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To live in this society at present, people have to struggle to survive despite their status
in the society. The stream of migration to the big city for employment is what they consider as the
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the outcome is uncertain. Some may find what they have been wish for while others might have to
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the nights passing by to fight for the new day, participating for what they hope and wish for.
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บทที่ 1
บทนํา
ในสังคมปจจุบัน การดํารงชีวิตของผูคนมีสิ่งหนึ่งที่ขาดมิไดในการประคองชีวิตให
อยูไดในสังคมและเปนสวนหนึ่งในปจจัยพื้นฐานของการใชชีวิตที่ปกติสุข คือที่อยูอาศัย (Housing)
หรืออีกคําหนึ่งที่เรียกสั้นๆ วา “บาน” (home) เปนคําที่มีความหมายและรูสึกถึงความผูกพันระหวาง
คนกับสถานที่ สถานที่หนึ่งใชเปนที่ทํากิจกรรมพักผอนหลับนอน แตอาจเกิดความรูสึกที่แตกตาง
กันไป ขึ้นอยูกับประสบการณของแตละคนเมื่ออยูในบานของตนเอง อีกทั้งยังเปนความผูกพันธ
ระหวางคนกับสถานที่ที่มีเรื่องราวของเวลาเขามาทําใหเกิดความสัมพันธกับสถานที่นั้น
ในขณะเดียวกันกลุมคนกลุมหนึ่งไดชื่อวาเปนคนไมมีบาน (Homeless) ใชพื้นที่
สาธารณะเปนที่ทํากิจกรรม เปนที่พักผอนหลับนอนเชนเดียวกันกับคนปกติที่มีบานเปนที่อยูอาศัย
อยางเปนสัดสวน อาจสันนิษฐานไดวากลุมคนกลุมนี้คงมีบานเปนของตนเองเปนหลักแหลง แตอาจ
เกิดปญหาหรือมีปจจัยตางๆ ที่ทําใหเกิดการเคลื่อนยายหรือการอพยพจากที่ตางๆ เขามาในเขต
กรุงเทพฯ ที่เปนเมืองใหญ และใชพื้นที่สาธารณะในความหมายเดียวกับคําวาบาน เปนที่ทํากิจกรรม
พักผอน หลับนอน แตอาจจะแตกตางตรงที่มีชวงเวลาชวงหนึ่งของแตละวันที่สามารถจับจองได
และอาจมี ก ารสลั บสั บ เปลี่ ย นกั น ไป ขึ้ นอยูกั ย จัง หวะของการจับจองที่ เ หมาะสมและใช เ ปน ที่
สวนตัวในระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งก็สัมพันธกันกับเรื่องของเวลาเชนเดียวกับบาน บานที่ทําใหคนใน
กลุมนี้ใชสถานที่ๆ นั้นซ้ําๆ เหมือนเปนที่สวนตัว เปนบานของตนแตก็ไมยั่งยืนและไมแนนอน
เหมือนกับชีวิตของกลุมคนกลุมนั้นเอง

ความสําคัญของเรื่องที่ศึกษา
ชีวิตในสภาพสังคมปจจุบัน การดิ้นรนเพื่อใหสามารถใชชีวิตไดตามอัตภาพ ไมวาจะอยู
ในสถานะภาพใด ที่อยูอาศัยเปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญในการดํารงชีวิต เปนที่พักผอน เพื่อเตรียมพรอม
สําหรับการใชชีวิตในวันถัดไป กลุมคนกลุมหนึ่งในสังคมเปนสวนนอยดํารงชีวิตดวยการใชหรือ
ยึดในพื้นที่สาธารณะเปนดังบานสาธารณะที่ใครก็ไดสามารถจองเพื่อใชเปนที่พักผอนหลับนอน
ซึ่งเปนภาพที่ชินกับสายตาในเมืองใหญทั่วโลก
กลุ ม คนกลุ ม นี้ เ ป น เมื อ งสั ญ ลั ก ษณ ข องความขาดแคลนในสั ง คม ซึ่ ง เป น ภาพปกติ
ธรรมดาที่พบเห็นไดทั่วไป ในมุมมองของขาพเจากลุมคนเหลานี้เปรียบเสมือนสิ่งที่บงบอกถึงสังคม
1

2

เศรษฐกิจ การเมือง ในชวงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งสามารถรูถึงอดีตที่ผานมา ปจจุบันและอนาคตที่กําลัง
จะเกิดขึ้นในเมืองใหญ ซึ่งจัดรวมวาเปน “ปญหาของชุมชนและชาติ” (Problems of Community
and Nation) ที่ประกอบไปดวยปญหาความยากจน (Poverty) ที่อยูอาศัย (Housing) สุขภาพและ
การรักษาพยาบาล (Health and Medical Care) การศึกษา (Education) เมืองและชนบท (Urban
and Rural) และภาวะแวดลอมเปนพิษ (Environmental Pollution)1 ที่นับวันปญหาดังกลาวจะ
เพิ่มขึ้นเปนเงาตามตัว

จุดมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา
ขาพเจานําเสนอภาพชีวิตของกลุมคนที่ไมมีบานอยูกําลังนอนหลับในพื้นที่สาธารณะใน
มุ ม มองที่ สั ม พั น ธ กั บ เวลาที่ ไ ด เ ห็ น บุ ค คลนั้ น ซ้ํ า ๆ เป น การมองภาพรวมในการเห็ น ครั้ ง แรก
และครั้งตอไปรายละเอียดจะเพิ่มมากขึ้นหรือลดนอยลงขึ้นอยูกับลักษณะของการมองภาพที่เห็นจะ
สัมพันธกับมิติของเวลา (ที่ตางวัน, ตางเวลา) จนรวมกันเปนภาพบุคคลนั้นขึ้นมา เปนการสะทอน
ตามมุมมองของขาพเจาในการมองภาพชีวิตของคนๆ หนึ่ง ซึ่งจัดอยูในกลุมบุคคลกลุมเล็กๆ ที่มี
สถานะภาพต่ําสุด และใชชีวิตในลักษณะนี้ทั่วกรุงเทพมหานคร
อนึ่งขาพเจามุงเนนสถานที่ในการศึกษาและเก็บขอมูล ณ ถนนราชดําเนิน ซึ่งเปนถนน
มาตรฐานสายแรกๆ ของประเทศไทย เปนสถานที่ที่มีประวัติความเปนมาในอดีตที่นาสนใจเกี่ยวกับ
เรื่องเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ของประเทศไทย จะกลาวอีกไดวามีความสัมพันธกันโดยมีสถานที่
ที่มีอดีต ปจจุบัน และอนาคต ที่กําลังดําเนินไป สอดคลองกับแนวความคิดในการนําเสนอผลงาน
ตามความสนใจของขาพเจา

