
 
 

 

 

มายาคติหมาหมา 

 

 

 

 

โดย 

นางสาวกนกวรรณ อินทะกนก 

 

 

 

 

ศิลปนิพนธ์เล่มน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาศิลปบณัฑิต 

สาขาวชิาทศันศิลป์ ( ภาพพิมพ ์) 

ภาควชิาภาพพิมพ ์

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ปีการศึกษา 2559 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

มายาคติหมาหมา 

 

 

 

 

 

 

โดย 

นางสาวกนกวรรณ อินทะกนก 

 

 

 

 

 

 

ศิลปนิพนธ์เล่มน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาศิลปบณัฑิต 

สาขาวชิาทศันศิลป์ (ภาพพิมพ)์ 

ภาควชิาภาพพิมพ ์

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ปีการศึกษา 2559 

 



 
 

Myth - Mine – Dog 

 

 

 

 

 

 

By 

Miss Kanokwan Intakanok 

 

 

 

 

 

 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree 

Bachelor of Fine Arts (B.F.A), Program in Visual Arts 

Department of Graphic Arts 

The Faculty of Painting, Sculpture and Graphic Arts 

Silpakorn University 

Academic Year 2016 



 
 

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศิลปกร อนุมติัให้ศิลปนิพนธ์ 
เร่ือง “ มายาคติหมาหมา ” เสนอโดย นางสาวกนกวรรณ อินทะกนก เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา
ตามหลกัสูตรปริญญาศิลปบณัฑิต สาขาวชิาทศันศิลป์ กลุ่มวชิาภาพพิมพ ์

 

…………………………………... 

   (ศาสตราจารยญ์าณวทิย ์กุญแจทอง) 

คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์

………./………………/………… 

ผูค้วบคุมศิลปนิพนธ์ 

ผูช่้วยศาสตราจารยณ์ฏัฐพล สุวรรณกุศลส่ง 

คณะกรรมการตรวจศิลปนิพนธ์ …………………………………..        ประธานกรรมการ 

             (ศาสตราจารยญ์าณวิทย ์กุญแจทอง) 

………./………………/………… 

…………………………………..        กรรมการ 

(รองศาสตราจารยทิ์นกร กาษรสุวรรณ) 

………./………………/………… 

…………………………………..        กรรมการ 

(ผูช่้วยศาสตราจารยสิ์ทธิชยั ปรัชญารัติกุล) 

………./………………/………… 

…………………………………..        กรรมการ 

(ผูช่้วยศาสตราจารยณ์ฏัฐพล สุวรรณกุศลส่ง) 

………./………………/………… 

…………………………………..        กรรมการและเลขานุการ 

        (ผูช่้วยศาสตราจารยอ์  านาจ คงวารี) 

………./………………/………



ง 
 

หวัขอ้ศิลปนิพนธ์ มายาคติหมาหมา 
ช่ือนกัศึกษา  นางสาวกนกวรรณ อินทะกนก 
สาขาวชิา  ทศันศิลป์ 
ภาควชิา   ภาพพิมพ ์
ปีการศึกษา  2559 

 

บทคัดย่อ 

การท่ีคนเราไดพ้ลดัพลากจากส่ิงท่ีรักแน่นอนท าให้เรารู้สึกเจ็บ ปวดเสมอเม่ือนึกถึง จึงเกิด
เป็นผลงานท่ีเกิดข้ึนจากความทรงจ า ท าให้ดิฉันไดค้นพบวา่ความทรงต่ออดีตมีผลต่อปัจจุบนัใน
ความ ผกูพนัต่อสัตวเ์ล้ียงท่ีเรารักซ่ึงเกิดประสบการณ์ท่ีส าคญัต่อ ความรู้สึกของขา้พเจา้ ความรู้สึก
ดงักล่าวเกิดข้ึนแต่มิไดจ้ากไป หากแต่ยงัอยู่กบัขา้พเจา้ผูซ่ึ้งมีความผกูพนัธ์ุกบัสัตวเ์ล้ียงเหมือนกบั
มนุษยทุ์กคนท่ีมีสุนขัเป็นสัตวเ์ล้ียง ท่ีข้ึนช่ือวา่เป็นเพื่อนท่ีดีท่ีสุดในโลก 
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Abstract 

This art presents the painful feeling of separation from loved ones. It is from my memory 
and I found out that the memory from the past has an influence on the present. The most 
memorable memory is my love for beloved pet that sticks in my mind and have never left. The 
bond with my pet is the same with other owners that have dog as their pet because it is the best 
friend in this world.    
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กติติกรรมประกาศ 

ขา้พเจา้ขอน้อมระลึกถึงคุณของบิดา มารดา ผูเ้ป็นบุพการี ผูช่้วยศาสตราจารยณ์ัฏฐพล 
สุวรรณกุศลส่ง อาจารยผ์ูค้วบคุมศิลปนิพนธ์ รวมถึงคณาจารยผ์ูป้ระสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ 
สถาบนัการศึกษา และผูมี้พระคุณทุกท่าน รวมถึงทุกสรรพส่ิง ประสบการณ์ ตลอดจนความช านาญ
ทางดา้นศิลปะของขา้พเจา้ 
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ค าน า 

ศิลปนิพนธ์ชุดน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาคน้ควา้การสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะชุด “มายา
คติหมาหมา” ซ่ึงเป็นการท างานศิลปนิพนธ์ปีการศึกษา 2559 สร้างสรรคด์ว้ยกระบวนการภาพพิมพ์ 
เทคนิคภาพพิมพต์ะแกรงไหม ขา้พเจา้ไดร้วบรวม และจดัเรียงเน้ือหาทั้งหมดไวแ้ลว้ภายในหนงัสือ
ศิลปนิพนธ์เล่มน้ี เพื่อเพิ่มความเขา้ใจในผลงานมากข้ึน 

ขา้พเจา้หวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่ หนงัสือศิลปนิพนธ์เล่มน้ีจะมีประโยชน์อยา่งยิ่งต่อผูส้นใจและ
เป็นแนวทางให้กบัผูท่ี้มีความสนใจในการศึกษาศิลปะของตนเอง อนัสามารถน าไปประยุกตใ์ชไ้ด้
ในผลงานของตนเองต่อไป    
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บทที่ 1 

