (Resin dust box) 
25. ผง (Asphaltum) 
26. เกรียงผสมสี 
27. ยางปาดหมึก 
28. เศษผ้าขาว 
29. อ่างภาชนะเพ่ือท าชื้นกระดาษ 
30. ครีมล้างมือ 
31. เกลือ (Salt) 
32. น้ าส้มสายชู (Vinegar) 
33. ซีอ้ิวด า (Black soy sauce) 
34. น้ ายาล้างจาน 
35. ไดร์ทเป่าเพลท 
36. ลูกกลิ้งขนาดต่าง ๆ 
37. เบนซินขาว 
38. ก้านส าลี 
39. แท่นพิมพ์ิ 
40. กระดานขึงงาน 
41. กระดาษกาวน้ า 
42. กระบอกฉีดน้ า 
43. ก้อนกรดไฮโดรคลอริค (Hydrocholoric) 

 

 

 



7 
 

บทที่  2 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ 

 

 การสร้างสรรค์งานศิลปะนั้นย่อมมีสาเหตุและที่มาที่แตกต่างกันของศิลปินแต่ละคน แต่แท้สุด
แล้วผลงานที่สร้างสรรค์นั้นต้องการที่จะสะท้อนความคิด อารมณ์ความรู้สึก ความทรงจ าหรือบันทึก
สภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ ของศิลปิน โดยการสร้างสรรค์นั้นจะใช้เพียงจินตนาการอย่างเดียวไม่ได้ ต้อง
อาศัยหลักอ้างอิงทางทฤษฏีและแรงกระตุ้นต่อสิ่งเร้าหรือแรงบันดาลใจต่าง ๆ เข้ามาด้วย ศิลปะถึงจะ
ขับเคลื่อนได้ ผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ การสอดแทรก ทัศนคติด้านบวก จากประสบการณ์ด้าน
ลบ เพ่ือสร้างแรงผลักดัน โดยมีอิทธิพลแรงบันดาลใจภายนอก อันได้แก่ ลักษณะของกายภาพของ
ตนเอง สภาพแวดล้อม สภาพสังคม หลักความเชื่อทางศาสนา เข้ามาสอดคล้องในงานศิลปะ เพ่ือเป็น
สื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้สึกสู่อิทธิพลภายในและการใช้ศิลปะในการบ าบัดจิตใจของข้าพเจ้า 

 

ที่มาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ 

 แรงบันดาลใจและแรงกระตุ้นในการสร้างสรรค์งานศิลปะภาพพิมพ์ชุดนี้ของข้าพเจ้ามาจาก
ความทุกข์ทรมาน ความเจ็บปวดจากโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทที่ข้าพเจ้าได้ประสบ ซึ่ง
ส่งผลต่อสุขภาพจิตของข้าพเจ้า ท าให้ปุวยเป็นโรคซึมเศร้า ตลอดจนมีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับ การ
ต่อสู้จากโรคร้ายที่กระทบทั้งด้านร่างกายและจิตใจนั้น โดยมีความรักที่ยิ่งใหญ่ของมารดาเป็น
แรงผลักดันให้ข้าพเจ้าก้าวเดินต่อไป และเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะเพ่ือคอยตอก
ย้ าอยู่เสมอว่า “ชีวิตนั้นไม่จีรัง” มนุษย์ทุกคนต้องประสบและพบเจอกับความทุกข์ ไม่มีอะไรที่ผ่านเข้า
มาในชีวิตแล้วไม่ทิ้งอะไรไว้ สิ่งที่ทิ้งไว้ให้ข้าพเจ้าคือ “ความเข้มแข็ง” ที่จะก้าวข้ามผ่านอุปสรรค์ต่าง ๆ 
และนั่นจึงเป็นผลงานศิลปนิพนธ์ชุด “ความเจ็บปวดที่งดงาม” 

 ในการสร้างสรรค์งานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ของข้าพเจ้าต้องการสะท้อนว่า ความทุกข์ความเจ็บปุวย
นั้นไม่ใช่สิ่งที่ไกลตัวของชีวิตเรา โรคร้ายที่ตามหลักวิชาการได้ค้นพบว่าจะเจอในเฉลี่ยอายุที่มากขึ้น
ตามสรีระที่เสื่อมสภาพ แท้จริงแล้วเราสามารถเป็นได้แม้เพียงอายุที่น้อย มนุษย์เราต้องใช้ชีวิตอย่างไม่
ประมาท การนั่งในอิริยาบถที่ผิดท่าผิดทางในระยะเวลาที่ยาวนาน ก่อให้เกิดผลกระทบต่อร่างกาย 
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เมื่อเราเลือกใช้ชีวิตอย่างประมาทแล้วส่งผลกระทบต่อร่างกาย เราก็ควรที่จะน้อมรับกรรมที่เกิดจาก
การกระท าของตัวเรา รู้จักยอมรับ เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับความเจ็บปวดให้ได้ 

 

อิทธิพลที่ได้รับจากครอบครัวและสภาพแวดล้อม 

 ข้าพเจ้าเกิดจากมารดาที่เป็นคนไทย (เชื้อสายชาวดอยเผ่าลีซอ ภาคเหนือตอนบนของ
ประเทศไทย) และบิดาซึ่งเป็นคนสัญชาติเยอรมัน ร่างกายของข้าพเจ้าจึงมีลักษณะที่สูงโปร่ง แพทย์ได้
ท าการวินิจฉัยว่า ลักษณะทางกายวิภาคกระดูกสันหลังของข้าพเจ้านั้น มีความสูงมากกว่าคนทั่วไป 
ประกอบกับการนั่งในอิริยาบถที่ผิดท่าเป็นระยะเวลานาน ส่งผลให้ข้าพเจ้าปุวยเป็นโรคหมอนรอง
กระดูกทับเส้นประสาทในขณะอายุเพียง 19 ปี จากชีวิตของเด็กสาวที่ร่าเริง ชีวิตของข้าพเจ้าได้
เปลี่ยนไป ข้าพเจ้าต้องพักการเรียนในระดับชั้นปีที่ 2 ของมหาวิทยาลัยเพ่ือเข้ารับการผ่าตัด การ
กายภาพ รักษาตัวแรมปี ในขณะที่เพ่ือนวัยเดียวกันนั้นมีชีวิตสนุกสนาน มีสังคมใหม่  ๆ ในรั้ว
มหาวิทยาลัย ความเจ็บปุวยและความทุกข์ทรมานจากโรคทางกระดูก ส่งผลต่อสภาพจิตใจของ
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่สามารถนอนหลับได้ ต้องเข้ารับการดูแลจากแพทย์เรื่องปัญหาการนอนหลับ และ
ใช้ยานอนหลับช่วย ชีวิตข้าพเจ้ารู้สึกท้อและสิ้นหวัง จนในที่สุดข้าพเจ้ากลายเป็น “โรคซึมเศร้า” 

 ความรักที่ยิ่งใหญ่ของมารดาและหลักค าสอนตามหลักศาสนาพุทธเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
ของข้าพเจ้าท าให้มีแรงผลักดันที่จะต่อสู้กับโรคสุขภาพทางกายและสุขภาพทางจิต โดยถือคติว่า 
“ชีวิตนั้นไม่จีรัง” ความจริงเป็นสัจธรรมของชีวิตที่พุทธศาสนาได้สอนไว้ สามัญลักษณะ อนิจจัง ทุกขัง 
อนัตตา สิ่งที่เกิดขึ้นทั่วไปนั่นคือ วัฏสังขาร-สังสารวัฏ เป็นสัจธรรมของมนุษย์ ซึ่งเป็นหลักค าสอนที่
ข้าพเจ้าใช้ในชีวิต และเป็นแรงผลัดดันที่จะสร้างงานศิลปะที่เป็นอนุสรณ์แก่ตนเอง และผู้ชมได้ฉุกคิด
ตระหนักถึงความทุกข์จากโรคภัยที่ย่อมเกิดขึ้นได้กับทุกคน 

 ข้าพเจ้าใช้ศิลปะในการบ าบัดความทุกข์ทางด้านจิตใจและร่างกาย โดนใช้รูปแบบร่างกายของ
ตนเองเป็นสัญลักษณ์ แทนตนเองและมนุษย์ในลักษณะภาพ Portrait และ Figure การแสดงอารมณ์
ใบหน้าที่เฉยชาด้วยดวงตา เหมือนความเจ็บที่ได้รับจนชินชา การใช้ดอกเสาวรส (Passion fruit) 
แทนสัญลักษณ์ความเจ็บปวดตามความเชื่อในหลักคริสต์ศาสนาที่ข้าพเจ้านับถืออยู่จากบิดา การใช้
ลวดหนามพันร่างกาย แสดงถึงความเจ็บปวดทุกข์ทรมานอันเกิดจากการเจ็บปุวยของข้าพเจ้า การใช้
รูปแบบและบรรยากาศของงานศิลปะแบบเหนือจริง โดยลักษณะ Figure ของคนนั้นมีการลอยตัว ไร้
ซึ่งแรงโน้มถ่วง เนื่องจากความเจ็บปวดจากการกดทับของหมอนรองกระดูกจะทุเลาลงเมื่ออยู่ในสภาพ
ไร้น้ าหนัก การว่ายน้ าจึงเป็นการกายภาพที่ดีที่สุดของโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท ข้าพเจ้า
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จึงเลือกใช้ลักษณะของตนเองในสภาวะไร้น้ าหนักในงานศิลปะ การสร้างบรรยากาศให้มีท้องฟูาที่เต็ม
ไปด้วยดวงดวงมากมาย เปรียบเสมือน ความมืดนั้นย่อมมีแสงสว่างที่ปลายทาง 

 สีที่ใช้จะเป็นเพียงสีขาว – ด า ทั้งงาน คลุมบรรยากาศให้ดูลึกลับ เศร้าหมองและเลือกใช้สี
ม่วง สีแดง เช่น บริเวณกลีบของดอกเสาวรสใช้สีม่วงอมน้ าเงิน โดยในหลักจิตวิทยาสีนั้น สีม่วงมีความ
หมายถึงความทุกข์ ความเศร้า ความเจ็บปวด แต่ในขณะเดียวกันสีม่วงเป็นสีที่ปลอบโยน และช่วยลด
ความเครียดได้ สีแดงนั้นเลือกใช้บริเวณลวดหนามที่ทิ่มแทงร่างกาย ซึ่งเป็นสีที่ให้ความรู้สึกที่รุนแรง สี
ที่แทนสัญลักษณ์ของเลือดเพ่ือสื่อถึง ความเจ็บปวดภายในจิตใจและร่างกายของข้าพเจ้า 

 

อิทธิพลจากแนวคิดทางปรัชญา 

 ความทุกข์ ความเจ็บปวดจากโรคท่ีรุมเร้า ตลอดจนสภาพจิตที่ย่ าแน่นั้นเป็นสิ่งที่ท าให้ข้าพเจ้า
สามารถเผชิญและผ่านพ้นเรื่องราวต่าง ๆ ได้นั้นคือ ความรักที่ยิ่งใหญ่ของมารดาและหลักค าสอนของ
พระพุทธศาสนา มารดาของข้าพเจ้าคอยย้ าเตือนคติที่ว่า “ความตายเป็นอุบายของความไม่ประมาท” 
นั่นคือทุกสิ่งล้วนย่อมเป็นไปตามกาลเวลา เรามิอาจรู้วันตาย แต่สิ่งที่เราควรรู้คือ การมีสติในการใช้
ชีวิต คติประจ าใจนี้เป็นอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตประจ าวันของข้าพเจ้าอย่างมาก คอยย้ าเตือนให้ข้าพเจ้า
ไม่ประมาทในการใช้ชีวิต คิดถึงร่างกาย ไม่กระท าการใดที่เสี่ยงต่อการเกิดผลร้ายต่อโรคที่เป็นอยู่ และ
รู้จักอยู่ร่วมกับมันเป็นอย่างมีความสุขได้ 

 พุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มุ่งเน้นเรื่องการพ้นทุกข์ สอนให้รู้จักทุกข์และวิธีการดับทุกข์ โดยสัจ
ธรรมที่แท้จริงของชีวิตและเป็นไปตามกฎธรรมชาติคือ วัฏสังขาร-สังสารวัฏ ซึ่งล้วนคือความไม่
แน่นอน โดยมีสามัญลักษณะอันได้แก่ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา มนุษย์จึงไม่มีความแน่นอนของชีวิต 
ความทุกข์และความสุขนั้นเกิดและดับไม่แน่นอน ข้าพเจ้าจึงใช้หลักค าสอนของพระพุทธศาสนาและ
คติประจ าใจจากมารดาเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจละเป็นอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์งานศิลปนิพนธ์ 
“ความเจ็บปวดที่งดงาม” 
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อิทธิพลที่ได้รับจากงานศิลปกรรม 

1. อิทธิพลจากงานของฟรีดา คาร์โล 

อิทธิพลที่ข้าพเจ้าได้รับจากศิลปินสาวฟรีดา คาห์โล (Frida Kahlo)  (6 กรกฎาคม พ.ศ. 
2450 - 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2497)  เป็นจิตรกรสาวชาวแม็กซิโก วาดงานจิตรกรรมแนวผสมเหมือน
จริง สัญลักษณ์นิยมและเหนือจริง ฟรีดา คาห์โล มีชื่อจริงว่า แมกดาเลนา การ์เม็น ฟรีดา กาห์โล อี 
กาลเดรอน (Magdalena Carmen Frieda Kahloy Calderón) เกิดที่เมืองเล็ก ๆ ชานเมืองเม็กซิโก
ซิตี้ ในเขตโคโยอากาน Coyoacán บิดาเชื้อสายเยอรมันฮังกาเรียน ชื่อนายกิเยร์โม กาห์โล 
(Guillermo Kahlo)  อพยพจากประเทศเยอรมนีและสมรสกับนางมาติลเด กาลเดรอน อี กอนซาเลส 
(Matilde Calderóny Gonzalez)  ผู้เป็นมารดาของเธอ ฟรีดาปุวยด้วยโรคโปลิโอตั้งแต่อายุ 6 ขวบ  
ส่งผลให้ขาซ้ายลีบเล็กกว่าขาขวาและยังปุวยด้วยโรค Spina bifida โรคที่ถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์และ
มีผลต่อการเจริญเติบโตทั้งกระดูกสันหลังและขา 

ในปี 1925  ขณะที่ฟรีดาอยู่บนรถโดยสารที่ชนเข้าอย่างจังกับรถราง ท าให้เธอบาดเจ็บสาหัส
เนื่องจากกระดูกสันหลังแตกละเอียด กระดูกไหปลาร้าและกระดูกเชิงกรานหัก มีรอยร้าว 11 แห่งที่
ขาขวา กระดูกเท้าขวาและหัวไหล่เคลื่อน โลหะของรถแทงทะลุท้องและมดลูกของเธอ ท า ให้เธอไม่
สามารถมีบุตรได้และต้องสวมเสื้อรัดล าตัว (corset) ตลอดเวลาที่มีชีวิตอยู่ ภายหลังเธอฟ้ืนตัวสามารถ
กลับมาเดินได้อย่างปกติ แต่อาการก็ก าเริบอยู่เรื่อยๆ และสร้างความเจ็บปวดไปตลอดชีวิต เธอต้อง
เขา้รับการผ่าตัดที่หลังขาและเท้าขวารวมกว่า 35 ครั้งและท้ายที่สุดเธอต้องนั่งเก้าอ้ีรถเข็นไปตลอดบั้น
ปลายของชีวิต 

ผลงานของฟรีดาเป็นแนวสมจริง แนวสัญลักษณ์ (Symbolic) และแนวเหนือจริง 
(Surrealism) โดยผลงานส่วนใหญ่แสดงให้เห็นถึงชีวิตที่ขมขื่นของชีวิตสมรสกับสามี  ตลอดจน
อุบัติเหตุที่เธอประสบ ฟรีดา กล่าวว่า   

พวกเขาคิดว่าฉันเขียนภาพเหนือจริง แต่มันไม่ใช่ เพราะฉันไม่เคยเขียนภาพจากความฝัน ฉันเขียนจาก
ความจริง2 

                                                           
2ฟรีดา คาร์โล (Frida Kahlo), เข้าถึงเมื่อ 8 ธันวาคม 2560, เข้าถึงได้จาก

http://artpositions.blogspot.com/2010/08/frida-kahlo.html 
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ภาพที่ 1 : Andrea Kettenmann, Frida Kahlo (Germany : Benedikt Taschen, 1993), 57. 
 