ขอบเขตของการศึกษา
1. เนื้อหา นําเสนอภาพชีวิตของคนที่ไมมีบานอยูในทาทางของการการผักผอนนอน
หลับในพื้นที่สาธารณะ โดยในหนึ่งชิ้นผลงานจะแบงชองของภาพออกเปน 60 ภาพ ใน 60 ภาพจะมี
น้ําหนักของภาพที่แตกตางกันไป แสดงการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเวลาในการมองบุคคลๆ นั้น
2. รูปแบบ รูปแบบของผลงานเปนภาพลักษณะเหมือนจริง (Realistic) ซึ่ง 60 ชอง
ในหนึ่งชิ้นผลงานจะมีความแตกตางกันทั้งน้ําหนัก แสงเงา และรายละเอียดตามความเหมาะสมของ
ผลงาน
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3. เทคนิ ค
นํ า เสนอผลงานผ า นกระบวนการภาพพิ ม พ เทคนิ ค ภาพพิ ม พ หิ น
(Lithograph) โดยใชแมพิมพหินปูน (Limestone) เปนแมพิมพ พิมพลงบนแผนพลาสติก (plastic
plate) แลวนําแผนพลาสติกที่พิมพ ประกอบและจัดวางใหพลาสติกเกิดความสูงต่ําที่ไมเทากันตาม
ความเหมาะสมในการนําเสนอผลงาน

คํานิยามศัพทเฉพาะ
MONOCHROME
CIAROSCORO
ATMOSPHERE
TONE
REALISTIC
TUSCHE

ภาพที่มวี รรณะสวนรวมเปนสีเดียว มีน้ําหนักออนแก
โดยมีสีเดียว
น้ําหนักออนแกของแสงและเงา
บรรยากาศ
น้ําหนัก ความออนแกของดํา-ขาว
รูปแบบผลงานแบบเหมือนจริง
หมึกไข เมื่อจะใชตองละลายกับน้ํามันสนหรือทินเนอร

บทที่ 2
ขอมูลที่เกี่ยวของกับการสรางสรรค
ขอมูลเบือ้ งตน
ในสภาพสังคมปจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงเปนสวนใหญสงผลใหคนในสังคมตอง
ปรับตัว เพื่อความอยูรอดและทําทุกวิถีทางที่จะประคับประคองชีวิตใหอยูไดในสังคม ซึ่งเปนสังคม
ที่ตองตอสูดิ้นรน มีการแขงขันสูง ใครที่สามารถปรับตัวไดก็สามารถใชชีวิตอยางผาสุก แตยังมีกลุม
คนบางสวนที่ไมสามารถประคับประคองชีวิตใหอยูในการดําเนินชีวิตที่เปนปกติเหมือนคนธรรมดา
ทั่วไป จําตองเดินทางจากถิ่นที่อยูของตน เขามาในเมืองใหญคาดหวังวาจะพบกับสิ่งที่ดีกวาทีเ่ ปนอยู
เปนทางเลือกใหมของการหาทางที่จะประกอบอาชีพและสามารถมีชีวิตที่ดีกวาที่เขาคิดที่เขามีอยู
อัน เนื่องมาจากหลายสาเหตุ ไ ม ว า จะเปน ความยากจน การขาดที่ อยูอาศัย ดอยการศึ ก ษา การ
เปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรมาเปนอุตสาหกรรม ปญหาทางสุขภาพสิ่งแวดลอมเปนพิษ ขาดอาชีพ
ขาดที่ทํากิน วางงานในบางฤดูกาล ฯลฯ เปนตัวผลักดันใหเกิดการเคลื่อนยายและอพยพเขามาใน
กรุงเทพมหานคร ในกลุมคนที่มีญาติอยูในกรุงเทพฯ ก็สามารถพักพิงกับญาติของตนเอง แตในกลุม
ที่ ไ ม มี ญ าติ เ ลย หรื อ เรี ย กได ว า มาแต ตั ว กั บ กระเป า หนึ่ ง ใบ ต อ งอาศั ย พื้ น ที่ ส าธารณะ เช น
สวนสาธารณะ เกาอี้สาธารณะ หนาสถานีตํารวจ สถานีรถไฟ สถานีรถโดยสารตางๆ เปนที่พักพิง
หลับนอนในยามค่ําคืน เพื่อรอใหถึงวันรุงขึ้นและจะไดประกอบกิจกรรมเพื่อชีวิตของตนเองตอไป
ซึ่งจะวนเวียนอยูเชนนี้
สถานที่สาธารณะเปนสถานที่ที่ไมตองเสียคาเชาหรือมีคาใชจายใดๆ เปนการลดความ
จําเปนในการใชเงิน ซึ่งเปนสิ่งที่หายากสําหรับกลุมคนที่หาเขากินค่ําเชนนี้ กลุมคนกลุมนี้ตอง
ทนยอมรับสภาพของตน ตองยอมรับวาไมใชที่ของตนเองที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกที่ทําใหชีวิตใน
ยามค่ําคืนสบายเทาที่ควร และตองทนดําเนินชีวิตเชนนี้จนเกิดเปนความเคยชินและเปนเรื่องปกติ
ของชีวิตที่ตองเอาตัวเองใหอยูรอดในสังคมเมือง

อิทธิพลจากสภาพแวดลอม
การมองเป น สิ่ ง ที่ ส ง ผลให เ กิ ด การรั บ รู เ รื่ อ งราวต า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในสภาพแวดล อ ม
สิ่งที่พบเห็นไมวาจะเปนการตั้งใจมองหรือมองเห็นโดยบังเอิญ สงผลตอการรับรูไปยังสมองและ
ประเมินสิ่งที่พบเห็น การไดมองหรือเปนสิ่งใดสิ่งหนึ่งซ้ําๆ ทําใหเกิดการจดจําเกิดความสนใจใน
4
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รายละเอียดตอสิ่งที่เห็นสงผลตอการเรียนรูและพัฒนาไปเปนการตั้งใจมองสิ่งนั้นๆ คนหาจุดเดน
จุดดอยในสิ่งที่ตนเองสนใจ
เชนเดียวกันขาพเจาเริ่ มสนใจการมองบุคคลที่นอนอยูตามสถานที่สาธารณะทั่วไป
ในครั้งแรกๆ การมองก็เปนเหมือนคนปกติทั่วไปที่พบเห็นคนนอนไมไดสนใจอะไรมาก แตเมื่อได
ผ า นสถานที่ นั้ น ๆและได เ ห็ น บุ ค คลคนเดิ ม นอนในสถานที่ เ ดิ ม ๆ หลายครั้ ง จนทํ า ให เ กิ ด การ
ตั้งคําถามกับตนเองวา เหตุใดเราจึงเห็นบุคคลนั้นซ้ําๆ และคนอื่นจะเห็นอยางเราหรือไม จึงสนใจ
ที่จะศึกษาหาขอมูล จากการเริ่มถายภาพบุคคลเหลานั้น รวบรวมเปนขอมูลที่สงผลทางแนวความคิด
ที่ใชในการสรางสรรคผลงาน สวนใหญเราจะสามารถพบเห็นบุคคลประเภทนี้ไดในเวลาตั้งแต
20.00 น. – 07.00 น. ของอีกวันโดยเฉลี่ย ซึ่งหลังจากเวลาดังกลาวก็ไมสามารถพบเห็นไดอีกจนจะ
ถึงเวลาค่ํา การมองเห็นมีความสําคัญเปนอยางมากตอการไดรับอิทธิพลจากสภาพแวดลอมที่พบเห็น
สภาพแวดล อ มที่ เ ป น ตั ว ชี้ นํา ใหเ กิ ด การมอง การมองยังสงผลไปยั ง สมองเพื่อคิ ด และแยกแยะ
สิ่งที่เห็น สิ่งที่เปน และสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นในสังคม