บทน า 

 ความสัมพนัธ์ท่ีล่วงเลยมาเหลือแค่ความทรงจ าบางส่ิงจะเปล่ียนไปแต่ความคิดถึงสุนขัอนั
เป็นท่ีรักยงัชดัเจนเสมอ สุนขัเป็นสัตวเ์ล้ียงท่ีอยูเ่คียงขา้งกบัมนุษยทุ์กชนชาติโดยเป็นสัตวท่ี์มีจิตใจ
บริสุทธ์ิซ่ือสัตย ์แววตาจริงใจไม่เสแสร้ง ดิฉนัเช่ือวา่สุนขัท่ีรักอยูใ่นความทรงจ าของมนุษยห์ลายๆ
คนและเพื่อนท่ีดีท่ีสุดในโลกแมว้่าจะเกิดอะไรข้ึนกบัความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์็ตามกล่าวคือ
การท่ีเราไดรั้บความรักและความจริงใจจากส่ิงมีชีวิตท่ีมนุษยเ์รียกว่าเดรัชฉานยงัสวยงามและน่า
จดจ าไวใ้นความทรงจ าตลอดไป 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การท่ีคนเราได้พลัดพรากจากส่ิงท่ีรักแน่นอนท าให้เรารู้สึกเจ็บปวดเสมอเม่ือนึกถึง 
เช่นเดียวกบัท่ีขา้พเจา้ไดป้ระสบคือการตอ้งแยกทางจากสุนขัอนัเป็นท่ีรัก ดว้ยเหตุผลของมนุษยท่ี์
เคยมีความสัมพนัธ์ร่วมกนั เม่ือนึกยอ้นไปถึงเหตุการณ์ต่างๆท่ีเก่ียวกบัสุนขันั้น ท าให้ขา้พเจา้หวน
นึกถึงแต่ส่ิงท่ีงดงาม ความสดใส ร่าเริง ความผูกพนัท่ีขา้พเจา้มีต่อสุนขัเสมอ ขา้พเจา้ตอ้งการ
ถ่ายทอดความทรงจ าท่ีมีต่อสุนขัของขา้พเจา้ โดยผ่านเร่ืองราวท่ีน่าจดจ าภาพเก่ียวกบัสุนขัและ
รูปภาพสถานท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุนขัของขา้พเจา้ 

 

วตัถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 

1. เพื่อนาเสนอความทรงจาดีท่ีมีต่อพฤติกรรมของสุนขักบัมนุษย ์

2. น าเสนอความผกูพนัของมนุษยโ์ดยผ่านการนาเสนองานโดยรูปแบบของภาพความทรง
จ าท่ีมีต่อสุนขัเป็นส่ือ 

3. เพื่อใหผู้รั้บชมไตร่ตรองความคิดผา่นตนเอง 
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แนวความคิดในการสร้างสรรค์ 

ความทรงจ ามีอิทธิผลและหล่อหลอมความรู้สึกนึกคิดของขา้พเจา้ ผ่านความรัก ความ
ผกูพนัท่ีขา้พเจา้ไดเ้รียนรู้เพื่อทาความเขา้ใจถึงการพลดัพรากการเปล่ียนแปลง ในรูปแบบท่ีส่งผล
ต่อการใชชี้วิต ขา้พเจา้จึงนาเสนอผลงานในรูปแบบของภาพพิมพ์ silkscreen และ digital printing 
เพื่อเสนอเส้ียวมุมหน่ึงท่ีมีในความทรงจ าต่อสุนขัของขา้พเจา้ในเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเคยเกิดข้ึนเป็น
ความทรงจ าดีๆระหวา่งขา้พเจา้กบัสุนขัอนัเป็น น ารูปภาพของสุนขัท่ีเคยเล้ียงมา collage กบัสถานท่ี
ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัเหตุการณ์สอดการแทรกเส้นสีต่างๆเพื่อนแสดงความส าคญัของวตัถุนั้นและ
สะทอ้นความรู้สึกต่อสุนขัของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตของโครงการ 

ศึกษาจากอิทธิพลรอบตวัและสุนขัของขา้พเจา้  ผ่านส่ือท่ีท าให้เกิดพฤติกรรมท่ีไร้ตวัตน
และดูธรรมดาท่ีหนา้สนใจ ดว้ยประเด็นความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยแ์ละสุนขัในการสร้างสรรค์
ผลงานชุดน้ีของขา้พเจา้ไดก้  าหนดขอบเขตไวส้ามประการทั้งน้ีเพื่อการสร้างสรรคผ์ลงานนั้นจะได้
อยูใ่นทางท่ีขา้พเจา้สนใจไว ้โดยขา้พเจา้ก าหนดขอบเขตของการสร้างสรรคง์านไดด้งัน้ี 

ขอบเขตด้านเนือ้หา 

เร่ืองของความทรงจ าท่ีผา่นมาของสุนขัต่อขา้พเจา้ ศึกษาชีวิตและทบทวนส่ิงท่ีผา่นมาผา่น
บนัทึกความทรงจ าท่ีสวยงามท่ีมีต่อสุนขัของขา้พเจา้ จึงเกิดการสร้างสรรคเ์ป็นผลงาน 

ขอบเขตด้านรูปแบบ 

        ขา้พเจ้าเลือกสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ตระแกรงไหม2มิติ โดยน าภาพสุนัขมาปะติด 
(collage) ในรูปแบบ collage art โดยน าภาพสุนขัของขา้พเจา้กบัสถานท่ีท่ีมีความเก่ียวขอ้งมา
สร้างสรรคผ์ลงาน 
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ขอบเขตด้านเทคนิค 

ขา้พเจา้เลือกใช้เทคนิคภาพพิมพ์ตระแกรงไหม  เพราะมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัการ
สร้างสรรค์เร่ืองราวท่ีมีความเป็นภาพกราฟฟิค  (graphic) และยงัเป็นกระบวนการท่ีไม่มีความ
ซบัซอ้นแต่มีความน่าสนใจ ลงบนภาพพิมพ ์digital prints 

 

ระยะเวลาทีใ่ช้ในการท าศิลปนิพนธ์ 

ภาคการศึกษาตน้และปลาย ประจ าปีการศึกษา 2559 

แหล่งข้อมูล 

การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพโดยใชว้ิธีการสังเกต และรวบรวมขอ้มูล จาก
บุคคลรอบขา้ง ตนเองและพฤติกรรมของสุนขัของขา้พเจา้ โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

1. สังเกตและศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. เก็บรวบรวมขอ้มูลจากภาพบนัทึกความทรงจ าต่อสุนขั 

3. วเิคราะห์ขอ้มูล 

4. สรุปผลการศึกษา 

5. ขอ้เสนอแนะ 

แหล่งข้อมูล 

1. บทความวชิาการ 

2. ประสบการณ์ของตนเอง สุนขัท่ีเล้ียงและคนรอบขา้ง 

3. ส่ือออนไลน์ 
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วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการท าศิลปนิพนธ์ 

1. เคร่ืองพิมพD์IGITAL print 

2. ปากกาพูก่นัจีน 

3. คอมพิวเตอร์ 

4. เมาทป์ากกา  

5. บล็อกตะแกรงไหม  

6. ยางปาด 

7. นิตโตเ้ทป, เทปกาวเหลือง 

8. พูก่นั, หมึกไพล็อต 

9. กระดาษไข 

10. กระดาษพิมพง์าน 

11. หมึกพิมพช์นิดสกรีน 
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บทที่ 2 