ผลงานของฟรีดา นั้นส่วนใหญ่จะพูดถึงเรื่องราวในชีวิตของตนเอง เรื่องชะตากรรม ความ
เจ็บปวดจากความรักในชีวิตคู่ ตลอดจนความทุกข์ทรมานทางกระดูกสันหลังจากอุบัติเหตุ รถรางที่เธอ
ประสบขณะที่เธออายุเพียงแค่ 18 ปี ซึ่งประวัติของศิลปินสาวนั้นคล้ายคลึงกับชีวิตของข้าพเจ้ามาก 
เพราะข้าพเจ้าได้ปุวยเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทตอนอายุ 19 ปี ความทุกข์ทรมานจาก
โรคนั้นท าให้ข้าพเจ้าเข้าใจศิลปินที่เลือกใช้ ตัวเองเป็นแบบ Portrait เพ่ือสะท้อนความทุกข์ของตนเอง
และถ่ายทอดเป็นงานศิลปะเพ่ือบ าบัดจิตใจของตนเอง 

นอกจาก Self Portrait ที่ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลมาจากฟรีดาแล้วข้าพเจ้ายังได้รับอิทธิพลการ
ใช้รูปสัญลักษณ์ที่ตรงไปตรงมา เข้าใจง่ายของฟรีดา เช่น ลวดหนามที่ทิ่มแทงร่างกาย สัญลักษณ์ที่ 
ง่าย ๆ นี้กลับสร้างความสะเทือนใจทางอารมณ์ได้อย่างมาก การแสดงสีหน้าและดวงตาที่เรียบเฉยใน
งานของฟรีดานั้น ถ่ายทอดความเจ็บปวดออกมาได้ดี นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลของทรงผมเปีย
ที่โดดเด่นของฟรีดา เข้ามาผสมกับงานของข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้าเป็นคนที่ชอบวาดเส้นผมที่ดู
ละเอียด พลิ้วไหว จึงเลือกใช้มวยผมเปียใส่งานศิลปะเพ่ือสะท้อนความคิดที่ว่าปัญหาในชีวิตนั้นมี
มากมายเหลือเกิน เหมือนเส้นผมที่พันกันเป็นเปียที่ยุ่งเหยิงตัดไม่ขาดงาน Self-Portrait ของข้าพเจ้า
จงึมีอีกหนึ่งเอกลักษณ์ท่ีส าคัญคือ ผมเปียที่มากมายและรุงรัง 

ฟรีดา คาร์โล นั้นเป็นศิลปินที่มีอิทธิพลต่อการท างานของข้าพเจ้ามาก เรื่องราวประวัติของ
เธอนั้น แม้จะมีชะตากรรมที่เลวร้ายมากเพียงใด แต่เธอไม่เคยคิดย่อท้อให้กับชีวิต เธอมุ่งมั่นที่จะใช้
ชีวิตให้คุ้มค่าและสร้างงานจิตรกรรมเพ่ือบ าบัดจิตใจและเป็นแรงกระตุ้นต่อผู้ชมและสังคม 
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ภาพที่ 2 : Andrea Kettenmann, Frida Kahlo (Germany : Benedikt Taschen, 1993), 59. 
 

 
 

ภาพที่ 3 : Andrea Kettenmann, Frida Kahlo (Germany : Benedikt Taschen , 1993), 68. 
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2. อิทธิพลจากงานของซานโดร บอตติเชลลี 
 

อเลสซานโดร ดี มาริอาโน ดี วานนี ฟิลิเปปิ หรือ ซานโดร บอตติเชลลี หรือ บอตติเชลลี 
(Alessandro di Mariano di Vanni Filipepi หรือ Sandro Botticelli)3  เกิดเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 
ค.ศ. 1444 (พ.ศ. 1987/88) - 17 พฤษภาคม ค.ศ. 1510 (พ.ศ. 2053) เป็นจิตรกรชาวอิตาลีที่โด่งดัง
ในยุคเรอเนสซองซ์ตอนต้น บอตติเชลลีได้รับความนับถือว่าเป็นจิตรกรฝีมือดีของสมัยเรอเนสซองซ์
ตอนต้นของอิตาลีหรือสมัยที่เรียกกันในภาษาอิตาลีว่า “ควัตโตรเชนโต” เป็นจิตรกรที่สร้างงาน
จิตรกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการเขียนรูปสัญลักษณ์คลาสลิค การเขียนคนในรูปแบบอุดมคติอันสูงส่ง 
การแสดงท่าทางของ Figure คนที่สวยงามและอ่อนช้อย งานพูดถึงวรรณกรรมและความเชื่อทาง
ศาสนาคริสต์ 

ซานโดช บอตติเชลลี เป็นจิตรกรที่สร้างงานจิตรกรรมที่แสดงถึง ธรรมชาติของความเป็น
มนุษยชาติ สะท้อนถึงอิทธิพลวัฒนธรรมร่วมสมัย มีเนื้อเรื่องราวของวรรณกรรม และความเชื่อทาง
ศาสนาคริสต์ การเขียนคนในรูปแบบอุดมคติ การแสดงท่าทางที่อ่อนช้อยและดูเป็นธรรมชาติของ
มนุษย์ ซึ่งอิทธิพลที่ข้าพเจ้าได้รับจากงานของ บอตติเชลลีคือ การเขียนทางกายภาพ ท่าทางและการ
เคลื่อนไหว ของมนุษย์ และการจัดวางงาน ตลอดจน สถาปัตยกรรมโบราณและทัศนียภาพ ตามแบบ
ธรรมชาติและอาภรณ์ที่พลิ้วไหว  ข้าพเจ้ายังได้รับ อิทธิพลจากเครื่องเรือนตามแบบกรีกโบราณ
ตลอดจนสถาปัตยกรรมหินอ่อนแบบโรมัน 
 

 
 

ภาพที่ 4 : Chira Basta, BOTTICELLI (China : Rizzoli International Publications, Inc. 2005), 
107. 

 

                                                           
3 ซานโดร บอตติเชลลี, เข้าถึงเมื่อ 12 ธันวามคม 2016, เข้าถึงได้จาก

https://www.wikipedia.org/wiki/Botticelli/ 
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ภาพที่ 5 : Chira Basta, BOTTICELLI (China : Rizzoli International Publications, Inc. 2005),  
 119. 
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3. อิทธิพลจากงานของวาเนีย โซลาลอฟ 
วาเนีย โซลาลอฟ(Vania Zouravliov)4 เป็นชาวรัสเซีย ที่มีแรงบันดาลใจและอิทธิพลในการ

ท างานศิลปะมาจากยุคคัมภีร์ไบเบิล ยุคก่อนดีสนี่แลนด์และชาวอินเดียนแดงทางเหนือของอเมริกา 
โดยอิทธิพลที่ข้าพเจ้าได้รับมาจากวาเนีย คือ ลายเส้นและการสานเส้นค่าน้ าหนัก ลายเส้นที่สามารถ
บอกความรู้สึกได้ ลายเส้นของเส้นผมที่พริ้วไหว ลายเส้นของเปลือกไม้ที่แข็งและหยาบ การสานเส้น
นั้นเป็นเอกลักษณ์และเสน่ห์ของภาพพิมพ์โลหะร่องลึก ข้าพเจ้าจึงได้รับอิทธิพลการใช้เส้นมาจาก
ศิลปินคนนี้ 

 

 
 

ภาพที่ 6 :  Autumn Rot, เข้าถึงเมื่อ 3 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก 
 http://www.bigactive.com/artists/vania- 
 zouravliov/personalwork/autumn-rot/ 

 

 

 

                                                           
4 วาเนีย โซลาลอฟ, เข้าถึงเมื่อ วันท่ี 16 ธันวาคม 2560, เข้าถึงไดจ้าก  

http://www.bigactive.com/artists/vania-zouravliov/ 
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อิทธิพลที่ได้รับจากผลงานเพลงของลานนา เดล เลย์ 

อิทธิพลที่ได้รับจากผลงานเพลงของลานนา เดล เลย์ (Lanna Del Ray) หรือ อีลิซาเบท วูล
ริดจ์ แกรนต์ (Elizabeth Woolridge Grant)5 เกิดเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2528 เป็นนักร้อง
แนวป็อป นักแต่งเพลง นักดนตรี และนางแบบชาวอเมริกัน ลานาเริ่มประพันธ์เพลงตอนอายุ 18 ปี 
ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2554 ซึ่งอัลบั้มหลักที่เปิดตัวชื่อว่า “Born to die” โดยมีแนวเพลงแบบ
อินดี้ปฺอป ซึ่งเป็นแนวดนตรีช่วงกลางคริสต์ทศวรรษ 1980 อัลบั้มชุดนี้ได้รับความนิยมอย่างมากและมี
ยอดขายรวดกว่า 7 ล้านชุด อัลบั้มเพลงชุด Born to die มีเพลงทั้งหมด 6 เพลงด้วยความยาว 49:28 
ส่วนเพลงที่มีอิทธิพลส าคัญต่องานข้าพเจ้าคือเพลง “born to die” จากอัลบั้มนี้ 

 
 

ภาพที่ 7 : ลานนา เดล เลย,์ เข้าถึงเมื่อ 3 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก  
https://www.pinterest.com/kluv101/lana-del-rey/ 

 

เพลง “born to die” มีเนื้อหาเพลงที่พูดถึงเส้นทางชีวิตที่เดินทางนั้น เต็มไปด้วยขวาก
หนาม เรามองเห็นหนทางอีกครั้งจากที่เราเคยมืดมน และในช่วงเวลาสุดท้ายนั้น เราเกิดมาเพ่ือตาย 
ในส่วนของวิดีโอเพลงนี้มีความยาว 4:47 นาที มีฉากของโบสถ์คริสต์จักรที่ศิลปินต้องการถ่ายถอดว่า
เป็นสถานที่หลังความตาย ในฉากมีตัวละครเพียงสองคนที่เป็นคู่รักวัยรุ่นที่รักกันปานจะกลืนกิน พวก

                                                           
5 ลานา เดล เลย์, เข้าถึงเมื่อ วันท่ี 16 ธันวาคม 2560, เข้าถึงได้จาก 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lana_Del_Rey 
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เค้าใช้ชีวิตวัยรุ่นอย่างสนุกสนาน ทั้งคู่ขับรถด้วยความเร็วสูง จนเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด ผู้หญิง
เสียชีวิต ส่วนผู้ชายท าได้เพียงโอบอุ้มร่างนั้นที่เปรอะไปด้วยเลือด ซึ่งเป็นฉากที่สะเทือนอารมณ์ส าหรับ
ข้าพเจ้ามากและเป็นแรงกระตุ้น แรงผลักดัน และอิทธิพลส าคัญที่ข้าพเจ้าได้สร้างผลงานศิลปะใน
นิทรรศการเดี่ยว “แง่งามของความตาย” (Born to Die Exhibition by Melanie Greis) ที่ข้าพเจ้า
ได้แสดงงานที่ Maya’s Secret ที่สีลม 19 ในปี 2013 ผลงานมีทั้งหมด 21 ชิ้น เป็นงานลายเส้นและ
ภาพพิมพ์สีน้ า (Monoprint) โดยผลงานนั้นพูดถึงชีวิตที่ไม่จีรังของมนุษย์ 

 

 
 

ภาพที่ 8 : บทเพลง Lana Del Rey - Born To Die, เข้าถึงเมื่อ 3 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก  
https://www.youtube.com/watch?v=Bag1gUxuU0g 

 
ข้าพเจ้าอยากสะท้อนความทุกข์จากโรคที่ได้รับนั้นเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน ทุกคนต้องประสบพบ