บทที่ 3
กระบวนการและองคประกอบในการสรางสรรค
การสรางสรรคผลงานศิลปะแขนงใดก็ตามจําเปนตองมีกระบวนการในการสรางสรรค
ตามศิลปะแขนงนั้น ๆ ไมวาจะยากหรืองายอยางไรขึ้นอยูกับ เทคนิค วิธีการ และมีกระบวนการใน
การสรางสรรคที่แตกตางกันออกไป เปนการตอบสนองความตองการทางความคิด ความรูสึกที่
ศิลปนอยากถายทอดลงบนผลงานศิลปะ เชนเดียวกันในการสรางสรรคผลงานของขาพเจายอมมี
เทคนิค วิธีการในการทํางาน กระบวนการตางๆ และขั้นตอน ซึ่งเปนสิ่งที่ทําใหเกิดเปนผลงาน
อันจําแนกออกเปนขั้นตอน ดังตอไปนี้

ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. การศึกษาคนควาขอมูล
1.1 ขอมูลเบื้องตน
ขอมูลที่ขาพเจาไดมาสวนใหญไดมาจากสภาพแวดลอมตางๆ ที่สามารถพบ
เห็ น ได เ ป น ปกติ ใ นขั้ น แรก ขั้ น ต อ มาได ม าจากการสั ง เกตการณ ค นที่ ไ ม มี บ า นอยู ซึ่ ง ใช พื้ น ที่
สาธารณะเปนที่พักผอนหลับนอน โดยมุงเนนคนที่กําลังนอนบนเกาอี้สาธารณะอันเปนสถานที่ที่
ขา พเจ าคิ ด วาน า สนใจที่ สุด และพุง ประเด็น ไปที่ค นไม มีบ านอยู ใ ช เ กาอี้ ส าธารณะที่มีสั ด สว น
และขนาดที่คิดวาเมื่อนอนลงไปไมสามารถทําใหเกิดความสบายในการนอนได อันเนื่องมาจาก
ขนาดของเกาอี้ที่มีความยาวที่สั้นกวาขนาดความยาวของตัวคน เมื่อทําการสอนตองมีการงอหัวเขา
และใชศรีษะพาดกับที่พักแขนขางเกาอี้ซึ่งใชแทนหมอน ในบางรายมีการหาวิธีที่สามารถทําให
รางกายอยูบนเกาอี้ไดถึงแมวาทาทางที่ใชในการนอนจะไมทําใหเกิดผลดีตอสุขภาพรางกายก็ตาม
แตกตางจากคนที่ไมมีบานอยู ใชพื้นที่ทางเทา (ฟุตบาต) หรือหนาหางรานเปนที่หลับนอน สามารถ
ที่จะยืดแขน ขา ใหอยูในทาที่ทําใหการนอนดูแลวสบายกวาการนอนบนเกาอี้สาธารณะ ขาพเจา
เนนที่จะเก็บขอมูลเฉพาะคนที่นอนบนเกาอี้มากกวาคนที่นอนตามสถานที่ตางๆ ทั่วไป เพราะความ
นาสนใจอยูที่การนอนบนเกาอี้เปนเหมือนการจํากัดขอบเขตยกตัว ยกตัวเองสูงขึ้นจากพื้น ถานอน
บนพื้นอาจเกิดปญหาการถูกรบกวนจากแมลงตางๆ หนู สุนัข หรือเสียงที่เกิดจากการเดินของผูคน
ที่ใ กล หู มากเกิ น ไป เปน การกํา หนดพื้น ที่ที่ ใ ชใ นการนอนใหเ ปน พื้น ที่ สว นตัว ที่มี ก ารควบคุ ม
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นได และใชประโยชนจากเกาอี้ในการมัด ยึด หรือวางสิ่งของใหใกลกับตัว
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ผูนอน เพื่องายตอการหยิบจับเพื่อเกิดความระแวงตอทรัพยสินอันมีคาของเขา อีกทั้งเปนการงาย ตอ
การจัดการกิจการนอนที่ไมตองใชผาปูที่นอน หมอน หรือผาหม สามารถนอนไดทันที ลดสัมภาระ
ใหมีจํานวนที่นอยลงเพื่องายตอการเคลื่อนยายตนเองและสะดวกตอการประกอบกิจกรรมตางๆ
ในแตละวัน เกาอี้สาธารณะเปรียบเสมือนบานที่เปนสถานที่ถาวรที่ไมมีการเคลื่อนยาย สามารถ
จับจองเปนบานสวนตัวในระยะเวลาหนึ่ง
ในการเก็ บ ข อ มู ล ระยะแรก สถานที่ ที่ ใ ช ใ นการเก็ บ ข อ มู ล ส ว นใหญ จ ะเป น ถนน
ราชดําเนินและบริเวณสนามหลวง ในระยะตอมาขาพเจาเนนที่การเก็บขอมูลเฉพาะบริเวณถนน
ราชดําเนิน โดยมีชวงเวลาคือตอนกลางคืนถึงชวงเชาของอีกวัน แตปญหาที่เกิดเขึ้นคือการเก็บขอมูล
ในเวลากลางคืนจะมีปญหาตรงความชัดเจนของขอมูลที่ไมเพียงพอ สวนใหญจะอยูในความมืด
จะไมเปนรายละเอียดตางๆ ของคนที่กําลังนอน การแกปญหาในระยะตอมาคือเปลี่ยนชวงเวลาใน
การเก็บขอมูลเปนเวลากอนฟาสวางจนถึงสวาง ซึ่งจะสามารถเปนรายละเอียดที่ชัดเจนขึ้น โดยที่คน
ที่นอนอยูยังไมตื่นจากการนอน และไดขอมูลที่มีความถูกตองของสัดสวนแสงเงาและรายละเอียด
ที่นาสนใจที่ไมสามารถมองเห็นไดในเวลาค่ําคืน
1.2 ขอมูลจากภาพถาย
ภาพถายเปนสิ่งที่สําคัญอยางยิ่งในการสรางสรรคผลงานของขาพเจา เปนการ
บันทึกขอมูลเบื้องตนของคนที่ไมมีบานอยู นอนอยูบนเกาอี้สาธารณะในทาทางตางๆ เปนการ
แทนสายตาในการมองบุคคลที่ มีรายละเอียดของร างกาย ใบหนา ลักษณะของผิว สีผิว เสื้อผา
การแตงกาย รายละเอียดที่นาสนใจและสามารถบันทึกเปนขอมูลเบื้องตน เพื่อใชในการคิดสรรค
คนที่นาสนใจที่จะนําไปสรางเปนผลงาน
ภาพถายสวนใหญที่ไดมาจากการเก็บขอมูลในการถายภาพนั้น สวนใหญเปน
ภาพที่ ส มบู ร ณ จะเป น ภาพที่ มี ช ว งเวลาในการถ า ยตั้ ง แต เ วลาก อ นพระอาทิ ต ย ขึ้ น จนถึ ง สว า ง
เพราะลั ก ษณะของแสงที่ ชั ด เจนทํ าใหภ าพสมบู รณ ขึ้น อนึ่ ง ในการถา ยภาพคนนอนตามเกา อี้
สาธารณะนั้น สวนใหญขาพเจาตองใชความฉับไวในการถายเพื่อไมใหผูถูกถายรูปรูตัว ถาผูที่ถูก
ถ า ยรู ป รู ตั ว จะเป น การยากที่ จ ะเก็ บ ภาพการนอนที่ เ ป น ธรรมชาติ ข องเขาที่ กํ า ลั ง นอนอยู ใ น
อากัปกิริยานั้น ๆ เมื่อมีการเกิดรูตัววาผูนอนกําลังถูกถายรูปเขาจะเปลี่ยนปาทางในการนอนหรือบาง
รายจะลุกหนีไปโดยที่ไมสามารถถายภาพบุคคลนั้นไดอีก (ภาพที่ 1-6)
2. การทําแบบราง (Sketch)
2.1 หลังจากไดขอมูลจากการถายภาพแลวจะนําภาพทั้งหมดมาคัดเลือก เพื่อใหได
ภาพที่ น า สนใจที่ สุ ด แล ว นํ า มาสร า งแบบร า งโดยวิ ธี ก ารตั ด ขนาดของภาพให อ ยู ใ นสั ด ส ว นที่
ตองการ จากนั้นแบงชองตารางตามความตองการใหไดจํานวน 60 ชอง ประกอบไปดวย 15 แถว
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แนวตั้ง และ 4 แถวในแนวนอน รวมเปนผลงาน 1 ชิ้น แตละชองของผลงานกําหนดใหมีขนาดของ
ผลงานจริงมีขนาด 18 x 12 เซนติเมตร ในการสรางแบบรางขนาดของแบบรางก็จะเล็กลงตาม
สัดสวนจากผลงานจริง แบบรางที่เปนพลาสติกตองทําใหเกิดความสูงต่ําของแตละชองของผลงาน
ในรูปดานหนาจะมีน้ําหนักแสงเงา รายละเอียดตางๆ ที่แตกตางกันไป เปนการจําลองใหเห็นถึงมิติ
ที่เกิดขึ้น ความนาจะเปนของผลงานจริงวาผลงานจะออกมาเปนลักษณะใด (ภาพที่ 7 – 8)
2.2 นําภาพที่ทําการแบงชองของผลงานแลวมาขยายใหมีขนาดที่มีความใหญขึ้น
เพื่อทําการวาดเสน (Drawing) สรางน้ําหนัก ใสรายละเอียด หรือลดรายละเอียด ตัดทอนใหได
ตามความตองการ ซึ่งขึ้นอยูกับองคประกอบและความเหมาะสมวาตองการเนนในสวนใดตัดทอน
สวนใดออกไป หรือเพิ่มความชัดเจนในสวนที่ตองการเนนใหเกิดความสมบูรณในระดับหนึ่ง
และแบบร า งนี้ เ องจะเป น แนวทางในการสร า งผลงานจริ ง ทํ า ให เ กิ ด ความสมบู ร ณ ม ากยิ่ ง ขึ้ น
ในกระบวนการทางภาพพิมพ (ภาพที่ 9 – 10)
3. การสรางผลงานภาพพิมพหนิ
หลังจากสรางแบบรางเสร็จเรียบรอยแลว ตอมาเปนขั้นตอนการสรางเปนผลงานจริง
ซึ่งตองมีการวางแผนในการสรางซึ่งมีขึ้นตอนและกระบวนการที่ไมเหมือนกับการสรางภาพพิมพ
หินทั่วไป ในผลงาน 1 ชิ้น จะประกอบดวยผลงานที่เปนชิ้นสวนจํานวน 60 ชิ้น ประกอบกัน
ในการสรางแมพิมพจึงตองคํานึงถึงขนาดของชิ้นงานที่สามารถอยูในขนาดของแมพิมพหินที่เปน
แมพิมพหินปูนได ยังตองสามารถจัดรูปแบบในการเขียนแมพิมพและการพิมพ ใหอยูในจํานวน
หิน 1 กอน เปนผลงานได 4 ชิ้นยอย ซึ่งตองมีการคํานวณความหางของชิ้นงานแตละชิ้นใหมีความ
หางทางดานตั้งระยะหาง 2 มิลลิเมตร และระยะหางทางดานนอน 8 มิลลิเมตรวัดจากขอบขอบ