ข้อมูลแรงบันดาลใจทีเ่กี่ยวข้องกบัการสร้างสรรค์ 

               ผลงานศิลปนิพนธ์ชุด “มายาคติหมาหมา” มีเน้ือหาสาระท่ีแสดงความผูกพนัของตวั
ขา้พเจา้ต่อสุนขัท่ีขา้พเจา้เคยเล้ียง ผา่นการสร้างสรรคแ์ละจินตนาการ ท่ีมีต่อความเป็นจริงในท่ีท่ีไม่
มีสุนขัท่ีรักอยู่จริง เล่าผ่านภาพถ่ายเก่าท่ีเคยไดบ้นัทึกไว ้ เม่ือคร้ังไดอ้ยู่กบัสุนขั โดยการสร้าง
องคป์ระกอบ ข้ึนอาศยัสภาพแวดลอ้มท่ีคุน้เคย เช่นสุนขักบัห้องนอน สุนขักบัทะเลท่ีขา้พเจา้เคยไป 
หรือการใชสี้สันเพื่อบ่งบอก เช่น ในภาพสีสดใสแต่สุนขัใชสี้ขาวดา เพื่อสมมุติเพื่อใชแ้ทนปัจจุบนั
ท่ีไม่มีอยู่จริง จึงน ามาซ่ึงความสะเทือนใจต่อขา้พเจา้เองและเกิดความสนใจต่อเร่ืองน้ีผ่านการ
สร้างสรรคใ์นมุมมองของและทศันะคติขา้พเจา้เอง 

 

ทีม่าของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ 

               ความผกูพนัของขา้พเจา้ต่อสัตวท่ี์เคยเล้ียง ขา้พเจา้มกัมีความสัมพนัธ์เช่นน้ีเสมอมาตั้งแต่
เด็ก ดว้ยความท่ีขา้พเจา้เติบโตข้ึนมาอยา่งโดดเด่ียวจึงมีสุนขัเป็นเพื่อนแทเ้สมอจนมาวนัท่ีดิฉนัไดมี้
โอกาสเล้ียงสุนขัดว้ยตนเองจริงๆจึงเกิดความผูกพนัอย่างลึกซ้ึงจนถึงวนัท่ีความสัมพนัธ์ระหว่าง
มนุษยจ์บลง ขา้พเจา้จึงตอ้งจากสุนขัอนัเป็นท่ีรักไปตลอดการณ์ เร่ืองเหล่าน้ีเกิดความสะเทือนใจต่อ
ขา้พเจา้และเป็นสาเหตุท่ีเร่ิมสร้างสรรค์ผลงานเพื่อสะทอ้นมุมมองเก่ียวกบัความผูกพนัโดยการ
ผสมผสานรูปภาพจากเหตุการณ์จริงต่างๆตามรูปแบบของตนเอง 

 

ทศันคติทีเ่กีย่วข้องกบัการสร้างสรรค์ 

               ความสัมพนัธ์เกิดข้ึนทุกวนัและเม่ือมีเหตุให้ความสัมพนัธ์เป็นอนัจบลงก็จะหลงเหลือ
เพียงความทรงจ าเท่านั้น ความทรงจ าท่ีเหลืออยูอ่ย่างหน่ึงคือสุนขัไม่ว่าชนชาติใดก็ลว้นแต่ผกูพนั
กบัมนุษย ์ ดงังานวิจยัต่างๆท่ีจะกล่าวในหัวขอ้อิทธิผลต่องานศิลปกรรมต่อไปซ่ึงรายละเอียดเร่ือง
ความผูกพนัต่อสุนขัของขา้พเจา้น ามาซ่ึงการสร้างสรรคเ์ป็นผลงานศิลปะผ่านมุมมองเหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึนจากประสบการณ์ส่วนตวัของขา้พเจา้ 
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อทิธิพลจากงานศิลปกรรม 
 

ริชาร์ด แฮมลิตนั (Richard Hamilton) 

             ศิลปินชาวองักฤษคนแรกท่ีทางานแนว pop art ในปี 1956 โดยศิลปินใชเ้ทคนิค collage art 
ภาพถ่ายและส่ิงพิมพ ์ต่อมาส่งอิทธิผลทางผลงานไปสู่ประเทศสหรัฐอเมริกนัและเยอรมนี ศิลปะกระแส

น้ีมีคามเคล่ือนไหวเป็นท่ีจับตามองท่ีสุดช่วงปลายยุคคริสต์ทศวรรษ  1950 จนถึง ปี19601 
 

 

ภาพที ่1 Richard Hamilton, Just What Is It That Makes Today’s Homes So Different, So 
Appealing?, 1956  

 

 

ภาพที ่2 Richard Hamilton, My Marilyn, 1965 

 

1 ARTLARK, RICHARD HAMILTON: THE BRITISH ROOTS OF POP ART, เขา้ถึงเม่ือ 16 

พฤษภาคม 2560, เขา้ถึงไดจ้าก https://artlark.org/2016/09/13/richard-hamilton-the-real-father-of-pop-
art/ 
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อทิธิพลจากงานวจัิย 

1. ทีมวจิยัจากฮงัการีเผย เจา้หมานอ้ยสามารถเขา้ใจในส่ิงท่ีเราพดูใส่มนัไดจ้ริงๆ 

 

ภาพที ่3 สุนขัขณะท่ีก าลงัถูกน าเขา้เคร่ืองสแกน MRI 

            จากการวิเคราะห์ผลการศึกษาแลว้พวกเขาพบวา่เจา้สุนัขท่ีถูกเล้ียงดูอยา่งใกลชิ้ดกบัมนุษยม์า
ตั้งแต่เด็กๆสามารถประมวลผลในเร่ืองของคาและเสียงไดใ้นระดบัเดียวกนักบัมนุษยโ์ดยทาการทดลอง
ผ่านเคร่ืองสแกน MRI โดยผลการเคร่ืองสแกนช้ีให้เห็นวา่ สมองสุนขัมีการตอบสนองแบบเดียวกบั
สมองมนุษย ์เม่ือไดย้นิเสียงของคานั้นสม ่าเสมอ ซ่ึงในภาพแสดงผลคือ สีเขียว คือบริเวณส่วนกลางของ
สมองซ่ึงจะทางานเม่ือมนัไดย้ินคาชมดว้ยโทนเสียงกล่าวชมเฉย สีแดงคือ บริเวณการทางานในสมอง
สุนขั ท่ีช้ีใหเ้ห็นวา่ สุนขัเขา้ใจและสามารถตอบสนองคาพดูคานั้นๆได้2 

 

 

ภาพที ่4 ภาพแสดงต าแหน่งสมองสุนขัท่ีท าใหท้ราบวา่ สุนขัสามารถเขา้ใจค าพดูมนุษย ์

 

2เหมียวบ็อบ, ทีมวิจยัจากฮงัการีเผย เจา้หมาน้อยสามารถเขา้ใจในส่ิงท่ีเราพูดใส่มนัไดจ้ริงๆ!!!, 
เขา้ถึงเม่ือ 17 พฤษภาคม 2560, เขา้ถึงจาก http://www.catdumb.com/researcher-said-dog-is-understand-
our-words-and-tones-420/ 



8 
 

 
 