เจอ ท้ายที่สุดแล้ว ความตายไม่ได้อยู่ไกลตัวเราเลย เราต้องท าทุก ๆ วันให้มีคุณค่าในขณะที่ยังมีชีวิต
อยู่ ซึ่งกระแสตอบรับจากนิทรรศการนั้นเกินความคาดหมายอย่างมาก จากผลงานแสดงครั้งนี้ข้าพเจ้า
ได้รับเกียรติเป็นแขกรับเชิญในรายการ “เจาะใจ” รายการทอล์คโชว์ทางช่อง 9 MCOT ในเทปบันทึก
วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2557 เพื่อบอกเล่าประสบการณ์ชีวิตที่ข้าพเจ้าได้ก้าวข้ามผ่านความทุกข์ที่เกิด
จากความเจ็บปวดทางร่างกายและจิตใจให้กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้อีกครั้ง และการเลือกใช้
ศิลปะในการบ าบัดจิตใจของข้าพเจ้า โดยในช่วงหลังจากที่ข้าพเจ้าได้แสดงงานนิทรรศการได้ไม่นาน
นั้น ทีมงานทางรายการ “เจาะใจ” ได้โทรศัพท์มาและขอสัมภาษณ์ถึงชีวิตที่ผ่านมาของข้าพเจ้า ไม่
นานหลังจากนั้นทางทีมงานได้เดินทางมายังบ้านของข้าพเจ้าที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือขอสัมภาษณ์ใน
เบื้องต้น ข้าพเจ้าได้ถามทางทีมงานว่าเพราะเหตุใดจึงเลือกสัมภาษณ์ชีวิตของข้าพเจ้าเพ่ือน ามาออก
รายการ ทางทีมงานได้กล่าวว่า จากงานนิทรรศการเดี่ยวที่ข้าพเจ้าได้แสดงนั้นนอกจากผลงานที่
น่าสนใจแล้ว ชีวิตของตัวศิลปินเองมีความน่าสนใจอย่างมาก ตั้งแต่การเป็นเพียงเด็กชาวเขาที่อยู่บน
ดอย ย้ายมาร่ าเรียนในตัวเมืองเชียงใหม่ ความมุ่งมั่นของการฝึกฝนเรียนกวดวิชาศิลปะเพ่ือสอบเข้า
มหาวิทยาลัยที่ใฝุฝันจนเกิดเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทจากการนั่งในอิริยาบถที่ผิดท่า 
การต่อสู้กับโรคทั้งทางกายและใจสู่การท างานศิลปะแบบบ าบัด ทางทีมงานจึงเห็นว่าเรื่องราวชีวิตของ
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ข้าพเจ้านั้นเป็นประโยชน์ต่อการน าไปเผยแพร่ ข้าพเจ้ารู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่เรื่องราวชีวิตของ
ตนเองนั้นมีประโยชน์และสามารถบอกเล่าเรื่องราวให้ข้อคิดแก่ผู้อ่ืนได้  ในเวลาต่อมาข้าพเจ้าได้เดิน
ทางเข้ากรุงเทพเพ่ือมาเป็นแขกรับเชิญในรายการ ช่วงก่อนเริ่มรายการนั้นข้าพเจ้าได้พบกับ คุณ
สัญญา คุณากร พิธีกรด าเนินรายการแนะน าตัวก่อนจะพูดคุยกันเรื่องค าถามที่พิธีกรนั้นจะถามใน
รายการ ในช่วงนั้นได้มีทีมงานท่านหนึ่งเดินเข้ามาพร้อมกับยื่นโปสเตอร์งานศิลปะจากนิทรรศการของ
ข้าพเจ้าพร้อมขอลายเซ็น ข้าพเจ้ารู้สึกปลื้มใจเป็นอย่างมากที่ผลงานของข้าพเจ้านั้นเป็นที่ชื่นชอบ  
ในช่วงระหว่างการบันทึกเทปนั้น ภายในห้องด าเนินรายการมีผู้ชมมาร่วมอยู่จ านวนหนึ่ง มีการ
แสดงผลงานศิลปะของข้าพเจ้าที่พิมพ์เป็นภาพขนาดใหญ่หลายภาพทั้งงานที่จัดแสดงนิทรรศการและ
งานภาพพิมพ์เทคนิคภาพพิมพ์หิน (Lithograph) ในการด าเนินรายการนั้นพิธีกรถามค าถามตั้งแต่ชีวิต
ในวัยเด็ก ข้าพเจ้าได้เล่าอย่างละเอียด จนกระทั่งช่วงท้ายรายการที่ด าเนินเรื่องราวมาถึงจุดที่ข้าพเจ้า
ได้เล่าถึงอาการทางจิตที่มีความคิดอยากฆ่าตัวตายจากโรคซึมเศร้า พิธีกรได้กล่าวเชิญมารดาของ
ข้าพเจ้าให้เข้ามานั่งในรายการ พิธีกรถามถึงสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้ต่อสู้กับโรคนั้นคืออะไร ข้าพเจ้าได้
กล่าวว่ามารดาคือผู้ที่ช่วยให้ข้าพเจ้าข้ามพ้นอุปสรรคต่าง ๆ มาได้ ข้าพเจ้ากลั้นน้ าตาไม่อยู่และนั่งกุม
มือของมารดา ในเวลานั้นมีความรู้สึกท่ีปลื้มปิติเหลือเกินที่ข้าพเจ้าสามารถก้าวผ่านเรื่องราวร้าย ๆ ได้
โดยมีมารดาที่อยู่เคียงข้างเสมอ ก่อนจบรายการพิธีกรได้กล่าวให้ข้อคิดในรายการว่า “นี่คือเรื่องราวดี
ดี ความมุ่งมั่นจะให้ผลอะไรบางอย่างเสมอ แต่ท่ามกลางความมุ่งมั่นมีรายละเอียดหลายอย่างที่เรา
ต้องระมัดระวัง” ภายหลังจบรายการข้าพเจ้าได้กล่าวขอบคุณคุณสัญญา คุณากรที่คอยเสนอแนะและ
ปลอบใจให้ข้าพเจ้ารู้สึกประหม่าน้อยลงจากอาการตื่นเต้นก่อนเริ่มรายการ คุณสัญญาด าเนินรายการ
ได้ดีมาก ขอขอบคุณทีมงานทุก ๆ ท่านที่เป็นกันเองและเดินทางมาถึงจังหวัดเชียงใหม่เพ่ือมาขอ
สัมภาษณ์ ขอขอบคุณรายการ “เจาะใจ” ที่ให้โอกาสข้าพเจ้าได้เป็นแขกรับเชิญมาออกรายการเพ่ือ
บอกเล่าประสบการณ์ชีวิต บอกเล่าเป็นอุทาหรณ์และข้อคิดให้ผู้ชม ภายหลังจากรายการได้ถ่ายทอด
เทปบันทึกลงทางโทรทัศน์นั้น มีคนรู้จักมากมายทั้งญาติพ่ีน้องที่บนดอย และผู้หลักผู้ใหญ่ที่นับถือได้
โทรศัพท์มาทางมารดาว่าได้รับชมรายการแล้วและรู้สึกดีใจที่ข้าพเจ้าได้ออกรายการ นอกจากนี้ยังมี
ผู้คนที่ได้ดูรายการแล้วจ าข้าพเจ้าได้เข้ามาทักทายตอนเดินเล่นในตัวเมืองเชียงใหม่พร้อมทั้งให้ก าลังใจ
แก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้ารู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่มีผู้คนได้รับชมรายการมากเกินกว่าที่คิดไว้ บางท่านได้ขอ
ค าปรึกษาจากเรื่องราวการใช้ชีวิตเนื่องจากปุวยด้วยโรคซึมเศร้าเช่นกันกับข้าพเจ้า จากเหตุการณ์ครั้ง
นี้จึงเป็นแรงผลักดันส าคัญที่ท าให้ข้าพเจ้ามีแรงบันดาลใจในการท างานศิลปะ และอิทธิพลต่อผลงาน 
“ความเจ็บปวดที่งดงาม” ของศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้า 
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ภาพที่ 9 : เจาะใจ, “JSLGM - เจาะใจ (พันธนาการแห่งความทุกข์ - เมลานี ไกร์ส) ตอน 1” 
  ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT, 10 เมษายน 2557 

 
 

 
 

ภาพที่ 10 : เจาะใจ, “JSLGM - เจาะใจ (พันธนาการแห่งความทุกข์ - เมลานี ไกร์ส) ตอน 1” 
 ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT, 10 เมษายน 2557 
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ภาพที่ 11 : เจาะใจ, “JSLGM - เจาะใจ (พันธนาการแห่งความทุกข์ - เมลานี ไกร์ส) ตอน 3”  
 ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT, 10 เมษายน 2557 

 

 
 

ภาพที่ 12 : เจาะใจ, “JSLGM - เจาะใจ (พันธนาการแห่งความทุกข์ - เมลานี ไกร์ส) ตอน 3”  
 ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT, 10 เมษายน 2557 
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ภาพที่ 13 : เจาะใจ, “JSLGM - เจาะใจ (พันธนาการแห่งความทุกข์ - เมลานี ไกร์ส)” ,  
 เข้าถึง 5 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก  
 https://www.facebook.com/Johjai/photos/a.145302052152357.29559. 
 125736337442262/843376879011534 
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บทที่ 3 
 

การด าเนินงานสร้างสรรค์ผลงาน 
 

 จากอารมณ์ความรู้สึก แนวความคิด แรงบันดานใจ รวมถึงแหล่งที่มาที่ได้ค้นคว้าหาข้อมูล 
น าไปสู่กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานนั้น ข้าพเจ้าเลือก วิธีการแสดงออกทางการสร้างสรรค์ผลงาน
ด้วยภาพพิมพ์สาขาวิชาทัศนศิลป์ ผ่านเทคนิคภาพพิมพ์โลหะร่องลึก (Etching-aquatint) ซึ่งเป็น
เทคนิควิธีการที่มีมาแต่โบราณ และเป็นเทคนิคที่มีเอกลักษณ์และเสน่ห์ที่น่าหลงใหล ในเรื่องของการ
ใช้ลายเส้นและค่าน้ าหนัก อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ของการประทับลงไปอย่างไม่มีวันเปลี่ยนแปลง 
เปรียบเสมือนรอยประทับของอารมณ์ความเจ็บปวดของข้าพเจ้า 
 โดยกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานนั้น ข้าพเจ้าเริ่มจากการถ่ายรูป Portait และ Figure ของ
ตนเองในลักษณะอิริยาบถต่าง ๆ น ามาขึ้นโครงเส้นร่าง โดยเน้นการใช้เส้น การสานเส้นที่เป็น
เอกลักษณ์ของข้าพเจ้า การวาดใบหน้าที่เน้นความรู้สึกท่ีเย็นชา เลือกใช้รูปแบบสัญลักษณ์ต่าง ๆ ตาม
ความเชื่อทางศาสนาคริสต์ที่ข้าพเจ้านับถือ การใช้สี Monotone ครอบคลุมทั้งภาพและเลือกใช้สีบาง
สีที่เป็นสัญลักษณ์และสื่อกลางความเจ็บปวดนั้นแต่งแต้มบริเวณบางส่วนของภาพ 
 
การศึกษาค้นคว้าและหาข้อมูล 
 
 ผลงานศิลปะของข้าพเจ้านั้นพูดถึงความเจ็บปวดจากโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท
และโรคซึมเศร้า โดยใช้ตัวเองเป็นสื่อกลางของมนุษย์ ที่กล่าวถึงว่า “ชีวิตนั้นไม่จีรัง” ความเจ็บปวด
เป็นสัจธรรมของชีวิต ผ่านใบหน้าที่เฉยชาแสดงถึงความเคยชินจากความเจ็บปวด  และเลือกใช้
สัญลักษณ์ต่าง ๆ ในการสื่อความหมายและความเชื่อทางศาสนาคริสต์ 
 ข้าพเจ้าเลือกถ่ายภาพ Portrait และ Figure ของตนเองในอิริยาบถต่าง ๆ เพ่ือขึ้นโครงภาพ
ร่าง (Sketch) โดยเน้นการใช้ลายเส้นที่เป็นตัวของตัวเอง โดยไม่เน้นความงามแบบอุดมคติที่มีความ
เหมือนจริง ความถูกต้องของสัดส่วนร่างกาย แต่เน้นที่อารมณ์ การแสดงออกทางใบหน้าที่เรียบเฉย ดู
ชินชากับความเจ็บปวดที่เผชิญอยู่ 
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ภาพที่ 14 : ภาพประกอบข้อมูลการค้นคว้า 14, รูปใบหน้าของตนเอง 
 

 
 

ภาพที่ 15 : ภาพประกอบข้อมูลการค้นคว้า 15, รูปใบหน้าของตนเอง 
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ภาพที่ 16 : ภาพประกอบข้อมูลการค้นคว้า 16, รูปใบหน้าของตนเอง 
 
 

 
 

ภาพที่ 17 : ภาพประกอบข้อมูลการค้นคว้า 17, รูปใบหน้าของตนเอง 
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ภาพที่ 18 : ภาพประกอบข้อมูลการค้นคว้า 18, รูปตัวเอง 
 
 รูปแบบของ Figure ในงานของข้าพเจ้าเน้นการโชว์สรีระร่างกายที่เปลือยเปล่าปราศจากสิ่ง
ห่อหุ้มทั้งเครื่องประดับหรืออาภรณ์ เพราะข้าพเจ้ามีแนวคิดที่ว่า ความเจ็บปวดที่ข้าพเจ้าได้รับนั้นมา
จากร่างกาย มิได้ถูกปรุงแต่งโดยสิ่งเร้ารอบข้าง และความเจ็บปวดนั้นมิอาจปิดบังได้ ถึงจะห่มอาภรณ์
ให้มิดชิดเพียงใด สุดท้ายความเจ็บปวดนั้นก็เผยออกมาทางสีหน้า แววตา ที่ไม่อาจปิดบังได้และ
ข้าพเจ้าเลือกใช้เส้นผมในการปิดบังอวัยวะบางส่วนของร่างการเพ่ือไม่ให้แสดงออกทางด้านเพศสภาพ
มากเกินไป 
 
ข้อมูลทางด้านสัญลักษณ์ 
 
 ข้าพเจ้าได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่าง ๆ เพ่ือเป็นสื่อกลางที่กล่าวถึงความ
เจ็บปวด เพื่อให้สอดคล้องกับแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน 
 

1. กระดูกสันหลัง6  : กระดูกที่อยู่ในแนวกึ่งกลางทางด้านหลังของล าตัว เป็นแกนกลางของ
ร่างกาย ท าหน้าที่ป้องกันอันตรายให้แก่ ไขสันหลัง, โดยปริยาย หมายถึง ส่วนส าคัญ, ส่วนที่
เป็นพลั งค้ าจุน  เช่น  ชาวนาเป็นกระดูกสันหลั งของชาติ  ตามพจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2555  ในส่วนของ Hope Dictionary  นั้น กระดูกสันหลังส่วนคอที่

                                                           
6
 กระดูกสนัหลัง,  เข้าถึงเมื่อ วันท่ี 11 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก

https://dict.longdo.com/?search= กระดูกสันหลัง 
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ค้ าศีรษะ (Atlas) เป็นชื่อของเทพเจ้ากรีกที่ค้ าฟ้า มีความหมายถึง คนที่แบกรับภาระที่หนัก
มาก 

 

 
 

ภาพที่ 19 :  ภาพประกอบข้อมูลการค้นคว้า 19, กระดูกสันหลัง, เข้าถึงได้จาก  
 https://en.wikipedia.org/wiki/Vertebral_column 

 
 ในทางยุโรปนั้น กระดูก หมายถึง “บุคคลาธิษฐานของความตาย” (Personification of 
Death) ซึ่งเป็นความเชื่อทางวัฒนธรรมในยุคแรกเริ่มตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่  15 ของอังกฤษที่เชื่อว่ามี 
“ยมทูต” หรือ “เทพแห่งความตาย” (Angel of Death) ผู้มีหน้าที่ตัดสายใยสุดท้ายระหว่างวิญญาณ
และร่างกาย และน าดวงวิญญาณผู้ตายไปยังโลกหน้า โดยยมทูตนั้นมีร่างกายเป็น โครงกระดูก สวม
เสื้อคลุมยาวแบบมีหมวกคลุมศีรษะสีด า และถือเคียวด้ามยาว มีความหมายว่า ไม่มีผู้ใดหรืออ านาจใด
ท าให้คนหนีหรือหลุดพ้นจากความตาย 

 

 
 

ภาพที่ 20 : ภาพประกอบข้อมูลการค้นคว้า 20, ยมทูตแห่งความตาย, เข้าถึงได้จาก  
 https://th.m.wikipedia.org/ wiki/บุคลาธิษฐานของความตาย 
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2. ดอกเสาวรส7 : ดอกเสาวรส (Passion flower) เป็นดอกไม้ที่มีความเชื่อว่าเป็น “ดอกไม้แห่ง
ความเจ็บปวดของพระเยซูคริสต์” มาจากคัมภีร์ไบเบิ้ลที่ได้กล่าวว่า เหล่ามิชชันนารีให้
ความหมายเชิงสัญลักษณ์แก่พระเยซูยามที่โดนตรึงกางเขน นั่นคือกลีบดอกไม้และกลีบเลี้ยง 
10 กลีบเปรียบเสมือน สาวกทั้ง 10 เกสรเพศผู้คือมงกุฎหนาม ส่วนเกสรเพศผู้ 5 ตัวนั่นคือ 
บาดแผลทั้ง 5 แห่ง ส่วนยอดเกสรเพศเมีย 3 ยอดนั้นคือจ านวนตะปูที่ตอกตรึงลงบนมือและ
เท้า ข้าพเจ้าเลือกใช้ดอกเสาวรสแทนสัญลักษณ์แห่งความเจ็บปวดโดยใช้มโนภาพของดอก
เสาวรสที่ผุดออกมาจากร่างกายและพันรอบกายเปรียบเสมือนความเจ็บปวดนั้นทวีคูณจน
ดอกไม้แห่งความทุกข์นั้นงอกออกมาจากร่างกาย 