เนื้องาน เพื่อใหสอดคลองกับการพิมพลงบนแผนพลาสติก ที่มีความจําเปนตองใหมีขนาดใหญ
เทากับแมพิมพ เพื่อสะดวกในการพิมพและในขั้นตอนการประกอบชิ้นงาน เมื่อพิมพแลวเสร็จ
ตองมีการตัดใหงานทั้ง 4 ชิ้น แยกออกจากกันเพื่อนํามาประกอบใหเกิดความสูงต่ําตามแนวความคิด
ใน 1 ชิ้นของผลงานสามารถแบงแมพิมพหินปูนออกมาไดในจํานวน 15 กอน ตอผลงาน 1 ชิ้น
ในการเขียนแมพิมพในกระบวนการพิมพแบงจํานวนวัสดุที่ใชในการพิมพเปนพลาสติกจํานวน
3 ชิ้น บนกระดาษจํานวน 5 ชิ้น เพื่อใหขั้นตอนในการพิมพเกิดความสมบูรณมากที่สุด
(ภาพที่ 11)
เทคนิควิธีการและขั้นตอนการสรางภาพพิมพแมพิมพพมิ พหิน (Lithograph)
3.1 การขยายแบบราง (Sketch)
นําแบบรางที่ทําเสร็จแลวมาขยายโดยวิธีการใชเครื่องถายเอกสารขยายใหญให
ไดสัดสวนของงานจริง เพื่อปองกันความผิดพลาด แลวถายลงบนกระดาษธรรมดาที่มีขนาดของงาน
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72 x 180 เซนติเมตร จากนั้นทําการกําหนดหมายเลขใหกับชิ้นงานทั้ง 60 ชิ้น เพื่อไมใหเกิดความ
สับสนในขั้นตอนการลอกลายลงสูแมพิมพ ทําการตัดแบบรางที่กําหนดหมายเลขแลวออกเปน
ชิ้น ๆ แบงหมวดและหมายเลขและจัดเก็บลงในซองเพื่อนํามาประกอบภายหลัง
3.2 การเตรียมแมพิมพหิน
เป น ขั้ น ตอนแรกในการสร า งแม พิ ม พ ใ ห เ กิ ด ความสมบู ร ณ แ ละลดความ
เสียหายอันเกิดจากภาพที่เขียนกอนหนาที่เราจะนํามาเขียนปรากฎบนผลงานของเรา เริ่มโดยการใช
น้ํากรดสมเจือจาง (acetic acid) ทําความสะอาดผิวหนาหิน โดยเทลงบนผิวหินใหทั่วทิ้งไวประมาณ
1 นาที ลางออก จากนั้นโรยผงคารบอรันดัม (Carborundum) ลงบนผิวหินที่มีน้ําชุมอยูแลวใช
เหล็กขัด (hand levigator) ขัดลงบนผิวหินในทิศทางตางๆ เมื่อขัดไปสักระยะหนึ่งเนื้อหินและ
ผงคารบอรันดัมจะผสมกันเปนโคลนเหนียวสีเทา ไมสามารถขัดตอไปไดใหใชน้ําลางออก แลวทํา
การขัดใหม โดยใชผงคารบอรันดัม No. 180 จํานวน 3 รอบ No. 220 จํานวน 3 ครั้ง หลังจากนั้น
จึงขัดขอบหินดวยการใชตะไบขอบใหหินมน เพื่อปองกันการเสียหายตอการกระทบและชวยให
ลูกกลิ้งไมเสียหายขณะกลิ้งหมึก จากนั้นใชกรดสมลางบนผิวหนาหินอีกครั้ง ทิ้งไว 1 นาที
ใชเศษผาวนใหทั่วผิวหนาหิน เพื่อทําความสะอาดเอาคราบเขมาตาง ๆ ออกไปจากผิวหนาหิน
3.3 การสรางผลงานบนแมพิมพหิน
นําแมพิมพหินที่ทําความสะอาดเรียบรอยแลวมาทําการกันขอบเขตของงาน
ดวยกาวกระถิน (arabic gum) เพื่อปองกันไมใหสวนที่ไมตองการมีวัสดุไขเปอนไปดวย จากนั้นทิ้ง
ไว ใ ห ก าวแห ง นํ า ภาพร า งที่ ทํ า การขยายมาแล ว ลอกลายลงบนผิ ว หน า แม พิ ม พ หิ น โดยใช
แผนลอกลายที่ทําจากกระดาษลอกลายถูดวยเครยองฝุนสีแดง จะไดลายเสนที่ปรากฏบนผิวหนา
ของแผนหิน ใชวัสดุไขชนิดตางๆ เขียนลงบนแมพิมพตามความตองการ โดยวัสดุที่ใชเขียนคือ
ดินสอไขตรามาสีดํา No. 1818 เครยองไขที่ไดจากการตมเศษไขใหเหลวแลวเติมจารบีลงไปเพื่อ
เพิ่มความเปนไขและความเหลวเพื่อใหงายตอการนํามาใชแทนหมึกแทงไข (rubbing ink) ในสวน
ของผลงานที่ตองการ หมึกไข (tusche) ที่ผสมไดทั้งน้ํา น้ํามันสน และทินเนอร สรางเปนภาพลง
บนผิวหนา แมพิมพหิน
เมื่อเขียนภาพเสร็จสิ้นแลวตอไปใหใชผงยางสน (Rosin) ลูบใหทั่วภาพตามดวย
แปงฝุน (Talcum) จากนั้นใชกาวกระถินเคลือบผิวหนาโดยการเช็ดใหเกิดความบางของกาวมาก
ที่สุด และทิ้งในเวลามากกวา 3 ชั่วโมงถึงทําขั้นตอนตอไป
3.4 การกัดกรด
หลังจากที่สรางภาพลงบนแมพิมพหินเสร็จเรียบรอยแลว ขั้นตอนตอไปคือ
ขั้นตอนการกัดกรด ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนที่สําคัญที่สุดในกระบวนการทํางานภาพพิมพ เพราะถา
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สภาพของแมพิมพไมดีก็เปนการยากที่จะแกไขใหผลงานออกมาดีได ในการกัดกรดถาใชกรด
เขมข นเกินไปหรือใชเวลาในการกัดกรดนานเกินไป อาจจะทํ าใหเ กิด ปญหาคือปริมาณไขบน
แมพิมพจะเหลือนอย ทําใหเวลาพิมพออกมาใหน้ําหนักของภาพที่ขาวจัด ดําจัด ไมมีน้ําหนักที่
นุมนวล ในกรณีที่กัดกรดใชกรดที่มีความเขมขนนอย หรือใชเวลาในการกัดกรดนอยก็จะทําให
เหลือไขในแมพิมพมากเกินไป ทําใหเวลาพิมพภาพที่พิมพจะมีน้ําหนักเขมจัดโดยสวนรวม
ในการกัดกรดผลงานของขาพเจา ขาพเจาจะมีสูตรที่ใชในการกัดกรดโดยรวม
คือ ถาภาพเขียนดวยดินสอไขซึ่งเปนดินสอไขตรามา No. 1818 จะใชอัตราสวน กาวกระถินจํานวน
1 ออนซ (oz.) ตอกรดฟอสฟอริก (phosphoric acid) จํานวน 2 หยด ใชเวลาในการกัดกรด 2 นาที
หลังจากนั้นใหการใหกาวกระถินบริสุทธิ์ลูบใหทั่วแมพิมพ โดยใชเวลา 1.30 นาที จากนั้นใชผาเช็ด
ใหกาวเหลือเพียงคราบบางที่สุด แตถาภาพมีการใช ทูช หรือ ไขแทง จะใชอัตราสวนที่เพิ่มขึ้น
จากเดิม คือ กาวกระถิน 1 ออนซ (oz.) ตอกรดฟอสฟอริก จํานวน 3 หยด ใชเวลาในการกัดกรด
3 นาที ใชกาวบริสุทธิ์ถูใหทั่วแมพิมพ โดยใชเวลา 2 นาที ในสูตรขางตนอาจจะมีการปรับลดหรือ
เพิ่มขึ้นอยูกับน้ําหนักของภาพ และชนิดของไขที่ใชในการสรางภาพ
3.5 การพิมพ
ในขั้นตอนการพิมพจะมีขั้นตอนที่ตองมีการเตรียมการกอนพิมพ คือ วัสดุที่ใช
ในการพิมพ ขาพเจาใชวัสดุที่ใชในการพิมพ 2 ชนิด คือ 1 กระดาษ 2. พลาสติก ซึ่งในการเตรียม
กอนการพิมพใน 2 วัสดุจะมีการเตรียม กอนพิมพซึ่งแตกตางกัน คือ 1. กระดาษจะตองทําชื้นกอน
โดยการแชลงไปในน้ําแลวซับน้ําออกกอนการพิมพ เพื่อใหไดน้ําหนักที่นุมนวล 2. พลาสติก จะมี
เทคนิคที่ใชคือกอนที่จะพิมพตองลูบน้ําลงบนแมพิมพใหชื้นกอนพิมพ เพื่อปองกันไมใหแมพิมพ
เกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากพลาสติกเปนวัสดุที่ไมดูดซึมหมึก เวลาแทนพิมพรีดหมึก หมึกที่ไม
ถูก ดูด ซึมจะลงไปอุดในส วนที่เ ปน น้ําหนักสวาง เมื่อพิมพครั้งตอไปจะทํ าใหน้ําหนัก ของภาพ
เขมขึ้น เขมขึ้น จนถึงน้ําหนักดํา
ขั้นตอนพิมพ ลางแมพิมพ น้ํามันสน (turpentine) ดวยผานุม เช็ดใหทั่วเพื่อ
ลางคราบเขมาของวัสดุไขออกแลวเช็ดใหสะอาด ทิ้งไว 1 นาทีโดยประมาณ หลังจากนั้นใชหมึกที่
ใชในการพิมพผสมกับน้ํามันสนลูบใหทั่วภาพ โดยใชผานุมเช็ดใหเหลือเพียงคราบบางๆ จากนั้น
ทิ้งไวใหน้ํามันระเหยโดยเร็ว ใชฟองน้ําชุบน้ํา ลูบเอาคราบกาวและหมึกสวนเกินออก จะเห็นเพียง
ภาพแมพิมพสีของเนื้อหมึกพิมพบางๆ เช็ดดวยฟองน้ําสะอาด ใหแมพิมพชื้นโดยประมาณ แลวกลิ้ง
หมึกสรางภาพใหไดน้ําหนักตามตองการ โดยกลิ้งใหทั่วทุกทิศทางเพื่อใหไขบนแมพิมพรับหมึก
ทุกดาน ทําการพิมพในชิ้นที่เปนกระดาษจะใชกระดาษพรูฟวางทับบนกระดาษพิมพจํานวน 5 แผน
ตามดวยแผนพลาสติกที่ทาจารบีไวดานบน สวนชิ้นที่เปนพลาสติกจะไมใชกระดาษรองดานบนให
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ใชพลาสติกวางทับ แลวทําการพิมพโดยการปรับไมครูด (scraper bar) ใหมีน้ําหนัก กดลงบน
แมพิมพที่พอสมควร หมุนแทนพิมพใหสม่ําเสมอ และไมหยุดชะงัก เพราะถาหยุดแรงกดจะทําให
แมพิมพเสียหายได สวนอุณหภูมิที่ใชในหองพิมพจะอยูในราว 24 – 26 องศาเซนติเกรด