2. เม่ือวทิยาศาสตร์อธิบายความสมัพนัธ์ระหวา่งสุนขัและเจา้ของนั้นเหมือนพอ่แม่ลูก 

              ผูค้นนั้นมีความตอ้งการภายในอยูลึ่กๆท่ีตอ้งการจะสร้างความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัคนอ่ืน แต่
พฤติกรรมการเช่ือความสมัพนัธ์ตามธรรมชาตินั้นไม่ไดถู้กจากดัอยูแ่ค่แต่ในมนุษยเ์ท่านั้น สัตวอ่ื์นๆก็ดู
เหมือนวา่จะมีความตอ้งการแบบเดียวกนั แต่สาหรับสัตวเ์ล้ียงนั้นจะซบัซอ้นมากข้ึนไปอีก และสัตว์
เล้ียงก็อาจจะเกิดความสมัพนัธ์สนิทสนมไม่ใช่แค่กบัสตัวช์นิดเดียวกนัเท่านั้นแต่กบัเจา้ของของมนัดว้ย 
โดยนกัวิทยาศาสตร์จาก University of Veterinary Medicine ท่ีเวียนนานั้นไดต้รวจสอบความสัมพนัธ์
ระหวา่งสุนขัและเจา้ของ และไดพ้บความคลา้ยคลึงกนัเป็นอยา่งมากกบัความสัมพนัธ์ของพ่อแม่ลูกท่ี
พบในมนุษย ์

          สุนขัเล้ียงนั้นไดถู้กเช่ือมโยงกบัมนุษยอ์ยา่งใกลชิ้ดมาเป็นเวลากวา่ 15,000 ปีแลว้ โดยพวกมนันั้น
สามารถปรับตวัในการอยูร่วมกบัมนุษยไ์ดเ้ป็นอยา่งดีจนกระทั้งหลายคร้ังมนุษยไ์ดแ้ทนท่ีมนุษยด์ว้ยกนั
แลว้ถือเอาสุนขัเป็นคู่หูหลกัของชีวติเลยก็มี ซ่ึงความสมัพนัธ์ระหวา่งเจา้ของและสุนขันั้นดูเหมือนวา่จะ
มีความเหมือนกนัอยา่งมากกบัความสมัพนัธ์พอ่แม่และลูก 

ความสัมพนัธ์ของเจ้าของต่อสุนขั 

           หน่ึงในมุมมองของความสัมพนัธ์ระหวา่งสุนขัและมนุษยน์ั้นเป็นแบบท่ีเรียกวา่ “ท่ีพกัพิง” ซ่ึง
รูปแบบดงักล่าวนั้นก็พบในความสมัพนัธ์แบบพอ่แม่ลูกดว้ย ซ่ึงทารกนั้นก็ใชผู้ดู้แลของตวัเป็นท่ีพกัพิง
หรือท่ีหลบภยัเวลามีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงรอบตวัเช่นกนั รูปแบบความสัมพนัธ์เช่นน้ีนั้นไม่ไดถู้กศึกษา
อย่่างละเอียดในสุนัขมาก่อน ทาให้นกัวิจยัไดต้ดัสินใจเร่ิมสังเกตถึงพฤติกรรมของสุนขัและเจา้ของ
อยา่งละเอียดมากข้ึน โดยไดดู้การตอบสนองของสุนขัในสามเง่ือนไขท่ีแตกต่างกนั โดยประกอบไป
ดว้ย “เจา้ของไม่อยู”่แต่อยา่งใด ซ่ึงสุนขัจะมีแรงบนัดาลใจมากข้ึนเฉพาะเม่ือตอนเจา้ของอยู่ใกล้ๆ ก็
เท่านั้น ทาให้นักวิจยัสรุปไดว้า่การท่ีเจา้ของอยู่ตรงนั้นเป็นส่ิงสาคญัท่ีจะทาให้สัตวเ์ล้ียงสามารถทา
อะไรต่างๆไดอ้ยา่งมีความมัน่ใจ 

ท าไมสุนัขทีโ่ตแล้วทีม่นีิสัยเหมอืนเดก็ๆ 

               การวจิยัดงักล่าวไดม้อบหลกัฐานช้ินแรกท่ีเก่ียวกบัความคลา้ยคลึงระหวา่งความสัมพนัธ์แบบ
ท่ีพกัพิงท่ีพบในเจา้ของกับสุนัขและเด็กกบัพ่อแม่ซ่ึงความเหมือนกนัน้ีจะถูกศึกษาต่อไปในการวิจัย
เปรียบเทียบโดยตรงระหวา่งสุนัขและเด็กส่ิงหน่ึงท่ีนกัวิจยักล่าวก็คือว่าพวกเขาแปลกใจว่าสุนขัท่ีโต
แลว้ก็ยงัแสดงความประพฤติต่อเจา้ของเหมือนกบัท่ีเด็กๆทากนัอยูซ่ึ่งจะเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจมากท่ีจะดู
วา่พฤติกรรมดงักล่าวในสุนขันั้นมีพฒันาการอยา่งไรเม่ือเทียบกบัเด็ก3 

3ScienceDaily, Are Dogs 'Kids?' Owner-dog relationships share striking similarities to parent-
child relationships , เขา้ถึงเม่ือ 18 พฤษภาคม 60, เขา้ถึงจาก https://www.sciencedaily.com/releases/2013 
/06/130621095502.htm 
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3. สมองคน-สมองหมาเช่ือมโยงกนัมา 100 ลา้นปี 

             "งานวิจยันกัวิทยาศาสตร์จากฮงัการีเผยสมองมนุษยแ์ละสมองสุนขันั้น คลา้ยคลึงกนัในส่วน
ของสมองส่วนตอบสนองต่อเสียง ซ่ึงเป็นสมองส่วนท่ีมีวิวฒันาการมาเม่ือ 100 ลา้นปีก่อน ในช่วงท่ี
มนุษยแ์ละสุนขัยงัมีบรรพบุรุษร่วมกนั" 

              ทั้งน้ีงานวิจยัดงักล่าวเป็นของกลุ่มวิจยั MTA-ELTE ในฮงัการี ซ่ึงไดศึ้กษาการทางานของ
สมองมนุษยเ์ปรียบเทียบกบัสตัวท่ี์ไม่ใช่ไพรเมทเป็นคร้ังแรก และไดตี้พิมพล์งวารสารเคอร์เรนท์ไบโอ
โลจีฉบบั 20 ก.พ.น้ี ตามรายงานของเอเยนซี โดยทีมวิจยัไดส้แกนสมองของสุนขั 11 ตวั ท่ีถูกฝึกมาให้
น่ิงระหวา่งสแกนสมองดว้ยเคร่ือง fMRI และเปรียบเทียบการทางานของสมองมนุษยแ์ละสุนขัระหวา่ง
การฟังเสียงของทั้งเสียงร้องไห ้เสียงเห่าและเสียงหวัเราะของทั้งคนและสุนขักวา่ 200 เสีย 