 

 
 

ภาพที่ 21 :  ภาพประกอบข้อมูลการค้นคว้า 21, ดอกเสาวรส, เข้าถึงได้จาก  
 http://photobucket.com/images/passion%20flower 

 
3. หนาม : หนามคือส่วนที่แหลมคมที่ยื่นออกมาจากกิ่งไม้หรือเถาวัลย์บางชนิด ส่วนในทางการ

เปรียบเปรยนั้น ขวากหนาม มีความหมายถึง อุปสรรค สิ่งกีดขวาง ซึ่งข้าพเจ้าได้เลือกใช้ 
หนาม มาเป็นองค์ประกอบหลักในงาน  ซึ่งใช้เป็นสื่อสัญลักษณ์ที่แทนความเจ็บปวดทุกข์
ทรมาน เหมือนหนามที่พันธะนาการร่างกายให้ตกอยู่ในความทุกข์ไม่สามารถหลุดพ้นได้ และ
เป็นสิ่งกีดขวางในการใช้ชีวิตของข้าพเจ้า นอกจากนี้มงกุฎหนามบนศีรษะพระเยซูตอนขณะ
ถูกตรึงกางเขน ยังเป็นสัญลักษณ์แทนความเจ็บปวดทางความเชื่อของศาสนาคริสต์ที่ข้าพเจ้า
นับถืออยู่ 

 

                                                           
7 ความหมายของดอกเสาวรส, เข้าถึงเมื่อ วันท่ี 11 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก 

http://www.mcot.net/site/content?id=4ff670e80b01dabf3c001bb4 
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ภาพที่ 22 :  ภาพประกอบข้อมูลการค้นคว้า 22, หนาม, เข้าถึงได้จาก  
 https://sunearthsky.com/2014/03/14/tree-of-thorns/ 

 
4. งูกินหาง : งูกินหาง (Hoop Snake) เกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์ “อุโรโบรอส” (Uroboros) ใน

ศิลปะกรีกและอิยิปต์ที่มีลักษณะของรูปงูที่คาบปลายหางของมันแล้วโค้งเป็นวงกลม โดยเป็น
สัญลักษณ์แห่งความอมตะและจักรวาล หมายถึง การก่อก าเนิด การเกิดที่วนลูปไม่มีสิ้นสุด 
ความเป็นนิรันดร์ ส่วนในทางศาสนาคริสต์นั้น ได้กล่าวถึง งูที่ได้กินผลไม้จากต้นไม้แห่งชีวิต 
(Tree of Life) นั้นท าให้เกิดการเริ่มใหม่อย่างไม่มีที่สิ้นสุดเหมือน งูที่ลอกคราบ ไปเรื่อยๆ  
ข้าพเจ้าจึงเลือกใช้ งูกินหาง เป็นสื่อสัญลักษณ์แทน การเกิดดับนั้นไม่มีที่สิ้นสุด ความเจ็บป่วย
นั้นเป็นสัจธรรม สิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีเกิดและดับวนเป็นเช่นนี้ตลอดกาล 
 

 
 

ภาพที่ 23 : ภาพประกอบข้อมูลการค้นคว้า 23, งูกินหาง, เข้าถึงได้จาก  
 http://images.wisegeek.com/ouroboros-in-stone-surrounding- 
 lion-head.jpg 
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5. เสา : เสาเป็นโครงสร้างของสถาปัตยกรรมที่มีหน้าที่รับน้ าหนักของอาคาร รูปแบบเสามีความ

แตกต่างกันในแต่ละวัฒนธรรม ในสถาปัตยกรรมสมัยกรีกโบราณ เสาแบบไอออนิกออร์เดอร์ 
(Ionic order) เป็นรูปแบบเสาที่สร้างในเทวสถานของเทพนารี  ลักษณะหัวเสาจะมีความ
อ่อนช้อยของลวดลายก้นหอย มีความบอบบางอ่อนช้อยเหมือนสตรี ข้าพเจ้าจึงเลือกใช้เสา
ลักษณะนี้แทนเพศหญิง และใช้ เสาเป็นสื่อสัญลักษณ์แทนสิ่งค้ าจุน กระดูกสันหลัง
เปรียบเสมือนเสาเอก ที่ค้ าจุนโครงสร้างทั้งหมดของบ้านเรือน เมื่อไม่มีเสาเอก อาคารทั้งหมด
ก็จะพังทลาย 

 

 
 

ภาพที่ 24 : ภาพประกอบข้อมูลการค้นคว้า 24, เสา, เข้าถึงได้จาก  
 https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/ 
 f3/c6/59/f3c65958ec986b3fe3430de0a384bc1b.jpg 
 

6. ผีเสื้อ : เป็นแมลงทุกชนิดในอันดับ Lepidoptera มีปีกบาง ๆ ที่ปกคลุมด้วยเกล็ดขนาดเล็ก
คล้ายฝุ่น เกล็ดต่าง ๆ นี้ท าให้เกิดสีต่าง ๆ   ในความเชื่อของชาวจีนและชาวญี่ปุ่นผีเสื้อคือ 
วิญญาณของผู้ตายที่ยังคงผูกพันธ์กับผู้ที่ยังอยู่และบินมาเพ่ือที่จะสื่อสารบางอย่าง ในส่วนของ
วัฒนธรรมร่วมสมัย มักใช้เป็นรอยสักตามเรือนร่าง แสดงความหมายถึง อิสระและเสรี 
ข้าพเจ้าเลือกใช้ผีเสื้อในการสื่อสัญลักษณ์แทนความเป็นอิสระ  เมื่อครั้นที่ข้าพเจ้าป่วยและ
รักษาตัวไม่อาจออกไปวิ่งเล่นได้ ต้องนอนอยู่เพียงล าพังบนเตียงนั้น ในมโนภาพ ข้าพเจ้านึก
ฝันอยากเป็นผีเสื้อที่สามารถบินล่องลอยไปตามจิตใจของตนเอง 
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ภาพที่ 25 : ภาพประกอบข้อมูลการค้นคว้า 25, ผีเสื้อ, เข้าถึงได้จาก  
 http://awomaninscience.tumblr.com/post/150352872619 
 
วิธีการและเทคนิคในการสร้างสรรค์ 

 
     วิธีการสร้างสรรค์ผลงานนั้น ข้าพเจ้าเลือกการแสดงออกทางการสร้างสรรค์ด้วย ภาพพิมพ์
สาขาวิชาทัศนศิลป์ ผ่านเทคนิคภาพพิมพ์โลหะร่องลึก (Etching-aquatint) ซึ่งสามารถถ่ายทอด
ความรู้สึกของข้าพเจ้าได้ดีมากที่สุด เพราะเทคนิคนี้เป็นสัญลักษณ์ของการประทับลงไปอย่างไม่มีวัน
เปลี่ยนแปลง เปรียบเสมือนรอยประทับของอารมณ์ความเจ็บปวดของข้าพเจ้า 
 ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก แม่พิมพ์ที่ใช้เป็นแผ่นทองแดง น ามากัดกรดให้เป็นร่องลึกซึ่งรอยที่วาด
เขียนให้เกิดเป็นรูปลักษณะต่าง ๆ จะถูกกัดเซาะเข้าไปในพ้ืนผิวโลหะโดยปฏิกิริยาทางเคมีเมื่อน า
แม่พิมพ์ไปแช่ในอ่างกรด ในการพิมพ์ต้องอุดหมึกลงไปในร่องลึกและใช้แท่นพิมพ์ที่มีแรงกดสูงเพ่ืออัด
กระดาษลงไปในร่องและดูดซึมหมึกขึ้นมาให้ได้รูปผลงานตามที่ได้ใช้เทคนิคท าไว้  
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ขั้นตอนในการท าศิลปนิพนธ์ 
 
1. รูปแบบของงาน 

1.1 สัญลักษณ์ (Symbol) 
 สัญลักษณ์คือ สิ่งที่ใช้แทนความหมายจากความคิดและความรู้สึกของศิลปินเพ่ือให้ผู้ชมเข้าใจ
ในสิ่งที่ศิลปินต้องการจะสื่อแม้ไม่ต้องพูดก็เข้าใจตรงกัน แม้คนละภาษา อาจจะเป็นรูปธรรมหรือ
นามธรรมก็ได้  สัญลักษณ์มีความส าคัญอย่างมากที่จะท าให้ผลงานที่สร้างสรรค์นั้นมีความสมบูรณ์และ
ผู้ชมสามารถเข้าใจได้ในทิศทางเดียวกัน ในทางปรัชญานิยามว่า ทุกสิ่งทุกอย่างในธรรมชาติสามารถ
แทนได้ด้วยสัญลักษณ์ 
 

 
 

ภาพที่ 26 : ภาพผีเสื้อ แทนสัญลักษณ์ของความอิสระเสรี ที่สามารถบินล่องลอยไปที่ใดก็ได้ เพราะ 
 ในขณะที่ข้าพเจ้าป่วยไม่สามารถออกไปวิ่งเล่นได้เป็นเวลาหลายเดือนนั้น ผีเสื้อเป็นมโน 
 ภาพที่ข้าพเจ้าต้องการจะโบยบินไปอย่างอิสระไร้ซึ่งความเจ็บปวด 
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ภาพที่ 27 : ภาพหนาม แทนสัญลักษณ์ของอุปสรรค สิ่งกีดขวางและเป็นสื่อแสดงความเจ็บปวดที่ 
 ข้าพเจ้าต้องการถ่ายทอดถึงหนามที่พันธะนาการร่างกายไว้ให้ตกอยู่ในความทุกข์ไม่ 
 สามารถหลุดพ้นได้  เส้นทางเดินในชีวิตนั้นมักมีขวากหนามเป็นอุปสรรคเสมอ 

 
 

 
 

ภาพที่ 28 : สภาวะไร้น้ าหนัก (Gravity) หรือสภาวะสุญญากาศเป็นสภาวะที่ไม่มีแรงดึงดูดทั้งของโลก 
 และวัตถุ อาจมีอากาศหรือไม่มีอากาศก็ได้ ข้าพเจ้าเลือกเอาสภาวะไร้น้ าหนักนี้มาอยู่ใน 
 มโนภาพเพราะ โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนั้นเกิดจากแรงกดทับและน้ าหนัก 
 ที่ถ่ายเทลงบนหมอนรองกระดูก ท าให้เกิดความเจ็บปวดและทุกข์ทรมาน สภาวะเดียวที่ 
 จะท าให้ไม่เกิดการกดทับคือ สภาวะไร้น้ าหนัก  การว่ายน้ าจึงเป็นกายภาพที่ดีที่สุดที่ใช้ 

 ในการรักษาโรคนี้ ข้าพเจ้าจึงจินตนาการถึงการล่องลอยไร้ซึ่งการกดทับและความ 
 เจ็บปวด 
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ภาพที่ 29 : เสาเป็นโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมที่มีไว้ค้ าและแบกรับน้ าหนักของอาคาร ข้าพเจ้า 
 เลือกใช้เสาในการแทนสัญลักษณ์ของส่วนค้ าจุนของร่างกายนั่นคือ กระดูกสันหลัง  
 หากเสานั้นช ารุดหรือแตกหัก ท้ายสุดแล้วอาคารนั้นก็ทรุดตัวในที่สุด กระดูกสันหลัง 
 นั้นเปรียบเสมือนเสาเอกท่ีค้ ายันร่างกายเอาไว้ หากขาดสิ่งนี้ไป ร่างกายก็ไม่สามารถ 
 เคลื่อนไหวได้ 
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1.2 ลักษณะทางทัศนธาตุ (Visual Elements)   
  ทัศนธาตุในทางทัศนศิลป์หมายถึง องค์ประกอบต่าง  ๆ ที่อยู่ ในงานศิลปะ เมื่อครบ
องค์ประกอบนั้นงานศิลปะจึงจะสมบูรณ์ 
 

  
 

 
 

ภาพที่ 30 : ภาพแสดงลักษณะของจุด  
 

1.2.1 จุด (Dot) จุดเป็นต้นก าเนิดของเส้น รูปร่าง รูปทรง สี และน้ าหนัก โดยในงานศิลปะ
ของข้าพเจ้าจะเน้นการใช้จุดสีขาวเป็นดวงดาวในบริเวณของพ้ืนที่ว่าง (space) เพ่ือให้
เกิดระยะใกล้ไกล นอกจากนี้จุดดวงดาวในงานศิลปะของข้าพเจ้านั้นต้องการสื่อถึง 
ความมืดนั้นย่อมมีเเสงสว่างที่ปลายทาง 
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ภาพที่ 31 : ภาพแสดงลักษณะของเส้น  
 

1.2.2 เส้น (Line) คือการน าจุดหลาย ๆ จุดมาเรียงต่อกันให้เกิดลายเส้น ข้าพเจ้าเน้นการใช้
เส้นในการสื่ออารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ การวาดเส้นผมที่พริ้วไหว หยักศกเป็นเส้นโค้งดู
มีความเคลื่อนไหว และยุ่งเหยิง สื่อถึงความรู้สึกที่ดูวุ่นวายทางความคิด ไม่มีความสงบ   
ใช้การสานเส้นในส่วนของลวดหนามเพ่ือให้ความรู้สึกที่ดูแข็งและรุนแรง การสานเส้น
ในส่วนของเสาหินที่วาดเส้นให้ดูมีลักษณะเป็นเส้นรอยแตกร้าวให้ความรู้สึกถึงความ
เปราะบางและใกล้จะพังทลาย 
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ภาพที่ 32 : ภาพแสดงลักษณะของรูปร่างและรูปทรง 
 

1.2.3 รูปร่างและรูปทรง (Shape - From) หมายถึง โครงสร้างทั้งหมดของวัตถุ ในตัวคนนั้น 
ข้าพเจ้าไม่ได้เน้นความงามแบบอุดมคติที่เหมือนจริง ความถูกต้องของสัดส่วนร่างกาย
และมวลกล้ามเนื้อ แต่เน้นที่อารมณ์ความรู้สึกภายในจิตใจมากกว่า เน้นการวาดใบหน้า
ที่ดูเรียบเฉยเย็นชา อิริยาบถการนั่งและนอนที่เกร็งไม่สบายตัวเหมือนอยู่ในภวังค์ความ
เจ็บปวด การวาดผีเสื้อที่ปีกกางออกอย่างชัดเจนจนเห็นรายละเอียดของลวดลายปีก
แสดงให้เห็นว่าก าลังเคลื่อนไหวและโบยบิน ลายเส้นของลวดหนามที่พันกันอย่างยุ่ง
เหยิง โครงสร้างของเสาหินที่มีการหักเปราะและพังทลาย 
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ภาพที่ 33 : ภาพแสดงลักษณะของน้ าหนัก 
 