องคประกอบในการสรางสรรค
การสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธชุดนี้ มีองคประกอบดังนี้
1. เนื้อหา
แสดงภาพของบุคคลที่ไมมีบานอยู (Homeless) ใชหรือยึดเกาอี้สาธารณะเปนที่
พักผอนหลับนอนในยามค่ําคืน (ในมุมมองที่ตางวัน, ตางเวลา) เปนดังบานชั่วคราวที่ใครก็สามารถ
จับจองเพื่อใชเปนที่สวนตัวในระยะเวลาหนึ่งของแตละวัน ซึ่งเหมือนการมองภาพบุคคลๆ นั้นซ้ําๆ
จนเกิดการรวมตัวของภาพ เปนภาพบุคคลที่มีชองน้ําหนักและระยะของชิ้นสวนที่มีความสูงต่ําไม
เทากัน รวมกันจนเกิดเปนภาพ เปนภาพบุคคลที่จัดไดวาเปนบุคคลที่มีคุณภาพของชีวิตที่ต่ําสุด
สะทอนใหเห็นถึงสิ่งที่ดํารงอยูในมุมมองขาพเจาตอสภาพสังคมปจจุบัน
2. รูปแบบ
การสรางสรรคผลงานของขาพเจาเปนรูปแบบเหมือนจริง (realistic) เปนภาพบุคคล
นอนบนเกาอี้ ที่สะทอนถึงความรูสึกอันเดียวดายอยูในบานสวนตัวที่มีชื่อวาเกาอี้สาธารณะ แตใน
การนําเสนอวิทยานพนธของขาพเจาไมเพียงแตนํารูปแบบของความเหมือนจริงเทานั้น แตไดแบง
รูปออกเปน 60 ชอง ซึ่งอาจจะแสดงออกถึงตัวเลขที่สัมพันธกับเรื่องของเวลาที่เปลี่ยนไปทุก
ขณะ ตัวเลขอาจจะหมายถึง 60 วินาที 60 นาที หรือชวงอายุของคนเราที่นาจะยืนนานไดถึง