          ผลการทดลองเผยวา่ สุนขัมีพ้ืนท่ีสมองส่วนจ าแนกเสียงเช่นเดียวกบัมนุษย ์ท าให้สมองของสุนขั
ไวต่อเสียง แสดงความรู้สึกเหมือนการท างานของสมองมนุษย  ์โดยภาพจากการสแกนเผยวา่สมองส่วน
ตอบสนองต่อเสียงของมนุษย ์และเจา้ตูบนั้นอยูใ่นต าแหน่งเดียวกนั และนกัวิจยัในเร่ืองน้ียงัเผยอีกวา่ 
การศึกษาช้ีวา่ส่วนของสมองท่ีเก่ียวกบัเสียงนั้น ไดว้ิวฒันาการมาอยา่งนอ้ย 100 ลา้นปีแลว้ ซ่ึงเป็นช่วง
อายขุองบรรพบุรุษร่วมรุ่นสุดทา้ยระหวา่งมนุษยแ์ละสุนขั 

       งานวิจัยน้ียงัเผยถึงภาพใหม่ของความความสัมพนัธ์อันเจาะจงท่ีมนุษย์มีต่อเพ่ือนท่ีดีท่ีสุดใน
อาณาจกัรสัตว ์ และยงัอธิบายถึงกลไกทางพฤติกรรมและกลไกทางธรรมชาติ  ท่ีทาให้ความสัมพนัธ์
ใกลชิ้ดน้ีแนบแน่นมาหลายหม่ืนปี โดย แอตติลา แอนดิคส์ (Attila Andics) ผูว้ิจยักล่าวถึงการคน้พบน้ี
วา่ อาจช่วยอธิบายไดว้า่ ทาไมการส่ือสารดว้ยเสียงระหวา่งส่ิงมีชีวิตต่างสปีชีส์อยา่งคนและสุนขัไปได้
สวย4 

 

 

 

 

 

 

4ASTVผูจ้ ัดการออนไลน์, สมองคน-สมองหมาเช่ือมโยงกันมา 100 ลา้นปี, เขา้ถึงเม่ือ 19 
พฤษภาคม 60, เข้าถึงจาก http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9570000021552
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บทที่ 3 

การพฒันาและวธีิการสร้างสรรค์ 

การสร้างสรรค์งานของข้าพเจ้า  มีขั้นตอนการดาเนินงานต่างๆโดยมีข้อมูลจาก
ประสบการณ์จริงของความสัมพนัธ์ระหวา่งอดีตสัตวเ์ล้ียงกบัขา้พเจา้เพื่อทาให้ขา้พเจา้ไดต้ระหนกั
และสามารถท่ีจะถ่ายทอดเป็นผลงานสร้างสรรคจ์ากมุมมองของขา้พเจา้ และสร้างสรรคอ์อกมาเป็น
ขั้นตอนสุดทา้ยของการสร้างสรรคผ์ลงานชุดน้ี 

 

ขั้นตอนการประมวลความคิด 

1. การหาขอ้มูลท่ีจะศึกษา 

                  1.1 เก็บขอ้มูลจากภาพถ่ายของสุนัขท่ีขา้พเจา้เคยเล้ียงและลงพื้นท่ีจริงเพื่อหา
ขอ้มูลท่ีตนเองสนใจ 

                  1.2 การเก็บขอ้มูลรูปภาพจากสถานท่ีจริง มาเป็นแบบในการสร้างสรรค์และ
ประเมินทิศทางของการจดัการรูปแบบการสร้างสรรค ์

2.น าขอ้มูลภาพถ่ายจากพื้นท่ีจริงมาจดัวางองคป์ระกอบใหม่ก่อนจะสร้างสร้างสรรค ์ และ
เลือกมุมมองและสาระของภาพของภาพท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดนามาถ่ายทอดต่อไป 

 

ข้ันตอนการวิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์ 

การสร้างสรรคข์องขา้พเจา้ ไดค้น้หารูปแบบท่ีสะทอ้นความคิด และจินตนาการจากความ
เป็นจริงจากส่ิงท่ีขา้พเจา้ตอ้งการ่ีจะถ่ายทอด ทศันะธาตุชุดน้ีจึงเป็นการนาเสนอ ภาพความทรงจา
ผา่นการสร้างสรรคข์องผูส้ร้าง 

1. จุด (point) กระจายอยูโ่ดยรอบวตัถุท่ีตอ้งการเนน้ เช่นรอบตวัสุนขัหรือกระจายตาม
พื้นท่ีวา่งเพื่อสร้างรายละเอียด 
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2. เส้น (line) มีทั้งอยูบ่นรูปทรงในภาพถ่ายและเส้นท่ีอิสระ เสมือนกบัเป็นการเนน้ส่ิงท่ีอยู่
ในภาพคือความทรงจาท่ีผา่นมา ลกัษณะเส้นท่ีใชใ้นงาน เส้นตรง เส้นโคง้มีทั้งวาดสั้นหรือยาว ตาม
วตัถุท่ีตอ้งการจะเนน้ 

3. สี (colour) เลือกใชสี้ท่ีมีความสดใส ใชคู้่สีตรงขา้มอยา่งนอ้ยในงานสามคู่สี การเลือกใช้
สีในช่วงแรกของงานจะมีลกัษณะสีอ่อนเช่น สีฟ้าอ่อน เขียวอ่อน ซ่ึงเม่ือนามาเขา้กระบวนการพิมพ์
ออกมาเป็นงานจริงแลว้ ไม่ส่งผลทางตา้นสายตา ในชุดหนงัจ่ึงปรับแกใ้ห้มีความสดใสข้ึน ใชสี้ท่ีมี
ความเขม้ขน้มากข้ึน ซ่ึงแสดงผลไดดี้ข้ึนในตอนปลายของชุดผลงาน 

4. รูปร่างรูปทรง (form) รูปร่างรูปทรงเกิดจากภาพถ่ายท่ีไดถ่้ายอิริยาบทในท่าทางต่างๆ
ของสุนขัประกอบกบัภาพถ่ายใหม่ท่ีตั้งใจนามาประกอบกนัเป็นช้ินงาน รูปร่างรูปทรงในงานโดย
ส่วนใหญ่จะประกอบไปดว้ย คน สุนขั และส่ิงของแวดลอ้มเป็นบรรยากาศ 

5. พื้นท่ีวา่ง (space) เกิดจากระยะของภาพถ่ายใหม่ท่ีก่อนจะนามาประกอบ ผา่นการถ่ายรูป
เพื่อเป็นการวางองคป์ระกอบโดยภาพรวม 

 

ขั้นตอนการแสดงออกด้วยเทคนิควธีิการและการด าเนินผลงาน 

1. การเตรียมวสัดุ 

ขา้พเจา้รวบรวมภาพถ่ายเก่าของสุนขัท่ีเคยเล้ียง คดัเลือกให้เหมาะสมกบัภาพถ่ายใหม่ท่ี
น ามาประกอบกนั ดูให้เหมาะสมกบัเร่ืองราวท่ีตอ้งการจะน าเสนอ และมาประกอบกนัผ่าน
โปรแกรม photoshop 

2. การสร้างภาพร่าง 

จากนั้นท าแบบร่างให้สมบูรณ์ในโปรแกรม โดยสร้างสรรค์และประกอบทศันธาตุ เน้น
ความเป็นจริงตามภาพท่ีใช ้แต่ยงัคงเนน้ความสนุกผา่นสีสันท่ีขา้พเจา้เลือกใช ้

3. ขั้นตอนการสร้างรูปทรง 
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ร่างรูปทรงดว้ยอุปกรณ์วาดภาพผา่นโปรแกรมสร้าพภาพ (Adobe photoshop) โดยแต่งเติม
ผา่นจินตนาการและมีการเพิ่มเติมหรือลดทอนเพิ่มในบางส่วน อาทิการเติมสีสันของวตัถุธรรมดา
ใหมี้สีท่ีแตกต่างไป 

4. การท ารายละเอียดของช้ินงาน 

ผลงานชุดน้ีตอ้งการบอกเล่าความผูกพนัท่ีมีต่อสุนัขท่ีเคยเล้ียงผ่านความทรงจ าท่ีมีของ
ข้าพเจ้าถึงความรักความสดใสท่ีสุนัขท่ีเคยเล้ียงมีอิทธิพลต่อจิตใจของข้าพเจ้า จึงถ่ายทอด
รายละเอียดของผลงานตามความเป็นจริงแต่หากสอดแทรกไปดว้ยจินตนาการ เร่ิมจากการสร้าง
รูปร่างบนรูปทรงในรูปถ่ายท่ีผ่านการวางองค์ประกอบโดยใช้โปรแกรมสร้างภาพ (Adobe 
photoshop) ลงสีและค่านา้หนกัทั้งหมดผา่นกระบวนการใชโ้ปรแกรม เช่น แสงเงาบนตวัสุนขั เติม
พื้นท่ีดว้ยสีสดใสท่ีมีคู่สีท่ีตรงขา้มเพื่อผลกัระยะให้เด่นข้ึน และกระจายสีสว่างในพื้นท่ีท่ีตอ้งการ
เนน้ เพื่อใหเ้กิดความสมบูรณ์ของภาพรวมของผลงานชุดน้ีน้ีได ้

5. วเิคราะห์และการน าเสนอ 

ตรวจสอบวิเคราะห์ภาพรวมของผลงาน อย่างสม ่าเสมอ มีการปรับปรุงแกไ้ข และหา
วธีิการทางเทคนิคท่ีเหมาะสมกบัผลงานชุดน้ี 
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ขั้นตอนการสร้างภาพร่างผลงาน 

 

 

ภาพที ่5 อุปกรณ์ในการสร้างสรรครู์ปร่างของผลงาน 

 

 

ภาพที ่6 ภาพร่างผลงาน (sketch) 
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ภาพที ่7 การก าหนดทิศทางผลงานโดยใชภ้าพจากสุนขัท่ีเคยเล้ียงจริง 

 

 

 

ภาพที ่8 การก าหนดทิศทางผลงานโดยใชภ้าพจากสุนขัท่ีเคยเล้ียงจริง 
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ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน 

เลือกภาพถ่าย 

 

 

ภาพที ่9 ตวัอยา่งภาพถ่ายท่ีน ามาสร้างสรรคผ์ลงาน 

 

 

 

ภาพที ่10 จากนั้นลงสีผา่นโปรแกรมสร้างภาพ (photoshop) ตามล าดบั 
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ภาพที ่11 พิมพอ์อกมาเพื่อเพิ่มค่านา้หนกัในระยะหลงั เพื่อเพิ่มมิติใหก้บัภาพร่าง 

 

เทคนิคภาพพมิพ์ตระแกรงไหม (screen print) 

อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการทาตน้แบบแม่พิมพ ์

1. ดินสอไขสีด า 

2. หมึกปากกาเคมีไพรอท pilot 

3. กระดาษไข 

4. พูก่นั 

5. ปากกาเคมี 

6. เทปนิตโต ้

7. ดินสอไม ้

 

ขั้นตอนท าแม่พมิพ์ต้นแบบ 
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น าภาพร่างท่ีขยายมาคดัลอกบนแผ่นฟิล์มหรือกระดาษไข ดว้ยการแยกค่าน ้ าหนกัอ่อน 
กลาง เขม้ หรือโทนสีในภาพร่างโดยใชดิ้นสอไข หากค่านา้หนกันั้นเป็นการวาดเส้น หรือใชห้มึก
เติมปากกาเคมีไพรอทกบัพูใ่นการถมพื้นท่ีใหญ่หรือพื้นท่ีวา่ง 

การเตรียมแม่พมิพ์ตะแกรงไหม 

อุปกรณ์ในการเตรียมแม่พิมพต์ะแกรงไหม 

1. บล็อกแม่พิมพ ์

2. กาวอดั 

3. ท่ีปาดบล็อก 

4. เกียง 

5. แม่พิมพต์น้แบบ 

ขั้นตอนการเตรียมแม่พมิพ์ตะแกรงไหม 

1. น าบล็อกท่ีสะอาดปาดดว้ยกาวอดัทั้ง 2 ดา้น 

2. นาบล็อกท่ีปาดกาวอดัเรียบร้อยเขา้ตูอ้บบล็อกเพื่อทาใหแ้หง้ 

3. นาแม่พิมพต์น้แบบและบล็อกวางในตูอ้ดับล็อก วางแม่พิมพต์น้แบบลงไป และ
จดับล็อกใหอ้ยูใ่นตาแหน่งท่ีแหมะสม จากนั้นตั้งค่าลมและแสง กดปุ่มเร่ิมท่ีตูอ้ดับล็อกเพื่อ
ทาการฉายแสง 

    4. เม่ือฉายแสงเสร็จแลว้ น าบล็อกไปลา้งกาวอดัท่ีหลุดดว้ยการฉายแสงออกให้
ครบเท่ากบัจ านวนแม่พิมพต์น้แบบ ดว้ยระดบัความดนันา้ท่ีต ่า เพื่อไม่ให้กาวอดัในส่วนอ่ืน
เกิดความเสียหาย 

5. น าบล็อกไปเขา้ตูอ้บอีกคร้ังเพื่อใหบ้ล็อกแหง้ 

6. เม่ือบล็อกแหง้แลว้ น าบล็อกออกมากั้นเทปนา้ตาลตรงส่วนของขอบบล็อก เพื่อ
ไม่ใหสี้ลงมาเลอะกระดาษในขณะท่ีพิมพ ์

ขั้นตอนการพมิพ์งาน 
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            อุปกรณ์การพิมพผ์ลงาน 

                      1. สีพิมพส์กรีน 

                      2. บล๊อก 

                      3. เกียง 

                      4. ยางปาด 

                      5. เทปนา้ตาล 

                      6. แม่พิมพต์น้แบบ 

                      7. กระดาษฟาบริโน่ 

                     8. กระดาษเขา้มุม 

                     9. ท่ียดึบล็อก 

การพมิพ์งาน 

1. น าบล็อกท่ีแหง้แลว้มายดึไวก้บัโตะ๊ดว้ยท่ียดึบล็อก 

2. น ากระดาษท่ีถ่ายเอกสารติดบนกระดาษฟาบริโน่ โดยจดัให้ต าแหน่งของ
กระดาษเอกสารอยูต่รงกลางบนกระดาษฟาบิโน่พอดีแลว้จึงติดเทปนิตโต ้ เพื่อจะไดรู้้ถึง
ต าแหน่งของสีเม่ือไดพ้ิมพ ์จะไดไ้ม่หลุดออกจากกระดาษ 

3. ตรวจสอบต าแหน่งระหวา่งกระดาษและบล็อกเพื่อใหต้รงกบัต าแหน่งใน
กระดาษ 

4. เม่ือจดักระดาษเสร็จ น ากระดาษเขา้มุมติดเขา้ทั้งสามมุมของกระดาษฟาบริโน่
ดว้ยเทปนิตโต ้เพื่อกนัไม่ใหก้ระดาษขยบัเวลาพิมพ ์แลว้ดึงกระดาษท่ีถ่ายเอกสารออกจาก
กระดาษฟาบริโน่ 

5. น าสีท่ีตอ้งการใชว้างลงบนพื้นท่ีขอบบล็อกโดยใชเ้กรียง 

6. น ายางปาดสี ปาดสีลงบนบล็อกใหล้งในช่องของแม่พิมพ ์
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7. น ากระดาษท่ีพิมพเ์สร็จแลว้ไปวางท่ีแท่นเพื่อตากใหแ้ห้ง 

8. น าบล็อกท่ีปาดสีเสร็จแลว้ ไปลา้งสีออก เพื่อป้องกนัไม่ใหบ้ล็อกตนั 

9. น าบล็อกเขา้ตูอ้บ 

10. เม่ือกระดาษและบล็อกแห้งแลว้ นากลบัมาพิมพสี์ต่อไป ตามขั้นตอนท่ีกล่าว
มาดา้นบน 

 

 

ภาพที ่12 ขั้นตอนการท าตน้พิมพแ์ม่แบบ 
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ภาพที ่13 บล็อกท่ีใชใ้นการสร้างสรรคง์านภาพพิมพต์ะแกรงไหม 

 

 

 

ภาพที ่14 เคร่ืองอบบล็อกท่ีใชใ้นการทาใหบ้ล็อกแหง้ 
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ภาพที ่15 หอ้งลา้งบล็อก ใชใ้นการลา้งกาวอดั ลา้งสีพิมพส์กรีนและอุปกรณ์ต่างๆ 

 

 

 

ภาพที ่16 พิมพง์านลงกระดาษฟาบริโน่
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อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ 

 

 

ภาพที ่17 อุปกรณ์ในกระบวนการท าภาพพิมพต์ะแกรงไหม 

 

ภาพที ่18 อุปกรณ์พิมพ ์

 

ภาพที ่19 หมึกพิมพช์นิดสกรีน
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บทที่ 4 

การวเิคราะห์และการพฒันาผลงาน 

               การสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพใ์นหัวขอ้ "มายาคติหมาหมา" ชุดน้ีเป็นการสร้างสรรค์
ผลงานโดย น าเสนอเร่ืองราวของข้าพเจ้ากับสุนัขท่ีเคยเล้ียง ตอ้งแยกจากกับขา้พเจา้เพราะ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยท่ี์ส้ินสุดโดยถ่ายทอดผา่นความทรงจ าในภาพถ่าย และจินตนาการถึง
ความสดใสท่ีสุนขัมีในสถานท่ีรอบตวัท่ีขา้พเจา้คุน้เคย 

 

การสร้างสรรค์และพฒันาการก่อนศิลปะนิพนธ์ในระยะแรก 

เน้ือหาท่ีสนใจมิไดน้ ามาสู่เน้ือหาในผลงานศิลปนิพนธ์ 

 

ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะที ่2 ปีการศึกษา 2559 

การเลือกใช้วิธีการปะติดภาพโดยกระบวยผ่านโปรแกรมสร้างภาพเพื่อนามาสร้างสรรค์
ด้วยกระบวนการพิมพ์เทคนิคตระแกรงไหมแสดงถึงภาพความสัมพนัธ์ของสุนัขท่ีเคยเล้ียงกับ
ส่ิงของส่ิงแวดลอ้มท่ีคุน้เคยรวมถึงตวัขา้พเจา้โดยการใชภ้าพเก่าสุนขัและสถานท่ีวตัถุท่ี เก่ียวขอ้ง
กบัเร่ืองราวเป็นตวักลางของการสร้างสรรค ์ควบคู่ไปกบัจินตนาการณ์ ความทรงจ า 

ความรู้สึกท่ีมีต่อสุนขั การแสดงออกโดยใชรู้ปแบบในการจดัวางองคป์ระกอบต่างๆเพื่อให้
มีความสนุกสนานแต่หากบ่งบอกถึงความทรงจาท่ีแสดงถึงความผกูพนัของสุนขักบัขา้พเจา้ 

เป็นการถ่ายทอดผลงานผา่นการวาดเส้นก่อนผลงานจริงท่ีทาดว้ยเทคนิคภาพพิมพต์ระแก
รงไหมโดยไม่ผา่นกระบวนการจากโปรแกรมสร้างภาพดงัท่ีไดน้ าเขา้มาร่วมในงานชุดศิลปนิพนธ์ 
เพราะตอ้งการแสดงถึงภาพจิตนาการท่ีไม่ตอ้งการความเป็นจริง เช่น เพิ่มตาสุนขัให้มี 4 ดวง สุนขัมี
แขน หรือสุนขัท ากิจกรรมของมนุษย ์
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ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะที่ 2 (ปีการศึกษาต้น / 2559) 

 

 

ภาพที ่20 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะท่ี 2 

ช่ือผลงาน         go to the mars 
เทคนิค             silkscreen 
ขนาด              80 x 100 ซม. 
ปีท่ีสร้าง         2559 
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ภาพที ่21 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะท่ี 2 

ช่ือผลงาน         tod is boss 
เทคนิค             silkscreen 
ขนาด              80 x 100 ซม. 
ปีท่ีสร้าง         2559 
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ภาพที ่23 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะท่ี 2 

ช่ือผลงาน         ทอ้ดหิว 
เทคนิค             silkscreen 
ขนาด              80 x 100 ซม. 
ปีท่ีสร้าง         2559 
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ภาพที ่24 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะท่ี 2 

ช่ือผลงาน         sexy tod 
เทคนิค             silkscreen 
ขนาด              80 x 100 ซม. 
ปีท่ีสร้าง         2559 
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ภาพที ่25 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะท่ี 2 

ช่ือผลงาน         sexy tod 2 
เทคนิค             silkscreen 
ขนาด              80 x 100 ซม. 
ปีท่ีสร้าง         2559 
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ภาพที ่26 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะท่ี 2 

ช่ือผลงาน           missing mom 
เทคนิค               silkscreen 
ขนาด                 80 x 100 ซม. 
ปีท่ีสร้าง             2559 
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ภาพผลงานศิลปะนิพนธ์ 

( Art Thesis / 2559 ) 

 

 