1.2.4 น้ าหนักอ่อน-แก่  (Value) หมายถึงความอ่อนแก่ของน้ าหนักที่ปรากฏในงาน ช่วยให้
งานมีมวลและแสงเงาที่เด่นชัดมากขึ้น ข้าพเจ้าเน้นสีสว่างในตัวคนเพ่ือให้ผลักระยะ
จากพ้ืนหลังที่เข้มที่สุด ผมลอนนั้นใช้น้ าหนักสามน้ าหนักโดยไล่น้ าหนักอ่อนแก่เพ่ือให้มี
ความลึก ในส่วนที่ต้องการใช้เส้นเพ่ือแสดงอารมณ์นั้นข้าพเจ้าจะไม่ใส่น้ าหนักเพ่ิมใน
บริเวณนั้น เพ่ือต้องการให้เส้นนั้นท างานมากที่สุด  พ้ืนที่ที่เข้มที่สุดในตัวงานจะเป็น
บริเวณระยะหลัง (Background) เป็นท้องฟ้ายามค่ าคืนที่ตัดกับสีขาวสว่างของดวงดาว 
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ภาพที่ 34 : ภาพแสดงลักษณะของสี 
 

1.2.5 สี (Color) หมายถึงแสงที่ปรากฏต่อสายตา สีที่แตกต่างกันสร้างบรรยากาศ  ความรู้สึก
และอารมณ์ที่แตกต่างกันของผู้ชม  ข้าพเจ้าเลือกการใช้สีเอกรงค์ (Monochrome) 
หมายถึงผลงานที่เป็นสีโทนเดียวกันทั้งภาพ ใช้โทนสีด าแกมน้ าเงินเพ่ือต้องการสร้าง
บรรยากาศให้ดูเข้มขรึม มืดครึ้มแสดงอารมณ์ทางความรู้สึกที่ลึกลับ เลือกใช้สีแทรก
เฉพาะบางสีในจุดที่ต้องการสื่อความรู้สึก หนามสีแดงแทนเลือด ความรุนแรง 
ความรู้สึกท่ีเจ็บปวด ผีเสื้อสีเหลืองแทนสัญลักษณ์สากลของความเจ็บป่วย สีฟ้าบริเวณ
ท้องฟ้าบางส่วนแทนความรู้สึกถึงอิสระภาพที่สามารถโบยบิน และสีม่วงแทรกใน
บรรยากาศในงานเพ่ือแสดงความรู้สึกถึงความเศร้า แต่ยังมีความหวัง เพราะตามหลัก
จิตวิทยานั้นสีม่วงมีความหมายถึงความทุกข์ ความเศร้า ความเจ็บปวด แต่ใน
ขณะเดียวกันสีม่วงเป็นสีที่ปลอบโยนและช่วยลดความเครียดได้ 
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ภาพที่ 35 : ภาพแสดงลักษณะของพ้ืนผิว 
 

1.2.6 พ้ืนผิว (Texture) หมายถึงผิวนอกของวัตถุต่างๆในงานที่ปรากฏให้เห็น ข้าพเจ้าเน้น
การเขียนไขบริเวณตัวคนที่แน่น ท าให้ได้พ้ืนผิวคนที่เนียนเรียบและสว่าง พ้ืนกระเบื้อง
และเสาหินนั้นเน้นการใช้เส้นสานตัดกันอย่างรุนแรงให้เกิดพ้ืนผิวที่ดูเหมือนรอย
แตกร้าวและผุพัง  บริเวณระยะหลัง (Background) ทั้งภาพนั้นใช้พ้ืนผิวที่มีลักษณะ
ลวดลายคล้ายหินอ่อนเป็นผนังของห้อง ส่วนท้องฟ้าเลือกการท าพ้ืนผิวด้วยอะคริลิค
เพ่ือให้เกิดคราบลายน้ าคล้ายก้อนเมฆ หมอกและบรรยากาศท่ีดูมีความเคลื่อนไหว 
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ภาพที่ 36 : ภาพแสดงลักษณะของพ้ืนที่ว่าง 
 

1.2.7 พ้ืนที่ว่าง (Space) หมายถึง พ้ืนที่บริเวณว่างโดยรอบของวัตถุ โดยข้าพเจ้าก าหนด
กรอบพ้ืนที่ว่าง (Space Frame) เป็นรูปร่างอิสระ เน้นใช้บริเวณระยะหลังของภาพ 
เช่น พ้ืนผนังที่เป็นลวดลายหินอ่อน บรรยากาศท้องฟ้าบางส่วนที่มืดมิดจนไม่มีดวงดาว
เพ่ือสร้างให้เกิดความลึกของภาพ 
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2. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน 
2.1  ขั้นตอนการค้นคว้าหาข้อมูล 
2.2  ขั้นตอนการประมวลความคิด 

จากการรวบรวมแนวความคิด แรงบันดาลใจ และศึกษาแหล่งข้อมูลในเบื้องต้นแล้วนั้น  
ข้าพเจ้าเริ่มการสร้างภาพร่างซึ่งใช้ตนเองเป็นสื่อแทนมนุษย์ในงานศิลปะ โดยการคิด
ท่าทางและการจัดองค์ประกอบที่สามารถสื่อถึงความรู้สึก แล้วใช้การถ่ายภาพเป็นการ
บันทึก แล้วเข้าสู่การวาดภาพร่างโดยเน้นการใช้เส้น ลดทอนความเหมือนจริงของสรีระ 
และมวลกล้ามเนื้อ เน้นการวาดตามความรู้สึกและอารมณ์ที่ต้องการสื่อ จัดวาง
องค์ประกอบงานด้วยสัญลักษณ์ต่าง ๆ แล้วใช้สีน้ าในการระบายสีชั้นบรรยากาศของระยะ
หลัง (Background) จากนั้นกลับมาตัดเส้นคนให้เกิดความคมชัด 
 
 

2.3  ขั้นตอนเตรียมวัสดุ - อุปกรณ์ 
2.3.1     เพลททองแดง (Copper Plate) 
2.3.2 หมึกพิมพ์  
2.3.3 กระดาษ Fabrainno 
2.3.4 กระดาษดราฟ 
2.3.5 กระดาษลอกลาย 
2.3.6 กระดาษบรู้ฟสีน้ าตาล 
2.3.7 กระดาษทรายละเอียด 
2.3.8 แผ่นพลาสติกใส 
2.3.9 เทปสีน้ าตาล 
2.3.10 สีอะคริลิค (Acrylic color) 
2.3.11 วานิช 
2.3.12 ดินสอไข (Mitsubishi Dematograph 7600) 
2.3.13 น้ ามันสน (Turpentine oil) 
2.3.14 ทินเนอร์ (Thinner) 
2.3.15 ปากกาปลายเหล็กแหลม (Niddle) 
2.3.16 คัตเตอร์ 
2.3.17 กรรไกร 
2.3.18 พู่กันหลายขนาด 
2.3.19 ปากกากันน้ า (Edding) 
2.3.20 สีสเปรย์ด าด้าน 
2.3.21 บ่อส าหรับกัดกรด 
2.3.22 แปรงปัดฝุ่นผงวานิช 
2.3.23 เตาแก๊ส 
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2.3.24 ตู้โรยผงวานิช (Resin dust box) 
2.3.25 ผง (Asphaltum) 
2.3.26 เกรียงผสมสี 
2.3.27 ยางปาดหมึก 
2.3.28 เศษผ้าขาว 
2.3.29 อ่างภาชนะเพ่ือท าชื้นกระดาษ 
2.3.30 ครีมล้างมือ 
2.3.31 เกลือ (Salt) 
2.3.32 น้ าส้มสายชู (Vinegar) 
2.3.33 ซีอ้ิวด า (Black soy sauce) 
2.3.34 น้ ายาล้างจาน 
2.3.35 ไดร์ทเป่าเพลท 
2.3.36 ลูกกลิ้งขนาดต่าง ๆ 
2.3.37 เบนซินขาว 
2.3.38 ก้านส าลี 
2.3.39 แท่นพิมพ์ิ 
2.3.40 กระดานขึงงาน 
2.3.41 กระดาษกาวน้ า 
2.3.42 กระบอกฉีดน้ า 
2.3.43 ก้อนกรดไฮโดรคลอริค (Hydrocholoric) 

 
2.4 ขั้นตอนการแสดงออกด้วยเทคนิควิธีการ 

ข้าพเจ้าได้เลือกการสร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิค ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก (Etching) ซึ่งเป็น
สัญลักษณ์ของการประทับลงไปอย่างไม่แปรเปลี่ยน เปรียบเสมือนรอยประทับของอารมณ์
ความเจ็บปวดของข้าพเจ้า 

 
 2.4.1  ขั้นตอนการสร้างภาพร่าง จากการรวบรวมแนวความคิด แรงบันดาลใจ และการ

ค้นคว้าหาข้อมูลมาสู่กระบวนการสร้างภาพร่างโดยถ่ายภาพ Portrait และ Figure 
ตนเองแล้ววาดลายเส้นที่ลดทอนความงามแบบอุดมคติที่เหมือนจริงเหลือ การวาดที่
ต้องการสื่อถึงอารมณ์ความรู้สึกจากภายใน สร้างแสงเงา แล้วระบายสีบรรยากาศทั่ว
ทั้งงานให้สมบูรณ ์

 
 2.4.2 ขั้นตอนการขยายแบบร่าง เมื่อได้ภาพร่างที่สมบูรณ์แล้ว น าไปถ่ายเอกสารให้เป็น

ภาพที่กลับด้านแล้วจึงน าไปขยายให้ได้ขนาดเท่ากับ เพลททองแดงที่จะใช้เป็น
แม่พิมพ์เพ่ือสร้างสรรค์ผลงาน 
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 2.4.3 ขั้นตอนการท าความสะอาดแม่พิมพ์  เมื่อได้เพลททองแดงมาแล้วนั้นข้าพเจ้าเริ่มการ
ท าความสะอาดเพลทโดยการใช้กระดาษทรายเบอร์ละเอียดในการขัดหน้าเพลท
เพ่ือให้หน้าเพลทนั้นเรียบเนียนและเป็นการขัดเขม่าสิ่งสกปรก  ต่าง ๆ ออกไป เมื่อ
เพลททองแดงเรียบเนียนแล้วจึงท าความสะอาดหน้าเพลทด้วย เกลือ น้ าส้มสายชู / 
ซีอ้ิวด า และน้ ายาล้างจานตามล าดับ จากนั้นน าเพลทไปเป่าด้วยไดร์ทความร้อนให้
เพลทแห้งสนิท 

 
 2.4.4 ขั้นตอนการสร้างฉนวนกันกรด น าวานิชมาเทใส่ขวดโหลที่สะอาด จากนั้นเท

น้ ามันสนใส่ในปริมาณที่เหมาะสม ใช้พู่กันหรือแปรงที่สะอาดในการคนให้ส่วนผสม
เข้ากันจนวานิชมีลักษณะเป็นน้ าเหลว  จากนั้นน าเพลทมาวางไว้บนโต๊ะ รองด้วย
กระดาษบรูฟสีน้ าตาล น าถ้วยหรือภาชนะขนาดเล็กที่มีขนาดความสูงเท่า ๆ กัน 4 
ชิ้นมารองด้านใต้ของมุมเพลททั้ง 4 ด้าน  น าแปรงผสมกับวานิชที่ผสมเตรียมไว้แล้ว
นั้นมาทาเพลทโดยน าแปรงที่อุ้มวานิชทาบนเพลทไปในทางเดียวกันจนหมดทั้งเพลท 
หากเกิดฟองอากาศควรรอให้เพลทนั้นแห้งสนิททั้งเพลทแล้วค่อยเอาพู่กันขนาดเล็ก
จุ่มด้วยวานิชที่ผสมไว้นั้นแต้มทับอีกรอบเพ่ือให้ เพลทนั้นมีความเรียบเสมอกัน 
จากนั้นปล่อยทิ้งไว้ให้แห้ง 

 

 
 

ภาพที่ 37 : การเคลือบเพลทด้วยวานิชที่ผสมด้วยน้ ามันสนแล้ว 
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 2.4.5 วิธีการถอดลายเส้นลงบนแม่พิมพ์  เมื่อเพลทแห้งสนิทแล้ว โรยแป้งเล็กน้อยแล้วลูบ
ให้ทั่วทั้งเพลท น าภาพร่างที่ขยายแล้วนั้นมาทาบในต าแหน่งที่ต้องการแล้วน าเทปติด
เพ่ือให้กระดาษร่างนั้นไม่ขยับเขยื้อน จากนั้นใช้ปากกาหัวแหลมเขียนทาบตามเส้น
โครงที่ต้องการ 

 
 2.4.6 ขั้นตอนการเขียนแม่พิมพ์ ใช้เหล็กปลายแหลม (Needle) หรือคัตเตอร์ในการสร้าง

ลายเส้นหรือพ้ืนผิวตามต้องการ ข้าพเจ้าเน้นการใช้ลายเส้นที่ละเอียด การสานเส้น
เพ่ือเป็นตัวแทนสื่อถึงอารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ 

 

  
 

ภาพที่ 38 : การเขียนลายเส้นโดยใช้เหล็กปลายแหลม (Needle) 
 

 2.4.7 ขั้นตอนการผสมบ่อกัดกรดส าหรับแม่พิมพ์ทองแดง เตรียมอ่างภาชนะขนาดใหญ่ใน
การแช่น้ ากรด เตรียมก้อนกรดไฮโดรคลอริค (Hydrocholoric) จากนั้นเทน้ า
ปริมาณ 30 ลิตรต่อก้อนกรด 2 ถุง แล้วปล่อยทิ้งไว้ให้กรดละลายจนหมด 

 
 2.4.8 ขั้นตอนการกัดกรดแม่พิมพ์ เมื่อใช้ปากกาปลายเหล็กแหลม (Needle) สร้างลายเส้น

เสร็จเรียบร้อยแล้ว น าเพลทคว่ าลงแล้วโรยแป้งเล็กน้อยแล้วลูบให้ทั่วเพลทด้านหลัง 
ก่อนปิดด้วยเทปสีน้ าตาล การโรยแป้งนั้นจะช่วยให้เมื่อดึงเทปสีน้ าตาลออกจาก
เพลทนั้นมีความง่ายดายมากขึ้น ติดเทปสีน้ าตาลหลังเพลททองแดงให้หมดเพ่ือ
ป้องกันกรดแทรกซึมเข้าไปกัดเนื้อเพลท จากนั้นน าแบบร่างนั้นเทียบกับตาราง
น้ าหนักเส้นว่า การกัดเส้นแต่ละน้ าหนักควรกัดกี่นาที การกัดน้ าหนักเส้นนั้นมีตั้งแต่ 
0.3 วินาที - 3 ชั่วโมง เมื่อวางแผนเรียบร้อยแล้วเตรียมใส่ถุงมือกันน้ ากรด น าเพลท
ใส่ลงในน้ ากรด จับเวลากัดกรด เมื่อครบเวลาแล้วยกเพลทขึ้นมาวางบนอ่างล้าง
เพลท ล้างด้วยน้ าเปล่า ท าความสะอาดเพลทด้วย เกลือ น้ าส้มสายชู ใช้มือวนให้ทั่ว
ทั้งเพลทจนสังเกตเห็นว่าเพลทนั้นเปลี่ยนเป็นสีใสมากขึ้น จากนั้นล้างด้วยน้ าเปล่า
ตามด้วยน้ ายาล้างจานล้างให้สะอาด น าเพลทไปเป่าด้วยไดร์ทให้แห้ง  จากนั้นเขียน
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เส้นน้ าหนักต่อไปแล้วน ามากัดกรด ท ากระบวนการซ้ าเช่นนี้ไปเรื่อย  ๆ จนครบ
น้ าหนักเส้นที่ต้องการ 