60 ป

โดยเกณฑทั่วไป

กรณีรูปที่ถูกแบงออกเปน 60 ชอง แตละชองมีขนาดตางกัน มีลักษณะลดหลั่นสูง
ต่ําไมเทากัน อีกทั้งยังพิมพลงบนพื้นพลาสติกโปรงใส ทั้งนั้นเพื่อใหเกิดการทําลายรูปทรงของคน
ซึ่งเปน Figure เพียง 1 คน ที่นอนอยูใหเห็นถึงความวางเปลา ความไมมีตัวตน และความไม
แนนอนของชีวิต เหลานี้เปนผลซึ่งสะทอนใหเห็นถึงแนวคิดและจุดมุงหมายที่ซอนเรนและลึกซึ้ง
ขึ้นกวางาน Realistic ธรรมดา
3. รูปทรง (Form)
รูปทรงเปนสวนสําคัญในผลงานของขาพเจาซึ่งสามารถแบงออกได ดังนี้
3.1 รูปทรงของมนุษย เปนภาพบุคคลที่อยูในอากัปกิริยาการนอนที่ใหความรูสึกถึง
การพักผอนที่เห็นแลวรูสึกวาไมสบายเทาที่ควร
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3.2 รูปทรงของเกาอี้สาธารณะ เปนรูปทรงของไมและโลหะประกอบกันอยู บริเวณ
รอบนอกของรูปทรงมนุษย เปนสวนประกอบที่ทําใหเรื่องราวทางแนวความคิดสมบูรณขึ้น เปน
การบังคับรูปทรงของมนุษยใหอยูในขอบเขตของรูปทรงเกาอี้
3.3 รูปทรงของสิ่งแวดลอม เปนรูปทรงของตนไม วัสดุ สิ่งของ ตูโทรศัพท
สาธารณะ ฯลฯ ซึ่งเปนสวนประกอบที่ทําใหเรื่องราวนาสนใจขึ้น
4. ที่วาง (space)
ที่วางในการสรางสรรคผลงานชุดนี้ เปนที่วางที่อยูรอบตัวของภาพบุคคลเปนการ
จํากัดขอบเขตของรูปทรงใหรูสึกวาคับแคบ, อึดอัด และที่วางบางสวนจะใหความรูสึกถึงระยะของ
ภาพที่เกิดขึ้นในน้ําหนักของแสง-เงา ที่ตางกัน
5. พื้นผิว (Texture)
สวนผิวโดยรวมจะเปนพื้นผิวที่เปนลักษณะของวัสดุ เชน ผา ไม เหล็ก ปูน และผิว
ของมนุษยที่มีความแตกตางกันไป ตามชวงของผลงานที่มีน้ําหนัก ความเขม-ออนของแสงเงาที่
ตกกระทบวัตถุ โดยขาพเจาเปนผูกําหนดขึ้นเพื่อใหแตละชองของผลงานมีความแตกตางกัน
6. เสน (line)
โครงสร างของเส นโดยรวมในผลงานจะเปน เส น ในแนวนอนเป น ส ว นใหญใ ห
ความรูสึกพักผอน สงบ เงียบ ผอนคลายของบุคคลที่กําลังนอน และเสนที่ตัดตรงในแนวนอนของ
เกาอี้สาธารณะ ซึ่งสัมพันธกันกับรูปทรงของคนที่กําลังนอน
7. น้ําหนักออน-แก (Tone)
การสรางน้ําหนักออน-แก ในผลงานชุดนี้มีความสําคัญเปนอยางยิ่งเพราะเปนสิ่งที่
ทําใหภาพในชองของผลงานที่มี 60 ชองในผลงาน 1 ชิ้น มีความแตกตางกันในเรื่องของแสงเงา
ลักษณะของพื้นผิว ความเขม-จางของน้ําหนัก การเนนน้ําหนักเขมในบางชองใหเกิดความขัดเจน
ในสวนที่ตองการใหเกิดความนาสนใจ บางชองของผลงานอาจมีน้ําหนักเพียงบางๆ เพื่อไมใหแสดง
ตัวเดนชัด และเพิ่มน้ําหนักระดับกลางเพื่อทําใหภาพมีคาน้ําหนักที่เชื่อมผสานกันกลมกลืน
8.

