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บทคดัยอ่ 

 
การได้เห็นและใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนและกลุ่มคน ในต่างสถานที่ และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เกิด

การรับรู้และการสัมผัสประสบการณ์ต่าง ๆ ท าให้ข้าพเจ้ามีความรู้สึกในหลาย ๆ ด้าน จึงตอบสนอง
อารมณ์ร่วมให้สังคมได้ตระหนักถึงการมองในอีกแง่มุมหนึ่ง ซึ่งอาจเห็นความผูกพัน และความเป็น
ธรรมชาติของแต่ละบุคคล และเป็นการถ่ายทอดความรู้สึกของการบันทึกจากจินตนาการที่มาจาก
ความเป็นจริง 
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Abstract 

 
 This body of work focuses on the memory from observing and spending 

time with friends and general people in different places.  I can feel and remember 
those experiences. I have many feelings for those memories and I hope people start 
to realize and think in different way. This project demonstrates the deep bond and 
true nature of each person. Additionally, it expresses the true feeling from memory.        
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กิตติกรรมประกาศ 

 
ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณบิดา มารดา คุณยายอ้วน ครอบครัวของข้าพเจ้าที่สนับสนุน

ข้าพเจ้ามาตั้งแต่เด็กจนโตตลอดมาไม่เคยบกพร่อง ให้ข้าพเจ้ามีโอกาสได้เรียนสิ่งที่ชอบ  
ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐพล สุวรรณกุศลส่ง อาจารย์ผู้ควบคุมศิลปนิพนธ์ 

ที่ให้อิสระทางความคิดเป็นอย่างมากในการสร้างสรรค์ผลงาน และแนะน าเทคนิคมากมายให้แก่
ข้าพเจ้า ทั้งยังให้ก าลังใจอยู่เสมอ ขอบคุณอาจารย์ภาควิชาภาพพิมพ์ และคณาจารย์ คณะจิตรกรรม 
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ทุกท่าน ที่ให้ความรู้อบรมสั่งสอน ชี้แนะให้ข้าพเจ้าทั้งในเรื่องศิลปะและ
การใช้ชีวิต และขอบคุณเพ่ือน ๆ ที่มีส่วนช่วยในทุกขั้นตอน ท าให้งานศิลปนิพนธ์นี้ส าเร็จลุล่วงในทุก
ประการ 

ข้าพเจ้าหวังว่าผลงานศิลปนิพนธ์นี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมหรือผู้ที่สนใจผลงาน
ศิลปะตามสมควร 
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ค าน า 

 
เอกสารฉบับนี้เป็นส่วนประกอบของผลงานศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ กลุ่มวิชาเอก

ภาพพิมพ์ ปีการศึกษา 2559  คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย
มีวัตถุประสงค์ในการเขียน เพ่ือรวบรวมและอธิบายถึงขั้นตอนและกระบวนการ ในการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปนิพนธ์ ตามหัวข้อเรื่อง “มิติไร้สาระ” ตั้งแต่ขั้นตอนการศึกษา หาแรงบันดาลใจ การคิด
วิเคราะห์รวบรวมข้อมูล ขั้นตอนในการแสดงออกในผลงาน การแก้ปัญหา และการพัฒนาผลงาน 

ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจศึกษาศิลปะ หรือ
ผู้สนใจงานศิลปะทั่วไปไม่มากก็น้อย 
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บทที ่1 

 

บทน า 

 
 การเขียนบันทึกประจ าวันเป็นการจดบันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ที่ส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึก 

หรืออาจเป็นเพียงการถ่ายทอดให้เห็นถึงเหตุการณ์ในแต่ละวัน เช่น อากาศที่ร้อนส่งผลถึงด้านอารมณ์ที่
เป็นด้านลบ เป็นแค่การจดบันทึกสิ่งเล็ก ๆ ที่ไม่ได้มีความน่าสนใจหรือไม่ได้มีความหมายมากมาย เป็น
เครื่องมือที่ช่วยจดจ าและเห็นอดีตที่เคยเป็นปัจจุบันได้เพียงแค่พลิกหน้ากระดาษ 

ค าว่าความไร้สาระนี้อาจแปลได้ว่า ไม่มีแก่นสาร ไม่มีความหมาย ที่ไม่เป็นเหตุเป็นผล หรือ
ไร้ประโยชน์ และอาจแฝงในความรู้สึกอีกแบบหนึ่ง 

  

ความเป็นมาและความส าคัญของปญัหา 
การได้เห็นและใช้ชีวิตร่วมกับกลุ่มคน ผองเพ่ือน สถานที่ และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เกิดการ

รับรู้ สัมผัสประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ท าให้ข้าพเจ้าเกิดความรู้สึกชอบ และตอบสนองอารมณ์ร่วมให้สังคม
ได้ตระหนักถึงการมองสังคมในอีกแง่มุมหนึ่ง ซึ่งอาจเห็นความผูกพัน และความเป็นธรรมชาติของแต่ละ
บุคคล ซึ่งข้าพเจ้าต้องการถ่ายทอดความรู้สึกของการบันทึกของข้าพเจ้า โดยมีแง่มุมและรวมกับ
จินตนาการส่วนตัวของข้าพเจ้า 

 

วตัถปุระสงค์ของการสรา้งสรรค์ 
1  . ต้องการสะสมความทรงจ าและความรู้สึกต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ผนวกกับ

จินตนาการส่วนตัว และถ่ายทอดแง่มุมเล็ก ๆ ที่ทุกคนมองข้าม หรืออาจกล่าวได้ว่า ความไม่มีสาระ 
ออกมาเป็นผลงาน 

2  . เพ่ือให้ผู้ชมรู้สึกถึงความสนุกที่ไม่มีสาระโดยการใช้รูปทรงที่เฉพาะตัว และสีสัน
หลากหลาย 
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แนวความคิดในการสร้างสรรค์ 
ประสบการณ์ในชีวิตประจ าวันมีอิทธิพล และส่งผลในด้านความรู้สึกต่อตัวข้าพเจ้า ผ่านสิ่ง

ที่ได้พบเจอได้เรียนรู้ได้สัมผัสต่อประสบการณ์ใหม่ ๆ ในสถานที่ต่างกัน ข้าพเจ้าน าเสนอบันทึกผ่าน    
จินตนการในอีกมุมมองหนึ่งผสานกับความรู้สึกส่วนตัวในมิติของผลงงานภาพพิมพ์ Monoprint ของ
ภาพพิมพ์ Silkscreen เพ่ือเสนอแง่มุมเล็ก ๆ และอารมณ์ความรู้สึกส่วนตัวในขณะนั้น 

น ารูปทรงผู้คนหรือสิ่งของ แสดงออกมาในรูปแบบเฉพาะตัว คือ รูปทรงที่ผ่านการตัดทอน
รายละเอียด เหลือไว้เพียงจุดเด่นที่สามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก หรือเรื่องราวที่ข้าพเจ้าได้พบเจอ 

 

ขอบเขตของโครงการ 

  1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  เรื่องความไม่มีสาระในชีวิตประจ าวันของข้าพเจ้าในทุกๆวัน ศึกษาอิทธิพลสิ่งรอบตัวของ
ข้าพเจ้าที่ท าให้เกิดความรู้สึกในทุก ๆ วัน หรือสิ่งที่ข้าพเจ้าได้เจอในสถานที่ต่าง ๆ และน ามาสร้างภาพ
สร้างสรรค์เป็นผลงาน 