 

 
 

ภาพที่ 39 : แผ่นตารางน้ าหนักเส้นของการกัดกรด 
 

 2.4.9 ขั้นตอนการกัดพ้ืนผิว (Texture) หลังจากกัดน้ าหนักเส้นในขั้นตอนที่ผ่านมา
เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการกัดน้ าหนักของพ้ืนผิว เตรียมใส่ถุงมือ น า
น้ ามันสน ทินเนอร์และผ้าขาวให้พร้อม จากนั้นน าน้ ามันสนมาเทบนเพลท ใช้ผ้าขาว
เช็ดท าความสะอาดให้ทั่ว เมื่อเช็ดคราบวานิชหมดแล้ว น าทินเนอร์เทลงเพลทแล้ว
เช็ดด้วยผ้าขาวอีกครั้ง จากนั้นน าเพลททองแดงไปวางบนอ่างล้างเพลทแล้วท าความ
สะอาด เป่าด้วยไดร์ทให้แห้ง เตรียมพู่กันหลายขนาดน ามาจุ่มวานิชที่ผสมน้ ามันสน
ไว้แล้วนั้นมาทาเพลท โดยทาบริเวณตัววัตถุทั้งหมดที่ไม่ต้องการให้มีการโดนน้ ากรด
ให้เหลือไว้เพียงพ้ืนที่ว่างที่ต้องการสร้างพ้ืนผิว จากนั้นรอให้วานิชแห้ง เตรียมการท า
เทคนิคต่อไป  

 
  การสร้างพื้นผิวในเทคนิค (Etching) นั้นมีหลายเทคนิคด้วยกัน เช่น การใช้
ทินเนอร์ผสมวานิช การใช้น้ ามันสนผสมวานิช การใช้น้ าผสมวานิช น ามาทาเพลท
แล้วน าไปกัดกรด การเลือกเทคนิคแต่ละวิธีนั้นจะให้พ้ืนผิวที่แตกต่างกัน  ข้าพเจ้า
เลือกการใช้สีอะคริลิคผสมกับน้ าในการท าเทคนิค จากนั้นน าพู่กันมาทาบนเพลทใน
บริเวณที่ต้องการ อะคริลิคที่ผสมน้ าจะเกิดการละลายและสร้างคราบคล้าย ๆ สีน้ า 
เหมาะแก่การสร้างพ้ืนผิวของท้องฟ้า น้ าทะเล ที่ต้องการพ้ืนผิวที่มีความเคลื่อนไหว 
จากนั้นรอให้สีอะคริลิคบนเพลทแห้ง น าไปกัดกรดเป็นเวลา 3  นาที ในส่วนของ
พ้ืนผิวท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวนั้น ข้าพเจ้าเลือกใช้การปิดฉนวนกันน้ ากรดด้วย 
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ปากกากันน้ าในการแต้มจุดเล็ก ๆ ให้เต็มพ้ืนที่ที่ต้องการ เมื่อเสร็จแล้วน าสเปร์ยสีด า
ด้านมาพ่นลงบนเพลท  เทคนิคการใช้สเปรย์ในการสร้างพ้ืนผิวนั้นจะได้พ้ืนผิวที่เป็น
ชั้นบรรยากาศที่มีความละมุนคล้ายหมอกเหมาะใช้สร้างบรรยากาศของพ้ืนที่ว่าง 
(Space) โดยข้าพเจ้าจะพ่นสเปร์ยบาง ๆ ในการไล่น้ าหนัก บริเวณที่ไม่ต้องการให้
พ้ืนผิวเข้มจะพ่นหนา ส่วนบริเวณที่ต้องการให้พ้ืนผิวสีเข้มจะพ่นบาง ๆ เพ่ือให้
น้ ากรดกัดได้เต็มที่ เมื่อสเปร์ยแห้งแล้ว น าเพลทไปแช่อ่างน้ ากรดพร้อมจับเวลา 30 
นาที จากนั้นน าเพลทยกมาวางไว้บนอ่างล้างเพลท ท าความสะอาดเพลทให้สะอาด 
แล้วเป่าไดร์ทให้แห้ง 
 

 
 

ภาพที่ 40 : การแต้มจุดด้วยปากกากันน้ าในงานเพื่อให้เกิดพ้ืนผิวของดวงดาว 
 

 
 

ภาพที่ 41 : การใช้สีอะครีลิคผสมน้ าเพ่ือสร้างพ้ืนผิวของท้องฟ้า 
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 2.4.10 ขั้นตอนการพิมพ์ครั้งที่ 1 เมื่อกัดกรดพ้ืนผิวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เตรียมใส่ถุงมือ น า
น้ ามันสนเทบนเพลท เช็ดวานิชให้ออกด้วยผ้าขาว เมื่อเพลทสะอาดในระดับหนึ่งแล้ว
จึงเททินเนอร์เพ่ือล้างรอยปากกากันน้ า สีอะคริลิคและสเปร์ยสีด าด้าน เช็ดด้วยผ้า
ขาวให้สะอาดจนสิ่งสกปรกออกจากเพลทและร่องเพลททั้งหมด น าเพลทไปล้างท า
ความสะอาด เป่าด้วยไดร์ทให้แห้ง จากนั้นเตรียมหมึกพิมพ์สีด า ยางปาดหมึก 
กระดาษบรูฟสีน้ าตาล กระดาษลอกลาย กระดาษขาว 100 ปอนด์แผ่นเรียบ เทปสี
น้ าตาล และเตรียมแท่นพิมพ์ 

 
 เริ่มกระบวนการพิมพ์ครั้งที่ 1  การพิมพ์ครั้งแรกนี้เป็นการพิมพ์เพ่ือท าให้เราทราบว่า การ
กัดน้ าหนักเส้น และการกัดน้ าหนักพ้ืนผิวในขั้นตอนที่ผ่านมานั้นได้ค่าน้ าหนักประมาณไหน น้ าหนักใด
เพียงพอแล้ว น้ าหนักใดควรเพิ่ม เพ่ือให้พร้อมในการสร้างน้ าหนักแสงเงาในขั้นตอนต่อไป เริ่มจาก 

2.4.10.1 น าเทปสีน้ าตาลทับบนแท่นอุดหมึกและหลังเพลททองแดง เพ่ือให้เพลทท
องแดงนั้นติดกับแท่นไม่ขยับเขยื้อน 

2.4.10.2 น ายางปาดหมึกปาดหมึกพิมพ์ลงให้ทั่วเพลท จากนั้นใช้นิ้วมืออุดเพ่ือให้
หมึกนั้นติดในร่องเพลททั้งหมด   

2.4.10.3 น ากระดาษบรูฟสีน้ าตาลมาทาบบนเพลทแล้วใช้ลูกกลิ้งกลิ้งให้ทั่วเพลท 
เพ่ือให้กระดาษ บรูฟสีน้ าตาลนั้นซับหมึกส่วนเกินออกไปจากเพลท 

2.4.10.4 ใช้กระดาษลอกลายในการซับหมึกออกจากเพลท เมื่อแน่ใจว่า หมึกพิมพ์
ส่วนเกินนั้นซับออกไปหมดแล้วจึง ใช้ฝ่ามือทาบบนกระดาษลอกลายแล้ว
วนให้ทั่วเพลท หากวนแล้วลื่นมือนั่นหมายความว่า หมึกส่วนเกินนั้นซับ
ออกไปจนหมดแล้ว 

2.4.10.5 ท าความสะอาดมือด้วยครีมล้างมือ จากนั้นน ากระดาษ 100 ปอนด์แผ่น
เรียบวางในอ่างภาชนะท าชื้นกระดาษ น ากระดาษที่ชื้นมาวางบนโต๊ะ
สะอาดแล้วซับน้ าด้วยกระดาษบรูฟสีน้ าตาล จากนั้นเตรียมแท่นพิมพ์ให้
พร้อม 

2.4.10.6 วางเพลทบนแท่พิมพ์ น ากระดาษ 100 ปอนด์แผ่นเรียบที่ท าชื้นแล้วซับน้ า
เรียบร้อยแล้วนั้นวางบนเพลท จากนั้นน ากระดาษบรูฟสีน้ าตาลวางทับ     
2 - 3 แผ่น ปิดทับด้วยผ้าสักหลาด แล้วหมุนแท่นพิมพ์ เป็นอันเสร็จ
กระบวนการพิมพ์ทดลองครั้งที่ 1 
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ภาพที่ 42 : การล้างเพลทด้วยน้ ามันสนและทินเนอร์ 
 

  
 

 
 

ภาพที่ 43 : การท าความสะอาดเพลท 
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ภาพที่ 44 : ผลการพิมพ์ครั้งที่ 1 
 

 2.4.11 ขั้นตอนการท าเทคนิค Aquatint หมายถึงกระบวนการสร้างน้ าหนัก แสงเงาที่
มากกว่าเส้น  น้ าหนักท่ีได้จะมีความเรียบเนียนเสมอกัน 

2.4.11.1 หลังจากเสร็จสิ้นการพิมพ์ครั้งที่ 1 แล้ว น าเพลทวางบนโต๊ะ ดึงเทปสี
น้ าตาลด้านหลังเพราออกให้หมด  ท าความสะอาดเพลททั้งด้านหน้าและ
ด้านหลังเพลทให้เรียบร้อย  ข้อควรระวังก่อนการท าขั้นตอนต่อไปคือ ห้ามให้มือ
นั้นสัมผัสหน้า เพลท เพราะความมันจากนิ้วมือนั้นอาจท าให้การโรยผง 
Asphaltum บนเพลทนั้นไม่เรียบเนียนได้ หลังจากล้างเพลทและเป่าไดร์ทให้
แห้งแล้ว น ากระดาษบรูฟสีน้ าตาลห่อเพลทให้มิดชิดเพ่ือกันฝุ่นละอองและความ
มันจากฝ่ามือสัมผัสโดนหน้าเพลท 

2.4.11.2 เปิดเครื่องสูบปั๊มลมให้ท างาน ใส่หน้ากากหรือผ้าปิดปาก เปิดฝาตู้โรยผง 
น าไม้กวาดกวาดและเคาะภายในตู้เพ่ือให้ละอองผง Asphaltum กระจาย
ลอยตัวทั่วภายในตู้ 

2.4.11.3 เมื่อเสียงเครื่องสูบปั๊มลมดับลง ให้ท าการเปิดวาล์วลูกสูบ ลมจากเครื่องจะ
ถูกสูบเข้าไปในตู้โรยผง เมื่อเข็มลดลงแล้วชี้ไปที่เลข 0 นั้นให้ปิดวาล์วทันที 

2.4.11.4 เปิดตะแกรงวางเพลทของตู้โรยผง วางเพลทอย่างระวังมือบนตะแกรง ปิด
ตะแกรงจากนั้นจับเวลา 8 - 10 นาที  

2.4.11.5 ปิดหน้าต่างอย่างมิดชิดเพ่ือให้แน่ใจว่าภายในห้องนั้นไม่มีลม เปิดตู้แล้ว  
ค่อย ๆ ยกเพลทออกมาวางบนตะแกรงส าหรับย่างเพลท ก้มมองเพลทในระยะ
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สายตา หากผง Asphaltum อยู่บนเพลทในปริมาณที่เท่ากันทั่วทั้งเพลท ถือว่า
การโรยผงส าเร็จ 

2.4.11.6 เปิดถังแก๊ส แล้วจุดไฟที่เตาแก๊ส  เริ่มท าการย่างเพลทโดยการลนไฟให้ทั่ว
ทั้งเพลทก่อน แล้วจึงเริ่มการลนไฟแต่ละจุด มองเพลทในระดับสายตา บริเวณที่
ลนไฟนั้นความร้อนจะละลายผงยาง สังเกตดูว่าหากเพลทมีสีสว่างขึ้นแปลว่าผง
ยางละลายแล้ว ค่อย ๆ ลนไฟให้ทั่วทั้งเพลทจนแน่ใจแล้วว่า ผงยางนั้นละลายติด
เพลทจนหมดเรียบร้อย จากนั้นทิ้งไว้จนเพลทหายร้อน เสร็จสิ้นการโรยผงยาง 

 

 
 

ภาพที่ 45 : การใช้ความร้อนในการละลายผงยาง 
 

2.4.12 ขั้นตอนการเขียนน้ าหนักด้วยดินสอไข เตรียมดินสอไขสีขาว กระดาษบรูฟสี
น้ าตาลเพ่ือรองมือบนเพลทและแปรงปัดฝุ่น 

2.4.12.1 เตรียมการวางแผนการกัดกรดแต่ละน้ าหนักให้พร้อมโดยการดูจาก ภาพผล
การพิมพ์ครั้งที่ 1 และแผ่นตารางค่าน้ าหนัก การเขียนไขนั้นเป็นการสร้าง
น้ าหนักบนเพลท บริเวณที่เขียนไขจนทึบคือ ส่วนที่ต้องการความสว่างมาก 
น้ ากรดจะกัดได้น้อย ส่วนบริเวณที่เขียนไขน้อย น้ ากรดจะท าการกัดได้ดี 
ท าให้ได้ค่าน้ าหนักท่ีมืดกว่า 

2.4.12.2 ใช้กบเหลาเหลาดินสอไขให้คม จากนั้นค่อย ๆ ระบายน้ าหนักอย่างเบามือ 
รองมือด้วยกระดาษบรูฟสีน้ าตาล ระมัดระวังอย่าให้มีอะไรสัมผัสหรือเสียด
สีหน้าเพลท เพราะเมื่อได้ผ่านขั้นตอนการโรยผงยางแล้วนั้น หน้าเพลทจะ
บอบบางมาก การสัมผัสหรือเสียดสีแรง ๆ นั้นจะท าให้ผงยางนั้นหลุดได้ 

2.4.12.3 ใช้พู่กันหลายขนาดจุ่มลงในวานิชที่ผสมน้ ามันสนไว้แล้วทาบริเวณวัตถุหรือ
พ้ืนที่บนเพลทที่ไม่ต้องการให้น้ าหนักเข้มไปมากกว่านี้แล้ว รอให้วานิชแห้ง  
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น ากระดาษบรูฟวางบนโต๊ะ คว่ าเพลทอย่างเบามือแล้วโรยแป้ง ติดด้วยเทป
สีน้ าตาล  

2.4.12.4 จากนั้นใส่ถุงมือ น าเพลทไปแช่ในบ่อกัดกรด จับเวลา เมื่อครบเวลาแล้ว น า
เพลทวางบนอ่างล้างเพลท ล้างด้วยน้ าเปล่า แล้วท าความสะอาดด้วย น้ ายา
ล้างจาน จากนั้นน าเพลทไปเป่าด้วยไดร์ทให้แห้ง 

2.4.12.5 เขียนไขในน้ าหนักต่อไปเรื่อย ๆ เมื่อได้น้ าหนักที่ต้องการแล้วให้ปิดทับด้วย
วานิช จากนั้นน าไปกัดกรด ท าความสะอาดเพลทแล้วกลับมาเขียนไข
น้ าหนักต่อไป ท าซ้ าไปเรื่อย ๆ จนเสร็จสิ้นกระบวนการ 

 

 
 

ภาพที่ 46 : ขั้นตอนการเริ่มเขียนดินสอไข โดยดูค่าน้ าหนักจากผลการพิมพ์ครั้งที่ 1 
 

 
 