ภาพที ่27 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ 

ช่ือผลงาน tod with unknow 
เทคนิค  silkscreen 
ขนาด  80 x 100 ซม. 
ปีท่ีสร้าง 2559 
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ภาพที ่28 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ 

ช่ือผลงาน missing mom 2 
เทคนิค  silkscreen 
ขนาด  80 x 100 ซม. 
ปีท่ีสร้าง 2559 
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ภาพที ่29 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ 

ช่ือผลงาน ทอ้ดกบัทะเล 
เทคนิค  silkscreen 
ขนาด  80 x 100 ซม. 
ปีท่ีสร้าง 2559 
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ภาพที ่30 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ 

ช่ือผลงาน ทอ้ดกบัทะเล 2 
เทคนิค  silkscreen 
ขนาด  80 x 100 ซม. 
ปีท่ีสร้าง 2559 
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ภาพที ่31 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ 

ช่ือผลงาน ทอ้ดกบัทะเล 3 
เทคนิค  silkscreen 
ขนาด  80 x 100 ซม. 
ปีท่ีสร้าง  2559 
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ภาพที ่32 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์  

ช่ือผลงาน with love 
เทคนิค  silkscreen 
ขนาด  60 x 80 ซม. 
ปีท่ีสร้าง  2559 
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ภาพที ่33 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ 

ช่ือผลงาน with mommy 
เทคนิค  silkscreen 
ขนาด  60 x 80 ซม. 
ปีท่ีสร้าง  2559 
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ภาพที ่34 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ 

ช่ือผลงาน with mommy 2 
เทคนิค  silkscreen 
ขนาด  60 x 80 ซม. 
ปีท่ีสร้าง  2559 
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ภาพที ่35 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ 

ช่ือผลงาน with love2 
เทคนิค  silkscreen 
ขนาด  60 x 80 ซม. 
ปีท่ีสร้าง 2559 
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ภาพที ่36 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ 

ช่ือผลงาน with love 3 
เทคนิค  silkscreen 
ขนาด  80 x 100 ซม. 
ปีท่ีสร้าง  2559
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บทที่ 5 

บทสรุป 

ผลงานศิลปนิพนธ์ "มายาคติหมาหมา" สร้างข้ึนมาจากความผกูพนัในจิตใจท่ียงัมีต่อ สุนขั
ท่ีเคยเล้ียงของขา้พเจา้ ความประทบัใจในความงดงามของความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยท่ี์จบลง แต่
หากไม่ไดท้  าให้ความทรงจาต่อสัตวเ์ล้ียงอนัเป็นท่ีรักยงัคงอยู่ ขา้พเจา้ได้น ามาสร้างสรรค์ผ่าน
กระบวนการทางศิลปะร่วมกบัเทคนิคการสร้างภาพโดยใชโ้ปรแกรมผา่นคอมพิวเตอร์เพื่อน าเสนอ
ความงามผา่นรูปภาพความในลกัษณะภาพปะติด เพื่อแสดงถึงความทรงจาของขา้พเจา้ท่ีมีต่อสุนขั
อยูใ่นภาพอดีตจนถึงปัจจุบนั 

จากการศึกษาและการปรับปรุงเน้ือหาและการสร้างสรรคง์านอยา่งสม ่าเสมอประกอบกบั
ค าแนะน าของท่านอาจารยท่ี์ปรึกษาและคณาจารยใ์นภาพวิชาภาพพิมพ ์ มีส่วนช่วยให้ขา้พเจา้ได้
พฒันาการสร้างสรรค์ผลงานไปอย่างมีคุณภาพและเป็นขั้นตอน จึงเกิดการพฒันาผลงานไปอยา่ง
ต่อเน่ืองและลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ทั้งน้ีขา้พเจา้หวงัวา่การศึกษาคน้ควา้ 

ศิลปนิพนธ์ชุดน้ีจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผูส้นใจ และน าไปประยุกตใ์ชต้ามแนวทางของ
ตนเองให้ตรงกบัส่ิงท่ีสนใจ และเกิดผลดีต่อการพฒันาศิลปะและการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
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บรรณานุกรม 

ข้อมูลระบบออนไลน์ 

ARTLARK, RICHARD HAMILTON: THE BRITISH ROOTS OF POP ART,  
 เขา้ถึงเม่ือ 16 พฤษภาคม 2560, เขา้ถึงไดจ้าก https://artlark.org/2016/09/13/richard- 
  hamilton-the-real-father-of-pop-art/ 

เหมียวบอ็บ, ทีมวจิยัจากฮงัการีเผย เจา้หมานอ้ยสามารถเขา้ใจในส่ิงท่ีเราพดูใส่มนัไดจ้ริงๆ!!!,  
 เขา้ถึงเม่ือ 17 พฤษภาคม 2560, เขา้ถึงจาก http://www.catdumb.com/researcher-said-dog- 
  is-understand-our-words-and-tones-420/ 

ScienceDaily, Are Dogs 'Kids?' Owner-dog relationships share striking similarities to parent- 
 child relationships , เขา้ถึงเม่ือ 18 พฤษภาคม 60, เขา้ถึงจาก https://www.sciencedaily.com 
  /releases/2013/06/130621095502.htm 

ASTVผูจ้ดัการออนไลน์, สมองคน-สมองหมาเช่ือมโยงกนัมา 100 ลา้นปี, เขา้ถึงเม่ือ 19 พฤษภาคม  
 60, เขา้ถึงจาก http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=95700000 
  21552 
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รายช่ือผลงานศิลปนิพนธ์ 

ช่ือผลงาน    เทคนิค    ขนาด   

“missing mom”    Silkscreen   80 x 100 ซม.  

“missing mom 2”   Silkscreen   80 x 100 ซม.  

“ทอ้ดกบัทะเล”    Silkscreen   80 x 100 ซม.  

“ทอ้ดกบัทะเล 2”   Silkscreen   80 x 100 ซม.  

“ทอ้ดกบัทะเล 3”   Silkscreen   80 x 100 ซม.   

“with love”    Silkscreen   60 x 80 ซม.  

“with mommy”    Silkscreen   60 x 80 ซม.  

“with mommy 2”   Silkscreen   60 x 80 ซม.  

“with love 2”    Silkscreen   60 x 80 ซม.  

“with love 3’’                       Silkscreen   60 x 80 ซม. 
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ประวตัิผู้สร้างสรรค์ 

ช่ือ-นามสกุล  นางสาวกนกวรรณ อินทะกนก 

วนัเดือนปีเกิด  18 มิถุนายนต ์2536 

ท่ีอยู ่   98 หมู่บา้นพิบูลยว์ฒันา ซ.11 ถ.พระรามท่ี6 แขวงสามเสนใน  

เขตพญาไท กทม. 10400 

ประวติัการศึกษา 

2543   - โรงเรียนอนุบาลสามเสน 

2549   - โรงเรียนวฒัโนทยัพายพั จงัหวดัเชียงใหม่ 

2554-ปัจุบนั  - คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ประวติัการแสดงผลงาน 

2558   - ร่วมแสดงนิทรรศการ "Print for Who? You ก็ทาได"้ คร้ังท่ี 3 
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