  2.  ขอบเขตด้านรูปแบบ 

  สร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบ Surrealism ผสม Expressionism โดยใช้ตัวการ์ตูนในจินตนาการ 
ของข้าพเจ้า ที่มีรูปร่างคล้ายคนและสิ่งของที่ข้าพเจ้าได้เห็นในชีวิตประจ าวันแต่ออกมาในการตัดทอน
รูปแบบ 
  3. ขอบเขตด้านเทคนิค 
  น าเสนอผลงานภาพพิมพ์ในเทคนิคภาพพิมพ์ตะแกรงไหม ผสมเทคนิคโมโนปริ้นท์  (Monoprint ) 
และเทคนิคโมโนเพ้นท์ ( Monopaint ) 

 
วธิกีารศึกษา 
  1. ศึกษาสิ่งต่าง ๆ รอบ ๆ ตัว และสังเกตตัวเองในทุก ๆ วัน 

2. วิเคราะห์ ประมวลผล ความคิดความรู้สึกตัวเอง สเก็ตออกมาเป็นภาพร่าง 2 มิติ   
3. เลือกน ามาปฏิบัติงาน ขยายเป็นผลงานจริง 
4. วางแผนขั้นตอนการพิมพ์งาน และลงมือปฏิบัติงาน 
5. สรุปและประเมินผลงาน 

 
แหล่งข้อมลู 
  1. ประสบการณ์ส่วนตัว/สิ่งที่สนใจของข้าพเจ้า 



3 

 

 

 2.  สื่อออนไลน์ 
  3.  ผลงานศิลปินที่ชื่นชอบ ทั้งทางด้านรูปแบบและเทคนิคในงาน 

 
วสัดุอปุกรณ์ทีใ่ชใ้นการท าศลิปนิพนธ์ 
  1. สีเมจิก/สีอะคริลิก/สีพลาสติก/สีชอล์ค/สีเทียน/สีไม้ 
  2. ปากกาพู่กันจีน 

3. ดินสอไม้/ปากกาตัดเส้น/น้ ายาลบค าผิด 
4. บล็อกตะแกรงไหม 
5. ยางปาด 
6. นิตโต้เทป, เทปกาวเหลือง 
7. พู่กัน/หมึกไพล็อต 
8. กระดาษไข 
9. กระดาษพิมพ์งาน 
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บทที ่ 2 

 

ข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกบัการสร้างสรรค์ 

 

ทัศนคตทิี่เกีย่วขอ้งกับการสรา้งสรรค์ 
ประสบการณ์การใช้ชีวิตของเราในทุกๆวัน การต้องเข้าสังคม พบปะผู้คน พูดคุยสื่อสารกัน 

การใช้ชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิม ๆ แต่มีรายละเอียดที่แตกต่างกันในแต่ละวัน ท าให้เกิดเป็นอารมณ์
ความรู้สึกท่ีแปรเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ 

รายละเอียดของเรื่องราวที่แตกต่างกันนี้ อาจเป็นสิ่งเล็กน้อยที่ทุกคนมองข้าม หรือเป็นสิ่ง
เล็ก ๆ ที่ไม่มีความส าคัญที่ข้าพเจ้าพบเจอ  และน าแง่มุมเล็ก ๆ ในชีวิตประจ าวันนี้มาถ่ายทอดเป็นงาน
ศิลปะ 

  

อิทธิพลจากงานศลิปกรรม 

แบงกซ์ี ่( Banksy ) 
แบงก์ซี่ ( Banksy ) เป็นนามแฝงของศิลปินกราฟฟิตี้ชาวอังกฤษที่มีผลงานโดดเด่นจ านวน

มาก ผลงานของเขาปรากฏทั่วทั้งลอนดอนและตามท่ีต่าง ๆ ทั่วโลก 
แบงก์ซี่ใช้เทคนิคต่าง ๆ กันในการสื่อสาร ซึ่งมักจะเป็นเรื่องการเมืองเหน็บแนมสังคมหรือ

เรื่องตลกขบขัน รูปแบบงานศิลปะข้างถนนดั้งเดิมของเขา ซึ่งผสมผสานกราฟฟิตี้เข้ากับเทคนิคการ
ใช้ stencil ที่มีลักษณะเฉพาะนั้น มีชื่อเสียงอย่างมากในวงการใต้ดิน และยังมีการรายงานทั่วไปในสื่อ
กระแสหลัก1 

                                                      
1Admin, Banksky, accessed January 6 2016, available from https://en.wikipedia.org/wiki/ 

Banksy 
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ภาพที่ 1 ภาพผลงานของ Banksy 
ที่มา: Stnclrev, Naked Man Hanging from window [online], accessed January 6 2016,  

 available from http://www.stencilrevolution.com/banksy-art-prints/naked-man- 
 hanging-from-window/ 

 
รักกจิ ควรหาเวช  )  Rukkit  Kuanhawate ) 

รักกิจ ควรหาเวช จบการศึกษาจาก สาขาวิชาครุศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สไตล์การ
ท างานของรักกิจจะเป็นงานกราฟิกเวกเตอร์ที่มีลักษณะเฉพาะตัว ผลงานของรักกิจมีทั้ง งานวาด
ภาพประกอบ ออกแบบปกอัลบั้มศิลปิน ออกแบบชุดตัวอักษร รวมไปถึงการเป็นอาร์ตไดเร็คเตอร์
ให้กับนิตยสาร  

ในภายหลัง รักกิจ ผันตัวมาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ Graffiti หรือ Street Art อย่างเต็มตัว 
ผลงาน Street Art ที่ดูแปลกตา สะอาด และดูฉลาดในการเลือกใช้สี และการสร้างสรรค์ลายเส้น และ
รูปทรงเรขาคณิตต่าง ๆ ถูกน ามาร้อยเรียงซ้อนกันท าให้เกิดเป็นรูปศิลปะที่หาตัวจับยาก2 

                                                      
2Admin, รักกิจ ควรหาเวช, เข้าถึงเมื่อ 6 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก https://th. wikipedia.org/ 

wiki/รังกิจ_ควรหาเวช 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88_%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%8A
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ภาพที่ 2 ภาพผลงานของรักกิจ 

ที่มา: Admin, street art [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 17 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก https://sterrt 

 art.wordpress.com/งานศิลปิน/ 

 

อิทธิพลจากสือ่ตา่ง ๆ 
ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลจากสื่อออนไลน์  ได้แนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานมาจากมิวสิค    

วิดิโอของศิลปินที่ข้าพเจ้าชื่นชอบ ได้รับทั้งทางด้านอารมณ์ของตัวศิลปินและรูปแบบของมิวสิควิดิโอ สี 
กายภาพต่าง ๆ ภายในตัวมิวสิควิดิโอนั้น ๆ 

การ์เร็ต บอร์น (BØrns)                                                                                                           
การ์เร็ต บอร์น ( เกิด 7 มกราคม 1992 ) เป็นที่รู้จักดีของเขาบนเวทีชื่อ “บอร์น” เป็นนัก-

ร้องชาวอเมริกันและนักแต่งเพลงจากแกรนด์เฮมิชิแกน บอร์นปล่อยอัลบั้ม ของเขา ชื่อว่า A Dream 
ระหว่าง ในปี 2012 และเปิดตัวอัลบั้มสตูดิโอของเขา ชื่อว่า Dopamine วันที่ 16 ตุลาคม 2015 การ์เร็ต
เป็นนักแต่งเพลงและศิลปินไปพร้อม ๆ กัน แนวเพลงของเขาคือ Indie Pop, Psychedelic Pop, 
Alternative Pop, Synth Pop3 

 

 

 

 
 

 

                                                      
3Admin, BØrns,accessed January 6 2016, available from https://en.wikipedia.org/wiki/BØrns 

https://en.wikipedia.org/wiki/Stage_name
https://en.wikipedia.org/wiki/Michigan
https://en.wikipedia.org/wiki/Dopamine_(B%C3%98RNS_album)
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ภาพที่ 3 ภาพประกอบเพลง “Electric Love” ของ บอร์น 
ที่มา: BØRNSmusicVEVO, ( May 6 2015 ), BØRNS - Electric Love [Video file], accessed April  

17 2016, available from https://www.youtube.com/watch?v=RYr96YYEaZY 
 

เอม็จีเอ็มท ี( MGMT )  
MGMT เป็นชาวอเมริกัน แนวเพลง Psychedelic Rock วงดนตรีที่เกิดขึ้นในปี 2002 โดย

Benjamin Goldwasser และ Andrew VanWyngarden จากมหาวิทยาลัย Wesleyan และสร้างสรรค ์
กับ Cantora ประวัติพวกเขาเซ็นสัญญากับในปี 2006 MGMT เปิดตัวในอัลบั้มโดยได้ที่ 1 ในชาร์ต 
Billboard Top Heatseekers และยังติดอันกับวงทีด่ีที่สุดวงอันดับที่ 18 ของชาร์ตเพลงปี 2000  โดย
นิตยสาร Rolling Stone   

MGMT สตูดิโออัลบั้มที่สอง “ขอแสดงความยินดี” ได้รับการปล่อยตัวเมื่อวันที่ 13 
เมษายน 2010 ในเดือนมกราคม 2011 พวกเขาเริ่มท างานในของพวกเขาบาร์สตูดิโออัลบั้มที่สาม ถูก
ปล่อยออกวันที่ 17 กันยายน 2013 และได้รับการปล่อยตัวในช่วงต้นพิเศษบนวิทยุบริการเพลงในวันที่ 
9 กันยายน 2013 

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2007 Spin.com ได้ติดอันดับ MGMT เป็น “ศิลปินของวัน” ในวันที่ 
14 พฤศจิกายน 2007 และนิตยสารโรลลิงสโตนได้ให้ชื่อวง MGMT เป็นหนึ่งในสิบศิลปินที่น่าจับตา
มอง ในปี 20084 

                                                      
4Admin, MGMT, accessed January 6 2016, available from  https://en.wikipedia.org/wiki/ 

MGMT 

https://www.youtube.com/watch?v=RYr96YYEaZY
https://en.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Goldwasser
https://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_VanWyngarden
https://en.wikipedia.org/wiki/Wesleyan_University
https://en.wikipedia.org/wiki/Cantora_Records
https://en.wikipedia.org/wiki/Billboard_Magazine
https://en.wikipedia.org/wiki/Top_Heatseekers
https://en.wikipedia.org/wiki/Congratulations_(album)
https://en.wikipedia.org/wiki/Rdio
https://en.wikipedia.org/wiki/Spin_(magazine)


8 
 

 

 
 
ภาพที่ 4 ภาพประกอบเพลง “Time to pretend” ของ เอ็มจีเอ็มที 
ที่มา: MGMTVEVO, ( October 25 2009 ), MGMT - Time To Pretend [Video file], accessed  

 April 17 2016, available from https://www.youtube.com/watch?v=B9dSYgd5Elk 

 

 
 

ภาพที่ 5 ภาพประกอบเพลง “Kids” ของ เอ็มจีเอ็มที 
ที่มา: MGMTVEVO, ( October 24 2009 ), MGMT - Kids [Video file], accessed April 17 2016, 
Muj,kavailable from https://www.youtube.com/watch?v=fe4EK4HSPkI 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=B9dSYgd5Elk
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เทม อมิพาลา (Tame impala) 
Tame Impala  เป็นชาวออสเตรเลียแนวเพลง Psychedelic Pop, Psychedelic Rock ที่

สร้างขึ้นโดยเควินปาร์คเกอร์ในปี 2007 ปาร์กเกอร์  ) กีตาร์/ร้องน า  ( เจวัตสัน ( สังเคราะห์/ร้อง/กีตาร์  ( โด
มินิค  ) กีตาร์/สังเคราะห์  ( บแคมเอเวอรี่ ( กีตาร์/ร้องน า   (และ  Julien Barbagallo ( กลอง/นักร้อง  ( ก่อน
จะเซ็นModular บันทึก Tame impala จะเซ็นสัญญาในสหรัฐอเมริกา 

หลังจากที่ชุดของซิงเกิ้ลและอีพีเอสในปี 2010 Tame impala เปิดตัวอัลบั้มสตูดิโอของพวก
เขา Innerspeaker ซึ่งได้รับการรับรองในประเทศออสเตรเลียและได้รับค าชมอย่างดีจากนักวิจารณ์5   

  

 

 

 

 
 

ภาพที่ 6 ภาพประกอบเพลง “Feel like we only go backwards” ของ เอ็มจีเอ็มที 
ที่มา: MGMTVEVO, ( November 8 2012 ), MGMT - Feel like we only go backwards [Video  
Muj,kfile], accessed April 17 2016, available from https://www.youtube.com/ watch?v= 
muj,kwycjnCCgUes 

                                                      
5Admin, Tame Impala , accessed April 17 2016, available from https://en.wikipedia.org/wiki 

  /Tame_Impala 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Kevin_Parker_(musician)
https://en.wikipedia.org/wiki/Jay_Watson
https://en.wikipedia.org/wiki/Cam_Avery
https://en.wikipedia.org/wiki/Modular_Recordings
https://en.wikipedia.org/wiki/Innerspeaker
https://www.youtube.com/watch?v=wycjnCCgUes
https://en.wikipedia.org/wiki/Tame_Impala
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ภาพที่ 7 ภาพประกอบเพลง “The less I know the better” ของ เอ็มจีเอ็มที 
ที่มา: MGMTVEVO, ( November 29 2015 ), MGMT-The less I know the better [Video  
Muj,kfile], accessed April 17 2016, available from https://www.youtube.com/watch?v= 
Muj,ksBzrzS1Ag_g&oref=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DsBzrz   
muj,kS1Ag_g&has_verified=1 

https://www.youtube.com/watch?v
https://www.youtube.com/watch?v=sBzrzS1Ag_g&oref=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DsBzrzS1Ag_g&has_verified=1
https://www.youtube.com/watch?v=sBzrzS1Ag_g&oref=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DsBzrzS1Ag_g&has_verified=1
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บทที ่3 

 

ขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรคง์าน 

 
ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานแตกต่างกันไปในแต่ละตัวผลงาน เนื่องจากรูปแบบในแต่ละชิ้นที่

อ้างอิงจากประสบการณ์และอารมณ์ความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไป  โดยใช้การจดบันทึกประจ าวัน 
และใช้เทคนิคต่าง ๆ มากมายที่ได้ทดลองมา 

 