ภาพที่ 47 : การเขียนดินสอไขในบริเวณของตัวคน 
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ภาพที่ 48 : การเขียนดินสอไขและการก้ันบริเวณที่ไม่ต้องการให้เกิดการกัดกรดด้วยการทาวานิช 
 

2.4.13 ขั้นตอนการตะไบขอบเพลท หลังจากกัดกรดจนเสร็จสิ้นในขั้นตอนที่แล้ว 
2.4.13.1 เตรียมน้ ามันสน ทินเนอร์ ผ้าขาวและถุงมือ เริ่มดึงเทปสีน้ าตาลด้านหลัง

เพลทออกให้หมด  ท าความสะอาดเพลทให้สะอาดทั้งด้านหน้าและ
ด้านหลัง จากนั้นวางเพลทบนอ่างล้างเพลท เทเกลือ น้ าส้มสายชู ซีอ้ิว 
น้ ายาล้างจาน ตามล าดับ น าเพลทไปเป่าไดร์ทให้แห้ง 

2.4.13.2 เตรียมที่ตะไบเพลท แปรงปัดผงฝุ่น กระดาษทรายเบอร์ละเอียด ถุงมือและ
ผ้าปิดปาก  

2.4.13.3 เริ่มท าการตะไบเพลท โดยท ามุมเฉียง 45 องศากับขอบเพลทแล้วเริ่มตะไบ
เพลท ระมัดระวังอย่าให้ตะไบเข้ามาในงาน ท าการตะไบเพลทให้ครบทั้ง   
4 ด้าน 

2.4.13.4 น ากระดาษทรายขัดขอบเพลทที่ตะไบแล้วทุกด้านเพื่อป้องกันขอบที่คมและ
เกิดการบาดมือในการอุดหมึกในขั้นตอนต่อไป  

2.4.13.5 น าเพลทไปล้างท าความสะอาด 
 

 
 

ภาพที่ 49 : การตะไบขอบเพลท 
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 2.4.14 ขั้นตอนการพิมพ์งาน 
2.4.14.1 ขั้นตอนการผสมสี 

เตรียมอุปกรณ์ดังต่อไปนี้  หมึกพิมพ์ Etching สีด า , หมึกพิมพ์ Etching สีน้ า
เงิน , หมึกพิมพ์ Woodcut สี Bronze Blue , เกรียง , ตะแกรงกรองหมึก , ถุง
มือ , กระปุกใส่สีต่าง ๆ 
2.4.14.1.1 ข้าพเจ้าเลือกใช้สี Monotone ในงาน เน้นโทนสีด าแกมน้ าเงินจึง

เลือกใช้หมึก Etching สีด าอัตรา 2 ส่วนต่อหมึก Etching สีน้ าเงิน 1 ส่วน 
ตามด้วยหมึก Woodcut 1 / 2 ส่วน  

2.4.14.1.2 ใช้เกียงผสมหมึกทุกสีให้เข้ากันจนเป็นสีเดียวกัน 
2.4.14.1.3 ปาดหมึกใส่ตะแกรงกรองหมึก จากนั้นกรองให้ได้หมึกที่ต้องการ 

แล้วน ามาใส่กระปุกเพ่ือเตรียมพิมพ์ 
 

2.4.14.2 ขั้นตอนการอุดหมึก 
เตรียมอุปกรณ์ดังต่อไปนี้  เทปสีน้ าตาล , หมึกที่ผสมไว้แล้ว , ยางปาดหมึก , 
ลูกกลิ้ง , กระดาษบรูฟสีน้ าตาล , กระดาษลอกลาย ในงานศิลปะของข้าพเจ้านั้น
ใช้สี Monotone ทั้งภาพ มีบางส่วนที่มีการใช้สีเพื่อแทนสื่อสัญลักษณ์ต่าง ๆ สีที่
ใช้แทรกในงานได้แก่ สีม่วง สีฟ้า สีแดง สีเหลือง ข้าพเจ้าใช้เกรียงตักหมึกสี   
ต่าง ๆ แล้วใส่ในกระปุกเตรียมไว้ 
2.4.14.2.1 ติดเทปสีน้ าตาลบนแท่นอุดหมึกและด้านหลังเพลท เพ่ือป้องกัน

ไม่ใหเ้พลทขยับเขยื้อน แล้ววางเพลททับ 
2.4.14.2.2 ใช้ยางปาดหมึกควักหมึกจากกระปุกที่เตรียมไว้ มาปาดให้ทั่วทั้ง

เพลท จากนั้นใช้นิ้วมืออุดให้ทั่วทั้งเพลท 
2.4.14.2.3 วางกระดาษบรูฟสีน้ าตาลทับ น าลูกกลิ้งมากลิ้งให้ทั่วทั้งเพลทเพ่ือ

ซับหมึก ท าข้ันตอนนี้ซ้ าสามรอบ 
2.4.14.2.4 ใช้กระดาษลอกลายค่อย ๆ ซับหมึกจากภายในตัวงานออกมานอก

ตัวงาน เมื่อแน่ใจแล้วว่าหมึกส่วนเกินนั้นออกไปหมดแล้วน าฝ่ามือทาบบน
กระดาษลอกลาย แล้ววนเป็นวงกลมให้ทั่วทั้งงาน  

2.4.14.2.5 ใช้ก้านส าลีตักหมึกสีอ่ืน ๆ ทีละสีแล้วค่อย ๆ แต้มส่วนที่ต้องการ
ให้มีสีบนงาน  

2.4.14.2.6 ใช้กระดาษบรูฟซับ 3 ครั้งในขั้นตอนนี้จะไม่มีการใช้ฝ่ามือวน แต่
จะค่อย ๆ ใช้กระดาษลอกลายซับจนสีส่วนเกินออกจนหมด 
 

2.4.14.3 ขั้นตอนการพิมพ์งาน 
เตรียมอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ ครีมล้างมือ , อ่างภาชนะท าชื้นกระดาษ , กระดาษบ
รู้ฟ , กระดาษ Fabrainno , ถุงมือ , น้ ามันเบนซินขาว , ผ้าขาว , แท่นพิมพ์ ,
กระดานขึงกระดาษ , เทปกาวน้ า , กระบอกฉีดน้ า 
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2.4.14.3.1 หลังจากอุดหมึกและซับหมึกเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น น าครีมล้างมือ
ล้างให้สะอาด น ากระดาษ Fabrainno วางในอ่างภาชนะท าชื้น 

2.4.14.3.2 ใส่ถุงมือ น าผ้าขาวชุบด้วยน้ ามันเบนซินขาวมารูดขอบเพลททั้ง    
4 ด้าน เพื่อท าความสะอาดให้หมึกส่วนเกินออก 

2.4.14.3.3 เทน้ ามันเบนซินขาวบนแท่นพิมพ์ เพื่อให้แท่นพิมพ์สะอาดก่อนจะ
พิมพ์งาน 

2.4.14.3.4 ถอดถุงมือออก น ากระดาษข้ึนจากอ่างภาชนะแล้ววางบนโต๊ะ
สะอาด ค่อย ๆ ซับน้ าออกด้วยกระดาษบรูฟสีน้ าตาล จากนั้นม้วนกระดาษ
โดยน าด้านที่จะพิมพ์งานอยู่ด้านที่ม้วนออก 

2.4.14.3.5 วางเพลททองแดงบนแม่พิมพ์ตามต าแหน่งที่ต้องการ น ากระดาษ
ท าชื้นที่ม้วนไว้มาวางทับบนแท่นแล้วค่อย ๆ คลี่ออกให้ทับบนเพลทตาม
ต าแหน่งที่ก าหนดไว้  

2.4.14.3.6 น ากระดาษบรูฟสีน้ าตาลวางทับ 2 - 3 แผ่น ตามด้วยผ้าสักหลาด  
2.4.14.3.7 หมุนแท่นพิมพ์จนสุด ม้วนผ้าสักหลาด หยิบกระดาษบรูฟออก 

แล้วค่อย ๆ หยิบกระดาษท่ีพิมพ์จากมุมด้านตรงข้าม ค่อย ๆ ดึงเข้าหาตัว  
2.4.14.3.8 วางกระดาษพิมพ์งานบนกระดานขึงงาน ดึงเทปกาวน้ าออกมาแล้ว

พ่นกระบอกฉีดน้ าให้ชื้น น ามาขึงขอบกระดาษท้ัง 4 ด้าน 
2.4.14.3.9 ตรวจสอบชิ้นงาน หากขอบกระดาษเลอะเปื้อนให้น าผ้าขาวชุบน้ า

แล้วค่อย ๆ ซับให้สิ่งสกปรกออก  น ากระดานพิงผนังไว้   
2.4.14.3.10  กลับมาหยิบเพลทออกจากแท่นพิมพ์ ท าความสะอาดแท่นพิมพ์

ด้วยน้ ามันเบนซินขาว จากนั้นน าเพราล้างคราบหมึกด้วยน้ ามันสน       
ทินเนอร์ แล้วท าความสะอาดให้ทั่ว น าไปเป่าไดร์ทให้แห้ง 

2.4.14.3.11  น ากระดาษบรูฟสีน้ าตาลห่อเพลทแม่พิมพ์อย่างดีเพ่ือรักษา
แม่พิมพ์และใช้ในการพิมพ์เพ่ิมในครั้งต่อไป 

2.4.14.3.12  น ากระดาษบรูฟสีน้ าตาลทับบนชิ้นงานที่ขึงกระดาษไว้ ทิ้งไว้ 1คืน 
 

2.4.14.4 ขั้นตอนการเก็บรายละเอียดผลงาน 
เตรียมอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ คัตเตอร์ , ถุงมือ , ช้อนกลาง , ดินสอและยางลบ 
2.4.14.4.1 เมื่อปล่อยให้กระดาษขึงไว้จนหมึกแห้งแล้วนั้น ใส่ถุงมือเพ่ือ

ป้องกันผลงานเปื้อนน าคัตเตอร์มากรีดขอบของเทปกาวน้ าแล้วดึงเทปกาว
ออกท้ัง 4 ด้าน 

2.4.14.4.2 น าผลงานมาวางบนโต๊ะที่สะอาด สังเกตบริเวณที่เอาผ้าขาวชุบน้ า
ซับพ้ืนที่ที่เปื้อนนั้นจะมีรอยขุยของกระดาษ ให้น าช้อนกลางมากด ๆ 
บริเวณนั้นเพ่ือให้กระดาษเรียบขึ้น บางส่วนหากยังเปื้อนใช้ยางลบค่อย ๆ 
ลบท าความสะอาด 



55 
 

2.4.14.4.3 น าดินสอเขียนใต้ชิ้นงาน จากด้านซ้ายคือ เขียนด้วย จ านวนที่พิมพ์ 
ตรงกลางเป็นชื่อชิ้นงาน และมุมขวามือ เซ็นชื่อศิลปิน 

 
 

 
 

ภาพที่ 50 : การผสมหมึกพิมพ์ 
 

 
 

ภาพที่ 51 : การกรองหมึกพิมพ์ 
 
 

 



56 
 

  
 

ภาพที่ 52 : การน าเทปสีน้ าตาลติดบนแท่นอุดหมึกเพ่ือป้องกันการขยับเขยื้อนของเพลทขณะอุดหมึก 
 

  
 

ภาพที่ 53 : การอุดหมึกพิมพ์ 
 

  
 

ภาพที่ 54 : การกลิ้งลูกกลิ้งและใช้ฝ่ามือวนเพ่ือซับหมึก 
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ภาพที่ 55 : การแต้มสีด้วยก้านส าลีแล้วซับหมึกด้วยกระดาษ 
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ภาพที่ 56 : การน ากระดาษ Fabrainno มาท าชื้นในอ่างภาชนะแล้วซับด้วยกระดาษบรูฟสีน้ าตาล 
 เตรียมส าหรับพิมพ์งาน 

 

 
 

ภาพที่ 57 : ขั้นตอนการพิมพ์งาน 
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ภาพที่ 58 : ขั้นตอนการขึงกระดาษหลังพิมพ์งาน 
 

  
 

ภาพที่ 59 : เขียนจ านวนชิ้นที่พิมพ์ ชื่อผลงาน และเซ็นชื่อศิลปิน 
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บทที่ 4 
 

การวิเคราะห์และการพัฒนาผลงาน 
 

 ศิลปะเป็นสื่อกลางที่ศิลปินต้องการถ่ายทอดให้ผู้ชมนั้นได้เข้าใจถึงอุดมการณ์นั้น  ข้าพเจ้า
ต้องการถ่ายทอดถึงภาวะความทุกข์ของร่างกายและภายในจิตใจอันเป็นประสบการณ์จากการ
เจ็บปวดของสรีระของข้าพเจ้าสู่ การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์ซึ่ง ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ ท างาน 
และฝึกฝนวิธีการท าแต่ละกระบวนการของเทคนิค การพัฒนาต่อเพ่ือให้ผลงานนั้นมีความคืบหน้า ซึ่ง
ในแต่ละระยะมีความแตกต่างกันไป โดยข้าพเจ้าได้แบ่งออกไปเป็น 4 ระยะ 
 
1. ภาคปีการศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2555 
    ผลงานศิลปะในระยะแรกนี้ เป็นระยะเริ่มต้นของการท างาน รูปแบบงานกล่าวถึง ความทุกข์
จากโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท  มีการใช้สัญลักษณ์เป็นสื่อแทนความรู้สึกที่เจ็บปวด เช่น 
เข็ม ที่เรียงรายปักส่วนหลังของคน มีการแสดงออกทางสีหน้าและหยดน้ าตา การใช้เครื่องประดับเข้า
มาในงานเพ่ือแทนสัญลักษณ์ของกิเลส ส่วนตัวคนนั้นยังไม่ได้ถอดแบบมาจากการถ่ายภาพของตัวเอง 
แต่เป็นมโนภาพที่ข้าพเจ้าคิดแล้ววาดลงไป  ระยะนี้เห็นได้ชัดว่าข้าพเจ้าใช้สัญลักษณ์ที่ตรงไปตรงมา 
ไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรมากมาย  ส่วนกระบวนการทางเทคนิคนั้นต้องปรับปรุงแก้ไขเรื่องของแสง
เงาและค่าน้ าหนักของตัวคนที่เข้มเกินไป 
 

 
 

ภาพที่ 60 :  ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ช่วงระยะที่ 1 “My pain” 2555 
 เทคนิค ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก (Etching) ขนาด 27 X 35 ซม. 
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2. ภาคปีการศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2558 
 จากภาวะโรคซึมเศร้าที่รุมเร้าสภาพจิตใจจนส่งผลให้ข้าพเจ้าได้พักการเรียนเป็นครั้งที่ 2 ของ 
ในปีการศึกษาตอนปลายข้าพเจ้าได้เริ่มกลับมาเรียนกระบวนการเทคนิคภาพพิมพ์ร่องลึกอีกครั้ง ใน
ระยะที่ 2 นั้นมีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสัญลักษณ์ไม่ได้ตรงไปตรงมาเท่าระยะแรก มีการค้นคว้า
หาข้อมูลเพ่ิมเติมและใช้สัญลักษณ์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น เช่น เสา แทนสัญลักษณ์ของกระดูก     
สันหลังที่ค้ ายันร่างกาย ดอกเสาวรส แทนสัญลักษณ์ความเจ็บปวดของพระเยซูในศาสนาคริสต์ที่
ข้าพเจ้านับถือ ยังคงมีการใช้เครื่องประดับเข้ามาในงาน มีการเพ่ิมพ้ืนที่ว่ างให้เป็นบรรยากาศของ
ท้องฟ้าหรือน้ าทะเล  มีการใช้รอยสักที่บอกกล่าวถึงเรื่องราวความทุกข์ความเจ็บปวด ในระยะที่ 2 นี้
เริ่มปรับโทนสีจากสีด ามืดเป็นสีด าแกมน้ าเงินเพ่ือให้ภาพดูไม่มืดทืบจนเกินไปเพราะต้องการให้เกิด
บรรยากาศสีของท้องฟ้า 
 

 
 

ภาพที่ 61 : ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ช่วงระยะที่ 1 “My Pillar” 2558 
 เทคนิค ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก (Etching) ขนาด 60 X 40 ซม. 
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ภาพที่ 62 :  ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ช่วงระยะที่ 2 “Backbone in the dark night” 2558 
 เทคนิค ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก (Etching) ขนาด 60 X 40 ซม 

 

 
 

ภาพที่ 63 : ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ช่วงระยะที่ 2 “Tattoo” 2558 
 เทคนิค ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก (Etching) ขนาด 60 X 40 ซม. 
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ภาพที่ 64 : ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ช่วงระยะที่ 2 “Mermaid and Moon” 2558 
 เทคนิค ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก (Etching) ขนาด 60 X 40 ซม. 

 
3. ภาคปีการศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2559 
 ในระยะที่ 3 นี้ถือเป็นระยะแรกของการเริ่มท าศิลปนิพนธ์ “ความเจ็บปวดที่งดงาม” ของ
ข้าพเจ้า ในระยะต้นปีการศึกษานี้ข้าพเจ้าเริ่มใช้การถ่ายภาพตนเองเป็นต้นแบบแล้วลดทอนความ
เหมือนจริง เพ่ิมอิริยาบถการแสดงท่าทางต่าง ๆ มีการใช้ลายเส้นที่หลากหลายเพ่ือแสดงอารมณ์
ความรู้สึก สร้างพ้ืนผิวที่แตกต่างกันโดยเพิ่มระยะของงานให้มีความลึกด้วยบรรยากาศของท้องฟ้ายาม
ค่ าคืนเต็มไปด้วยดวงดาวที่เปรียบเสมือน ความมืดนั้นย่อมมีแสงสว่างที่ปลายทาง 
 จากระยะที่ผ่านมาใช้สี Monotone ในการคลุมบรรยากาศงานนั้น ระยะนี้ข้าพเจ้าได้เพ่ิมสี
บางสีแทรกเพ่ือสื่อถึงอารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ เช่น สีม่วง เป็นสีที่สื่อถึงความเจ็บปวด แต่ในทาง
จิตวิทยา สีม่วงช่วยคลายความเครียดได้ สีฟ้าแทนสัญลักษณ์ของความอิสระเสรี สีแดงแทนสัญลักษณ์
ของเลือดและความเจ็บปวด 
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ภาพที่ 65 : ภาพผลงานช่วงศิลปนิพนธ์ระยะที่ 3 “Beauty and Painful” 2559 
 เทคนิค ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก (Etching) ขนาด 60 X 40 ซม. 

 

 
 

ภาพที่ 66 : ภาพผลงานช่วงศิลปนิพนธ์ระยะที่ 3 “My Memories” 2559 
 เทคนิค ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก (Etching) ขนาด 50 X 70 ซม. 
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ภาพที่ 67 : ภาพผลงานช่วงศิลปนิพนธ์ระยะที่ 3 “Pillars” 2559 
 เทคนิค ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก (Etching) ขนาด 50 X 70 ซม. 

 
4. ภาคปีการศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2559  
 ในระยะที่ 4 ระยะสุดท้ายของการท าศิลปนิพนธ์ ข้าพเจ้าเรียนรู้กระบวนการทางเทคนิคภาพ
พิมพ์มากขึ้นแล้วค่อย ๆ ปรับในเรื่องของค่าน้ าหนักตัวคนที่ไม่ด ามืดเท่าระยะที่ 2  มีการลดทอนการ
ใช้รอยสักจากระยะที่ 3  เพ่ิมการวาดดวงดาวเจิดจรัสในดวงตาให้ดูมีชีวิตชีวามากขึ้นเพ่ิมลายเส้นของ
เส้นผมหลายน้ าหนักเพ่ือต้องการสื่ออารมณ์ความรู้สึกที่ดูยุ่งเหยิง และสับสน  มีการเพ่ิมจินตนาการ
โดยใช้อิริยาบถท่าทางของคนที่อยู่ในสภาวะไร้น้ าหนัก เพ่ือสื่อถึงการกดทับของหมอนรองกระดูกนั้น
สร้างความเจ็บปวดให้ข้าพเจ้ามาโดยตลอด การว่ายน้ าจึงเป็นการกายภาพที่ดีที่สุด สภาวะไร้น้ าหนัก
จึงเป็นมโนภาพในจินตนาการของข้าพเจ้า ระยะนี้มีสร้างรายละเอียดของบรรยากาศพ้ืนหลั งของงาน
มากขึ้น เช่น ดวงดาว กลุ่มก้อนเมฆให้ดูมีความเคลื่อนไหว ระยะสุดท้ายข้าพเจ้าได้แทรกสีต่าง  ๆ เพ่ิม
ในงานเพ่ือสื่อถึงอารมณ์ความรู้สึกทั้งหมดของข้าพเจ้า 
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 ภาพที่ 68 :  ผลงานศิลปนิพนธ์ 
    ชื่อผลงาน :   Beauty and Painful 
    ขนาด :        60 X 40 ซม. 
    เทคนิค :      Etching, Aquatint 
    ปี :             2016 
 
 
 



67 
 

 
 

  ภาพที่ 69 :   ผลงานศิลปนิพนธ์ 
    ชื่อผลงาน :   My memory 
    ขนาด :        50 X 70 ซม. 
    เทคนิค :      Etching , Aquatint 
    ปี :             2016 
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 ภาพที่ 70 :  ผลงานศิลปนิพนธ์ 
    ชื่อผลงาน :   Loop 
    ขนาด :        60 X 40 ซม. 
    เทคนิค :      Etching, Aquatint 
    ปี :             2016 
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 ภาพที่ 71 :  ผลงานศิลปนิพนธ์ 
  ชื่อผลงาน :   The suffering of pain which 's            

unmeasurable in my memory 
    ขนาด :       50 X 70 ซม. 

   เทคนิค :      Etching, Aquatint 
   ปี :            2016 
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 ภาพที่ 72 :  ผลงานศิลปนิพนธ์ 
    ชื่อผลงาน :   Pillar 
    ขนาด :        50 X 70 ซม. 
    เทคนิค :      Etching, Aquatint 
    ปี :             2016 
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 ภาพที่ 73 :  ผลงานศิลปนิพนธ์ 
    ชื่อผลงาน :   Gravity 
    ขนาด :        50 X 70 ซม. 
    เทคนิค :      Etching, Aquatint 
    ปี :             2016 
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 ภาพที่ 74 :  ผลงานศิลปนิพนธ์ 
  ชื่อผลงาน :   New born same pain 
  ขนาด :       50 X 70 ซม. 
  เทคนิค :      Etching, Aquatint 
  ปี :            2016 
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 ภาพที่ 75 :  ผลงานศิลปะนิพนธ์ 
  ชื่อผลงาน :  Pillar  II 
  ขนาด :       50 X 70 ซม. 
  เทคนิค :      Etching, Aquatint 
  ปี :            2016 
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 ภาพที่ 76 :  ผลงานศิลปะนิพนธ์ 
  ชื่อผลงาน :  Brooch I 
  ขนาด :       50 X 70 ซม. 
  เทคนิค :      Etching, Aquatint 
  ปี :            2016 
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 ภาพที่ 77 :  ผลงานศิลปะนิพนธ์ 
   ชื่อผลงาน :  Backbone 
   ขนาด :       50 X 70 ซม. 
   เทคนิค :      Etching, Aquatint 
   ปี :            2016 
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 ภาพที่ 78 :  ผลงานศิลปะนิพนธ์ 
   ชื่อผลงาน :   Born to die 
   ขนาด :        50 X 70 ซม. 
   เทคนิค :      Etching, Aquatint 
   ปี :             2016 
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บทที่ 5 
 

บทสรุป 
 
     ศิลปนิพนธ์ชุดความเจ็บปวดที่งดงาม เป็นผลงานศิลปะที่ข้าพเจ้าได้ถ่ายทอดมาจาก
เรื่องราวชีวิตจริงของตัวเอง สภาวะความทุกข์ความเจ็บปวดจากโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท
จากสรีระกระดูกที่ยาวกว่าคนปกติและการนั่งในอิริยาบถที่ผิดท่าจนเกิดการกดทับของหมอนรอง
กระดูก ตลอดจนสภาวะความเจ็บป่วยทางด้านจิตใจกลายเป็นโรคซึมเศร้า ครั้งหนึ่งข้าพเจ้าไม่อยากมี
ชีวิตอยู่ แต่ด้วยความรักจากมารดา ค าสอนจากศาสนาพุทธเรื่อง “สามัญลักษณะ” สิ่งที่เกิดขึ้นทั่วไป
นั่นคือ วัฏสังสาร – สังสารวัฏ เป็นสัจธรรมของมนุษย์ได้กลายเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของข้าพเจ้าท า
ให้มีแรงผลักดันที่จะต่อสู้กับโรคสุขภาพกายและสุขภาพจิต มาสู่การท างานรูปแบบศิลปะบ าบัด    
(Art Therapy) ที่ใช้ศิลปะบ าบัดจิตใจ โดยน าเรื่องราวชีวิต ความทุกข์ ที่กล่าวถึง ชีวิตนั้นไม่จีรัง ความ
เจ็บป่วยเป็นสัจธรรมของมนุษย์โลก เพ่ือเป็นอนุสรณ์ให้แก่ตนเองและผู้ชมได้ฉุกคิดและตระหนักถึง
ความทุกข์ท่ีเกิดจากโรคภัยย่อมเกิดข้ึนได้กับทุกคน การใช้ชีวิตควรอยู่ในความไม่ประมาท โดยใช้ภาพ
ตัวเองเป็นสัญลักษณ์แทนมนุษย์ แสดงออกด้วยเรื่องราวความเจ็บป่วยผ่านสัญลักษณ์ความเชื่อทาง
ศาสนาคริสต์ที่ข้าพเจ้านับถือจากบิดา สู่กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์เทคนิค “ภาพพิมพ์
โลหะร่องลึก” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการประทับลงไปอย่างไม่มีวันเปลี่ยนแปลง เปรียบเสมือนรอย
ประทับจากอารมณ์ความเจ็บปวดของข้าพเจ้าที่ท้ายสุดแล้วเหลือไว้เพียงความงดงาม 
 ข้าพเจ้าหวังว่าผลงานศิลปะภาพพิมพ์ชุด “ความเจ็บปวดที่งดงาม” อันเป็นงานศิลปนิพนธ์
ของข้าพเจ้า จะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ที่มีความทุกข์จากความเจ็บปวดทางร่างกายและความเป็น
ศิลปะที่ปรากฏอยู่ในผลงาน น่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่รักและสนใจศิลปะในลักษณะนี้ของข้าพเจ้า  
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รายช่ือผลงานศิลปนิพนธ์ 

 

ชื่อผลงาน เทคนิค                        ขนาด 

1.  Beauty and Painful ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก          60 X 40 ซม. 
2. My Memory                                      ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก          50 X 70 ซม. 
3.  Loop ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก          60 X 40 ซม. 
4.  The Suffering of pain which’s ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก          50 X 70 ซม.     

  Unmeasurable in my memory 
5.  Pillars                                              ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก          50 X 70 ซม. 
6.  Gravity                                            ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก          50 X 70 ซม. 
7.  New born same pain                          ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก          50 X 70 ซม. 
8.  Pillar I                                             ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก          50 X 70 ซม. 
9.  Brooch I                                          ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก          50 X 70 ซม. 
10. Backbone                                     ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก          50 X 70 ซม. 
11. Born to Die                                      ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก          50 X 70 ซม. 
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บรรณานุกรม 

 

หนังสือภาษาต่างประเทศ 
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ข้อมูลระบบออนไลน์ 

ศิริวรรณ ผุงประเสริฐ. ฟรีดา คาร์โล (Frida Kahlo). เข้าถึงเมื่อ 8 ธันวาคม 2560. เข้าถึงได้จาก 

 http://artpositions.blogspot.com/2010/08/frida-kahlo.html 

ซานโดร บอตติเชลลี. เข้าถึงเมื่อ 12 ธันวามคม 2016. เข้าถึงได้จาก 

https://www.wikipedia.org/wiki/ Sandro_Botticelli/ 

วาเนีย โซลาลอฟ. เข้าถึงเมื่อ วันที่ 16 ธันวาคม 2560. เข้าถึงได้จาก   

http://www.bigactive.com/artists/vania-zouravliov/ 

ลานา เดล เลย์. เข้าถึงเมื่อ วันที่ 16 ธันวาคม 2560. เข้าถึงได้จาก  

https://en.wikipedia.org/wiki/Lana_Del_Rey 

กระดูกสันหลัง. เข้าถึงเมื่อ วันที่ 11 เมษายน 2560. เข้าถึงได้จาก 

https://dict.longdo.com/?search= กระดูกสันหลัง 

ความหมายของดอกเสาวรส. เข้าถึงเมื่อ วันที่ 11 เมษายน 2560. เข้าถึงได้จาก  

http://www.mcot.net/site/content?id=4ff670e80b01dabf3c001bb4 
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ประวัติผู้สร้างสรรค์ 
 

ชื่อ-นามสกุล นางสาวเมลาณี  ไกร์ส 
วันเดือนปีเกิด 11 ธันวาคม 2533 
ทีอ่ยู่ 90/366 หมู่บ้านกาจ์ญกนก 2 ต าบลสันปูเลย อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัด

เชียงใหม่  
โทรศัพท์ 088-2511827 

 
ประวัติการศึกษา 
2540  - โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย (ฝ่ายประถม) 
2546 - โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) 
2551 – ปัจจุบัน - คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
ประวัติการแสดงผลงาน 
2552 - นิทรรศการแสดงงาน “การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ         

ครั้งที่ 2” (The 2nd Bangkok Triennial International Print and 
Drawing Exhibition) ชั้น 8 ส่วนจัดนิทรรศการหมุนเวียน                  
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

2556 - แสดงงานเดี่ยวในนิทรรศการชุด "BORN TO DIE" Exhibition              
By Melanie Greis  ณ. MAYA'S SECRET GALLERY  สีลม 19 

2557 - ได้รับเกียรติเป็นแขกรับเชิญในรายการ “เจาะใจ”                          
ตอน “พันธนาการแห่งความทุกข์” บอกเล่าเรื่องราวชีวิต พร้อมทั้งแสดง
งานศิลปะ ออกอากาศวันพฤหัสบดี 10 เมษายน 2557 เวลา 22.20 น. 
ทาง ททบ.5 

2557 - ร่วมแสดงงาน "PARP-PIM" Mini Print project Exhibition 
2560 - งานแสดงทีสิสภาพพิมพ์ “Noir Art Thesis” Gallery of Modern Art 

หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล 
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