องคประกอบและการติดตั้งจัดวาง
คือการแบงภาพออกเปนสวนๆ จํานวนมาก และการทําใหภาพที่ถูกแบงมีระดับสูง

ต่ําตางกัน จํานวน 60 ชอง อีกทั้งภาพทั้งหมดยังติดตั้งอยูบนวัสดุโปรงใส เชน พลาสติกใส ทําให
เห็นถึงภาพของคนที่ไรบานนั้นเปนชีวิตที่ขาดตัวตน วางเปลา และทําใหเหมือนกับคนไรชีวิต

บทที่ 4
แนวทางและการพัฒนาผลงาน
ในการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธของขาพเจา มีการพัฒนามาอยางตอเนื่อง โดยแบง
ออกไดเปน 2 ระยะ ดังตอไปนี้

การสรางสรรคผลงานกอนวิทยานิพนธ (ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2545)
เปนผลงานที่เปนตนแบบในการพัฒนาในการทําผลงานวิทยานิพนธ ซึ่งผลงานมีเทคนิค
กระบวนการและแนวความคิดที่สอดคลองกับผลงานวิทยานิพนธคือเปนภาพของบุคคลไมมีบานอยู
นอนบนเกาอี้สาธารณะ ลักษณะของสีที่ใชเปนสีเอกรงค (Monochrome) การแบงชองของผลงาน
จะมีขนาดที่ใหญกวาและมีจํานวนที่นอยกวาวิทยานิพนธ คือจะแบงชองเปน 30 ชอง มีน้ําหนัก
ของภาพที่แตกตางกัน และประกอบกันทําใหเกิดความสูงต่ําของภาพเพื่อสรางระยะบนผลงานใน
ชิ้น ที่ เ ปน วัสดุ พลาสติ ก ส ว นในชิ้ น ที่เ ปน งานกระดาษจะมีการประกอบกัน ใหเ กิด เป น ภาพที่มี
น้ําหนักของภาพที่ตางกันแทนการบอกเรื่องราวของเวลาที่ตางกันของแตละชองภาพผลงาน ซึ่งเมื่อ
ประกอบกันเปนชิ้นผลงาน จะมีขนาดของคนนอนที่ใหญกวา ขนาดของคนปกติ เปนการเนนมิติ
ของขนาดโดยเจตนาใหเห็นถึงสิ่งที่ขาพเจาตองการนําเสนอเปนภาพที่เกิดขึ้นในสังคมไทยปจจุบัน
(ภาพที่ 12 – 13)

การสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ (ภาคการศึกษาที่ 1 – 2 ปการศึกษา 2546)
การสรางผลงานในชวงวิทยานิพนธ ไดใชหัวขอในการสรางสรรควา “บานสาธารณะ”
โดยพัฒ นาแนวความคิ ดและเทคนิคจากผลงานก อ นวิท ยานิพ นธ เปนการพัฒนาที่มีผลงานให
ภาพผลงานมี ข นาดของภาพที่ เ ล็ ก ลงโดยมี สั ด ส ว นของคนนอนที มี ข นาดใกล เ คี ย งกั บ คนจริ ง
เพื่ อ แสดงถึ ง ความเป น จริ ง ที่ เ กิ ด ขึ้น และการแบง ช อ งของภาพผลงานจะมีจํ า นวนมากขึ้ น เป น
60 ชอง รวมเปนผลงานใหญ 1 ชิ้นแสดงใหเห็นถึงการมองบุคคลที่นอนบนเกาอี้สาธารณะ ในเวลา
ที่ตางกัน (ตางวัน, ตางเวลา) เปนภาพบุคคลที่ตอสูดิ้นรนเพื่อความอยูรอดในสังคมเมือง ลักษณะ
ของผลงานจะเปนพลาสติกที่มีชองของภาพเล็ก 60 ชองมีความสูงต่ําที่ไมเทากัน ทําใหเกิดมิติใน
การมองเมื่อภาพถูกกระทบดวยแสงที่มีการติดตั้งใหอยูในทิศทางที่ตองการทําใหผลงานมีความ
นาสนใจ และเปนภาพผลงานที่สมบูรณในเนื้อหาและเรื่องราว อารมณ ความรูสึกตามเจตนาและ
จุดมุงหมายของผูสรางผลงาน (ภาพที่ 14-19)
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บทที่ 5
บทสรุป
การศึกษาคนควาผลงานวิทยานิพนธของขาพเจานี้ เปนการสะทอนเรื่องราวของกลุมคน
ที่ไดชื่อวาคนไมมีบานอยู (Homeless) หลับนอนบนเกาอี้สาธารณะ ซึ่งเปนเหมือนบานชั่วคราวที่ใช
หลับนอนในยามค่ําคืน กําหนดขอบเขตในพื้นที่สวนตัวและเตรียมพรอมสําหรับการใชชีวิตใน
วันรุงขึ้นที่มีการตอสูดิ้นรนในสังคมเมือง กลุมคนกลุมนี้เปนกลุมคนที่เปนสวนในสังคมและกําลัง
จะมีการเพิ่มจํานวนขึ้นเปนเงาตามตัว โดยผูสรางสรรคหวังวาจะใหผูคนสวนใหญในสังคมรับรู
ในสิ่งที่เกิดขึ้นและดํารงอยู ในสภาพสังคมไทยปจจุบันและจัดไดวากําลังจะเปนปญหาสังคมที่ใหญ
ขึ้นในอนาคตอีกทั้งยังเปนสิ่งที่อยูใกลตัวเราและทานทุกคน
การสรางงานวิทยานิพนธชุดนี้ขาพเจาเนนความสําคัญไปที่การแสดงออกทางศิลปะที่
มุงแสดงใหเห็นถึงความไรตัวตนของคนยากไร ความเปนจริงที่ผูคนเหลานี้ถูกตัดขาดออกจากสังคม
ดวยการทําใหเหมือนกับการมองไมเห็น โปรงใส ทั้งๆ ที่พวกเขายังคงมีอยูในสังคมเมือง
วิ ท ยานิ พ นธ ชุ ด นี้ เ ป น การศึ ก ษาค น คว า หาข อ มู ล และแสดงออกในผลงานศิ ล ปะ
ระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งในการสรางสรรคผลงานของขาพเจาตองมีการศึกษาและคนควาเพิ่มเติมเพื่อ
พัฒนาผลงานตอไป อยางไรก็ตามเนื้อหาสาระและรายละเอียดในเอกสารประกอบวิทยานิพนธฉบับ
นี้ คงจะเปนประโยชนตอผูที่สนใจศึกษาคนควาผลงานในแนวทางนี้ ไมมากก็นอยตามสมควร
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ภาพที่ 1 ขอมูลจากภาพถาย
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ภาพที่ 2 ขอมูลจากภาพถาย
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ภาพที่ 3 ขอมูลจากภาพถาย
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ภาพที่ 4 ขอมูลจากภาพถาย
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ภาพที่ 5 ขอมูลจากภาพถาย