ขั้นตอนการคน้ควา้ขอ้มลู 
  ข้าพเจ้าจดบันทึกข้อมูลในแต่ละวันที่ผ่านเข้ามาอย่างพอได้ใจความ น าบันทึกมานั่งส ารวจถึง
อาการหรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน หยิบจับน าข้อมูลที่สามารถใช้ได้มากที่สุดน ามาวิเคราะห์
เรื่องราวให้มีความจริงแท้ที่สุด 

 

วธิกีารสรา้งสรรคง์าน 

 1. ขั้นตอนการร่างภาพผลงาน 
 การร่างลายเส้นเป็นส่วนที่ส าคัญมาก ก่อนที่จะเป็นภาพต้นแบบ ข้าพเจ้าได้น าข้อมูลที่ได้จาก
การค้นคว้าน ามาวิเคราะห์หารูปแบบ โครงสร้างของงานการร่างภาพเกิดจากความรู้ความเข้าใจจาก
แหล่งข้อมูลในด้านต่าง ๆ และเลือกสรรให้ตรงกับเป้าหมายที่ต้องการทั้งแนวคิด อารมณ์ความรู้สึกเพ่ือ
ก าหนดภาพร่างออกมาจากจินตนาการเป็นลักษณะ 2 มิติ 

 2. ขั้นตอนการเขียนฟิล์ม 
 น าสเก็ตที่เลือกไปขยายเท่ากับขนาดที่ต้องการ ร่างภาพตามแบบที่น าไปขยายด้วยดินสอไข 
หมึกสีเข้มหรือเครื่องเขียนต่างเพ่ือจะน าไปท าแม่พิมพ์ตะแกรงไหม 

 3. ขั้นตอนการพิมพ์ผลงาน 
 น าฟิล์มท่ีได้จากการเขียนลงบนกระดาษไขไปอัดลงบนบล็อกตะแกรงไหม แล้วน ามาพิมพ์ลง
บนกระดาษให้หมึกพิมพ์ ผ่านลงบนบล็อกที่สร้างรูปทรงเอาไว้แล้วด้วยสีเชื้อน้ าหรือเชื่อน้ ามัน
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ขั้นตอนการท างาน 

1. ขั้นตอนการร่างภาพผลงาน 

    1.1 ร่างลายเส้นตามการจดบันทึกในแต่ละวัน 

 

 
 

ภาพที่ 8 ภาพร่างลายเส้น  

 
1.2 น าภาพร่างลายเส้นมาแสกนเข้าคอมพิวเตอร์เพ่ือลงสี จัดองค์ประกอบให้มีความ

สมบูรณ์และสอดคล้องกับเนื้อหา 

 

 
 

ภาพที่ 9 ภาพร่างลงสี ครั้งที่ 1 
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1.3 พิมพ์ภาพร่างลงสีที่เสร็จแล้ว น ามาตกแต่งด้วยดินสอไม้ ดินสอชอร์ค และปากกาเม
จิกเพ่ือเพ่ิมลายละเอียดให้มากขึ้น จัดแต่งองค์ประกอบให้สมบูรณ์ 

 

 
 

ภาพที่ 10 ภาพร่างลงสี ครั้งที่ 2 

 

2. การท าต้นแบบแม่พิมพ์ 

2.1 อุปกรณ์ในการท าต้นแบบแม่พิมพ์ 

2.2 ดินสอไขสีด า 

2.3 หมึกเติมปากกาเคมี 

2.4 ฟิล์ม หรือ กระดาษไข 

2.5 พู่กัน 

2.6 ปากกาเคมี 

2.7 เทปนิตโต้ 

2.8 ดินสอไม้ 

3. ขั้นตอนการท าแม่พิมพ์ต้นแบบ 
น าภาพร่างที่ขยายมาคัดลอกบนแผ่นฟิล์มหรือกระดาษไขด้วยการแยกจากน้ าหนักอ่อน 

กลาง เข้ม หรือโทนสีในภาพร่างโดยใช้ดินสอไขหากน้ าหนักนั้นเป็นการวาดเส้น หรือใช้หมึกเติมปากกา
เคมีกับพู่กันในการถมพ้ืนที่ใหญ่หรือพ้ืนที่ว่าง  
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ภาพที่ 11 ขั้นตอนการท าต้นพิมพ์แม่แบบ 

 

4. การเตรียมแม่พิมพ์ตะแกรงไหม 

    4.1 อุปกรณ์ในการเตรียมแม่พิมพ์ตะแกรงไหม 

4.1.1 บล็อกแม่พิมพ์ 

4.1.2 กาวอัด 

4.1.3 ที่ปาดบล็อก 

4.1.4 เกียง 

4.1.5 แม่พิมพ์ต้นแบบ 

4.2 ขั้นตอนการเตรียมแม่พิมพ์ตะแกรงไหม 

4.2.1 น าบล็อกท่ีสะอาดปาดด้วยกาวอัดท้ัง 2 ด้าน 

4.2.2 น้ าบล็อกท่ีปาดกาวเรียบร้อยเข้าตู้อบเพ่ือให้บล็อกแห้ง 
4.2.3 น าแม่พิมพ์ต้นแบบและบล็อกวางในตู้อัดบล็อก วางแม่พิมพ์ต้นแบบลงไป 

และจัดบล็อกให้อยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสม จากนั้นตั้งค่าลมและแสง กดปุ่มเริ่มที่ตู้อัดบล็อกเพ่ือท าการ
ฉายแสง 

4.2.4 เมื่อฉายแสงเสร็จแล้ว น าบล็อกไปล้างกาวอัดที่หลุดด้วยการฉายแสงออกให้
ครบเท่ากับแม่พิมพ์ต้นแบบ ด้วยระดับความแรงน้ าที่ต่ า เพ่ือไม่ให้กาวอัดส่วนอื่นเสียหาย 

4.2.5 น าบล็อกไปเข้าตู้อบอีกครั้งเพ่ือให้บล็อกแห้ง 
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4.2.6 เมื่อบล็อกแห้งแล้ว น าบล็อกออกมากั้นเทปน้ าตาลตรงส่วนของขอบบล็อก 
เพ่ือไม่ให้สีลงมาเลอะกระดาษขณะพิมพ์ 

 

 
 

ภาพที่ 12 ขั้นตอนการเตรียมแม่พิมพ์ตะแกรงไหม  

 

 
 

 ภาพที่ 13 ขั้นตอนการเตรียมแม่พิมพ์ตะแกรงไหม  
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 ภาพที่ 14 ขั้นตอนการเตรียมแม่พิมพ์ตะแกรงไหม  

 

 
 

 ภาพที่ 15 ขั้นตอนการเตรียมแม่พิมพ์ตะแกรงไหม  
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 ภาพที่ 16 ขั้นตอนการเตรียมแม่พิมพ์ตะแกรงไหม  

   

 
 

ภาพที่ 17 ขั้นตอนการเตรียมแม่พิมพ์ตะแกรงไหม  
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5. การพิมพ์ผลงาน 

5.1 อุปกรณ์การพิมพ์ผลงาน 

5.1.1 สี 

5.1.2 บล็อก 

5.1.3 เกียง 

5.1.4 ยางปาด 

5.1.5 เทปน้ าตาล 

5.1.6 แม่พิมพ์ต้นแบบ 

5.1.7 กระดาษฟาบริอาโน ( Fabriano ) 

5.1.8 กระดาษเข้ามุมฉาก 

5.1.9 ที่ยึดบล็อก 

5.2 ขั้นตอนการพิมพ์งาน 

5.2.1 น าบล็อกท่ีแห้งแล้วมายึดไว้กับโต๊ะด้วยที่ยึดบล็อก 
5.2.2 น ากระดาษที่ถ่ายเอกสารติดบนกระดาษฟาบริโน โดยจัดให้ต าแหน่งของ

กระดาษเอกสารอยู่ตรงกลางบนกระดาษฟาบริโนพอดี แล้วจึงติดเทปนิตโต้ เพ่ือจะได้ทราบถึงต าแหน่ง
สีเวลาพิมพ์ ให้อยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสมบนกระดาษ 

5.2.3 ตรวจสอบต าแหน่งระหว่างกระดาษและบล็อกเพ่ือให้ตรงกับต าแหน่งใน
กระดาษ 

5.2.4 เมื่อจัดกระดาษเสร็จ น ากระดาษเข้ามุมติดเข้าทั้งสามมุมของกระดาษฟาบริ-
อาโนด้วยเทปนิตโต้ เพ่ือกันไม่ให้กระดาษขยับเวลาพิมพ์ แล้วดึงกระดาษที่ถ่ายเอกสารออกจาก
กระดาษฟาบริอาโน 

5.2.5 น าสีที่ต้องการใช้วางลงบนพื้นที่ขอบบล็อกโดยใช้เกียง 

5.2.6 น ายางปาดสี ปาดสีลงบนบล็อกให้ลงในรูแม่พิมพ์ 

5.2.7 น ากระดาษท่ีพิมพ์เสร็จแล้วไปวางที่แท่นตากให้แห้ง 

5.2.8 น าบล็อกท่ีปาดสีเสร็จแล้ว ไปล้างสีออก เพ่ือไม่ให้บล็อกตัน 

5.2.9 น าบล็อกเข้าตู้อบ 
5.2.10 เมื่อกระดาษและบล็อกแห้งแล้ว น ากลับมาพิมพ์สีต่อไป ตามขั้นตอน

ด้านบน 
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ภาพที่ 18 ขั้นตอนการพิมพ์งาน 

 

 
 

ภาพที่ 19 ขั้นตอนการพิมพ์งาน 
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ภาพที่ 20 ขั้นตอนการพิมพ์งาน
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บทที ่4 

 

การสรา้งสรรค์และพฒันาผลงาน 

  
ก่อนจะมาเป็นเป็นชุดศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ส ารวจความคิดและความรู้สึกของ

ตนเองและได้พบว่า สิ่งที่ข้าพเจ้าได้พบเจอนั้น เป็นสิ่งที่มีผลเป็นอย่างมากในการใช้ชีวิตของข้าพเจ้า ซึ่ง
มีผลทั้งด้านกายและจิตใจ ซึ่งผลงานชุดศิลปนิพนธ์ในช่วงแรก ยังมีความเป็นงานทดลอง อาจแบ่งผลงาน 
ในชุดศิลปนิพน์เป็น 2 ระยะ เพ่ือให้เห็นถึงงานที่ข้าพเจ้าทดลองและการพัฒนางานผลงานก่อนจะมา
เป็นศิลปนิพนธ์ 

  

ผลงานก่อนศลิปนิพนธร์ะยะที ่ 1  ( ภาคการศกึษาต้น ปกีารศึกษา 2558 ) 
ข้าพเจ้าได้ทดลองการสร้างสรรค์ผลงานต่างๆที่ข้าพเจ้ารวบรวมมาจากความรู้สึก ทางด้าน

เทคนิคที่ได้ทดลองมามากมาย เพ่ือหาวิธีที่จะถ่ายทอดความรู้สึกออกมาได้ดีที่สุด โดยทดลองผ่านภาพ
พิมพ์ตะแกรงไหมด้วยเทคนิคต่าง ๆ เช่น ภาพพิมพ์โมโนปริ๊นท์ ( Monoprint ) ภาพพิมพ์โมโนเพ๊นท์                    
( Monopaint ) การฉีกกระดาษเป็นแม่พิมพ์แทนบล็อก สร้างแม่พิมพ์จากกระดาษยับ และใช้สารเคมี
หรือสิ่งของรอบตัวน ามาทดลองใช้ในงาน เช่น น้ ายาล้างจาน เกลือ น้ าตาล การใช้อุปกรณ์ที่หาได้ง่าย
น ามาสร้างพ้ืนผิว เช่น น้ ายาลบค าผิด การใช้ดินสอไขถูลงบนแม่พิมพ์ต้นแบบที่มีวัตถุที่มีพ้ืนผิวขรุขระ    
( Rubbing ) เช่น กระดาษลัง แผ่นไม้ ผนังห้อง หรือใช้ก้นดินสอขูดลงไปในสีที่พิมพ์ผ่านภาพพิมพ์
ตะแกรงไหมขณะที่สียังไม่แห้ง เพื่อสร้างพ้ืนผิวที่มีความแตกต่าง ส่วนในเรื่องของแนวความคิด ข้าพเจ้า
ไมได้เน้นถึงเรื่องราวมากนัก ยังคงเป็นแค่การทดลองเทคนิคอยู่ 

ปัญหาที่พบในระยะแรกนั้น เนื่องจากข้าพเจ้าสนใจในพ้ืนผิวมากเกินไป ข้าพเจ้าหยิบใช้
เทคนิคทุกอย่างที่ได้ทดลองมาใส่ลงไปในผลงานมากเกินไป โดยไม่ได้ค านึงถึงผลที่จะออกมาจากการ
ทดลอง ท าให้ผลงานที่ออกมีความสมบูรณ์น้อย และยังไม่สามารถควบคุมสารเคมีที่ใช้ให้มีความพอดี 
จึงมีความไม่สมบูรณ์ในผลงาน และในเรื่องของแนวความคิดนั้น ข้าพเจ้ายังหารูปแบบที่จะน ามาใช้กับ
แนวความคิดของตัวข้าพเจ้าไม่ได้ จึงเป็นปัญหาต่อผลงานของข้าพเจ้าเป็นอย่างมาก 
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ภาพที่ 21 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 

   

 
 

ภาพที่ 22 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 
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ภาพที่ 23 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 

 

 
 

ภาพที่ 24 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 
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ภาพที่ 25 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 

 

 
 

ภาพที่ 26 ทดลองภาพพิมพ์โมโนปริ๊นต์ ( Monoprint ) 
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ภาพที่ 27 ทดลองภาพพิมพ์โมโนปริ๊นต์ซันไล ( Monoprint ) 

 

 
 

ภาพที่ 28 ทดลองภาพพิมพ์โมโนปริ๊นต์โดยใช้เกลือ ( Monoprint ) 

 

ผลงานก่อนศลิปนิพนธร์ะยะที ่ 2  ( ภาคการศกึษาปลาย ปกีารศกึษา 2558 ) 
เมื่อข้าพเจ้าได้ผ่านการทดลองเทคนิค ท าให้ข้าพเจ้ารู้สึกชอบในความอิสระของภาพพิมพ์

ตะแกรงไหม เพราะความอิสระในการท าเทคนิคนี้นั้น สามารถพลิกแพลงได้หลายวิธี ในช่วงนี้ข้าพเจ้า
จึงสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ที่มีหลายเทคนิค ในผลงานชุดนี้ ข้าพเจ้าไม่ค่อยเน้นรูปทรง แต่จะเน้นไป
ทางความสนุกของการทดลองพ้ืนผิวที่หลากหลาย เส้นที่มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น และปัญาที่เกิดขึ้นใน
ระยะนี้ คือปัญหาการควบคุมเทคนิคที่มากเกินไป จนท าให้งานของข้าพเจ้าไม่มีความพอดี ไม่สามารถ
ควบคุมงานให้อยู่ในจุดที่สมบูรณ์ 
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ภาพที่ 29 ภาพร่างผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 

 

 
 

ภาพที่ 30 ภาพร่างผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 

 



27 
 

 

 

 
 

ภาพที่ 31 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 

 

 
 

ภาพที่ 32 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 
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ผลงานศลิปนิพนธ ์( ปีการศึกษา 2559  ) 
เมื่อข้าพเจ้าได้ผ่านการทดลองมาในระยะแรกและระยะที่สอง ข้าพเจ้ายังไม่สามารถ

น าเสนอเรื่องราวออกมาได้เอย่างเต็มที่ เพราะเรื่องไร้สาระที่ข้าพเจ้าหยิบมาสร้างสรรค์ผลงาน ยังไม่
น่าสนใจและยังหาสาระไม่ได้  ข้าพเจ้าเริ่มมีความสนใจในรูปทรงและองค์ประกอบศิลป์มากขึ้น เริ่มมี
การวาดตัวคาแรคเตอร์ขึ้นมา เพ่ือให้ผลงานนั้นสื่อถึงได้ถึงแนวความคิดมากขึ้น และเริ่มการลดทอน
เทคนิคต่าง ๆ ลง แต่ยังคงน าเทคนิคมาใช้อยู่เพ่ือเพ่ิมความไม่น่าเบื่อ และมีความสนุกของผลงาน ส่วน
ในเรื่องของเรื่องราว ข้าพเจ้ายังคงสร้างสรรค์ประเด็นในความไร้สาระอยู่ แต่ได้เพ่ิมสาระลงไปในความ
ไม่มีสาระ เพราะเรื่องราวในชีวิตประจ าวันนั้นที่ข้าพเจ้าได้พบเจอ มักเกิดจากเรื่องที่เราอาจจะไม่ได้ให้
ความส าคัญกับสิ่ง ๆ นั้นลดทอนความส าคัญลงไป ท าให้ข้าพเจ้าอยากน าความไร้สาระนั้น มา
สร้างสรรค์ผลให้เป็นเรื่องไร้สาระท่ีมีสาระมากข้ึน 

ผลงานศลิปนิพนธ ์ชิน้ที ่ 1  
ข้าพเจ้าได้แรงบันดาลใจมาจากวันหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้เดินเข้าไปในลิฟท์ท่ีมีอาจารย์อาวุโสของ

ภาควิชาภาพพิมพ์หลายท่านยืนกดลิฟท์เพ่ือรอให้ข้าพเจ้านั้นได้ขึ้นลิฟท์ไปด้วย โดยที่ข้าพเจ้าได้พก
กลิ่นบุหรี่ที่ติดตัวมา ส่งกลิ่นอบอวลอยู่ในลิฟท์ที่แออัดไปด้วยคนมากมายและไม่มีอากาศให้หายใจมาก
นัก  ได้มีอาจารย์อาวุโสท่านหนึ่ง พูดขึ้นมาว่า “เหม็นบุหรี่” ด้วยน้ าเสียงที่น่ากลัว ข้าพเจ้าจึงอดนึก
สงสารบุหรี่ที่โดนอาจารย์ท่านนั้นว่าเข้าในลิฟท์วันนั้น โดยข้าพเจ้าแทนคาแรคเตอร์ของกลุ่มท่าน
อาจารย์ด้วยรูปทรงของคนโดยลดทอนให้เหลือเพียงรูปทรงที่มาแขนขาตัว ไม่มีใบหน้า มีแต่ลูกตา ใส่
ขนาดของคาแรคเตอร์ตัวบุคคลลงไปเพ่ือบอกถึงความน่ากลัวและความมีอิทธิพลของอาจารย์แต่ละ
ท่านที่อยู่ในลิฟท์  มีควันบุหรี่สีด าที่มีขนาดใหญ่ ปกคลุมลิฟท์ โดยสีแววตาของควันบุหรี่เป็นสีแดง เพ่ือ
แสดงความโกรธของควันบุหรี่ที่มีต่อคนในลิฟท์  โทนสีที่ใช้ในงานข้าพเจ้าใช้โทรสีที่มีความน่ากลัว ซึ่ง
เป็นจินตนาการที่ข้าพเจ้าได้คิดขึ้นเพ่ือให้สิ่งที่ไร้สาระนั้น ดูมีสาระไม่มากก็น้อย 
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ภาพที่ 33  ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 1 

ชื่อผลงาน      Poor smoke 

เทคนิค  Silkscreen, Monoprint 
ขนาด 65 X 100 เซนติเมตร 
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ผลงานศลิปนิพนธ ์ชิน้ที ่2 
ข้าพเจ้าได้แรงบันดาลใจมาจากในหอพักท่ี ๆ ได้พักอาศัยอยู่นั้น ได้มีสัตว์เล็กมากมายมาท า

รังและอยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็นตั๊กแตน กบ แมลงต่างๆ เกาะอยู่ที่ทางเดินในหอพัก ในลิฟท์ แม้กระทั่งใน
ห้องของข้าพเจ้าเอง ซึ่งวันหนึ่งได้มีผีเสื้อตัวใหญ่ที่ตัวเล็กกว่าหน้าของข้าพเจ้าเพียงนิดเดียว ได้มาอาศัย
อยู่ในห้องนานสามวัน แม้วันที่ข้าพเจ้าไม่ได้อยู่ห้อง ผีเสื้อก็ยังคงอยู่ในห้องของข้าพเจ้า วันที่ข้าพเจ้า
ร้อนหรือหนาว ผีเสื้อก็ยังคงอยู่ในห้องของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าสนใจผีเสื้อตัวนี้เป็นอย่างมากเพราะ เป็น
ผีเสื้อที่อยู่กับข้าพเจ้าได้นานที่สุดในชีวิตของข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าจึงอยากเก็บภาพเหล่านี้ไว้โดน
กลั่นกรองผ่านจินตนาการของข้าพเจ้าจนมาเป็นศิลปนิพนธ์ชิ้นนี้  โดยสถานที่ในงานนั้นข้าพเจ้า
จินตนาการมากจากห้องพักของข้าพเจ้าโดยการใส่ความบิดเบี้ยวลงไป และใช้คาแรคเตอร์ที่เป็นรูปทรง
เรขาคณิตที่โดนตัดทอนเพื่อให้ผีเสื้อมีความเด่นชัดมากขึ้น  

 

 
 

ภาพที่ 34  ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 2 

ชื่อผลงาน      Hungry butterfly 

เทคนิค  Silkscreen, Monoprint 

ขนาด 70 X 100 เซนติเมตร  
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ผลงานศลิปนิพนธ ์ชิน้ที ่3 
ศิลปนิพนธ์ชิ้นนี้ข้าพเจ้าได้แรงบัลดาลใจมาจากวันหนึ่งที่ข้าพ เจ้าได้ไปดูหนังในโรง

ภาพยนตร์กับเพ่ือน ๆ พวกเราได้เลือกหนังที่มีชื่อว่า “Don’t Breath” ซึ่งเป็นหนังระทึกขวัญ  เมื่อได้
ดูหนังเสร็จแล้ว ข้าพเจ้าได้พูดกับตนเองเอาไว้ ว่าจะไม่ดูหนังแนวนี้อีก คาแรคเตอร์ที่ข้าพเจ้าสร้าง
ขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์แทนตัวของเพ่ือน ๆ แล้วข้าพเจ้ามีใบหน้าที่ดูหวาดกลัวของทุกตัวละคร มีผีที่ก าลัง
พุ่งออกมาจากจอทีวี มีโต๊ะที่ก าลังวิ่งหนีผี โดยเป็นความกลัวที่มาจากจินตนาการของข้าพเจ้า 

 

 
 

ภาพที่ 35 ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 3 

ชื่อผลงาน      Don’t breath 

เทคนิค  Silkscreen, Monoprint 

ขนาด  69 X 99 เซนติเมตร 
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ผลงานศลิปนิพนธ ์ชิน้ที ่4 
ข้าพเจ้าได้แรงบันดาลใจมากจากการที่ข้าพเจ้าได้รับประทานอาหารเย็น จนมาถึงตอน

กลางคืนที่ข้าพเจ้ามีอาการปวดท้องอย่างทรมาน ข้าพเจ้าจึงนึกว่าได้ทานอะไรไปบ้าง ซึ่งมื้อเย็นข้าพเจ้า
ทานข้าวหน้าเป็ดข้าพเจ้าจึงคิดว่ามันเป็นต้นเหตุของอาการปวดท้อง ข้าพเจ้าจึงสร้างรูปทรงที่เป็น
เหมือนร่างกายคนขึ้นมา มีอวัยวะภายในต่าง ๆ ที่อยู่ในร่างกาย โดยมีเป็ดที่โผล่ออกมาจากอวัยวะ ซึ่ง
ข้าพเจ้าอยากสื่อให้เห็นถึงสิ่งแปลกปลอมท่ีมีอยู่ในตัวคน  

 

 
 

ภาพที่ 36 ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 4 

ชื่อผลงาน      I have a duck inside my body 

เทคนิค  Silkscreen, Monoprint 

ขนาด  69 X 100 เซนติเมตร 
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ผลงานศลิปนิพนธ ์ชิน้ที ่5 
เนื่องจากวันหนึ่งที่เพื่อน ๆ และข้าพเจ้าได้มีการสังสรรค์หลังจากการส่งงานเสร็จ หลังจาก

ที่เหนื่อยกันมายาวนาน ท าให้เพ่ือน ๆ ที่เก็บกดเริ่มปลดปล่อยความอัดอ้ันที่มีออกมา โดยมีฤทธิ์ของ
สุราเป็นตัวสนับสนุน ตัวข้าพเจ้าซึ่งเริ่มได้ที่ก็รู้สึกถึงสิ่งรอบตัวที่เปลี่ยนไป จากความรู้สึกที่สนุกก็
กลายเป็นร าคาญ จากท่ีเคยรอเวลาช่วงนี้มานานกลับกลายเป็นอยากจะวิ่งหนีออกไปให้ไวที่สุด ข้าพเจ้า
จึงสร้างผลงานชิ้นนี้โดยมีคาแรคเตอร์ที่ก าลังวิ่งหนีออกจากห้อง ซึ่งในห้องก็มีคนที่ดูสติไม่มีอยู่ 

 

 
 

ภาพที่ 37 ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 5 

ชื่อผลงาน      Druck Decna 

เทคนิค  Silkscreen, Monoprint 

ขนาด  65 X 89 เซนติเมตร 
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ผลงานศลิปนิพนธ ์ชิน้ที ่ 6 
ข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปเที่ยวกับเพ่ือสมัยมัธยมศึกษา  เป็นการไปเที่ยวที่สนุกมาก ข้าพเจ้าได้

ไปพักผ่อน และปลดปล่อยความเครียดจากการท างาน โดยที่ลึก ๆ แล้วข้าพเจ้าคิดถึงเพ่ือนสนิทของ
ข้าพเจ้าที่ไม่ได้มาด้วย แล้วเธอยังคงท างานอยากหนักหน่วงเพ่ือส่งงานครั้งต่อไป  

 

 
 

ภาพที่ 38 ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 6 

ชื่อผลงาน      My Little Pinky Piggy  

เทคนิค  Silkscreen , Monoprint 

ขนาด  70 X 100 เซนติเมตร 
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ผลงานศลิปนิพนธ ์ชิน้ที ่ 7 
จนมาถึงเทศกาลฤดูฝน เป็นฤดูที่ข้าพเจ้าเกลียดรองลงมาจากหน้าร้อน เป็นหน้าที่เดินทาง

ได้ล าบากถ้าหากไม่มีรถยนต์ส่วนตัว ข้าพเจ้าได้ขับรถจักรยานยนต์ออกมาหน้าปากซอยหอ แล้วได้
พบว่า มีแอ่งน้ าขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของถนนที่สร้างออกมาเป็นแอ่งส าหรับกักเก็บน้ าชั้นดี      
ใจกลางเส้นถนนที่ข้าพเจ้าต้องฝ่าฟันผ่านไป ซึ่งข้าพเจ้าไม่แน่ใจเลยว่าถ้าหากข้าพเจ้าขับรถไปถึงใจ
กลางแม่น้ าที่เมื่อวานยังเป็นถนนส าหรับรถยนต์เอาไว้เดินทาง ข้าพเจ้าจะตกและโดนดูดลงไปในแอ่งน้ า
นั้นหรือไม่  

 

 
 

ภาพที่ 39 ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 7 

ชื่อผลงาน      Nakhonpathom splash 

เทคนิค  Silkscreen 

ขนาด  68 X 95 เซนติเมตร 
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ผลงานศลิปนิพนธ ์ชิน้ที ่8 
ถึงแม้ข้าพเจ้าเดินทางไปสู่วัยของการหยุดเจริญเติบโตแล้ว แต่ข้าพเจ้ายังไม่สามารถหยุด

รับประทานอาหารเพื่อเอาไปส่งเสริมร่างกายของข้าพเจ้าที่ไม่แม้จะต้องการสารอาหารที่มากขนาดนี้อีก
แล้ว เป็นเรื่องที่น่าเสียใจมาก เมื่อใจนั้นอยากหยุดเหลือเกิน แต่ปากกับนิ้วของข้าพเจ้ายังคงหยิบทุก
อย่างที่ขวางหน้า ใส่เข้ามาในปากแบบนี้   

 

 
 

ภาพที่ 40 ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 8 

ชื่อผลงาน      E’Fat 

เทคนิค          Silkscreen 

ขนาด  70 X 100 เซนติเมตร 
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ผลงานศลิปนิพนธ ์ชิน้ที ่9 
ข้าพเจ้าชอบมีอาการปวดตัวเนื่องจากมีน้ าหนักที่เยอะเกินไปส าหรับกระดูกท่อนนิดเดียว

ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงชอบใช้บริการหมอนวดตามร้านทั่วไป ซึ่งพอเสร็จจากการนวดแล้ว ข้าพเจ้า
รู้สึกถึงการไหลของกล้ามเนื้อที่ก่อนนวดนั้น มีการรวมตัวของก้อนเนื้อที่ม้วนรวมกันจนเกิดอาการปวด
ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าพอใจมากเวลาเข้าไปนวด ข้าพเจ้าสามารถเดินออกจากร้านนวดได้อย่างยิ้มแย้ ม
แจ่มใส 

 

 
 

ภาพที่ 41 ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 9 

ชื่อผลงาน      Massage is the best  
เทคนิค Silkscreen, Monoprint 

    ขนาด           70 X 100 เซนติเมตร 
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ผลงานศลิปนิพนธ ์ชิน้ที ่10  
ข้าพเจ้านับถือในความคงทนของผู้ใช้จักรยานยนต์เป็นอย่างมาก บางคนสามารถขับได้เป็น 

100-200 กิโลเมตร ซึ่งข้าพเจ้าคิดว่าปัจจุบันที่อากาศประเทศไทยร้อนจัด สามารถไหม้ได้แม้แค่เปิด
กระจกบ้าน  แต่สุดท้ายมันคือความสุขของบุคคลนั้น ๆ ที่ข้าพเจ้าไม่อาจเอ้ือมถึง แล้วไม่คิดว่าจะไปถึง
ด้วย  

 

 
 

ภาพที่ 42 ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 10 

ชื่อผลงาน      BIGY 

เทคนิค  Silkscreen, Monoprint 

ขนาด  70 X 100 เซนติเมตร 
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ผลงานศลิปนิพนธ ์ชิน้ที ่11 
ปีหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้ไปเที่ยวเชียงใหม่กับเพ่ือน ๆ พวกเราได้ขับรถจักรยานยนต์จากภูเขาลูก

หนึ่งไปภูเขาอีกลูกหนึ่ง ได้มีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งโดยมีเพ่ือนข้าพเจ้าเป็นคนขับ และมีรุ่นน้องอีกคน
หนึ่งซ้อน ได้เกิดอุบัติเหตุถนนลื่น ท าให้รถของพวกเขานั้นล้มตั้งแต่ยอดเนิน ไหลทะลุโค้ง แต่โชคดีที่ไม่
มีใครเป็นอะไรมาก  

 

 
 

ภาพที่ 43 ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 11 

ชื่อผลงาน      CHAING MAI TRIP 

เทคนิค  Silkscreen , Monoprint 

ขนาด  70 X 100 เซนติเมตร 
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บทที ่5 

 

บทสรปุของศลิปนิพนธ์ 

 
การสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ของข้าพเจ้า ท าขึ้นเพ่ือแสดงให้เห็นสิ่งเล็กๆหรือเหตุการณ์ที่

ไม่ได้มีความส าคัญ น ามาถ่ายทอดลงในผลงานเพื่อให้คนดูได้เห็นลายละเอียดและ รับรู้ถึงความไร้สาระ
ที่มีสาระหากเราหยิบจับประเด็นนั้นมาท าให้ส าคัญ ก็จะเกิดเป็นเหตุการณ์ที่ส าคัญและน่าจดจ าไปอีก
เหตุการณ ์

 

ปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงาน 
ปัญหาที่เกิดขึ้นในด้านกระบวนการท างาน คือ ความที่ยังไม่ช านาญในกระบวนการการ

ท างานของภาพพิมพ์ตะแกรงไหม ท าให้ข้าพเจ้าต้องเกิดการใส่ใจและฝึกฝนในกระบวนการภาพพิมพ์
มากยิ่งขึ้น เพ่ือให้ผลงานออกมาสมบูรณ์มากที่สุด 

ปัญหาทางด้านแนวความคิด คือ การที่ข้าพเจ้าต้องหาประสบการณ์ใหม่  ๆ ในการท าภาพ
ร่าง เพราะอาจเกิดปัญหาของบันทึกที่มีความจ าเจและน่าเบื่อ เพราะเราสามารถหยิบเหตุการณ์อะไรก็
ได้มาขยาย ยิ่งเป็นเรื่องท่ีต้องการคิดและกลั่นกรองออกมาเพ่ือให้ได้ผลงานที่สนุก น่าสนใจและไม่จ าเจ 
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รายชื่อผลงานศลิปนิพนธ์ 

 
ผลงานก่อนศลิปนิพนธ์ ระยะที ่ 1 )  ปีการศกึษาตน้  2558 (   

ชื่อผลงาน เทคนิค ขนาด 
Unititled008 Silkscreen, Monoprint 63 X 91 ซม. 

Unititled009 Silkscreen, Monoprint 65 X 91 ซม. 
Unititled010 Silkscreen, Monoprint 68 X 35 ซม. 

      

ผลงานก่อนศลิปนิพนธ์ ระยะที ่ 2 )  ปีการศกึษาปลาย  2558 (      

ชื่อผลงาน เทคนิค ขนาด 
Unititled015 Silkscreen, Monoprint  84 X 115 ซม. 

Unititled018 Silkscreen, Monoprint 115 X 84 ซม. 
      

ผลงานศลิปนิพนธ ์ )ปกีารศึกษา 2559 (   

ชื่อผลงาน เทคนิค ขนาด 

Poor smoke Silkscreen, Monoprint 65 X 100 ซม. 

Hungry butterfly Silkscreen, Monoprint 70 X 100 ซม. 
Don’t breath Silkscreen, Monoprint 69 X 99 ซม. 

I have a duck inside my 
body 

Silkscreen, Monoprint 69 X 100 ซม. 

Druck Dance Silkscreen, Monoprint 65 X 89 ซม. 

My Little Pinky Piggy Silkscreen, Monoprint 70 X 100 ซม. 
Nakhonpathom splash Silkscreen, Monoprint 68 X 95 ซม. 

E’Fat Silkscreen, Monoprint 70 X 100 ซม. 
Massage is the best Silkscreen, Monoprint 70 X 100 ซม. 

BIGY Silkscreen, Monoprint 70 X 100 ซม. 
CHAING MAI TRIP Silkscreen, Monoprint 70 X 100 ซม. 
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บรรณานุกรม 

 

ระบบขอ้มลูออนไลน์ 
Admin. รักกิจ ควรหาเวช. เข้าถึงเมื่อ 6 มกราคม 2559. เข้าถึงได้จาก https://th. wikipedia.org/ 

wiki/รังกิจ_ควรหาเวช 
Admin. Banksky. Accessed January 6 2016. Available from https://en.wikipedia.org/wiki 

/Banksy 
Admin. BØrns. Accessed January 6 2016, Available from https://en.wikipedia.org/wiki/ BØrns 
Admin. MGMT. Accessed January 6 2016. Available from https://en.wikipedia.org/wiki/ 

MGMT 
Admin. Tame Impala. Accessed April 17 2016. Available from https://en.wikipedia.org/wiki 

/Tame_Impala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88_%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%8A
https://en.wikipedia.org/wiki/BØrns
https://en.wikipedia.org/wiki/Tame_Impala
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ประวตัผิู้สรา้งสรรค ์

 

ชื่อ – สกลุ  น.ส พัชชลัยย์ อินทรสูต 

วนัเดือนปีเกิด   12 กุมภาพันธ์ 2537 

ที่อยู ่   89/132 หมู่ที่ 2 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 

โทรศัพท ์  091-009-2463 

ประวตัิการศกึษา   

   - โรงเรียนสายน้ าทิพย์ 

   - โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
   - ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร  คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและ   
     ภาพพิมพ์ 

 

ประวตัิการแสดงผลงาน 

2558   - ร่วมแสดงผลงานภาพพิมพ์ ในงาน Prints For You มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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