20

ภาพที่ 6 ขอมูลจากภาพถาย
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ภาพที่ 7 ภาพแบบราง 3 มิติ (Sketch)
ผลงานวิทยานิพนธ ชิน้ ที่ 1

22

ภาพที่ 8 ภาพแบบราง 3 มิติ (Sketch)
ผลงานวิทยานิพนธ ชิน้ ที่ 2

23

ภาพที่ 9 ภาพแบบราง 2 มิติ (Sketch)
ผลงานวิทยานิพนธ ชิน้ ที่ 1

24

ภาพที่ 10 ภาพแบบราง 2 มิติ (Sketch)
ผลงานวิทยานิพนธ ชิน้ ที่ 2
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ภาพที่ 11 แมพิมพหิน
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ภาพที่ 12 ผลงานกอนวิทยานิพนธ
เทคนิค ภาพพิมพหิน พิมพบนกระดาษ 30 ชิ้นยอย
ขนาดรวม 106 x 234 เซนติเมตร
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ภาพที่ 13 ผลงานกอนวิทยานิพนธ
เทคนิค ภาพพิมพหินบนพลาสติก 30 ชิ้นยอย
ขนาดรวม 106 x 234 เซนติเมตร

28

ภาพที่ 14
ชื่อผลงาน
เทคนิค
ขนาดรวม

ผลงานวิทยานิพนธ ชิ้นที่ 1
บานสาธารณะ 1 (Open Home 1)
ภาพพิมพหิน พิมพบนแผนพลาสติก จํานวน 60 ชิ้นยอย
72 x 180 เซนติเมตร
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ภาพที่ 15 รายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ ชิ้นที่ 1
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ภาพที่ 16 รายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ ชิ้นที่ 1
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ภาพที่ 17
ชื่อผลงาน
เทคนิค
ขนาดรวม

ผลงานวิทยานิพนธ ชิ้นที่ 2
บานสาธารณะ 2 (Open Home 2)
ภาพพิมพหินพิมพบนแผนพลาสติก จํานวน 60 ชิ้นยอย
72 x 180 เซนติเมตร
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ภาพที่ 18 รายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ ชิ้นที่ 2

33

ภาพที่ 19 รายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ ชิ้นที่ 2

34

บรรณานุกรม
กัญญา เจริญศุภกุล. ความเปนไปไดในการทําภาพพิมพหนิ ในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร:
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2534.
ชลูด นิ่มเสมอ. องคประกอบศิลปะ. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, 2531.
สุพัตรา สุภาพ. ปญญาสังคม. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, 2518.
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ประวัติผูวิจัย
นายสมชาย รุง กอน
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2519
102/4 คอนโดแมนชั่น ซอยบางเมฆขาว ตําบลทายบาน
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
0-2703-9965, 0-1251-1320
Sroongkond@hotmail.com

ชื่อ-สกุล
เกิด
ที่อยู
โทรศัพท
E-mail
การศึกษา

-

สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท
สําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
สําเร็จการศึกษาจากคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
กําลังศึกษาตอระดับปริญญาศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาพพิมพ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประสบการณ
- อาจารยพิเศษ ภาควิชาภาพพิมพ คณะศิลปกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
ทุน
- Asian Artists Fellowships, the 8th Annual Freeman Foundation
Vermont Studio Center Award Winners, USA.
ประวัติการแสดงผลงานเดี่ยว
2544
- Vermont Studio Center Gallery, Johnson, Vermont, USA.
ประวัติการแสดงผลงานกลุม
2538
- ศิลปกรรมรุนเยาว ของบริษัทสิงคโปรแอรไลน
- วันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
- ศิลปกรรมรวมสมัยเอสวีโอเอ ครั้งที่ 1
2539
- ศิลปกรรม จิตรกรรม ภาพพิมพ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยบูรพา
- วันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
- ภาพพิมพบรู พา ครั้งที่ 1
2544
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2540

2541

2542
2543
2545

-

ศิลปกรรมรวมสมัยเอสวีโอเอ ครั้งที่ 2
กลุม "หมึกพิมพกับลีนสีด" ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยบูรพา
"บอกเราสักนิดเพื่อสิ่งแวดลอม" บริษัทมิตซูมิชิ
ศิลปกรรมรวมสมัยของศิลปนรุนเยาว ครั้งที่ 14
ศิลปกรรม "นําสิ่งที่ดีสูชีวติ " บริษัทโตชิบาประเทศไทย
ศิลปกรรมรวมสมัยของธนาคารกสิกรไทย
"เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต" บริษัทฮิตาชิ
ศิลปกรรมรวมสมัยของ บริษัท ปตท. ประเทศไทย
The 19th International Independent Exhibition of Print in
Kanagawa 97
- The 2nd Malaysia Annual Exhibition of International Contemporary
Print 97
- ศิลปกรรมรวมสมัยของศิลปนรุนเยาว ครั้งที่ 15
- ศิลปกรรม "นําสิ่งที่ดีสูชีวติ " บริษัทโตชิบาประเทศไทย
- ศิลปกรรมรวมสมัยของธนาคารกสิกรไทย
- ศิลปกรรมแหงชาติ ครั้งที่ 45
- ศิลปกรรมรวมสมัยของธนาคารกสิกรไทย
- ศิลปกรรมรวมสมัยของ บริษัท ปตท. ประเทศไทย
- นิทรรศการผลงานภาพพิมพ นักศึกษามหาวิทยาลัยทามะ ประเทศญีป่ ุน
และมหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย ณ หอศิลป คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรุงเทพฯ

เกียรติประวัติ
-

นักศึกษาดีเดน วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
นักศึกษาดีเดน คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
นักกิจการดีเดน ปการศึกษา 2541 มหาวิทยาลัยบูรพา
รางวัลชมเชยการประกวดประติมากรรมเยาวชน สยช. 2538
รางวัลที่ 2 การประกวดแบบจําลองประติมากรรมหนาหอสมุด
มหาวิทยาลัยบูรพา
- รางวัลสนับสนุนศิลปนรุนเยาว ธนาคารไทยพาณิชย
ศิลปกรรมรวมสมัยของศิลปนรุนเยาว ครั้งที่ 14
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- รางวัลสนับสนุนศิลปนรุนเยาว สปนเลอรแอนด แอสโซซิเอทส
ศิลปกรรมรวมสมัยของศิลปนรุนเยาว ครั้งที่ 14
- รางวัลดีเดน ศิลปกรรมรวมสมัย บริษัทโตชิบาประเทศไทย พ.ศ. 2540
- ผลงานเขารอบ 18 ภาพสุดทาย ศิลปกรรมฮิตาชิ ครั้งที่ 3
- รางวัลเกียรตินิยมเหรียญทอง "ศิลป พีระศรี" การประกวดศิลปกรรม
รวมสมัยของศิลปนรุนเยาว ครั้งที่ 15
- รางวัลชมเชย ศิลปกรรมรวมสมัยของบริษัทโตชิบาประเทศไทย 2541
- รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมของธนาคารกสิกรไทย 2541

