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บทที่ 1
บทนา
1. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การสร๎างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์ เป็นผลงานที่สร๎างขึ้นมาเพื่อให๎เกิดความสวยงาม
เป็นงานวิจิตรศิลป์ (Fine arts) จัดอยูํในประเภททัศนศิลป์ (Visual art) เชํนเดียวกับผลงานด๎าน
จิตรกรรม (Painting) และประติมากรรม (Sculpture) (อิทธิพล ตั้งโฉลก, 2535: 4) โดยใช๎เทคนิค
การพิมพ์ลักษณะที่เป็น 2 มิติ (2D) สามารถเห็นได๎ทั้งความกว๎างและความยาว สํวนผลงานที่เป็น 3
มิติ (3D) ที่เป็นมิติลวง เกิดจากการสร๎างสรรค์ในการจินตนาการของศิลปิน (ญาณวิทย์ กุญแจทอง,
2556: 4) ได๎ด๎วยเส๎น สี แสงเงา รูปรําง รูปทรง ผู๎สร๎างสรรค์ผลงานจะต๎องมีความเชี่ยวชาญในการใช๎
เทคนิค วิธีผลิตผลงานสร๎างสรรค์ ด๎วยวิธีการใหมํ มีความทันสมัย ทันเหตุการณ์ แตํคงความเป็น
เอกลักษณ์ของรูปแบบแนวความคิด การถํายทอดจินตนาการ อารมณ์และความรู๎สึกตํอผลงานได๎
โดยตรง (อิทธิพล ตั้งโฉลก, 2555) สามารถนาผลงานภาพพิมพ์ที่เป็นต๎นฉบับมาผํานกระบวนการ
พิมพ์ซ้าได๎ตามจานวนที่ต๎องการได๎ (อิทธิพล ตั้งโฉลก, 2550: 72-73) ประเทศจีนเป็นชาติแรกที่ได๎
นาวิธีการพิมพ์มาใช๎นานนับเป็นพันปี ตํอมาได๎แพรํออกไปสูํในภูมิภาคตําง ๆ ของโลก ในปัจจุบัน ทา
ให๎มีการพัฒนาแพรํหลายไปอยํางรวดเร็ว เชํนเดียวกับชาวตะวันตก ศิลปินในกลุํมศิลปะแนวป็อป
อาร์ต (Pop art) เป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับโลก ได๎พัฒนาการใช๎เทคนิคการถํายรูปโฟโต๎กราฟฟิก
(Photographic) นามาเป็นแมํพิมพ์ในทาภาพพิมพ์บนกระดาษ กระป๋องบรรจุภัณฑ์ และผ๎า เพื่อทา
ให๎เกิดความหลากหลายของการใช๎งานและมีการใช๎เทคนิคนี้กันอยํางแพรํหลาย อาทิ ศิล ปินชาว
อเมริกัน แอนดี วอร์ฮอล และโรเบิร์ต อินดีแอนา ศิลปินชาวอังกฤษ ริชาร์ด แฮมิลตัน และแจสเปอร์
จอห์น เป็นต๎น (ณัฏฐพล สุวรรณกุศลสํง, 2549: 6)

1

2
การสร๎ า งแมํ พิ ม พ์ เ พื่ อ สร๎ า งสรรค์ ผ ลงานภาพพิ มพ์ สามารถแบํ ง ออกได๎ เ ป็ น
4 กระบวนการดังนี้ (ญาณวิทย์ กุญแจทอง. 2556: 5)
1.1 ภาพพิมพ์จากแมํพิมพ์รํองลึก (Intaglio process)
1.2 ภาพพิมพ์จากแมํพิมพ์ผิวเรียบ (Planographic process)
1.3 ภาพพิมพ์จากแมํพิมพ์ผิวนูน (Relief process)
1.4 ภาพพิมพ์จากแมํพิมพ์ลายฉลุ (Stencil process)
การสร๎างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ทั้ง 4 กระบวนการนี้ ใช๎เทคนิคและอุปกรณ์ที่แตกตํางกัน
ออกไป สามารถพิมพ์ลงบนวัสดุได๎หลากหลายชนิด ทั้งกระดาษ ผ๎า ไม๎ พลาสติกและพิมพ์บนวัสดุที่มี
ผิวโค๎งได๎ (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี , 2558) การสร๎างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ของศิลปินสํวนใหญํมัก
นิยมทาลงบนวัสดุที่เป็ นกระดาษ โดยเลือกกระดาษที่แตกตํางกันออกไป กระดาษที่ผลิตจากวัตถุ
ธรรมชาติ เชํ น เส๎ น ใยฝ้ า ย เส๎ น ใยลิ นิ น หรื อ กระดาษที่ ท ามาจากเส๎ น ใยเซลลู โ ลสจากพื ช
100 เปอร์ เซ็นต์ จะเป็ นกระดาษที่มีคุณภาพดี มีการนาเข๎าจากตํางประเทศและราคาสูง สาหรับ
กระดาษที่ผลิตในปัจจุบันในประเทศไทย เป็นกระดาษสาที่ทาด๎วยมือ จากต๎นปอสา หรือจากวัตถุดิบ
ธรรมชาติ ฟางข๎าวและเยื่อไผํ มีราคาสูงและมีขนาดบาง (ณัฐฎพล สุวรรณกุศลสํง , 2559) สํวนสี
หมึกพิมพ์ที่ใช๎ในการทาผลงานภาพพิมพ์แตํละกระบวนการและเทคนิคมีการใช๎สีที่แตกตํางกันออกไป
ในปัจจุบันพบผลงานศิลปะที่มีการเสื่อมสภาพด๎วยสาเหตุตํางๆ จากแหลํงการจัดเก็บ
รักษาของศิลปินและนักสะสมผลงานศิลปะตามอาคารหรือสถานที่จัดแสดงผลงานศิลปะ หอศิลป์และ
พิพิธ ภัณฑ์มากมาย ซึ่งในการศึกษาวิจัยเลํ มนี้จะศึกษาผลงานภาพพิมพ์ในศูน ย์ศิล ป์แสงเงา ของ
ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง โดยมีการตรวจสอบจานวนผลงานภาพพิมพ์รวมทั้งสิ้น 95 ชิ้น
1. ภาพพิมพ์จากแมํพิมพ์ลายฉลุ คือ เทคนิคซิลค์สกรีน จานวน 66 ชิ้น และเทคนิคซิลค์
สกรีนและพิมพ์นูน จานวน 12 ชิ้น
2. ภาพพิมพ์จากแมํพิมพ์รํองลึก คือ เทคนิค เอทชิ่ง (Etching) จานวน 6 ชิ้น และ
เทคนิค ดรายพ๎อยท์ (Dry point) จานวน 4 ชิ้น
3. ภาพพิ ม พ์ จ ากแมํ พิ ม พ์ ผิ ว เรี ย บ คื อ เทคนิ ค พิ ม พ์ หิ น และเทคนิ ค ซิ ล ค์ ส กรี น
จานวน 1 ชิ้น เทคนิคพิมพ์ออฟเซ็ท (Offset) จานวน 3 ชิ้น และเทคนิคพิมพ์กระดาษ (Paper block)
จานวน 1 ชิ้น
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4. ภาพพิมพ์จากแมํพิมพ์ผิวนูน คือ เทคนิค วูดคัท (Woodcut) จานวน 1 ชิ้น และ
แมํพิมพ์วัสดุปะติด (Collagraph) จานวน 1 ชิ้น
จากการตรวจสภาพผลงานเบื้องต๎น พบวําผลงานภาพพิมพ์จากแมํพิมพ์ลายฉลุ เทคนิค
ซิลค์สกรีนสํวนใหญํมีสีน้าตาลบนกระดาษ มีลักษณะเป็นจุดเปรอะเปื้อนวงไมํกว๎าง บางชิ้นพบเชื้อรา
ทั้งด๎านหน๎าและด๎านหลังกระดาษของผลงาน บางรายพบเชื้อราและจุดสีน้าตาลบนกระดาษแข็งที่ใช๎
ในการเข๎ากรอบรวมทั้งแผํนปิดหลังภาพ
ผู๎ วิ จั ย จึ ง เห็ น ความส าคั ญ ในการศึ ก ษาปั ญ หาและเสนอแนะวิ ธี ก ารจั ด เก็ บ และจั ด
แสดงผลงานภาพพิมพ์ กรณีศึกษาผลงานของ ศาสตราจารย์ป รีชา เถาทอง ณ ศูนย์ศิลป์แสงเงา เพื่อ
หาสาเหตุ ที่ ท าให๎ เ กิ ด การเสื่ อ มสภาพของผลงานภาพพิ ม พ์ รวมทั้ ง หาแนวทางการป้ อ งกั น การ
เสื่อมสภาพ ศึกษาวิธีการดูแลรักษา วิธีการจัดแสดงผลงานและการจัดเก็บงานผลงานที่ถูกต๎อง ซึ่งจะ
ชํวยลดการเสื่อมสภาพ การเลือกใช๎วัสดุในการจัดเก็บและจัดแสดงผลงานศิลปะ ทั้งยังชํวยยืดอายุของ
ผลงานคงสภาพออกไปให๎ยาวนานที่สุดและเพื่อเป็นความรู๎ทางด๎านศิลปะ คุณคําทางประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมให๎ชนรุํนหลังได๎สืบสานตํอไป
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
2.1 เพื่อศึกษาสภาพแวดล๎อมในการจัดเก็บและจัดแสดงผลงานภาพพิมพ์
2.2 เพื่อศึกษาปัญหาในการอนุรักษ์ผลงานภาพพิมพ์
2.3 เพื่อศึกษาลักษณะของราและจุดสีน้าตาลบนกระดาษ
2.4 เพื่อเสนอแนะวิธีการอนุรักษ์ผลงานที่ถูกต๎องในหลักการของการอนุรักษ์
3. ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเพื่อการอนุรักษ์ผลงานภาพพิมพ์ จากกลุํม ตัวอยําง
ณ ศูนย์ศิลป์แสงเงา ของศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง
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4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
4.1 สามารถทราบถึงสภาพแวดล๎อมในการจัดแสดงและการจัดเก็บผลงานภาพพิมพ์
4.2 ตรวจสอบและตรวจสภาพปัญหาผลงานภาพพิมพ์ที่เกิดขึ้นไปใช๎ได๎ในอนาคต
4.3 ทาให๎ทราบถึงสาเหตุที่ภาพพิมพ์มีปัญหาเชื้อรา
4.4 ทาให๎เข๎าใจแนวทางการเรียนรู๎ วิธีการป้องกันและแนวทางการอนุรักษ์ผลงานภาพพิมพ์
4.5 สามารถนาผลที่ได๎จากการศึกษาทั้งหมดเป็นตัวอยํางในการอนุรักษ์ผลงานภาพพิมพ์
และผลงานศิลปะประเภทอื่น ๆ เพื่อใช๎เป็นแนวทางการอนุรักษ์และวิธีการป้องกันตํอไปได๎ในอนาคต
5. แหล่งข้อมูล
ข๎อมูลที่ใช๎ในการศึกษาแบํงออกเป็น 2 ประเภทคือ
5.1 จากการหาในหนังสือวิจัยตาราเอกสารประกอบการสอน
5.1.1 สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
5.1.2 สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
5.1.3 ห๎องสมุดมิวเซียมสยาม
5.1.4 เอกสารวิจัยด๎านการอนุรักษ์ที่อยูํในความครอบครองของนักอนุรักษ์
5.2 จากการสัมภาษณ์ผู๎เชี่ยวชาญเฉพาะด๎าน
5.2.1 ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง ศิลปินแหํงชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
ปีพ.ศ. 2552 เป็นศิลปินชั้นเยี่ยม สาขาจิตรกรรม ปี พ.ศ. 2522 ผู๎เชี่ยวชาญผลงานจิตรกรรมด๎าน
ทฤษฎีแสงและเงา เป็นเจ๎าของศูนย์ศิลปะแสงเงา และเป็นอาจารย์ภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และมีการแสดงนิทรรศการศิลปะอยํ างตํอเนื่องใน
รอบ 40 ปีที่ผํานมา
5.2.2 ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง เป็นศิลปินชั้นเยี่ยม ประเภทภาพพิมพ์
ปีพ.ศ. 2560 ผู๎เชี่ยวชาญทางด๎านการทาผลงานภาพพิมพ์ และดารงตาแหนํงคณบดี คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
5.2.3 อาจารย์จิราภรณ์ อรัณยะนาค อดีตผู๎เชี่ยวชาญเฉพาะด๎านวิทยาศาสตร์
เพื่อการอนุ รั กษ์ (นักวิทยาศาสตร์ 9 ชช.) พิพิธ ภัณฑสถานแหํ งชาติ กรมศิลปากร เป็นที่ปรึกษา
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สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู๎แหํงชาติ และเป็นอาจารย์พิเศษหลักสูตรอนุรักษ์ศิลปกรรม มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
6. วิธีการศึกษา
6.1 การรวบรวมข๎อมูล ทาการศึกษาข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องจากแหลํงข๎อมูลตํางๆ อันได๎แกํ
6.1.1 ผลงานวิจัยที่ผํานมา ตารา หนังสือ วารสาร ข๎อมูลจากสื่อออนไลน์
6.1.2 ข๎อมูลจากการสัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง เพื่อให๎ได๎เนื้อหา
เรื่องการเก็บรักษาผลงานและการทาผลงานภาพพิมพ์
6.1.3 ข๎อมูล จากการสัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง เพื่อให๎ได๎
เนื้อหาเรื่องความเป็นมาและเทคนิคการทาผลงานภาพพิมพ์
6.1.4 ข๎อมูลจากการสัมภาษณ์ อาจารย์จิราภรณ์ อรัณยะนาค เพื่อให๎ได๎เนื้อหา
เรื่องวิธีการหาสาเหตุการเกิดปัญหาในการจัดเก็บรักษาและแนวทางในการอนุรักษ์ผลงานภาพพิมพ์
6.1.5 ข๎อมูล จากการสัมภาษณ์ อาจารย์โ สภิต ปัญญาขัน เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลแนว
ทางการอนุรักษ์ผลงานภาพพิมพ์
6.1.6 ส ารวจกลุํ ม ตัว อยํ า งผลงานภาพพิ มพ์ ผลงานสร๎า งสรรค์ข องศาสตราจารย์
ปรีชา เถาทอง ณ ศูนย์ศิลปะแสงเงา
6.2 ประมวลผลข๎อมูลทั้งหมดที่ได๎รับมาและประเมินข๎อมูลตํางๆ ที่จะนามาใช๎ในการ
ทดลองเพื่อให๎ทราบปัญหาในการอนุรักษ์งานภาพพิมพ์
6.2.1 ศึกษาความเป็นมาของศิลปะภาพพิมพ์
6.2.2 ศึกษากระบวนการทาและวัสดุในการทาผลงานภาพพิมพ์
6.2.3 ศึกษาสาเหตุที่ทาให๎เกิดจุดสีน้าตาลบนกระดาษ และสภาพแวดล๎อม ได๎แกํ
อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ แสงสวํางและระบบระบายอากาศ
6.2.4 ศึกษาวัสดุที่ใช๎ในการเข๎ากรอบ
6.2.5 ศึกษาแนวทางในการอนุรักษ์ผลงานภาพพิมพ์
6.3 ทาการทดลองเพื่อให๎ทราบปัญหาในการอนุรักษ์งานภาพพิมพ์
วิธีที่ 1 การตรวจสภาพผลงาน
1.1 การตรวจสภาพผลงานด๎วยตาเปลําและบันทึกข๎อมูล
1.2 การตรวจสภาพผลงานด๎วยแวํนขยายและบันทึกข๎อมูล
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1.3 การตรวจสภาพและบันทึกภาพด๎วยเลนส์ขยาย (Smart Lens)
และกล๎องจุลทรรศน์ (Microscope)
1.4 การตรวจสภาพจุดสี น้าตาล (Foxing) บนกระดาษภาพพิมพ์ด๎ว ย
UV Lamp และ Scanning Electron Microscope (SEM)
วิธีที่ 2 ศึกษาลักษณะของราบนกระดาษผลงานภาพพิมพ์
วิธีที่ 3 ศึกษาวัสดุในการเข๎ากรอบของผลงานภาพพิมพ์
วิธีที่ 4 ศึกษาลักษณะของราและจุดสีน้าตาลบนกระดาษด๎วยกล๎องจุลทรรศน์
อิเลคตรอนแบบลาแสงสํองกราด (SEM) และวิเคราะห์องค์ประกอบของจุดสีน้าตาลด๎วยเครื่อง
Energy Dispersive X-ray Spectrometer (EDS)
วิธีที่ 5 ศึกษาแนวทางในการอนุรักษ์ผลงานภาพพิมพ์
6.4 วิเคราะห์ผล
6.5 สรุปผลการศึกษาและเผยแพรํผลงาน
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7. ระยะเวลาที่ใช้การดาเนินงานวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้จะใช๎เวลา 1 ปี ตั้งแตํ เดือนสิงหาคม 2559 ถึง เดือนกรกฎาคม 2560
ขั้น ตอน
รวบรวมข้อมูลและศึกษา
เอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง
ค้นหากลุ่มตัวอย่าง
ตรวจสอบสภาพผลงานและ
จานวนประเภท เทคนิคของ
ศูนย์ศลิ ป์แสงเงา
สารวจสภาพแวดล้อมในการ
เก็บผลงาน วัดอุณหภูมแิ ละ
ความชื้นสัมพัทธ์ 3 ฤดู (ฤดูฝน
ฤดูหนาวและฤดูร้อน) วัดแสง
สว่างและปริมาณรังสีอลั ตร้าไว
โอเลต รวมทัง้ ระบบการ
ระบายอากาศ
ตรวจสอบวัสดุทใี่ ช้ในการเข้า
กรอบ
ศึกษาลักษณะของราและจุดสี
น้าตาล
ทดลองวิธกี ารลดรอยเปือ้ นที่
เกิดจุดสีน้าตาลขึ้นบนกระดาษ
วิเคราะห์ผล
สรุปผลการศึกษาและเผยแพร่
ผลงานวิจัย

เดื อ น สิ งหาคม 2559 - กร กฎ าคม 2560
ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค
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8. คาจากัดความ
8.1 อนุรักษ์ (Conservation)
หมายถึ ง การกระทาที่ มุํง เน๎ นการชะลอการช ารุ ดเสื่ อมสภาพของมรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรม การแก๎ไขปัญหาตํางๆ ที่เกิดขึ้น ซํอมแซมหรือเสริมสร๎างความมั่นคงแข็งแรงให๎วัตถุนั้น
คงสภาพอยูํได๎ หรือแก๎ปัญหาและดาเนินการป้องกันการเสื่อมสภาพ การกระทาทุกขั้นตอนต๎องอาศัย
ความรู๎ด๎านการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรม (จิราภรณ์ อรัณยะนาค, 2558: 5)
นักอนุรักษ์ (Conservator)
หมายถึง บุคลากรที่มีความรู๎ด๎านการอนุรักษ์ ซึ่งทาหน๎าที่คล๎ายแพทย์ ในการ
รักษาคนไข๎และป้องกันโรค ตลอดจนปรับปรุงวิธีการอนุรักษ์ให๎เหมาะสมแตํละกรณี และพัฒนาวิธีการ
อนุรักษ์ให๎มีประสิทธิภาพสูงขึ้น (จิราภรณ์ อรัณยะนาค, 2558: 6)
8.2 กลํองควบคุมความชื้น (Moist chamber box)
หมายถึง ภาชนะที่ปิดมิดชิดสามารถปรับให๎มีความชื้นสูงได๎ มีรูปรํ างเป็นกลํอง
สี่เหลี่ยม ทาด๎วยกระจกหรือแผํนอะคริ ลิก สีขาวใส มีความหนา 2-3 มิลลิเมตร ตามขนาดที่ต๎องการ
มี ฝ าปิ ด และเปิ ด อยํ า งมิ ด ชิ ด ภายในกลํ อ งจะมี แ ก๎ ว ใสํ น้ าเปลํ า เพื่ อ ปรั บ ให๎ มี ค วามชื้ น สู ง
(จิราภรณ์ อรัณยะนาค, 2559)
8.3 Foxing
หมายถึง จุดสีน้าตาลที่เกิดขึ้นบนกระดาษ ผ๎า งาช๎าง (จิราภรณ์ อรัณยะนาค, 2559)
8.4 ศิลปะแนวป็อปอาร์ต
หมายถึ ง รู ป แบบศิ ล ปะชนิ ด หนึ่ ง เกิ ด ขึ้ น ในศตวรรษที่ 20 ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา สะท๎อนพลังสภาพแท๎จริงของสังคมนัจจุบัน ตามความรู๎สึกความเข๎าใจของสามัญชน
ทั่วไป ในชั่วขณะหนึ่ง เวลาหนึ่ง เป็นศิลปะที่เกี่ยวกั บความชุลมุน ความวุํนวายของสังคม พลุํงระดุจ
พลุ ชอบวันนี้ พรุํงนี้ลืม (ณัฏฐพล สุวรรณกุศลสํง, 2549)
8.5 ผู๎สร๎างสรรค์
หมายถึง ผู๎ทาหรือผู๎กํอให๎เกิดงานสร๎างสรรค์อยํางใดอยํางหนึ่งที่เป็นงานอันมี
ลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติมาตรา 1 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (โครงการพัฒนาบทเรียน
E-learning, 2559)
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บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรม
งานวิจัยเลํมนี้ ได๎ทาการทบทวนแนวคิดทฤษฎี รวมทั้งผลการศึกษาของผลงานวิจัยตํางๆ
และองค์ความรู๎ที่เกี่ยวข๎อง อันได๎แกํความรู๎วิธีการอนุรัก ษ์ผลงานที่ถูกต๎องของหลักการอนุรักษ์ ศึกษา
สภาพแวดล๎อมในการจัดแสดงและจัดเก็บผลงานภาพพิมพ์ ศึกษาปัญหาในการอนุรักษ์ผลงานภาพ
พิมพ์ ลักษณะของราและจุดสีน้าตาล พร๎อมทั้งเสนอแนะวิธีการอนุรักษ์ผลงานที่ถูกต๎องในหลักการของ
การอนุรักษ์ เพื่อนาไปสูํการสร๎างกรอบแนวความคิ ดและเป็นการสร๎างความเข๎าใจในการศึกษาครั้งนี้
โดยมีหัวข๎อที่สาคัญดังนี้
1. ความเป็นมาของศิลปะภาพพิมพ์
งานภาพพิมพ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ได๎ให๎คาจากัดความ “งานภาพ
พิมพ์” ไว๎วํา งานสร๎างสรรค์ภาพด๎วยกรรมวิธีทางการพิมพ์ และหมายความรวมถึงแมํพิมพ์ หรือแบบ
พิมพ์ที่ใช๎ในการพิมพ์ด๎วย (โครงการพัฒนาบทเรียน E-learning, 2559)
ภาพพิมพ์ โดยความหมายของคาหมายถึง รูปภาพที่สร๎างขึ้นด๎วยวิธีการพิมพ์ เป็นศัพท์
เฉพาะทางศิลปะที่มีผลงานวิจิตรศิลป์ (Fine arts) จัดอยูํในประเภททัศนศิลป์ (Visual art) เชํนเดียวกับ
ผลงานด๎านจิตรกรรม (Painting) และประติมากรรม (Sculpture) (อิทธิพล ตั้งโฉลก, 2535: 4)
ภาพพิมพ์ (Print) หมายถึง การทาให๎เกิดรํองรอยด๎วยวิธีการกดเพื่อสร๎างภาพบนวัสดุพื้น
เรียบหรือสํวนโค๎ง ด๎วยวิธีการพิมพ์ให๎เป็นรูปทรงลักษณะตํางๆ จากวัสดุชิ้นหนึ่งไปปรากฏรํองรอยบน
วัสดุอีกชิ้นหนึ่ง
ภาพพิมพ์ คือ ภาพที่พิมพ์ออกมาได๎จานวนที่มาก ด๎วยแมํพิมพ์ไม๎ หิน โลหะและอื่นๆ ซึ่ง
ในตอนปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 มีการลอกเลียนแบบให๎งานพิมพ์ใกล๎เคียงกับงานวาดเส๎นด๎วยดินสอ
ถําน เพื่อเป็นประโยชน์ทางการค๎า (อัศนีย์ ชูอรุณ, 2524: 1)
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ศิลปะภาพพิมพ์ (Printing arts) หมายถึง การพิมพ์ภาพหรือการประทับให๎เกิดรํองรอยบน
พื้นผิวของวัตถุด๎วยสี จากวัสดุหนึ่งไปสูํอีกวัสดุหนึ่ง โดยมีเนื้อหาเรื่องราวที่เกี่ยวข๎องกับงานศิลปะ มุํง
ประโยชน์ของความงามเป็นสาคัญ (สี แสงอินทร์. 2558: 1)
สรุปความหมายของศิลปะภาพพิมพ์ นั้นได๎ความวํา เป็นผลงานศิลปะที่ถูกสร๎างขึ้นมาด๎วย
ผลงานวิจิ ตรศิล ป์ งดงาม ผํ านกระบวนการพิมพ์จากแมํพิมพ์ อาทิ แมํพิมพ์ผิ ว นูน แมํพิมพ์รํองลึ ก
แมํพิมพ์ผิวเรียบและแมํพิมพ์ลายฉลุ ซึ่งศิลปินหรือผู๎สร๎างสรรค์ผลงานจะต๎องเป็นผู๎เลือกวัสดุตํางๆ ใน
การพิมพ์ อาทิ กระดาษ ผ๎ าใบ วัส ดุอื่นๆ ที่ทาให๎เกิดรํองรอยและพิมพ์จากต๎นแบบได๎เป็นจานวนที่
ต๎องการได๎ โดยมีการเขียนข๎อความกากับชื่อเทคนิค ชื่อศิลปินและชื่อผลงานรวมถึงปีที่ผลิตและสถานที่
ด๎วย
1.1 ศิลปะภาพพิมพ์ก่อนประวัติศาสตร์
ในสมัยยุคกํอนประวัติศาสตร์ มนุษย์ได๎ค๎นพบผลงานจิตรกรรมบนผนังถ้าลาสโคซ์
(Lascaux cave) ในประเทศฝรั่งเศส และถ้าอัลตามิรา (Altamira) อายุราว 12,000 - 17,000 ปี โดยสี
ที่นามาใช๎ในยุคนั้นสํวนใหญํ เป็นสีที่ได๎มาจากดินแดง ดินสีน้าตาล ดินสีเหลือง ดินสีดา และนามาจาก
ผงถํานไม๎หรือเขมํา ผสมกับยางไม๎ ไขสัตว์ หรือน้าผึ้ง ใช๎การพํนหรือเปาาสีลงบนฝาามือเพื่อให๎เกิดภาพขึ้น
นับวําเป็นการเริ่มต๎นของการพิมพ์ภาพอยํางงําย (andrade and manuel, 1967)

ภาพที่ 1 ผลงานจิตรกรรมบนผนังถ้าเป็นรูปฝาามือที่ลาสโคซ์ (Lascaux) ในประเทศฝรั่งเศส
ที่มา: บัญชา ธนบุญสมบัติ, มิติคู่ขนาน – สุดยอดศิลปะหินระดับโลก, เข๎าถึงเมื่อ 1 ธันวาคม 2559,
เข๎าถึงได๎จาก http://www.sarakadee.com/2014/11/11/rock-art/
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1.2 ศิลปะภาพพิมพ์ในทวีปเอเชีย
ประมาณ 255 ปีกํอนคริสตกาล ในภูมิภาคแถบเอเชียตอนกลางและจีน ได๎มีการเริ่ม
แกะสลักดวงตราบนแผํนหิน กระดูกสัตว์และงาช๎าง เพื่อใช๎ประทับลงบนดินเหนียวหรือขี้ผึ้ง จึงเป็นการ
เริ่มของการทาแมํพิมพ์ เลตเตอร์เพรส (Letter press) หรือในปัจจุบันเรียกวําระบบการพิมพ์ชนิด
แมํพิมพ์พื้นนูน (Relief process)
ปี ค.ศ. 105 ชาวจีนชื่อ ไซ ลั่น ค๎นพบวิธีทากระดาษ วัสดุสาคัญสาหรับการเขียนและ
การพิมพ์ ตํอมาในค.ศ. 175 เริ่มมีการใช๎เทคนิคแมํพิมพ์ถู (Rubbing) หรือในปัจจุบันเรียกวําระบบการ
พิมพ์ชนิดแมํพิมพ์พื้นนูน (Relief process) โดยการนากระดาษมาวางทาบบนแผํนหินแล๎วใช๎ถํานหรือสี
ทาลงบนกระดาษ สีจะติดบนกระดาษในสํวนที่หินนูนออกมา (กาธร สถิรกุล. 2515: 185)
ตํอมาในปี ค.ศ. 400 ได๎มีการประดิษฐ์หมึกแทํงขึ้นใช๎ โดยทามาจากเขมําไฟเป็นเนื้อสี
(Pigment) ผสมกาวจากกระดูกสัตว์ชํวยในการยึด (Binder) ให๎แข็งเป็นแทํง ซึ่งเวลานามาใช๎งานจะนา
แทํงหมึกมาฝนกับน้าบนแทํน ตํอมา ค.ศ. 450 เกิดการพิมพ์จากหมึกบนกระดาษ โดยการจุํมหมึกแล๎ว
ประทับลงบนกระดาษคล๎ายกับการประทับตรายางในปัจจุบัน (ศิริพงศ์ พะยอมแย๎ม. 2530: 2-3)
ในปี ค.ศ. 575 ได๎เริ่มมีการพิมพ์ด๎วยการใช๎แมํพิมพ์ไม๎ โดยการแกะสลักเป็นลวดลายหรือ
ตัวหนังสือพิมพ์ลงบนไม๎ เอาหมึกทาแล๎วทาบบนกระดาษเพื่อให๎เกิดภาพ ตํอมาในปี ค.ศ. 650 เป็นชํวง
ที่ได๎มีการเผยแพรํพระพุทธศาสนามากในประเทศจีน พระสงฆ์ได๎คิดค๎น วิธีการทาภาพพิมพ์ผืนผ๎าแบบ
ตํางๆ โดยการถู การพิมพ์แกะไม๎และภาพพิมพ์ลายฉลุขึ้น
จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1041 – 1045 ได๎มีการค๎นพบที่เรียกวํา “ตัวเรียงพิมพ์” เป็นการใช๎
แมํพิมพ์ชนิดตัวเล็กๆ โดยการปั้นดินเหนียวให๎เป็นแทํงแล๎วแกะเป็นรูปอักษรจากนั้นนาไปตากแดดให๎
แห๎ งชุบ น้ ายาเคลื อบเผาไฟแบบถ๎ว ยชามลายคราม นามาจัดเรียงให๎ เป็นประโยค เมื่อพิมพ์เสร็จนา
กลับไปเก็บรักษาจะสามารถมาผสมคาใหมํ ในการพิมพ์ครั้งตํอไปได๎ (สมาพร คล๎ายวิเชียร. 2553:
ออนไลน์)
สรุปได๎วํา ประเทศจีนเป็นประเทศแรกที่ได๎มีการคิดริเริ่มค๎นหาวิธีการทาภาพพิมพ์อยําง
มากมาย ได๎แกํการพิมพ์แบบถู การพิมพ์ผิวนูน การพิมพ์ไม๎และการพิมพ์ผํานฉาก ซึ่งหากเปรียบเทียบ
กับในปัจจุบันวิธีตํางๆ จะไมํนิยมมากเทํากับวิธีการทาภาพพิมพ์ไม๎ ลวดลายศิลปะที่แสดงถึงความวิจิตร
สวยงามและความประณีต อาทิ ภาพพิ ม พ์ แ กะไม๎ คั ม ภี ร์ แ ละบทกวี ที่ มี คุณ คํ า และมี ชื่ อ เสี ย งจนมี
วิวัฒนาการสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

12

ภาพที่ 2 หนังสือเลํมแรกมีลักษณะเป็นม๎วนด๎วยเทคนิคการพิมพ์ด๎วยแมํพิมพ์แกะไม๎
ที่มา: ธงชัย ยุคันตพรพงษ์, รายงานวิจัย การทาศิลปะภาพพิมพ์โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ในท้อง
ถิ่นและปลอดมลพิษ,ภาควิชาภาพพิมพ์จิตรกรรมและประติมากรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ, 24-26.
หนังสือเลํมแรกมีลักษณะเป็นม๎วนผ๎าหรือกระดาษด๎วย เทคนิคการพิมพ์ด๎วยแมํพิมพ์แกะไม๎
ซึ่งมีความยาว 17 ฟุต กว๎าง 10 นิ้ว โดย วาง เซียะ (Wang chieh) ซึ่งยังคงตกทอดมาจนถึงปัจจุบัน
หนังสือเลํมนี้มีชื่อวํา วัชระสูตร (Diamond sutra)
ตํอมาประเทศญี่ปุาน มีการพัฒนาการด๎านภาพพิมพ์มาเป็ นระยะยาวนาน ตั้งแตํปี ค.ศ. 645–
794 สมัยนาระ (Nara) โดยรับอิทธิพลมาจากประเทศจีน และในปี ค.ศ. 770 ได๎มีการค๎นพบการพิมพ์
บทสวดมนต์ทางพุทธศาสนาขึ้น เป็นชิ้นแรก เป็นคาสวดที่ปัดเปาาไลํ วิ ญญาณร๎ายไปให๎ พ๎น โดยการ
จัดพิมพ์แจกจํายไปทั่วตามวัดจานวน 10,000 ฉบับ ซึ่งในปัจจุบันบทสวดมนต์ถูกจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์
ของประเทศสหรัฐอเมริกา
ในปี ค.ศ. 1573 – 1651 สมัยโมโมยามา (Momoyama) ได๎มีการทาภาพพิมพ์เป็นผลงาน
รูปภาพเป็นเรื่องราวทางวรรณคดีและภาพประกอบ (Illustration) จนสํงอิทธิพลในการสร๎างสรรค์ให๎
สมัยเอโดะ (Edo) ในปี ค.ศ. 1651 – 1867 ศิลปินชื่อ อิวาซะ มาตาเบอิ เป็นผู๎กํอตั้งสกุลชําง ยูกิโยเอะ
(Ukiyo-e) หมายถึง รูปภาพเกี่ยวกับโลกลอยน้า (Picture of the floating world) แสดงภาพชีวิตของ
ตัวละครคาบูกิ ภาพหญิงสาว ซามูไร เกอิชา ตลอดจนสภาพแวดล๎อมทิวทัศน์ของบ๎านเมือง มีการจัดวาง
องค์ประกอบแบบสองข๎างไมํเทํากันและการจัดพื้นที่วํางตํางๆ ให๎เกิดความรู๎สึกรุนแรงโดยการใช๎สีและ
เส๎นงํายๆ มีความใกล๎เคียงกับงานจิตรกรรม
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ในสมัยราชวงศ์เมจิ (The Meji period) ศิลปะภาพพิมพ์ได๎มีการพัฒนาและได๎ รับการยกยํอง
วําเป็นผลงานศิลปะภาพพิมพ์ที่ประณีต ได๎รับอิทธิพลการเปลี่ยนแปลงจากศิลปินยุโรปผสมกับศิลปิน
ญี่ปุานจึงทาให๎เป็นศิลปะรํวมสมัยขึ้น
ศิลปินญี่ปุานนิยมทาภาพพิมพ์แกะไม๎ มีการพัฒนาเทคนิค ความก๎าวหน๎ามากที่สุดและได๎รับ
การยกยํองอยํางกว๎างขวางเป็นที่ ยอมรับ อาทิ ศิลปิน อูตามาโระ คิตากาวะ (Utamaro kitagawa)
ชื่อผลงาน “Ase o fuku onna” (สตรีเช็ดเหงื่อ) เมื่อปี ค.ศ. 1798 และศิลปิน คะสึชิกะ โฮะคุไซ ชื่อ
ภาพ The Great Wave off Kanagawa เป็นคลื่นยักษ์นอกฝั่งคะนะงะวะ ด๎วยเทคนิคภาพพิมพ์แกะ
ไม๎ ที่มีแบบแผนผลงานศิลปะยอดเยี่ยม นับวําเป็นสํวนหนึ่งของวัฒนธรรมญี่ปุาน (ธงชัย ยุคันตพรพงษ์,
2549: 26)

ภาพที่ 3 ผลงานภาพพิมพ์แกะไม๎ ชื่อภาพ Ase o fuku onna
ที่มา: วิกิพีเดีย, คิตะงะวะ อุตะมะโระ, เข๎าถึงเมื่อ 2 ธันวาคม 2559, เข๎าถึงได๎จาก
https://th.wikipedia.org/wiki/คิตะงะวะ_อุตะมะโระ
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ภาพที่ 4 ภาพตัวอยํางผลงานภาพพิมพ์แกะไม๎ ชื่อภาพ The Great Wave off Kanagawa
ที่มา: Tada Ratchagit, Sumida Hokusai Museum พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ‘โฮะคุ ไ ซ’ ยอด
ฝี มื อ ช่ า งศิ ล ป์ แ ห่ ง เอโดะ, เข๎าถึงเมื่อ 8 พฤษภาคม 2560, เข๎าถึงได๎จาก
http://www.culturedcreatures.co/tokyo-sumida-hokusai-museum/
1.3 ศิลปะภาพพิมพ์ในยุโรป
ภาพพิมพ์ในยุโรปแตกตํางจากภาพพิมพ์ทวีปเอเชีย นิยมการพิมพ์สอดสีด๎วยวิธีการ
ระบายสีจากแปรงลงบนแมํพิมพ์และนิยมใช๎สีน้าฝนด๎านหลังกระดาษ (Barren) ซึ่งภาพพิมพ์ของยุโรป
จะนิยมการพิมพ์เป็นเส๎นด๎วยการแกะเรียงเส๎นแล๎วคํอยระบายสีลงบนภาพ และได๎รับอิทธิพลจากจีนมา
โดยเฉพาะเรื่องกระดาษที่ทาด๎วยมือ ตํอมาชาวยุโรปจึงคิดค๎นการผลิตกระดาษด๎วยเครื่องจักรทาให๎มี
การพัฒนาการพิมพ์เพิ่มขึ้น
ในการทาผลงานภาพพิมพ์ยุคแรกของยุโรป พิมพ์ด๎วยแมํพิมพ์แกะไม๎ (Woodcut) ซึ่งในปี
ค.ศ. 1514 มีผลงานภาพพิมพ์แกะไม๎ เมเลนโกเลีย (Malencolia) ของศิลปิน อัลเบิร์ต ดูเรอร์ ที่มี
ชื่อเสียงมาก โดยการแกะแมํพิมพ์ลงบนไม๎ให๎เกิดภาพนูน และให๎หมึกกลิ้งไปเกาะบนผิวของแมํพิมพ์แล๎ว
จากนั้นนาไปพิมพ์ลงบนกระดาษอีกทีเพื่อให๎เกิดภาพและอีกเทคนิคที่ชาวยุโรปนิยมนามาใช๎คือ การทา
แมํพิมพ์ไม๎เอ็นเกรฟวิ่ง (Wood Engraving) เป็นการแกะแมํพิมพ์ให๎เป็นเส๎นคล๎ายกับเขี ยนปากกาแล๎ว
ใช๎หมึกฝังลงไปในรํอง กระดาษซับหมึกที่อยูํในรํองของแมํพิมพ์ขึ้นมา
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ภาพที่ 5 ผลงานภาพพิมพ์แกะไม๎ เมเลนโกเลีย (Malencolia) ของศิลปิน อัลเบิร์ต ดูเรอร์
ที่มา: วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, ความซึมเศร้า (อารมณ์), เข๎าถึงเมื่อ 3 ธันวาคม 2559,
เข๎าถึงได๎จาก https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%
B2%E0%B8%A1%E0%B8%8B%E0%B8%B6%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%
B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2_(%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1
%E0%B8%93%E0%B9%8C)
ในราวคริ ส ต์ ว รรษที่ 20 ภาพพิ ม พ์ ไ ด๎ รั บ การนิ ย มอยํ า งแพรํ ห ลาย มี ร าคาไมํ สู ง เพราะ
เนื่องจากสามารถนาภาพมาพิมพ์ได๎เป็นจานวนมาก เมื่อมีการเปรียบเทียบราคากับผลงานจิตรกรรม
รวมทั้ ง มี ศิ ล ปิ น ที่ นิ ย มใช๎ เ ทคนิ ค ในการสร๎ า งสรรค์ ผ ลงานภาพพิ ม พ์ ม ากขึ้ น และพั ฒ นาไปสูํ ร ะบบ
อุตสาหกรรม อาทิ ศิลปะแนวป็อปอาร์ต (Pop art) หรือศิลปะประชานิยม เป็นศิลปะที่ เกิดขึ้นใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอังกฤษ ที่เกี่ยวกับเรื่องราวของผู๎คน และสังคมที่เกิดขึ้นและได๎รับ
ความสนใจ มีการวิพากษ์วิจารณ์และสร๎างความตื่นเต๎น ศิลปินในกลุํมศิลปะแนวป็อปอาร์ต ได๎มีการ
พัฒนาการใช๎เทคนิคการถํายรูปโฟโต๎กราฟฟิก (Photographic) นามาเป็นแมํพิมพ์ในทาภาพพิมพ์ซิลค์
สกรีนบนกระดาษ กระป๋องบรรจุภัณฑ์ และผ๎า เพื่อทาให๎เกิดความหลากหลายของการใช๎งานและมีการ
ใช๎เทคนิ คนี้ กัน อยํ างแพรํห ลาย อาทิ แอนดี วอร์ฮอล (Andy Warhol) รอย ลิกเทนสไตน์ (Roy
Lichtenstein) ริชาร์ด แฮมิลตัน (Richard Hamilton) ทอม เวสเสลแมน (Tom Wesselmann)
เจมส์ โรเซนควิสท์ (James Rosenquist) แจสเปอร์ จอห์น (Jasper Johns) เป็นต๎น
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ภาพที่ 6 ผลงานศิลปินแอนดี้ วอร์ฮอล ชื่อผลงาน Brillo boxes
ที่มา: พงศ์เดช ไชยคุตร, ศิลปะภาพพิมพ์และกระดาษ, (เชียงใหมํ: สยามพิมพ์ นานา, 2557), 226.
1.4 ศิลปะภาพพิมพ์ในไทย
ภาพพิมพ์ในไทย ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว เริ่มการพิมพ์
ด๎วยหนังสือด๎วยคนไทยขึ้นเป็นครั้งแรก จึงโปรดเกล๎าโปรดกระหมํอมให๎ตั้งโรงพิมพ์ในพระราชวังชั้น
กลาง โดยพระราชทานชื่อวํา โรงอักษรพิมพ์การ จากนั้ นสํงคนไปดูงานการพิมพ์แมํพิมพ์หินที่ประเทศ
อังกฤษและประเทศฝรั่งเศส นอกจากนั้นยังจ๎างชํางจากประเทศสิงคโปร์เข๎ามาพัฒนาการพิมพ์ด๎วย
ในสมัยรัชกาลที่ 3 ได๎มีการจัดตั้งโรงพิมพ์ขึ้นบริเวณริมคลองหน๎าวัดประยูรวงศาวดาร
วรวิหาร เชิงสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ หรือสะพานพุทธยอดฟ้า ตํอมาในปี พ.ศ. 2394 โรงพิมพ์นี้ได๎
ย๎ า ยไปตั้ ง อยูํ ห ลั ง ป้ อ มวิ ชั ย ประสิ ท ธิ์ ปั จ จุ บั น เป็ น กองทั พ เรื อ และปี พ.ศ. 2387 ได๎ พิ ม พ์ ห นั ง สื อ
ภาษาอังกฤษและภาษาไทยเป็นฉบับแรกของประเทศไทย
ปลายสมัยรัชกาลที่ 3 ต๎นรัชกาลที่ 4 ในยุคกรุงรัตนโกสินทร์ ประมาณ ปี พ.ศ. 2410 –
2441 เริ่มสร๎างภาพประกอบเรื่องการพิมพ์ เป็นภาพลักษณะการแกะไม๎ เป็นผลงานของนายแดง อาชีพ
การทาภาพพิมพ์เริ่มแพรํหลายขึ้น ในปี พ.ศ. 2448 หลวงไพศาลศิลปะศาสตร์ ได๎มีการผลิตผลงานภาพ
พิมพ์แกะไม๎เป็นภาพประกอบลงในหนังสือเรียนตํางๆ ขึ้น
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ในเวลาตํอมาได๎จัดตั้งโรงเรียนขึ้น โดยมีชื่อวํา เพาะชําง มีทั้งชํางแกะไม๎ ชํางกลึง ชํางปั้น
และชํางรัก ตํอมาได๎มีวิชาภาพพิมพ์ในหลักสูตรคณะจิตรกรรม ประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
โดยมีอาจารย์ศิลป์ พีระศรี เป็นผู๎กํอตั้งและเป็นผู๎อานวยการมหาวิทยาลัยศิลปากร ยังเป็นผู๎ริเริ่มจัดการ
ประกวดศิลปกรรมแหํงชาติ ครั้งที่ 1 ตั้งแตํ พ.ศ. 2492 (ครอบครัวพงษ์ดา, 2558: 148-149) ซึ่งเป็น
จุดเริ่มต๎นที่ศิลปินเริ่มมีการสร๎างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ มีการนาผลงานไปเผยแพรํตํางประเทศ และ
สํงผลงานเข๎าประกวดในเวทีตํางๆ มากขึ้น (พงศ์เดช ไชยคุตร, 2557: 193-195) จนกระทั่งในปี พ.ศ.
2496 นายชะลูด นิ่มเสมอ ศิษย์ของอาจารย์ศิลป์ พีระศรี เป็นผู๎ริเริ่มในการสร๎างงานภาพพิมพ์เทคนิค
แกะไม๎อยํางจริงจังและประสบความสาเร็จ ซึ่งสร๎างความตื่นเต๎นให๎กับวงการศิลปะของไทยเป็นอยําง
มาก และเป็นแรงบันดาลใจให๎ลูกศิษย์รุํนตํอไป มานิยมสร๎างสรรค์งานภาพพิมพ์กันขึ้นมา ในเวลาตํอมา
เมื่อปี พ.ศ. 2505 อาจารย์ศิลป์ พีระศรี ได๎ถึงแกํกรรม นายชะลูด นิ่มเสมอ ได๎เล็งเห็นความสาคัญ
การณ์ไกลของการสร๎างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ ได๎เปิดหลักสูตรสาขาภาพพิมพ์ขึ้นในปี พ.ศ. 2508 เป็น
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาศิลปากร จึงทาให๎เกิดการศึกษาทางด๎านศิลปะ
ภาพพิมพ์ขึ้นอยํางเป็นทางการและได๎ตามมาตรฐานสากล (ญาณวิทย์ กุญแจทอง, 2556: 22) ใน
ขณะเดียวกันยังมีศิลปินในประเทศไทยที่ได๎สร๎างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์และประสบผลสาเร็จระดับชาติ
และนานาชาติ อาทิประหยัด พงษ์ดา มานิตย์ ภูํอารีย์ อินสนธ์ วงศ์สาม สันต์ สารากรบริรักษ์ อีก
ด๎วย (อัศนีย์ ชูรุณ, 2554: 100)

ภาพที่ 7 ผลงานศิลปินชะลูด นิ่มเสมอ ชื่อผลงาน ชีวิตชนบทปิดทอง
ที่มา: Celeb Online, ศิลปินชนบท ชลูด นิ่มเสมอ, เข๎าถึงเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2559, เข๎าถึงได๎จาก
http://www.manager.co.th/CelebOnline/ViewNews.aspx?NewsID=9560000066271&Html
=1&TabID=1&
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ภาพที่ 8 ผลงานศิลปินมานิตย์ ภูํอารีย์ ชื่อผลงาน Garland of love
ที่มา: Tisco, 40 ผลงานศิลปะ จาก 40 ศิลปิน ระดับชาติ, เข๎าถึงเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2559,
เข๎าถึงได๎จาก http://www.tiscoart.com/thai/exhibition_4decades.html

รูปภาพที่ 10

ภาพที่ 9 ผลงานศิลปินอินสนธิ์ วงศ์สาม ชื่อผลงาน Temples
ที่มา: Tisco, 40 ผลงานศิลปะ จาก 40 ศิลปิน ระดับชาติ, เข๎าถึงเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2559,
เข๎าถึงได๎จาก http://www.tiscoart.com/thai/exhibition_4decades.html
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ภาพที่ 10 ผลงานศิลปินสันต์ สารากรบริรักษ์ ชื่อผลงาน สังขาร 2508
ที่มา: คณะกรรมการโครงการเฉลิมพระเกียรติ ศิลปะแหํงรัชกาลที่ 9 และมูลนิธิหอศิลปะแหํงรัชกาลที่ 9,
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติศิลปะแห่งรัชกาลที่ 9 (กรุงเทพฯ: มูลนิธิหอ ศิลปะแหํงรัชกาลที่ 9, 2540),
83.
1.5 ศิลปะภาพพิมพ์ร่วมสมัยจนถึงปัจจุบัน
ศิล ปะรํ วมสมัย ได๎พัฒ นาแนวความคิดจากงานจิตรกรรม ประติมากรรมไปตํอยอด
ผสมผสานแนวความคิด เทคนิ ค วิธีการใหมํ ให๎มีความทันสมัยและทันตํอเหตุการณ์ (พงศ์เดช ไชยคุตร,
2557: 222) จะเห็นได๎วําวิวัฒนาการงานผลงานศิลปะภาพพิมพ์จากอดีตสูํปัจจุบัน ศิลปินได๎พัฒนาการ
สร๎างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์อยํางเห็นได๎ชัดเจน ด๎วยเทคนิคและวิธีการใหมํๆ อันกํอให๎เกิดงานด๎าน
ศิลปกรรมรํวมสมัย ทั้งกลุํมศิลปินไทยและกลุํมศิลปินในตํางประเทศขึ้น โดยมีตัวอยํางผลงานศิลปะภาพ
พิมพ์รํวมสมัยดังนี้
1.5.1 ผลงานศิลปินโทมัส คิลป์เปอร์ (Thomas kilpper) ชื่อผลงาน State of control
เป็นผลงานภาพพิมพ์ที่ใช๎เทคนิค Lino floor – cutting installation ที่ศิลปินแสดงลักษณะความ
เหมือนจริง ให๎สอดคล๎องกับรูปทรงของอาคาร ทาให๎มีความโดดเดํนดึงดูดความสนใจมากยิ่งขึ้น ในเมือง
เบอร์ลิน ประเทศเยอรมัน
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ภาพที่ 11 ผลงานศิลปินโทมัส คิลป์เปอร์ (Thomas kilpper) ชื่อผลงาน State of control
ที่มา: พงศ์เดช ไชยคุตร, ศิลปะภาพพิมพ์และกระดาษ (เชียงใหมํ: สยามพิมพ์ นานา, 2557), 236.
1.5.2 ผลงานศิลปินมารีน โอลิเวอร์ (Marilene oliver) ชื่อผลงาน Heart axis เป็นผลงาน
ภาพพิมพ์เทคนิค UV cured inkjet optichromic and interference ink (silkscreen) on the
polycarbpate ขนาด 162 x 117 x75 เซนติเมตร ที่ศิลปินได๎นารูปแบบภาพของการสแกนรํางกาย
มนุษย์แตํละชั้นมาพิมพ์ลงบนแผํนอะคริลิกใส และนามาประกอบขึ้นมาใหมํให๎เป็นรูปทรง

ภาพที่ 12 ผลงานศิลปินมารีน โอลิเวอร์ (Marilene oliver) ชื่อผลงาน Heart axis
ที่มา: พงศ์เดช ไชยคุตร, ศิลปะภาพพิมพ์และกระดาษ (เชียงใหมํ: สยามพิมพ์ นานา, 2557), 241.
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1.5.3 ผลงานศิลปินเดชา วราชุน ชื่อผลงาน ภาพพิมพ์หมายเลข 1/2525 เป็นผลงานภาพ
พิมพ์เทคนิคซิลค์สกรีน ขนาด 65 x 85 เซนติเมตร ที่ศิลปินได๎นารูปทรงเลขาคณิตรอยแปรง และทรง
ระนาบ ที่แสดงออกอยํางอิสระในแนวนามธรรม มีการใช๎สีสันไลํน้าหนักสีอํอนไปสีแกํ เฉพาะรูปทรงของ
แถบสี

ภาพที่ 13 ผลงานศิลปินเดชา วราชุน ชื่อผลงาน ภาพพิมพ์หมายเลข 1/2525
ที่มา: ญาณวิทย์ กุญแจทอง, ศิลปะภาพพิมพ์สกรีน (กรุงเทพฯ: ภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), 139.
1.5.4 ผลงานศิลปินถาวร โกอุดมวิทย์ ชื่อผลงาน เครื่องราง หมายเลข 2 เป็นผลงานภาพ
พิมพ์เทคนิคซิลค์สกรีนและแมํพิมพ์แกะไม๎ ขนาด 83.5 x 101 เซนติเมตร ที่ศิลปินสร๎างด๎วยแรงบันดาล
ใจจากความเชื่อถือ และศรัทธาของคนไทย ที่มีตํอวัตถุเครื่องรางของขลังที่ถูกนามาใช๎ในพิธีกรรมตํางๆ
ที่สะท๎อนทางด๎านความเชื่อ และความรู๎สึกในเรื่องของจิตวิญญาณ ผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานที่แสดงใน
นิทรรศการ Tokyo print 2012 ที่ Tokyo Metropolitan Art Museum ประเทศญี่ปุาน
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ภาพที่ 14 ผลงานศิลปินถาวร โกอุดมวิทย์ ชื่อผลงาน เครื่องราง หมายเลข 2
ที่มา: ญาณวิทย์ กุญแจทอง, ศิลปะภาพพิมพ์สกรีน (กรุงเทพฯ: ภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), 141.
2. ที่มาของการเขียนข้อความบันทึกลงบนผลงานภาพพิมพ์
การสร๎างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์ต๎นแบบ (Original) เป็นการนาผลงานภาพพิมพ์ทุก
ชิ้นที่มีการพิมพ์จากแมํพิมพ์ถาวรหรือแมํพิมพ์เดียวกัน ผํานกระบวนการพิมพ์ซ้าออกมาโดยมีความ
เหมือนกัน (อิทธิพล ตั้งโฉลก, 2550: 72-73) เป็นผลงานต๎นฉบับทุกชิ้นงาน เพราะเป็นกระบวนการ
ผลิตจากทักษะความสามารถจากฝีมือ โดยไมํผํานกระบวนการผลิตด๎ว ยเครื่องจักร เครื่องยนต์กลไก ที่
ผลิ ตมาเพื่อ การค๎า การโฆษณา ซึ่งผลงานภาพพิมพ์แ ตํล ะเทคนิ คถือ วําเป็ นภาพพิมพ์ ลั กษณะรํว ม
ระหวํางกับงานจิตรกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้
(หมายเลข 1) ตาแหนํงอยูํมุมด๎านลํางซ๎ายมือของผลงาน เพื่อทราบวําผลงานภาพพิมพ์ชิ้น
นี้เป็นจานวนที่เทําใดจากจานวนที่พิมพ์ทั้งหมด เชํน 2/30 หมายถึง ผลงานภาพพิมพ์ชิ้นนี้เป็นภาพที่ 2
ในจานวนที่พิมพ์ทั้งหมด 30 ภาพ และตํอมาเป็นการบอกเทคนิคกรรมวิธีที่ใช๎ในการสร๎างผลงานภาพ
พิมพ์ เชํน ภาพพิมพ์แกะไม๎ ภาพพิมพ์โลหะและภาพพิมพ์ซิลค์สกรีนเป็นต๎น นอกจากนี้หากพบคาวํา
A.P. ยํอมาจาก Artist’s proof ให๎เข๎าใจวําเป็นการพิมพ์ทดลองของศิลปินกํอนศิลปินจะเขียนจานวน
ภาพ 1/30 2/15 เป็นต๎น
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(หมายเลข 2) ตาแหนํงที่อยูํตรงกลางด๎านลํางตรงกลางของผลงาน เป็นการเขียนชื่อภาพ
เพื่อการสื่อสาร บอกเรื่องราว ความเข๎าใจของผู๎ชมผลงาน
(หมายเลข 3) ตาแหนํงที่อยูํมุมด๎านลํางซ๎ายมือของผลงาน บอกชื่อศิลปินหรือผู๎สร๎างสรรค์
ผลงาน และอื่นๆ ในที่นี้เป็นการบันทึกวัน เดือน ปี ที่ผลิตผลงานหรือวันที่ศิลปินลงนาม นอกจากนี้ยัง
เป็นการเขียนบอกสถานที่ประเทศ เมืองก็ได๎ (สี แสงอินทร์, 2558: 23-30)
ในตํางประเทศแหลํงที่รั บพิมพ์งานจากศิลปิน จะมีตราเครื่องหมายเฉพาะเรียกวํา Chop
mark ปั้มตัวนูนลงบนกระดาษด๎านหลังของผลงานทุกแผํน เพื่อเป็นการการันตีฝีมือคุณภาพของแหลํงที่
พิมพ์ด๎วย (กัญญา เจริญศุภกุล, 2550: 46)
การเขียนข๎อความบันทึกบนผลงานศิลปะภาพพิมพ์นี้ เป็นการเขียนบันทึกด๎วยดินสอและ
ลงนามด๎วยลายมือของศิลปินหรือผู๎สร๎างสรรค์ผลงานเองทั้งหมด ซึ่งจะเกี่ยวข๎องกับการซื้อขาย ของนัก
สะสมผลงานศิลปะ และชํวยเพิ่มความเข๎าใจในผลงานศิลปะภาพพิมพ์ตํอผู๎ที่มาชมผลงานได๎เป็นอยํางดี
ด๎วย
บริเวณขอบของกระดาษ

(ผลงานภาพพิมพ์)

จานวนพิมพ์/เทคนิค

ชื่อภาพ

ชื่อศิลปิน/อื่นๆ

1

2

3

ภาพที่ 15 ตาแหนํงการเขียนข๎อความบันทึกการลงนามของศิลปะภาพพิมพ์
ที่มา: สี แสงอินทร์, เทคนิคการสร้างงานภาพพิมพ์ชิ้นเดียว (Monoprint Techniques)
(กรุงเทพ: สานักพิมพ์แหํงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558), 28-30.
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3. กระบวนการทาภาพพิมพ์
เทคนิคในการสร๎างแมํพิมพ์มีอยูํ 4 ประเภท ซึ่งเป็นการสร๎างเทคนิคแบบดั้งเดิมพร๎อมการ
นาเทคนิคสมัยใหมํมาผสมผสานด๎วยกันดังนี้
3.1 ภาพพิมพ์จากแมํพิมพ์รํองลึก (Intaglio process) เป็นการสร๎างผลงานจากความลึก
ของแมํพิมพ์ ได๎แกํ เทคนิค เอทชิ่ง (Etching) เอ็นกราฟวิ่ง (Engraving) ดรายพ๎อยท์ (Drypoint)
เมซโซทินท์ (Mezzotint) เป็นต๎น หรือเรียกกันวํา ภาพพิมพ์แมํพิมพ์โลหะ ศิลปินมักใช๎วัสดุสังกะสีหรือ
แผํนทองแดงในการสร๎างแมํพิมพ์โลหะ โดยการทาให๎เกิดรํ องรอย ขูดขีด เป็นรํองลึก และสร๎างสรรค์
ผลงานรูปรํางการจินตนาการของศิลปิน จากนั้นนาผลงานที่ได๎ไปอุดหมึกให๎ลงไปตามรํองลึกและทา
ความสะอาดผิวข๎างบนให๎สะอาด จากนั้นนาไปเข๎าแทํนพิมพ์ เพื่อรับหมึกพิมพ์ที่อยูํในรํองลึกติดบน
กระดาษออกมา (ญาณวิทย์ กุญแจทอง, 2556: 5)
วัสดุประเภทกระดาษที่นิยมใช๎ในภาพพิมพ์เทคนิคนี้ จะต๎องมีการเตรียมกระดาษโดยการ
ให๎ความชื้นด๎วยน้ากํอน เพื่อจะทาให๎กระดาษมีความนุํมและมีความดูดซับสีตามรํองรอยที่ขูดขีดได๎เป็น
อยํางดี (สี แสงอินทร์, 2558: 6)

ภาพที่ 16 เทคนิคการทาภาพพิมพ์จากแมํพิมพ์รํองลึก (Intaglio process)
ที่มา: กัญญา เจริญศุภกุล, ภาพพิมพ์หิน Lithograph (กรุงเทพฯ: อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง,
2550), 21.
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ตัวอยํางผลงานชื่อ พระพุทธเจ๎าหลวง ขนาด 23.5 x 19.5 เซนติเมตร เป็นภาพพระบรม
สาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวรัชกาลที่ 5 พระมหากษัตริย์อีกพระองค์หนึ่ง
ซึ่งทรงเป็นที่เทิดทูนเคารพรักยิ่งของปวงชนชาวไทย ในเครื่องทรงฉลองพระองค์ เป็นกระบวนการสร๎าง
งานพิมพ์ด๎ว ยการขูดลายเส๎ น ผิว หน๎าลงบนแผํ นทองแดง เป็นเทคนิคภาพพิมพ์ ที่ใช๎สี ดาสี เดียว เพื่อ
รองรับงานที่เป็นต๎นฉบับนาไปสร๎างกระบวนการตํอไป ในการผลิตธนบัตรให๎เกิดเป็นเส๎นสายของแสงเงา
ละเอียดอํอนอยํางประณีต

ภาพที่ 17 ตัวอยํางผลงานภาพพิมพ์เทคนิคเอ็นกราฟวิ่ง (Engraving) ชื่อผลงาน พระพุทธเจ๎าหลวง
ที่มา : พินิตย์ พันธประวัติ, The Engravings Of My Heart (กรุงเทพฯ: อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับ
ลิชชิ่ง, 2015), 10.
3.2 ภาพพิมพ์จากแมํพิมพ์ผิวเรียบ (Planographic process) เป็นการสร๎างผลงานที่ใช๎ผิว
พื้ น ของหิ น ด๎ า นหน๎ า หรื อ แผํ น โลหะ มี ลั ก ษณะราบเรี ย บหรื อ เรี ย กกั น วํ า ภาพพิ ม พ์ แ มํ พิ ม พ์ หิ น
(Lithography) ใช๎วัสดุแมํพิมพ์ที่เป็นหินปูน สังกะสีหรือ อะลูมิเนียม (กัญญา เจริญศุภกุล, 2550: 27)
การพิมพ์ลักษณะนี้ เป็นการใช๎เทคนิคที่เกิดจากความไมํเข๎ากันของน้าและน้ามัน สํวนพื้นที่บริเวณรับ
หมึกพิมพ์ ถูกสร๎างผลงานด๎วยวัสดุที่มีเชื้อไขมัน เชํน ดินสอลิโธเกรยอง (Litho crayon) หรือทูซ
(Tusche) เป็นต๎น เมื่อต๎องการพิมพ์ ต๎องให๎ความชื้นกับแมํพิมพ์ตลอดเวลา หมึกพิมพ์จากลูกกลิ้ง
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ซึ่งจะติดเฉพาะสํวนที่เขียนซึ่งเป็นเชื้อไขมันบนแมํพิมพ์ (สมาคมการพิมพ์สกรีนไทย, 2015) สามารถ
พิมพ์งานได๎ตามจานวนที่ต๎องการได๎
วัสดุประเภทกระดาษที่นิยมใช๎ในภาพพิมพ์เทคนิคนี้ มักจะเป็นกระดาษที่ เนื้อละเอียด ไมํแข็ง
กระด๎าง มีความยืดหยุํน ในเนื้อของกระดาษเอง จะต๎องมีการเตรียมกระดาษโดยการพํนน้าหรือใช๎
ฟองน้าจุํมน้าลูบไปที่กระดาษ เพื่อเป็นการให๎ความชื้นและควบคุมความชื้นของกระดาษ ด๎วยการหํอหุ๎ม
ด๎วยพลาสติกทิ้งไว๎ประมาณ 3-6 ชั่วโมง จึงคํอยนากระดาษมาใช๎งานได๎ (กัญญา เจริญศุภกุล , 2550:
27)
ในการเก็บรักษาผลงานภาพพิมพ์เทคนิคนี้ ต๎องมีการตรวจสอบรํองรอยคราบสกปรกออก
กํอน โดยใช๎ยางลบประเภทยางหรือกระดาษทรายเนื้อละเอียดในการทาความสะอาด จากนั้นมีวิธีการ
จัดเก็บ 2 วิธี คือวิธีการจัดเก็บแบบแนวราบ เชํน ในตู๎ลิ้นชัก ชั้นวางของตํางๆ ควรนากระดาษที่ไมํมีกรด
เนื้อบางหรือกระดาษเนื้อบางผิวขรุขระในการวางคั่นแตํละชิ้นของผลงาน สํวนวิธีตํอมาคือการจัดเก็บ
แบบด๎านตั้ง ควรใช๎แผํนไม๎และแผํนโฟมมาประกบภาพ จากนั้นมัดตรึงด๎วยเชือก นอกจากนี้แหลํงที่
จัดเก็บควรเป็นที่แห๎งและมีการควบคุมอุณหภูมิเสมอ (กัญญา เจริญศุภกุล, 2550: 47)

ภาพที่ 18 เทคนิคการทาภาพพิมพ์จากแมํพิมพ์ผิวเรียบ (Planographic process)
ที่มา: กัญญา เจริญศุภกุล, ภาพพิมพ์หิน Lithograph (กรุงเทพฯ: อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง ,
2550), 21.
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ตัวอยํางผลงานชื่อ SUN เป็นภาพพิมพ์แมํพิมพ์หิน ด๎วยวัสดุไข (Tusche) ผสมน้า ด๎วย
กระดาษ Fabriano ชนิดหนา หมึกพิมพ์ออฟเซท ขนาด 50 x 70 เซนติเมตร เป็นการเขียนแมํพิมพ์
ด๎วยหมึกไขน้าบนเพลท 2 ชิ้น พิมพ์สีดากํอน เมื่อหมึกไขแห๎งสนิทจึงโรยแป้งฝุานแล๎วเคลือบด๎วยกาว
จากนั้นพิมพ์เพลทที่สองเป็นสีแดงให๎สัมพันธ์กับรอยแปรงสีดา ซึ่งจะเห็นได๎วํารอยแปรงสีดามีลักษณะที่
เลื่อมซ๎อนกันอยูํ ผลงานชิ้นนี้ได๎รํวมแสดงในนิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์นานาชาติ Intergrafik’90 ที่
ประเทศเยอรมัน

\

ภาพที่ 19 ตัวอยํางผลงานภาพพิมพ์แมํพิมพ์หิน (Lithography) ชื่อผลงาน SUN
ทีม่ า: กัญญา เจริญศุภกุล, ภาพพิมพ์หิน Lithograph (กรุงเทพฯ: อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง,
2550), 164.
3.3 ภาพพิมพ์จากแมํพิมพ์ผิวนูน (Relief Process) เป็นการสร๎างผลงานด๎วยแมํพิมพ์ ได๎แกํ
วูด เอ็น กราฟวิ่ ง (Wood

engraving)

วู ด คัท (Woodcut) ลิ โ นคั ท ( Linocut) คอลลากราฟ

(Collagraph) เป็นต๎น โดยการแกะให๎เกิดรํองลึกเข๎าไปบนชั้นผิวให๎มีความนูนของผลงานเกิดขึ้น การ
พิมพ์จะใช๎ลูกกลิ้งๆ หมึกผํานบนแมํพิมพ์บริเวณผิวนูน ซึ่งหมึกจะสัมผัสชั้นผิวที่มีความนูนเทํานั้น ผําน
เครื่องแทํนพิมพ์ด๎วยการกดอัด หมึกจะติดบนกระดาษและเกิดผลงานขึ้นมา แมํพิมพ์ในประเทศไทย
นิยมใช๎ไม๎โมก ไม๎อัด เสื่อน้ามัน อะลูมิเนียม แมกนีเซียมและพลาสติกเป็นต๎น
วัสดุประเภทกระดาษที่นิยมใช๎ในภาพพิมพ์เทคนิคนี้ จะเป็นกระดาษที่ผลิตจากประเทศญี่ปุาน
เรียกวํา ระดาษสา เพราะเป็นกระดาษที่ทาภาพพิมพ์ได๎อยํางประณีตและไมํใช๎แรงกดมาก สํวนกระดาษ
ที่ผลิตจากเส๎นใยผ๎า จะต๎องมีการให๎ความชื้นกับกระดาษด๎วยน้าตํอแผํน แล๎วหาของหนักวางทับเป็น
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ระยะเวลา 1 คืน เพื่อให๎กระดาษเรียบแล๎วจึงพิมพ์ สํวนสีที่ศิลปินนิยมใช๎ในภาพพิมพ์เทคนิคนี้จะใช๎หมึก
พิมพ์สีน้า (พงศ์เดช ไชยคุตร, 2557: 25-41)
ในการเก็บรักษาผลงานภาพพิมพ์เทคนิคนี้ ควรทาการเปาา ตากลม อบให๎แห๎ง แขวนไว๎บนราว
โดยมีคลิปหนีบกระดาษที่เป็นวัสดุที่ทามาจากไม๎ จากนั้นจึงจัดเก็บในตู๎ลิ้นชัก หรือใสํกรอบรูปภาพแทน
(Harry Sternberg, 1962: 9)

ภาพที่ 20 เทคนิคการทาภาพพิมพ์จากแมํพิมพ์ผิวนูน (Relief Process)
ที่มา: กัญญา เจริญศุภกุล, ภาพพิมพ์หิน Lithograph (กรุงเทพฯ: อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง,
2550), 21.
ตัวอยํางผลงานชื่อ พํอ-แมํ-ลูกเทคนิค ภาพพิมพ์แกะไม๎ (Woodcut) ขนาด 40 x 60
เซนติเมตร ผลงานชิ้นนี้ เป็นภาพพิมพ์แกะไม๎นกฮูกแทนสัญลักษณ์ความเป็นครอบครัวที่อบอุํน โดยผู๎
เป็นพํอจะมีขนาดใหญํสุด ผู๎เป็นแมํมีขนาดรองลงมาและลูกมีขนาดเล็กลงมาตามลาดับ ทั้งหมดนี้ได๎
เกาะกลุํมเป็นกลุํมก๎อนอยูํตรงกลางภาพ ด๎านหลังมีความเป็นธรรมชาติ คือต๎นไม๎ ซึ่งมีระยะหํางไกล
ออกไป รวมถึงท๎องฟ้าและดวงดาว
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ภาพที่ 21 ตัวอยํางผลงานภาพพิมพ์จากแมํพิมพ์ผิวนูน (Relief process) ชื่อผลงาน พํอ-แมํ-ลูก
ที่มา: Bangkok Art News, งานภาพพิมพ์พ่อ แม่ ลูก, เข๎าถึงเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2559, เข๎าถึงได๎
จาก http://www.bangkokartnews.com/Prayod%2071-100/Prayad_99.htm
3.4 ภาพพิมพ์จากแมํพิมพ์ลายฉลุ (Stencil process) ภาพพิมพ์จากแมํพิมพ์ลายฉลุ เป็นการ
สร๎างการพิมพ์ด๎วยลายฉลุ เป็นเทคนิคการสร๎างภาพพิมพ์ที่เหมาะกับพื้นผิวที่แบนหรือคํอนข๎างแบน
ด๎วยการกดปาดสีหรือหมึกให๎ผํานทะลุแมํพิมพ์ หรือบล็อกพิมพ์ โดยมีการปิดบริเวณที่ไมํต๎องการให๎สี
ทะลุผําน แล๎วจึงไปวางกับวัสดุที่ต๎องการพิมพ์ให๎เกิดผลงานอาทิ บนกระดาษ ผ๎า พลาสติกและผนัง เป็น
ต๎ น (ณั ฏ ฐพล สุ ว รรณกุ ศ ลสํ ง , 2549) โดยทั่ ว ไปเรี ย กวํ า ภาพพิ ม พ์ ต ะแกรงไหมหรื อ ซิ ล ค์ ส กรี น
(Silkscreen) หรือเรียกวํา ภาพพิมพ์สกรีน (Screen printing) (ญาณวิทย์ กุญแจทอง, 2556: 6)
ในการเก็บรักษาผลงานภาพพิมพ์เทคนิคนี้ จาเป็นต๎องตากผลงานให๎แห๎งสนิท อาจจะแขวน
หรือตากไว๎ที่ตะแกรงก็ได๎ หรือใช๎ความร๎อนชํวยอบหมึกให๎แห๎งหรือใช๎รังสีอัลตราไวโอเลต (UV) ทาให๎
หมึกแข็งตัว เมื่อแห๎งสนิทก็นาไปจัดเก็บไว๎นกรอบรูปหรือไว๎ในตู๎ลิ้นชักโดยมีการควบคุมอุณหภูมิและ
ความชื้น เพราะภาพพิมพ์ประเภทนี้สํวนใหญํจะเกิดจุดสีน้าตาลบนกระดาษขึ้นโดยงําย
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ภาพที่ 22 เทคนิคการทาภาพพิมพ์จากแมํพิมพ์ลายฉลุ (Stencil process)
ที่มา: กัญญา เจริญศุภกุล, ภาพพิมพ์หิน Lithograph (กรุงเทพฯ: อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง,
2550), 21.
ตัวอยํางผลงานชื่อ ผืนดิน the earth ภาพพิมพ์สกรีนจากเปลือกมังคุด ขนาด 38 x 56
เซนติเมตร ผลงานชิ้นนี้ เป็นการใช๎สีธรรมชาติ จากเปลือกมังคุด แล๎วนามาพิมพ์ซ๎อนกัน เป็นรูปทรง
สี่เหลี่ยมหลายๆ ครั้ง จนมีสีเข๎มขึ้น ได๎รางวัล Prize of international exhibition ในนิทรรศการ The
1st NBC Tokyo international screen print biennial, japan.

ภาพที่ 23 ตัวอยํางผลงานภาพพิมพ์จากแมํพิมพ์ลายฉลุ (Stencil process) ชื่อผลงาน ผืนดิน the earth
ที่มา: ญาณวิทย์ กุญแจทอง, ศิลปะภาพพิมพ์สกรีน. (กรุงเทพฯ: ภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), หน๎าปก.
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4. ความรู้เรื่องกระดาษสาหรับการนามาใช้ในงานศิลปะภาพพิมพ์
กระดาษที่มีคุณภาพสูงมักผลิตจากเส๎นใยฝ้าย ลินิน หรือเป็นกระดาษที่ทามาจากเส๎นใย
เซลลูโลส (Cellulose) จากพืช 100 เปอร์เซ็นต์ เซลลูโลสเป็นสารประเภทคาร์โบไฮเดรตที่มีโครงสร๎าง
ประกอบไปด๎วยโมเลกุลของน้าตาลกลูโคสมาเรียงตํอกัน เส๎นใยยังมีสํวนที่เป็นลิกนิน (Lignin) ทาหน๎าที่
เชื่อมเส๎นใยให๎อยูํด๎วยกัน โดยในกระบวนการผลิตกระดาษ ลิกนินจะถูกขจัดออกจากเยื่อกระดาษ หาก
มีลิกนินอยูํจะทาให๎กระดาษเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเมื่อได๎รับแสง กระดาษที่มีคุณภาพรองลงมาจะมีสารเติม
แตํงใสํลงไปในกระบวนการผลิตกระดาษ เพื่อเพิ่มคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช๎งานมากยิ่งขึ้น
4.1 สารเติมแตํงเพื่อเพิ่มคุณสมบัติของกระดาษ
4.1.1 สารเติมเต็ม (Filler) เป็นผงแรํสีขาว อาทิ ดินขาว (Kaolin clay) ไททาเนียม
ไดออกไซด์ (Titanium dioxide) แคลเซียมคาร์บอร์เนต (Calcium carbonate) สารที่ชํวยให๎กระดาษ
มีความขาวและมีความเรียบทึบแสงมากขึ้น รับหมึกได๎ดี กระดาษมีน้าหนักมากขึ้น ชํวยลดต๎น ทุนจาก
การใช๎เส๎นใยธรรมชาติได๎

ภาพที่ 24 ตัวอยํางสารตัวเติมเป็นสารเคมีที่เติมลงไปในกระบวนการผลิตกระดาษ
ที่มา: เรื่องของกระดาษ, สารเคมีในกระดาษที่ควรรู้, เข๎าถึงเมื่อ 27 ธันวาคม 2559, เข๎าถึงได๎จาก
http://paperlovejung.blogspot.com/2014/07/blog-post_6.html
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4.1.2 สารกันซึม (Sizing agent) นิยมใช๎ได๎แกํ สารส๎ม (Alum) ชันสน (Rosin) ไขผึ้ง
(Wax) ยางมะตอย (Asphalt) และอัลคิลคีทีนไดเมอร์ (Alkyl ketene dimer) สามารถชํวยลดการซึมสี
และหมึกของเหลวชนิดอื่นๆ เข๎าไปในเนื้อกระดาษ พื้นผิวกระดาษจะไมํเปียก สามารถซับน้าได๎ทันที

ภาพที่ 25 ตัวอยํางสารกันซึมซึ่งสกัดมาจากยางสน เรียกวํา ชันสน
ที่มา: เรื่องของกระดาษ, สารเคมีในกระดาษที่ควรรู้, เข๎าถึงเมื่อ 27 ธันวาคม 2559, เข๎าถึงได๎จาก
http://paperlovejung.blogspot.com/2014/07/blog-post_6.html
4.1.3 สารยึดติด (Adhesive) เป็นสารที่ชํวยให๎เส๎นใยชํวยยึดติดกับเนื้อกระดาษ เพื่อ
เพิ่มคุณสมบัติด๎านความเหนียวของกระดาษได๎ดี ซึ่งมีทั้งสารที่ทามาจากธรรมชาติ เชํน แป้งมัน แป้ง
ข๎าวโพด สารสังเคราะห์ เชํน อะคริลิก (Acrylic) พอลิไวนิล (Polyvinyl)

ภาพที่ 26 ตัวอยํางสารยึดติด ที่เป็นแป้งข๎าวโพด
ที่มา: Aston foods and food ingredients, Starch, เข๎าถึงเมื่อ 10 มกราคม 2560, เข๎าถึงได๎จาก
http://www.aston.ru/en/production/29/
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4.1.4 สารเพิ่มความแข็งแรงของผิว (Surface sizing agent) เป็นสารที่ใช๎เคลือบผิว
กระดาษ เพื่อให๎เส๎นใยแตํละชั้นมีการยึดติดได๎ดีขึ้น ผิวกระดาษมีความแข็งแรงทนตํอแรงการขูดขีด แรง
กดทะลุ สารที่ใช๎ชนิดนี้มีแป้งผสมอยูํด๎วย

ภาพที่ 27 ตัวอยํางกระดาษที่ถูกสารเคมีเคลือบผิวกระดาษไมํอุ๎มน้า
ที่มา: เรื่องของกระดาษ, สารเคมีในกระดาษที่ควรรู้, เข๎าถึงเมื่อ 27 ธันวาคม 2559, เข๎าถึงได๎จาก
http://paperlovejung.blogspot.com/2014/07/blog-post_6.html
4.1.5 สารฟอกนวล (Optical brightening agent: OBA) เป็นสารสีย๎อมที่เรืองแสง
ได๎ (Fluorescent dye) สามารถเพิ่มความขาวของกระดาษให๎นําใช๎งานมากยิ่งขึ้น

ภาพที่ 28 ตัวอยํางสารฟอกนวล ที่เป็นสีย๎อมสามารถเรืองแสงได๎
ที่มา: Textile Learuer one stop solution for textiles, Optical brightening agents,
เข๎าถึงเมื่อ 10 มกราคม 2560, เข๎าถึงได๎จาก http://textilelearner.blogspot.com/2011/
05/description-of-optical-brightening_4142.html
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4.1.6 สีย๎อม (Dyes) เป็นสารเคมีที่ใสํลงไปเพื่อรักษาโทนสีของกระดาษให๎คงที่และ
ปกปิดสีของลิกนินซึ่งมีสีเหลือง และสารชนิดนี้ยังสามารถชํวยแตํงสีกระดาษให๎มีสีขาว ซึ่งประเภทของสี
ย๎อมเส๎นใยเซลลูโลส มีดังนี้
4.1.6.1 สีไดเร็กท์ (Direct dye) เป็นสีย๎อมที่สามารถละลายน้าได๎ มีประจุเป็น
ลบ นิยมใช๎ย๎อมเส๎นเซลลูโลส
4.1.6.2 สีรีแอกทีฟ (Reactive dye) เป็นสีย๎อมที่สามารถละลายน้าด๎วย
อุณหภูมิปกติ และอุณหภูมิสูง 70-75 องศาเซลเซียสได๎ มีประจุเป็นลบ มีคุณสมบัติเป็นดํ างเหมาะกับ
การย๎อมเส๎นใยเซลลูโลสมากที่สุด (QSARs, 2559)
4.1.7 สารควบคุมจุลินทรีย์ (Biocide) เป็นสารที่ใสํลงไปในกระบวนการผลิตกระดาษ
ชํวยควบคุมการเจริญของจุ ลินทรีย์พวกเชื้อราหรือแบคทีเรีย และทาให๎กระดาษไมํขาดในระหวํางการ
ผลิตได๎งําย (Fibrous Double A, 2560)

ภาพที่ 29 ตัวอยํางสารเคมีที่ควบคุมจุลินทรีย์ ที่เติมแตํงลงไปในกระบวนการผลิตกระดาษ
ที่มา: Neoblue Co.,Ltd, Biocide สารควบคุมจุลินทรีย์, เข๎าถึงเมื่อ 10 มกราคม 2560,
เข๎าถึงได๎จาก http://www.thaitechno.net/dip/productdetails.php?id=88463&uid=40606
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4.2 การผลิตแผํนกระดาษยังสามารถแบํงการผลิตออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
4.2.1 การผลิตกระดาษที่ทาด๎วยมือ (Handmade) จะอยูํในยุคสมัยที่เริ่มแรกใน
การทากระดาษ ซึ่งประเทศจีนเป็นประเทศแรกที่ได๎มีการนาวัตถุดิบที่มาจากเส๎นใยของปอและปาาน
(Hemp) เปลือกไม๎ (Barks) และเศษผ๎า (Rags) นามาผํานกระบวนการต๎มด๎วยดํางแล๎ว ตีด๎วยค๎อนไม๎
การทุบ กํอนนาไปต๎มหรือแชํในอํางน้า ชํวยให๎เส๎นใยมีใยที่ยาวไมํขาด จากนั้นช๎อนเยื่อด๎วยตะแกรง เพื่อ
นาไปตากแดดให๎แห๎งและนามาใช๎งาน (จิราภรณ์ อรัณยะนาค, 2560) ซึ่งกระดาษทาด๎วยมือจะสังเกต
ได๎จากลายนูนใหญํบนกระดาษจะเป็นด๎านที่เหมาะสมและสามารถอุ๎มสีและหมึกได๎เป็นอยํางดี โดยเฉลี่ย
แล๎วเมื่อสีแห๎งสนิท สีที่ใช๎จะซีดลงประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ หากเปรียบเทียบกับกระดาษที่มีคุ ณภาพ
และกระดาษที่ไมํมีกรด หรือเรียกวํา Acid Free จะวัดได๎ด๎วย pH-paper pH-meter และpH-pencil
หากกระดาษมีความเป็นกรดสูงคํา pH จะวัดได๎ต่ากวํา 6 แสดงวํากระดาษมีกรด มีอายุการใช๎งานได๎
น๎อยลง ชารุดและกรอบงํายเป็นต๎น (กรมศิลปากร สานักหอจดหมายเหตุแหํงชาติ, 2551: 14)
ในปัจจุบันมีกระดาษสาหรับงานภาพพิมพ์ที่ผลิตจากมือหลากหลายยี่ห๎อ อาจหาซื้อ
ได๎ตามร๎านค๎าทั่วไปหรือสั่งสินค๎านาเข๎าจากตํางประเทศ อาทิ กระดาษยี่ห๎อชาร์เตอร์ โอ๏ค (Charter
oak) กระดาษยี่ห๎อแอปต๎า (Apta) กระดาษยี่ห๎อเฮล์ (Hayle) กระดาษยี่ห๎อโรมา (Roma) กระดาษยี่ห๎อ
โทวิล (Tovil) กระดาษยี่ห๎ออัมเบรีย (Umbria) เป็นต๎น
4.2.2 สํวนกระดาษที่ผลิตด๎วยจากแมํพิมพ์ (Mouldmade) หรือเรียกวํา เครื่องจักร
จะไมํสามารถแยกด๎านใดคือด๎านหน๎าและด๎านหลังได๎ ผู๎ใช๎จะสามารถเลือกด๎านที่เหมาะสมในการใช๎
พิมพ์ และให๎สังเกตกระดาษที่มี การดูดสีและหมึกจนแห๎งทันที ให๎สันนิษฐานวํากระดาษหมดอายุแล๎ว
สํวนกระดาษที่อุ๎มความชื้นไว๎ได๎นานสามารถหนํวงเวลาที่สีแห๎งได๎ โดยไมํจาเป็นต๎องอาศัยการหลํอเลี้ยง
น้า ไมํเกิดการบวมโปางเป็นคลื่นหลังกระดาษเมื่อกระดาษแห๎งสนิท จะเหมาะกับเทคนิคเปียกบนเปียก
(Wet – on – wet) ที่ศิลปินมักนิยมมาใช๎ในการวาดภาพสีน้ากัน (Untimate Handmade, 2550)
บางยี่ห๎อขอบกระดาษจะไมํเรียบร๎อย ที่ไมํเรียบร๎อยและมียี่ห๎อกระดาษติดอยูํที่ขอบกระดาษ เป็นการ
แสดงถึงคุณภาพของกระดาษที่มีคุณภาพสูง (กรมศิลปากร สานักหอจดหมายเหตุแหํงชาติ, 2551: 14)
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4.3 ประเภทและคุณภาพของกระดาษสาหรับงานภาพพิมพ์
กระดาษในการสร๎ า งสรรค์ ผ ลงานภาพพิ ม พ์ ข องศิ ล ปิ น สํ ว นใหญํ มั ก นิ ย มเลื อ ก
ประเภทของกระดาษที่แตกตํางกันออกไป อาทิ เทคนิคในการสร๎างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ วัตถุดิบที่
นามาผลิตเหยื่อกระดาษ คุณภาพและราคาของกระดาษเป็นต๎น โดยศิลปินที่สร๎างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์
มักนิยมใช๎กระดาษยี่ห๎อดังนี้ (พนักงานขายกระดาษภาพพิมพ์ ที่ร๎านสมใจ สาขา ดิ โอลด์ สยาม ช๎อป
ปิ้ง พลาซํา, 2560)
4.3.1 กระดาษยี่ห๎ออาเชํ (Arches) มีแหลํงผลิตจากประเทศฝรั่งเศส จากเส๎นใย
ฝ้ายธรรมชาติ 100 เปอร์เซ็นต์ มีการกระจายตัวของเส๎นใยอยํางสม่าเสมอและผสมเจลาตินจาก
ธรรมชาติเข๎าไปเพื่อไมํให๎เกิดการฉีกขาดได๎งําย และรักษาความเงางามของสี ป้องกันไมํให๎สีซึมเข๎าไปใน
ความหนาของกระดาษได๎งําย (Arches, 2016)

ภาพที่ 30 ตัวอยํางภาพกระดาษภาพพิมพ์ ยี่ห๎ออาเชํ (Arches)
ที่มา: Arches, Arches Watercolour, Accessed April 19, 2016, Available from
http://www.arches-papers.com/our-papers/arches-aquarelle-watercolour-paper/
4.3.2 กระดาษฟาบริอาโน

(Fabriano) มีแหลํงผลิ ตจากประเทศอิตาลี เป็น

กระดาษที่เหมาะสาหรับเทคนิคงานภาพพิมพ์ทุกชนิด อาทิ ภาพพิมพ์หิน ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน ภาพ
พิมพ์กัดกรดและภาพพิมพ์แกะยาง มีอยูํ 3 รุํน ดังนี้
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4.3.2.1 รุํนเทียโปโล (Tiepolo) เป็นกระดาษสีขาวผลิตจากเส๎นใยฝ้าย 100
เปอร์เซ็นต์ มีลายน้าปรากฏอยูํมุมด๎านขวามือพร๎อ มเครื่องหมายการค๎า Fabriano มีขนาด 70x100
เซนติเมตร และขนาด 56x76 เซนติเมตร มีน้าหนัก 290 แกรม

ภาพที่ 31 ตัวอยํางภาพกระดาษภาพพิมพ์ยี่ห๎อฟาเบียอาโน รุํนเทียโปโล (Tiepolo)
ที่มา: Fabriano. (n.d.), Print Making, Accessed January 29, 2016, Availabel from
http://fabriano.com/en/200/print_making
4.3.2.2 รุํนรอสซาซปินํา (Rosaspina) เป็นกระดาษสีขาวและสีครีมที่มีใย
ฝ้ายเป็นสํวนผสมอยูํ 60 เปอร์เซ็นต์ มีลายน้าบนกระดาษด๎วยเครื่องหมายทางการค๎า Fabriano มี
ขนาด 70x100 เซนติเมตร มีน้าหนัก 220 แกรมและน้าหนัก 285 แกรม

ภาพที่ 32 ตัวอยํางภาพกระดาษภาพพิมพ์ยี่ห๎อฟาเบียอาโน รุํนรอสซาซปินํา (Rosaspina)
ที่มา: Fabriano. (n.d.), Print Making, Accessed January 29, 2016, Available from
http://fabriano.com/en/200/print_making
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4.3.3 กระดาษแคนสัน (Canson) เป็นกระดาษสีขาวที่ผลิตในประเทศฝรั่งเศส มี
จาหนํายตามร๎านเครื่องเขียนทั่วไป ผลิตจากเส๎นใยฝ้าย 100 เปอร์เซ็นต์ ไมํมีกรด ไมํมีสารตัวเติม
(Filler) ผสมอยูํ มี 2 ผิวในแผํนเดียว คือ ผิวเรียบ และผิวกึ่งหยาบ เหมาะสาหรับงานวาดภาพ งานภาพ
พิมพ์เทคนิค ลิโทกราฟ ออฟเซ็ท และซิลค์สกรีน

ภาพที่ 33 ตัวอยํางภาพกระดาษภาพพิมพ์ ยี่ห๎อแคนสัน (Canson)
ที่มา: HHK, กระดาษภาพพิมพ์ Canson Edition, Retrived January 30, 2016, from
http://www.hhkint.com/home.php?page=showtype&bid=5&gid=6
4.3.4 กระดาษรีพ บีเอฟเค (Rives BFK) เป็นกระดาษที่ผลิตในประเทศฝรั่งเศส มี
ผิวเรียบทาจากเส๎นใยฝ้าย 100 เปอร์เซ็นต์ ขอบของกระดาษจะไมํเรียบ เป็นมีกรดเป็นกลาง เหมาะ
สาหรับงานภาพพิมพ์หิน ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีนและภาพพิมพ์ยาง โดยมีรายละเอียดดังนี้ (Rives BFK.
2016: ออนไลน์)
กระดาษภาพพิมพ์สีเทารีพ บีเอฟเค พริ้นท์เมคกิ้ง เปเปอร์ มีน้าหนัก 280 แกรม
ขนาด 56x76 เซนติเมตร
กระดาษภาพพิมพ์สีครีมรีพ บีเอฟเค พริ้นท์เมคกิ้ง เปเปอร์ มีน้าหนัก 280 แกรม
ขนาด 56x76 เซนติเมตร
กระดาษภาพพิมพ์สีน้าตาลหนังรี พ บีเอฟเค พริ้นท์เมคกิ้ง เปเปอร์ มีน้าหนัก 280
แกรม ขนาด 56x76 เซนติเมตร
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กระดาษภาพพิมพ์สีขาวรีพ เฮฟวี่เวท พริ้นท์เมคกิ้ง เปเปอร์ มีน้าหนัก 175 แกรม
ขนาด 48x66 เซนติเมตร
กระดาษภาพพิมพ์สีครีมรีพ เฮฟวี่เวท พริ้นท์เมคกิ้ง เปเปอร์ มีน้าหนัก 175 แกรม
ขนาด 48x66 เซนติเมตร

ภาพที่ 34 ตัวอยํางภาพกระดาษภาพพิมพ์ ยี่ห๎อรีพ บีเอฟเค (Rives BFK)
ที่มา: Blick, BFK Rives Printmaking Papers, เข๎าถึงเมื่อ 15 มกราคม 2560, เข๎าถึงได๎จาก
http://www.dickblick.com/products/bfk-rives-printmaking-papers/#photos
4.3.5 กระดาษอวากามิ (Awagami) เป็นกระดาษที่ผลิตจากประเทศญี่ปุาน ที่มี
คุณภาพสูงมาก ทาจากเยื่อจากต๎นไม๎ ที่มีชื่อวํา Gampi ผสมกับเส๎นใยจากต๎นปอสา (Kozo) หรือเส๎นใย
จากต๎นMitzumata 100 เปอร์เซ็นต์ เป็นกระดาษที่สามารถระบายอากาศได๎เป็นอยํางดี เหมาะกับการ
ใช๎งานด๎านผลงานศิลปะภาพพิมพ์ทุกชนิด
กระดาษอวากามิ รุํนคิตาคาตะ (Kitakata) เป็นกระดาษที่ผลิตจากเยื่อของต๎นไม๎
Gampi ผสมอยูํ 90 เปอร์เซ็นต์ กระดาษรุํนนี้มีความมันวาว บอบบาง พื้นผิวนุํมมีความยืดหยุํนได๎ดี ไมํมี
สารกันซึม เหมาะสาหรับงานภาพพิมพ์หิน มีน้าหนัก 36 แกรม ขนาด 52x43 เซนติเมตร
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ภาพที่ 35 ตัวอยํางภาพกระดาษอวากามิ รุํนคิตาคาตะ (Kitakata)
(ถํายภาพโดยผู๎วิจัย, เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560)
กระดาษอวากามิ รุํนคิตาคาตะ กรีน (Kitakata green) เป็นกระดาษที่ผลิตจากเยื่อ
ของต๎นไม๎ Gampi ผสมอยูํ 90 เปอร์เซ็นต์ กระดาษรุํนนี้มีความมันวาวบอบบาง พื้นผิวนุํมมีความ
ยืดหยุํนได๎ดี ไมํมีสารกันซึม เหมาะสาหรับงานภาพพิมพ์โลหะ มีน้าหนัก 36 แกรม ขนาด 52x43
เซนติเมตร

ภาพที่ 36 ตัวอยํางภาพกระดาษอวากามิ รุํนคิตาคาตะ กรีน (Kitakata green)
(ถํายภาพโดยผู๎วิจัย, เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560)
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กระดาษอวากามิ รุํนคิตาคาตะ ซีเลค (Kitakata select) เป็นกระดาษที่ผลิตจาก
เยื่อของต๎นไม๎ Gampi ผสมอยูํ 90 เปอร์เซ็นต์ มีลักษณะคล๎ายกับรุํนเดิมคือ วาชิ คิตาคาตะ (Washi
kitakata) กระดาษรุํนนี้มีความเงางาม พื้นผิวนุํม ไมํมีสารกันซึม เหมาะกับการทาภาพพิมพ์หิน มี
น้าหนัก 90 แกรม ขนาด 52x43 เซนติเมตร

ภาพที่ 37 ตัวอยํางภาพกระดาษอวากามิ รุํนกิตาคาตะ ซีเลค (Kitakata select)
(ถํายภาพโดยผู๎วิจัย, เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560)
กระดาษอวากามิ รุํนโฮโชว ซีเลค (Hosho select) เป็นกระดาษที่ผลิตจากเยื่อ
ธรรมชาติ 100 เปอร์เซ็นต์ ไมํมีสารกันซึม เหมาะสาหรับงานภาพพิมพ์แกะไม๎ มีน้าหนัก 80 แกรม
ขนาด 52x43 เซนติเมตร

ภาพที่ 38 ตัวอยํางภาพกระดาษอวากามิ รุํนโฮโชว ซีเลค (Hosho select)
(ถํายภาพโดยผู๎วิจัย, เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560)
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กระดาษอวากามิ รุํนแบมบู ซีเลค (Bamboo select) เป็นกระดาษที่ผลิตจากเยื่อ
ของไผํ ผสมอยูํ 70 เปอร์เซ็นต์ มีสารกันซึม พื้นผิวกระดาษมีความนุํม เหมาะสาหรับการทาภาพพิมพ์
โลหะรํองลึก มีน้าหนัก 170 แกรม ขนาด 52x43 เซนติเมตร

ภาพที่ 39 ตัวอยํางภาพกระดาษอวากามิ รุํนแบมบู ซีเลค (Bamboo select)
(ถํายภาพโดยผู๎วิจัย, เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560)
กระดาษอวากามิ รุํนชิรามิเนะ ซีเลค (Shiramine select) เป็นกระดาษที่ผลิตจาก
เยื่อของปอสา (Kozo) ผสมอยูํ 30 เปอร์เซ็นต์และเยื่อจากต๎นกัญชา (Hemp) ผสมอยูํ 15 เปอร์เซ็นต์ มี
สารกันซึม เหมาะสาหรับการทาภาพพิมพ์ลายฉลุ และภาพพิมพ์แกะไม๎ มีน้าหนัก 110 แกรม ขนาด
52x43 เซนติเมตร

ภาพที่ 40 ตัวอยํางภาพกระดาษอวากามิ รุํนชิรามิเนะ ซีเลค (Shiramine select)
(ถํายภาพโดยผู๎วิจัย, เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560)
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กระดาษอวากามิ รุํนโคโสะ เนเชอรัล ซีเลค (Kozo natural select) เป็นกระดาษที่
ผลิตจากเยื่อของปอสา (Kozo) ผสมอยูํ 80 เปอร์เซ็นต์ เป็นกระดาษที่มีความยืดหยุํนได๎ดีมาก มีความ
อํอนนุํม ไมํมีสารกันซึม เหมาะสาหรับการทาภาพพิมพ์แกะไม๎ มีน้าหนัก 46 แกรม ขนาด 52x43
เซนติเมตร

ภาพที่ 41 ตัวอยํางภาพกระดาษอวากามิ รุํนโคโสะ เนเชอรัล ซีเลค (Kozo natural select)
(ถํายภาพโดยผู๎วิจัย, เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560)
กระดาษอวากามิ รุํนโอคาวาระ ซีเลค (Okawara select) เป็นกระดาษที่ผลิตจาก
เยื่อของปอสา (Kozo) ผสมอยูํ 25 เปอร์เซ็นต์ มีสารกันซึม ผิวของกระดาษมีความบอบบางและราคาไมํ
แพง เหมาะการเริ่มต๎นการทาผลงานภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน มีน้าหนัก 51 แกรม ขนาด 52x43 เซนติเมตร

ภาพที่ 42 ตัวอยํางภาพกระดาษอวากามิ รุํนโอคาวาระ ซีเลค (Okawara select)
(ถํายภาพโดยผู๎วิจัย, เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560)
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กระดาษอวากามิ รุํนบันโคชิ ซีเลค (Bunkoshi select) เป็นกระดาษที่ผลิตจากเยื่อ
ของปอสา (Kozo) ผสมอยูํ 30 เปอร์เซ็นต์ ไมํมีสารกันซึม พื้นผิวเรียบ สีธรรมชาติ สามารถพิมพ์ได๎ 2 สี
ได๎ดี มีน้าหนัก 70 แกรม ขนาด 52x43 เซนติเมตร

ภาพที่ 43 ตัวอยํางภาพกระดาษอวากามิ รุํนบันโคชิ ซีเลค (Bunkoshi select)
(ถํายภาพโดยผู๎วิจัย, เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560)
4.3.6 กระดาษภาพพิมพ์อื่นๆ
4.3.6.1 กระดาษยี่ห๎อแอคต๎า เปเปอร์ ฟาบริค (Acta paper fabric) มีลักษณะเป็น
แผํ น ผลิ ต จากเยื่ อ ไม๎ เหมาะส าหรั บ การท าภาพพิ ม พ์ ผิ ว นู น มี น้ าหนั ก 300 แกรม ขนาด 46x70
เซนติเมตร และขนาด 70x91 เซนติเมตร
4.3.6.2 กระดาษยี่ห๎ออเมริกัน เอทชิ่ง (American etching) เป็นกระดาษที่ทาจาก
เครื่องจักร ใช๎วัสดุที่ทาจากเศษผ๎ า 100 เปอร์เซ็นต์ มีความนุํม เหมาะสาหรับงานภาพพิมพ์กัดกรด
น้าหนัก 360 แกรม ขนาด 97x127 เซนติเมตร
4.3.6.3 กระดาษยี่ห๎อแอปต๎า (Apta) เป็นกระดาษที่ทาด๎วยมือ ใช๎วัสดุที่ทาจากเศษผ๎า
100 เปอร์เซ็นต์ จากประเทศฝรั่งเศส เหมาะสาหรับการพิมพ์ภาพพิมพ์กัดกรดและแมํพิมพ์หิน น้าหนัก
240 แกรม
4.3.6.4 กระดาษยี่ห๎ออควาบี (Apuabee) เป็นกระดาษที่ทาจากเครื่องจักร ใช๎วัสดุที่
ท าจากเศษผ๎ า สี ข าว มี พื้ น กระดาษที่ เ รี ย บ เหมาะส าหรั บ การพิ ม พ์ ภ าพพิ ม พ์ หิ น และภาพพิ ม พ์
ตะแกรงไหม ขนาด 46x61เซนติเมตร และขนาด 61x91 เซนติเมตร
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4.3.6.5 กระดาษยี่ห๎อแอนเช คอพเวอร์ (Anches cover) เป็นกระดาษที่สามารถสั่ง
ทาได๎ ผลิตที่ประเทศฝรั่งเศส มีลายน้าที่มุมของกระดาษ มีสีขาวและสีครีม ใช๎วัสดุที่ทาจากเศษผ๎า 100
เปอร์เซ็น ต์ เหมาะสาหรับ ทาภาพพิมพ์แมํพิมพ์กัดกรด เทคนิคพิมพ์นูน น้าหนัก 250 แกรม ขนาด
48x66 เซนติเมตร ขนาด 56x76 เซนติเมตร และขนาด 74x104 เซนติเมตร
4.3.6.6 กระดาษยี่ห๎อบาชิงเวอค (Basingwerk) เป็นกระดาษที่มีความหนา เหมาะ
ส าหรั บ พิ ม พ์ ภ าพพิ ม พ์ กัด กรด ภาพพิ มพ์ หิ น ภาพพิ มพ์ นู น น้ าหนั ก 155 แกรม มีข นาด 66x101
เซนติเมตร
4.3.6.7 กระดาษยี่ห๎อชาร์เตอร์ โอ๏ค (Charter oak) เป็นกระดาษที่ทาด๎วยมือ จาก
ประเทศอังกฤษ เหมาะสาหรับงานทาภาพพิมพ์แมํพิมพ์กัดกรด มีน้าหนัก 100 แกรมตํ อตารางเมตร
ขนาด 50x64 เซนติเมตร
4.3.6.8 กระดาษยี่ห๎อคลาสิก วอเตอร์คัลเลอร์ (Classic watercolor) เป็นกระดาษที่
ผลิตโรงงานเดียวกับกระดาษยี่ห๎อฟาบริอาโนํ ในประเทศอิตาลี ใช๎วัสดุที่ทาจากเศษผ๎า 25 เปอร์เซ็นต์
เหมาะกับการทาภาพพิมพ์แมํพิมพ์โลหะ มีน้าหนัก 100 แกรม ถึง 600 แกรม ขนาด 59x76 เซนติเมตร
4.3.6.9 กระดาษยี่ ห๎ อ คอปเปอร์ เ พลท (Copperplate) เป็ น กระดาษที่ ผ ลิ ต จาก
ประเทศเยอรมัน มีลักษณะอํอนนุํม เหมาะสาหรับการทาภาพพิมพ์กัดกรด และแมํพิมพ์หิน มีน้าหนัก
250 แกรม ขนาด 59x76 เซนติเมตร และขนาด 76x108 เซนติเมตร
4.3.6.10 กระดาษยี่ห๎อคอปเปอร์ เดอลุกซ์ (Copper deluxe) เป็นกระดาษที่ผลิต
ด๎วยวัสดุที่เป็นเศษผ๎า 75 เปอร์เซ็นต์ มีลักษณะนุํม เหมาะกับงานที่เป็นภาพพิมพ์หินและภาพพิมพ์
เทคนิคคอลโลกราฟ มีน้าหนัก 220 แกรม ขนาด 59x76 เซนติเมตร และขนาด 76x108 เซนติเมตร
4.3.6.11 กระดาษยี่ห๎อคอสมอส บลอตติง (Cosmos blotting) กระดาษชนิดนี้
เหมาะกับการทางานภาพพิมพ์ทุกชนิด น้าหนัก 360 แกรม ขนาด 61x97 เซนติเมตร
4.3.6.12 กระดาษยี่ห๎อคริสบรูค (Crisbrook) เป็นกระดาษที่ทาจากวัสดุด๎วยเศษผ๎า
100 เปอร์เซ็นต์ จากประเทศอังกฤษ มีน้าหนัก 140 แกรม ขนาด 59x76 เซนติเมตร
4.3.6.13 กระดาษยี่ห๎อเดอร์ วินท์ (De wint) เป็นกระดาษที่ทาจากวัสดุด๎วยเศษผ๎า
100 เปอร์เซ็นต์ จากประเทศอังกฤษ เหมาะสาหรับการทาภาพพิมพ์ทุกชนิด มีน้าหนัก 90 แกรม ขนาด
57x76 เซนติเมตร
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4.3.6.14 กระดาษยี่ห๎อดั ทช์ เอทชิ่ง (Dutch etching) เป็นกระดาษที่มีคุณภาพดี
ผลิตจากบริษัทเดียวกับยี่ ห๎อ Van gelder ประเทศเนเธอร์แลนด์ ทาจากวัสดุที่เป็นเศษผ๎ า 50
เปอร์เซ็นต์ มีน้าหนัก 300 แกรม ขนาด 59x76 เซนติเมตรและขนาด 76x112 เซนติเมตร
4.3.6.15 กระดาษยี่ห๎ อเยอรมัน เอทชิ่ง (German

etching) เป็นกระดาษที่ มี

คุณภาพสูงมาก จะมีความคล๎ายกับกระดาษยี่ห๎อคอปเปอร์ เดอลุกซ์ ผลิตจากประเทศเยอรมัน เหมาะ
กับการทาภาพพิมพ์ทุกชนิด มีสีขาวและสีดา มี คุณสมบัติพิเศษกวํากระดาษยี่ห๎ออื่น มีน้าหนัก 300 แก
รม ขนาด 59x76 เซนติเมตรและขนาด 76x108 เซนติเมตร
4.3.6.16 กระดาษยี่ห๎อเฮล์ (Hayle) เป็นกระดาษที่ทาด๎วยมือ เหมาะสาหรับงาน
พิมพ์ทุกชนิดที่มีขนาดเล็ก น้าหนัก 110 แกรม ขนาด 39x51 เซนติเมตร
4.3.6.17 กระดาษยี่ห๎ออิงกรีส แอนติค (Ingres antique) เป็นกระดาษที่ผลิตจาก
ประเทศอิต าลี มี สี ข าวและสื่ อ อื่น อี ก 8 สี เหมาะส าหรั บท าภาพพิ มพ์ ทุ กเทคนิ ค มี ข นาด 48x64
เซนติเมตร
4.3.6.18 กระดาษยี่ห๎ออิตาเลีย (Italia) เป็นกระดาษที่มีวัสดุเป็นเศษผ๎าเป็นสํวนผสม
อยูํ 50 เปอร์เซ็นต์ มีความหนานุํมและสวยงาม เหมาะสาหรับการทาภาพพิมพ์โลหะ มีน้าหนัก 310 แก
รม ขนาด 51x71 เซนติเมตรและขนาด 71x101 เซนติเมตร
4.3.6.19 กระดาษยี่ห๎อเจ บาร์ชาร์มกรีน (J.barcham green) เป็นกระดาษที่ทาจาก
วัสดุด๎วยเศษผ๎า 100 เปอร์เซ็นต์ จากประเทศอังกฤษ เหมาะสาหรับการทาภาพพิมพ์แมํพิมพ์กัดกรด
แมํพิมพ์หิน แมํพิมพ์ตะแกรงไหม มีขนาด 66x101 เซนติเมตร
4.3.6.20 กระดาษยี่ห๎อโจแฮนน๏อต (Johannot) เป็นกระดาษที่ผลิตจากประเทศ
ฝรั่งเศส เหมาะสาหรับการทาภาพพิมพ์กัดกรด ภาพพิมพ์หิน มีน้าหนัก 125 แกรมและ 240 แกรม
ขนาด 59x76 เซนติเมตรและขนาด 51x104 เซนติเมตร
4.3.6.21 กระดาษยี่ห๎อเลน๏อค 100 (Lenox 100) เป็นกระดาษที่ผลิตจากประเทศ
ฝรั่งเศส เหมาะสาหรับการทาภาพพิมพ์ทุกชนิด มีขนาด 44x58 เซนติเมตร ขนาด 56x99 เซนติเมตร
ขนาด 66x101 เซนติเมตรและขนาด 97x127 เซนติเมตร
4.3.6.22 กระดาษยี่ห๎อเลน๏อค 25 (Lenox 25) เป็นกระดาษที่ผลิตจากประเทศ
ฝรั่งเศส เหมาะสาหรับการทาภาพพิมพ์ทุกชนิด มีขนาด 64x97 เซนติเมตร
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4.3.6.23 กระดาษยี่ห๎ อมูริลโล (Murillo) เป็นกระดาษที่มีความหนา เหมาะสาหรับ
การท าภาพพิ ม พ์ กั ด กรด ภาพพิ ม พ์ นู น และภาพพิ ม พ์ หิ น มี น้ าหนั ก 360 แกรม ขนาด 70 x102
เซนติเมตร
4.3.6.24 กระดาษยี่ห๎อโอพาไลน์ พาชเมนท์ (Opaline parchment) เป็นกระดาษที่
มีผิวเรียบ เหมาะกับภาพพิมพ์เทคนิคคอลโลกราฟ มีน้าหนัก 160 แกรม ขนาด 59x72 เซนติเมตร
4.3.6.25 กระดาษยี่ห๎อโรมา (Roma) เป็นกระดาษที่ทาด๎วยมือ จากประเทศอิตาลี มี
สีกระดาษ 8 สี เหมาะสาหรับการทาภาพพิมพ์ทุกชนิด มีน้าหนัก 130 แกรม ขนาด 48x66 เซนติเมตร
4.3.6.26 กระดาษยี่ห๎อสตาตร์มอร์อาร์ติส บริสโทล (Strathmore artist bristol)
กระดาษยี่ห๎อคาบลู (Tableau) จากประเทศสหรัฐอเมริกา เหมาะสาหรับการทาภาพพิมพ์ตะแกรงไหม
มีขนาด 58x74 เซนติเมตรและขนาด 76x102 เซนติเมตร
4.3.6.27

กระดาษยี่ห๎อคาบลู (Tableau) เป็นกระดาษที่ทาจากวัสดุด๎วยจากเยื่อ

กัญชา ผลิตจากประเทศญี่ ปุาน เป็นม๎วนยาว 102 เซนติเมตรและ 152 เซนติเมตร เหมาะสาหรับการ
พิมพ์ผิวนูน มีขนาด 46x61 เซนติเมตรและขนาด 61x91 เซนติเมตร
4.3.6.28 กระดาษยี่ห๎อโทวิล (Tovil) เป็นกระดาษที่ทาด๎วยมือ จากวัสดุด๎วยเศษผ๎า
100 เปอร์เซ็นต์ เป็นกระดาษสีครีม เหมาะสาหรับการพิมพ์สีเดี ยว การทาภาพพิมพ์กัดกรด ภาพพิมพ์
หิน มีน้าหนัก 110 แกรม
4.3.6.29 กระดาษยี่ห๎ออัมเบรีย (Umbria) เป็นกระดาษที่ทาด๎วยมือ จากวัสดุด๎วย
เศษผ๎า 100 เปอร์เซ็นต์ จากประเทศอิตาลี เหมาะสาหรับการทาภาพพิมพ์ทุกชนิด มีขนาด 51x66
เซนติเมตร (พงศ์เดช ไชยคุตร, 2557: 151-155)
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4.3.7 กระดาษสายี่ห๎อไอดินเปเปอร์มิลล์
ผู๎ วิ จั ย ได๎ พ บอาจารย์ สุ พ รรณ พรหมเสน เป็ น ผู๎ กํ อ ตั้ ง ไอดิ น เปเปอร์ มิ ล ล์
(ชื่อเดิม) ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น เอส พี เปเปอร์สตูดิโอ แทน สถานที่ตั้งอยูํที่เทศบาลนครลาปาง จังหวัด
ลาปาง ได๎เข๎าการเยี่ยมชมวิธีการทากระดาษสาและกระดาษเยื่อไผํ 100 เปอร์เซ็นต์ ที่ทาด๎วยมือ จาก
การสอบถามพบวําศิลปินหรือผู๎สร๎างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์สํวนใหญํนิยมใช๎กระดาษสาที่ทาด๎วยมือ
เพราะคุณภาพที่ใกล๎เคียงกับกระดาษจากประเทศญี่ปุาน มีเนื้อสีขาว มีความเรียบทั้งสองด๎าน มีขนาด
หลากหลาย และหาซื้อได๎งํายโดยไมํต๎องนาเข๎าจากตํางประเทศ (สุพรรณ พรหมเสน. 2559: สัมภาษณ์)

ภาพที่ 44 ภาพตัวอยํางการช๎อนเยื่อกระดาษสาที่เอส พี เปเปอร์สตูดิโอ จังหวัดลาปาง
(ถํายภาพด๎วยตัวเอง, วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559)
5. ความรู้เรื่องวัสดุสี หมึกสาหรับการนามาใช้ในงานศิลปะภาพพิมพ์
สีที่ใช๎ในการพิมพ์งานภาพพิมพ์ ปัจจุบันมีจาหนํายและหาซื้อได๎งําย สามารถเลือกใช๎ได๎ตาม
ความเหมาะสมตามลักษณะของเทคนิคงาน เป็นหมึกพิมพ์ประเภทเชื้อน้ามันและเชื้อน้าที่มีความเหนียว
หนืด ซึ่งแตํละสีจะขึ้นอยูํกับวัสดุตํางๆ อาทิ สีสาหรับพิมพ์บนกระดาษ พิมพ์บนเหล็ก พิมพ์บนยาง บน
ผ๎าใบ พีวีซี สีกึ่งเงากึ่งด๎าน เป็นต๎น (ญาณวิทย์ กุญแจทอง, 2556: 35)
สียังเป็นตัวสร๎างให๎เกิดลวดลายบนวัสดุที่สามารถสร๎างมูลคําสุนทรียะภาพ ทางด๎านความ
งดงามและลวดลายที่ผู๎สร๎างสรรค์ผลงานศิลปะได๎สร๎างสรรค์ผลงานขึ้นมาด๎วยสีประเภทตํางๆ ดังนี้
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5.1 Water Base Screen Color เป็นสีพิมพ์เชื้อน้าคือ สีพิมพ์ที่มีน้าเป็นตัวทาละลายเนื้อสี
หรือผงสี (Pigment) ซึ่งมีผงสีที่ผลิตจากธรรมชาติหรือจากการสังเคราะห์ และผงสีที่มีสารประกอบ
ออกไซด์ของโลหะตํางๆ (สมาคมการพิมพ์ไทย, 2553) มาผสมแป้งพิมพ์ (Print paste) ให๎เป็นเนื้อ
เดียวกัน เพื่อยึดเกาะเป็น Binder ชํวยยึดเกาะที่กระดาษได๎เป็นอยํางดี จะสามารถแบํงประเภทยํอย
ออกได๎อีก 4 ประเภท ตามลักษณะของแป้งที่นามาใช๎ผสมสีดังตํอไปนี้

ภาพที่ 45 ตัวอยํางของผงสีจากธรรมชาติ (Pigment)
ที่มา: Kate Sierzputowski, A New Japanese Painting Supply Store Lines its Wall
with 4,200 Different Pigments. เข๎าถึงเมื่อ 20 ธันวาคม 2559, เข๎าถึงได๎จาก
http://www.thisiscolossal.com/2015/11/japanese-pigment-store/
5.1.1 สีจม จะเป็นสีที่ มีเนื้อสีละเอียด สามารถซึมผํานลงไปยังเส๎นใยผ๎า และเนื้อสีจะ
โปรํงใส เมื่อนาไปสกรีนลงบนผ๎า พื้นผิวสัมผัสจะกลมกลืนเรียบเป็นเนื้อเดียวกับผ๎า จากคุณลักษณะ
ดังกลําวทาให๎เหมาะกับการสกรีนลงเสื้อสีอํอน เชํน สีขาว สีชมพู สีฟ้า สีเหลืองเป็นต๎น
5.1.2 สีลอย จะเป็นสีที่มีเนื้อสีละเอียดน๎อยกวํา เมื่อเปรียบเทียบกับสีจม ทาให๎เนื้อสี
เกาะอยูํ บ นเส๎ น ใยของผ๎ า ไมํจ มลงในเส๎ นใยผ๎ า เนื้ อสี มีความทึบ แสง เมื่อนาไปสกรี นลงบนผ๎ า พื้ น
ผิวสัมผัสจะนูนขึ้นมาจากตัวเนื้อผ๎า และเมื่อลองดึงหรือยืดเสื้อออก จะสังเกตเห็นเนื้อสีที่แยกออกจาก
กัน และจากคุณสมบัติดังกลําว ทาให๎สีประเภทนี้เหมาะแกํการนาไปสกรีนบนผ๎าสีเข๎ม โดยนิยมนาไป
สกรีนเป็นพื้นสีขาว เพื่อให๎สีเข๎มที่จะลงตามมีความสวยเดํนชัดมากขึ้น แตํมีข๎อเสียตรงที่สีลอยจะแห๎งเร็ว
และทาให๎บล็อกสกรีนตันได๎งําย
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5.1.3 สียาง เป็นสีที่มีเนื้อสีที่มีความละเอียดน๎อย ทาให๎เนื้อสีเกาะอยูํบนเส๎นใยของผ๎า ไมํ
จมลงในเส๎นใยผ๎าเชํนเดียวกัน แตํจะมีความยืดหยุํนสูงและมีความเงา ให๎สีที่สด เมื่อนาไปสกรีนลงบน
เสื้อยืด พื้นผิวสัมผัสจะมีความนูนขึ้นมาจากตัวเนื้อผ๎าเชํนเดียวกับสีลอย แตํเมื่อลองดึงหรือยืดผ๎าออก
จะสังเกตเห็นเนื้อผ๎าออกตามเนื้อผ๎า และเนื่องจากตัวสีมีความทึบแสงจึงสามารถสกรีนลงผ๎าสีเข๎มหรือสี
อํอนได๎เลย โดยไมํต๎องรองพื้นสีขาวกํอน
5.1.4 สีนูนในหมึก เป็นสีที่ในหมึกพิมพ์จะผสมสารที่ทาให๎เกิดการฟูของเนื้อสี เมื่อนาไปอบ
ด๎วยความร๎อนหลังจากทาการสกรีนแล๎ว จะทาให๎ลวดลายมีความหนานูนขึ้นมา เหมือนเป็นสามมิติ
(Screen168, 2560)
5.2 Paper and Board ink เป็นหมึกพิมพ์เชื้อน้ามันคือสีพิมพ์ที่ผสม และล๎างด๎วยน้ามัน
อาศัยน้ามันเป็นตัวทาละลาย เหมาะสาหรับงานพิมพ์ป้าย พิมพ์ลงวัสดุกระดาษ

ภาพที่ 46 ตัวอยํางสีพิมพ์เชื้อน้ามัน
ทีม่ า: Chaiyaboon, หมึกพิมพ์เชื้อน้ามันสาหรับบนกระดาษ, เข๎าถึงเมื่อ 20 ธันวาคม 2559,
เข๎าถึงได๎จาก http://www.chaiyaboon.com/produ.php?PRO=109
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5.3 Plastic Base Screen Color เป็นสีพิมพ์เชื้อพลาสติกคือสีพิมพ์ที่ใช๎น้ามันผสม เหมาะ
สาหรับงานพิมพ์ลงพลาสติกทุกชนิด

ภาพที่ 47 ตัวอยํางสีพิมพ์เชื้อพลาสติก
ที่มา: Gallot Chemical, สีสกรีนคุณภาพ, เข๎าถึงเมื่อ 25 ธันวาคม 2559, เข๎าถึงได๎จาก
http://www.gallotchemical.com/index.php
5.4 Plastisol Screen Color เป็นสีพิมพ์พลาสติซอลองค์ประกอบของสีพลาสติซอลผลิต
จากสารเคมีประเภท PVC (Polyvinyl chloride) และ Plastiziser โดยใช๎น้ามันเป็นตัวทาละลาย (เชื้อ
น้ามัน) เมื่อสารเคมีทาปฏิกิริยากับความร๎อนจะถูกหลอมละลายเคลือบไปบนวัสดุประเภทตํางๆ สีพลา
สติซอลเป็นสีสกรีนอีกประเภทที่นิยมนามาใช๎ในงานสกรีนทั้งบนเสื้อผ๎าและบนพื้นผิววัสดุแทบทุกชนิด
เนื่องจากมีคุณสมบัติในการยึดเกาะบนพื้นผิววัสดุที่ดี และมีความเงางามสดใสของเนื้อสี เมื่อนาไปสกรีน
ลงบนเสื้ อ หรื อ ผ๎ าผิ ว สั ม ผั ส จะมีชั้ นความหนาของลวดลายเคลื อ บ อยูํ บ นเนื้ อผ๎ า เชํ น เดี ย วกั บ สี ย าง
เนื่องจากเนื้อสีมีความทึบแสงจึงนิยมนาไปสกรีนทั้งบนเสื้ อสีอํอนและสีเข๎ม และเป็นที่นิยมในงานสกรีน
ด๎วย
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ภาพที่ 48 ตัวอยํางสีพิมพ์พลาสติซอล
ที่มา: แพนด๎าสกรีน, สีสกรีนเสื้อ, เข๎าถึงเมื่อ 25 ธันวาคม 2559, เข๎าถึงได๎จาก
http://www.pandascreen.com/main/content/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%AA%
E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%
B7%E0%B9%89%E0%B8%AD-Screen-Printing-Ink
5.5 Fluorescent Color เป็นสีสะท๎อนแสง-สาเร็จรูปเป็นสีพิมพ์สกรีนบนผ๎าได๎หลายชนิด
หมึกจะสามารถลอยตัวเกาะอยูํที่ผิวผ๎า และมีสีสันสวยสดงดงาม นิ่ม และมีความยืดหยุํนได๎ปานกลาง

ภาพที่ 49 ตัวอยํางสีสะท๎อนแสง
ที่มา: Modity Inc, Blank Fluorescent 30 mil PVC ID Cards, เข๎าถึงเมื่อ 25 ธันวาคม 2559,
เข๎าถึงได๎จาก http://www.modity.com/fluorescent-pvc-cards.html

53
5.6 Standard Color เป็นสีมาตรฐานสาเร็จรูป (ชนิดด๎าน) เป็นสีพิมพ์สกรีนบนผ๎าสีเข๎ม สี
อํอน และผ๎าขาว หมึกจะลอยตัวเกาะอยูํที่ผิวผ๎าและมีสีสันสวยสดงดงาม นิ่ม และมีความยืดหยุํนได๎ปาน
กลาง

ภาพที่ 50 ตัวอยํางสีมาตรฐานสาเร็จรูป (ชนิดด๎าน)
ทีม่ า: Quick copy/print center, Standard Ink Color Options, เข๎าถึงเมื่อ 20
ธันวาคม 2559, เข๎าถึงได๎จาก http://www.printingontheinternet.com/standard Colors.jsp
5.7 Color Temperature เป็นสีอุณหภูมิ สีพิมพ์อัจฉริยะเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ โดย
ออกแบบให๎เปลี่ยนสีไลํเฉดสีจากน้าเงินเป็นแดง ตามลาดับแตํหากต๎องการการเปลี่ยนสีที่ชํวงอุณหภูมิ
อื่น ก็สามารถออกแบบใหมํได๎เชํนกัน

ภาพที่ 51 ตัวอยํางสีอุณหภูมิ
ที่มา: Thaiseoboard, หมึกอัจฉริยะ...เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ, เข๎าถึงเมื่อ 20 ธันวาคม 2559,
เข๎าถึงได๎จาก http://www.thaiseoboard.com/index.php?topic=28240.0;wap2.
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งานวิจัยเรื่อง อาชีพงานทัศนศิลป์กับผลกระทบตํอสุขภาพ ให๎ข๎อมูลความเสี่ยงอันตรายใน
การปฏิบัติงานภาพพิมพ์ สารเคมี น้ามันตํางๆ ที่ใช๎อ ยูํในห๎องปฏิบัติในงานภาพพิมพ์ มีการสูดดมไอ
ระเหยของสารเคมีและสัมผัส ซึ่งมีผลกระทบตํอระบบทางเดินหายใจ เป็นอันตรายตํอสุขภาพทั้งผู๎ที่
ปฏิบัติงานทั้งในระยะที่สั้นและในระยะยาว ต๎องมีความระมัดระวัง โดยการสวมถุงมือและหน๎ากาก
อนามัยกํอนเข๎าห๎องปฏิบัติงานอยํางสม่าเสมอ (สุรสีห์ กุศลวงศ์, 2545: 77)

6. การควบคุมความชื้น
อุณหภูมิในประเทศไทยเป็นพื้นที่เขตร๎อนชื้น ทางภาคเหนือและภาคอีสาน สภาวะอากาศ
โดยทั่วไปจะร๎อนอบอ๎าวเกือบตลอดปี มีอุณหภูมิเฉลี่ยระหวําง 27-30 องศาเซลเซียส ซึ่งแตํละภูมิภาค
จะมีอุณหภูมิที่แตกตํางกันออกไป ประเทศไทยโดยทั่วไปสามารถแบํงออกเป็น 3 ฤดู ดังนี้ (วิกิพีเดีย
สารานุกรมเสรี, 2559)
1. ฤดูร๎อนอยูํในชํวงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม มีอากาศร๎อนและแห๎งแล๎ง
ลักษณะของอากาศร๎ อน มีอุณหภูมิระหวําง 35 – 39.9 องศาเซลเซียส หากมีอากาศร๎อนจัด จะมี
อุณหภูมิถึง 40 องศาเซลเซียสขึ้นไป
2. ฤดูฝนอยูํในชํวงประมาณกลางเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน มีฝนเล็กน๎อยจนถึงฝน
หนักมาก ซึ่งจะแตกตํางไปตามแตํละภูมิภาค
3. ฤดูหนาวจะเริ่มตั้งแตํเดือนตุลาคม จนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งอาจจะมีฤดูฝนรํวมด๎วย
มีอากาศหนาวจัด อากาศหนาวและอากาศเย็น
ศูนย์การเรียนรู๎วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ ได๎ให๎ความหมายของความชื้นไว๎วํา จานวน
ไอน้ าที่ อ ยูํ ใ นชั้ น บรรยากาศ ซึ่ ง ความชื้ น จะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงอยูํ ต ลอดเวลา (ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู๎
วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ , 2560) พื้นที่เขตร๎อนชื้นตั้งแตํภาคกลางขึ้นไป ความชื้นสัมพัทธ์
ในชํวงฤดูหนาวและฤดูร๎อนจะลดลง โดยเฉพาะฤดูร๎อนจะมีความชื้นสัมพัทธ์ต่าที่สุดเฉลี่ยโดยประมาณ
64-69 เปอร์เซ็นต์ ขณะเดียวกันทางภาคใต๎จะพบความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยโดยประมาณ 79-80 เปอร์เซ็นต์
(กรมอุตุนิยมวิทยา ศูนย์ภูมิอากาศ, 2558)
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ตารางที่ 1 สถิติของความชื้นสัมพัทธ์ในประเทศไทยในแตํละชํวงฤดูกาล

ที่มา: ศูนย์ภูมิอากาศ สานักพัฒนาอุตินิยมวิทยา, ภูมิอากาศของประเทศไทย, เข๎าถึงเมื่อ
25 ธันวาคม 2559, เข๎าถึงได๎จาก https://www.tmd.go.th/info/climate_of_thailand- 25242553.pdf

7. การควบคุมแสงสว่าง
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ได๎ให๎ข๎อมูลการกาเนิดแสงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ คือดวงอาทิตย์
ซึ่งเป็นพลังงานของสิ่งมีชีวิต และที่มนุษย์สร๎างขึ้นหรือประดิษฐ์ขึ้นได๎เอง คือแสงจากหลอดไฟ เป็น
พลังงานไฟฟ้าที่มนุษย์ได๎คิดค๎น และประดิษฐ์ขึ้นมาใช๎งาน มักจะนามาใช๎ในเวลากลางคืน จะให๎แสงสี
ขาว เป็ น พลั งงานจากความร๎ อ นมากกวํ าแสงสวําง สามารถมองเห็ น ได๎ด๎ ว ยตาเปลํ า

(วิกิพี เดี ย

สารานุกรมเสรี, 2560)
แสงสวํางเป็นคลื่นแมํเหล็กไฟฟ้า สามารถมองเห็นได๎ด๎วยตาเปลํา สีของแสงสวํางเมื่อผําน
ปริซึมจะได๎ 7 สี คือสีมํวง คราม น้าเงิน เขียว เหลือง แสด แดง เรียกแถบสีตํางๆ นี้วํา สเปกตรัมของ
แสง ซึ่งแสงสีตํางๆ หากมารวมตัวกันในปริมาณที่เหมาะสม จะเป็นแสงสีขาว คลื่นวิทยุ จะใช๎งานในการ
ให๎สัญญาณเสียง มีพลังงานต่า รังสีอินฟราเรด สามารถสัมผัสได๎จากในขณะที่ความร๎อนของวัตถุ สํวน
รังสีอัลตราไวโอเลต ซึ่งมองไมํเห็นได๎ด๎วยตาเปลํา มีพลังงานสูงกวําทั้ง 3 ชนิดที่กลําวมา ซึ่งเป็นอันตราย
ตํออินทรียวัตถุ (จิราภรณ์ อรัณยะนาค, 2558: 161)
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ภาพที่ 52 สเปกตรัมของคลื่นแมํเหล็กไฟฟ้า
ที่มา: วิชาการ.คอม, สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า, เข๎าถึงเมื่อ 28 เมษายน 2560,เข๎าถึงได๎จาก
http://www.vcharkarn.com/lesson/1370
แสงที่เกิดจากธรรมชาติมาจากดวงอาทิตย์ จะมีสีออกเหลืองดูแล๎วอบอุํนถึงร๎อนที่สุด สามารถ
มองเห็นได๎ด๎วยตาเปลํา โดยแสงที่เกิดขึ้นจากธรรมชาตินั้นยังมีปริมาณรังสีอัลตราไวโอเลต และรังสีอิน
ฟาเรด เป็ น คลื่ น แมํเ หล็ กไฟฟ้ าที่ มีค วามยาวคลื่ น ที่ส ามารถทาอัน ตรายสู ง กั บอิ นทรีย วัต ถุทุ กชนิ ด
สามารถทาลายโครงสร๎างโมเลกุลของอินทรีย์สาร เกิดการชารุด เสื่อมสภาพอํอนแอหรือแตกหักลงได๎
อั น ตรายที่ เ กิ ด จากแสง เมื่ อ วั ส ดุ ดู ด ซั บ พลั ง งานจากแสง และความร๎ อ น ถู ก สะสมเป็ น
ระยะเวลาที่ยาวนาน ทาให๎วัสดุเกิดการเปลี่ยนแปลง จะเกิดความรุนแรงยิ่งขึ้นเมื่อมีออกซิเจน โอโซน
และความชื้นรํวมด๎วย
นอกจากแสงธรรมชาติที่ถูกนามาใช๎ในงานพิพิธภัณฑ์ แสงจากไฟฟ้าก็ถูกนามาใช๎งานเชํนกัน
และมีหลากหลายแบบ ได๎แกํ
แสงที่สํองเน๎น เพื่อให๎วัตถุมีความงาม และเห็นรายละเอียดของวัตถุได๎มากขึ้น
แสงที่สํองโดยรวม ทางเดิน
แสงใช๎สาหรับเปิด ปิด เมื่อขณะทางานเทํานั้น อาทิ ในเวลาจัดแสดง ติดตั้งผลงาน และทา
ความสะอาด
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ภาพที่ 53 แสงธรรมชาติในห๎องจัดแสดงนิทรรศการของหอศิลปวัฒนธรรมแหํงกรุงเทพมหานคร
ที่มา: หอศิลปวัฒนธรรมแหํงกรุงเทพมหานคร, สถาปัตยกรรมหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร,
เข๎าถึงเมื่อ 5 มกราคม 2560, เข๎าถึงได๎จาก http://www.bacc.or.th/ content/architecture.html

8. ความรู้เรื่องวัสดุในการเข้ากรอบรูปภาพ

ภาพที่ 54 การแสดงให๎เห็นองค์ประกอบของกรอบรูปภาพในแตํละสํวน
ที่มา: Juliet Bawden, Frame works (Hong Kong, 1995) 19.
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การเลือกกรอบรูปขึ้นอยูํกับความนิยม รสนิยมและความเหมาะสมของผลงานที่จะจัดเก็บไว๎
ในกรอบรูป เชํนเดียวกับ Edward Landon ชาวสหรัฐอเมริกากลําวไว๎วํา กรอบรูปภาพเหมือน
พรมแดนทีจ่ ะสามารถเข๎าทะลุผํานมิติไปได๎คล๎ายคลึงกับกรอบประตูบ๎านเรือน ประตูวัดหรือประตูอื่นๆ
(Henry Heydenryk, 1963: 5) การเลือกกรอบรูปภาพเป็นสํวนหนึ่งที่ชํวยเพิ่มมูลคําของผลงานให๎มาก
ขึ้น โดยจะต๎องเลือกกรอบรูปภาพให๎มีความเหมาะสมสอดคล๎องกับผลงาน อาทิ ภาพวาดสีน้ามัน เป็น
การแสดงสีของภาพที่ออกแนวรุนแรง ควรต๎องเลือกกรอบรูปที่มีความหนา และลงรักปิดทองที่กรอบรูป
ซึ่งสีทองจะเป็นสีที่มองแล๎วมีน้าหนักเบาหรือใช๎กรอบสีอํอนๆ แทน (Juliet Bawden, 1995: 19)
องค์ประกอบของกรอบรูป สามารถแบํงออกได๎ดังนี้
8.1 ต๎นแบบ (Molding) คือรูปแบบของกรอบรูปภาพที่ถูกสร๎างขึ้นมา สามารถเป็นต๎นแบบ
และพิมพ์ตามจานวนที่ต๎องการได๎ โดยมีขนาด วัสดุ ที่เหมือนกัน
8.2 การตกแตํงกรอบรูป (Decoration) คือลวดลายของกรอบรูป ตกแตํงด๎วยการแกะสลัก
บนโลหะ ไม๎ ปูนพลาสเตอร์ หรือเครื่องประดับหรือศิลปะอื่นๆ ที่ทาให๎กรอบรูปภาพนั้นออกมาสวยงาม
8.3 การตกแตํงพื้นผิว (Finish) เป็นการเติมสารเคลือบเงาหรือเชลแลค ขี้ผึ้ง ซึ่งถูกผสมกับ
สีเพื่อทาเคลือบกรอบรูปเพื่อการตกแตํง
8.4 แผํนรองภาพ (Mats) แบํงออกเป็น 2 สํวน สํวนที่ 1 คือ กระดาษเข๎ากรอบรูปเจาะเป็น
ชํอง (Window) มีลักษณะเป็นกระดาษแข็ง ทาหน๎าที่เพื่อ กั้นผลงานกับกระจก ไมํให๎สัมผัสกัน และยัง
ชํวยดึงให๎ภาพมีความนําสนใจ วัสดุทามาจากกระดาษจากสีธรรมชาติและผ๎า สํวนขนาดของกระดาษเข๎า
กรอบรูปที่เจาะเป็นชํองนั้น ขึ้นอยูํกับขนาดของผลงาน สามารถทาได๎โดยการใช๎ดินสอวัดขนาด แล๎วตัด
ด๎วยอุปกรณ์ที่เรียกวํา Bevel edge mount cutter มุม 30 องศาหรือ 45 องศา (Juliet Bawden,
1995: 14) สํวนที่ 2 คือแผํนรองรับภาพ (Mat board) เป็นกระดาษแข็งไร๎กรด เพื่อรองรับผลงานและ
กั้นไมํให๎ภาพสัมผัสกับแผํนปิดหลังภาพ อากาศผํานเข๎าออกได๎ดี (จิราภรณ์ อรัณยะนาค, 2560)
8.5 แผํนปิดหลังภาพ (Backing board) เป็นแผํนปิดภาพด๎านหลัง และปิดเพื่อไมํให๎มีฝุาน
เข๎าโดยงําย วัสดุที่ใช๎เป็นไม๎ กระดาษ แผํนโฟม แผํนพลาสติก ภาพเขียนสีน้ามันมักไมํมีการปิดด๎วยแผํน
รองรับภาพนี้ แตํสามารถปิดด๎วยผ๎าหรือกระดาษแข็ง เพื่อไมํให๎ฝุานเข๎าไปได๎
8.6 กระจก (Glass) เป็นกระจกใส ปิดด๎านหน๎าของรูปภาพผลงาน เพื่อป้องกันละอองฝุาน
และสิ่งสกปรกเข๎าไปข๎างในรูปภาพ ควรเลือกคุณสมบัติให๎เหมาะสมตํอการใช๎งาน เชํน กระจกกรอง
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แสง กระจกกรองรังสีอัลตราไวโอเลต จะสามารถชํวยลดปริมาณของแสงที่สํองผํ านกระจกเข๎ามาได๎ (จิ
ราภรณ์ อรัณยะนาค, 2558: 128)
8.7 ตะขอหรือที่แขวนกรอบรูป (Hangers) ตะขอที่แขวนจะอยูํด๎านหลังของกรอบรูปควร
วางไว๎อยํางถูกต๎อง เพื่อรักษาตาแหนํงของพื้นผนังที่จะจัดวาง และควรมีสายลวดที่ยึดด๎วยน็อตสกรูที่
กรอบเพื่อรับความแข็งแรงของกรอบรูปภาพ (Henry Heydenryk, 1963: 5-9)
การอนุรักษ์กรอบรูปภาพ

ภาพที่ 55 ตัวอยํางสํวนประกอบตํางๆ ของกรอบรูปภาพในการอนุรักษ์
ที่มา: Sheila Fairbrass, Learn to Frame (Milan: Interlitho Sp, 1990), 7.
ผลงานศิล ปะ อาทิ ผลงานภาพพิมพ์ ภาพวาดสีน้า และศิลปะประเภทอื่นๆ ที่ทาลงวัส ดุ
ประเภทกระดาษ มักนิยมใสํกรอบรูปภาพเพื่อเป็นการจัดเก็บและจัดแสดงผลงาน เพื่อสร๎างมูลคําของ
ผลงานตํอผู๎ที่สนใจในงานศิลปะเป็นอยํางมาก ซึ่งกระบวนการอนุรักษ์กรอบรูปภาพหรือการจัดเก็บ
รูปภาพนั้นก็เป็นสิ่งสาคัญเชํนกัน ผลงานศิลปะอยูํในพื้นที่ที่จัดแสดงและการจัดเก็บและมักจะพบกรอบ
รูปที่เกิดความเสียหายขึ้น และสํวนใหญํมักมองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เสียเวลาและมองข๎ามกันไป นักอนุรักษ์
กรอบรูปภาพ จาเป็นต๎องพิจารณาวัสดุที่เหมาะสมในการเข๎ากรอบรูปเป็นสิ่งที่สาคัญมากเพื่อปกป้อง
ความเสียหายและอนุรักษ์ผลงานได๎อีกด๎วย (Sheila Fairbrass, 1990: 7)
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ภาพที่ 56 ตัวอยํางการปิดผนึกบนแผํนปิดหลังภาพ
ที่มา: Sheila Fairbrass, Learn to Frame (Milan: Interlitho Sp, 1990), 57.

ภาพที่ 57 ตัวอยํางการหํอหุ๎มมุมของกรอบรูปภาพ
ที่มา: Sheila Fairbrass, Learn to Frame (Milan: Interlitho Sp, 1990), 61.

61
นอกจากนี้รูปภาพที่ไมํได๎มีการติดตั้งแขวนติดกับผนังหรือวางรูปภาพพิงไว๎กับผนังของห๎อง
ตํางๆ ซึ่งเป็นอันตราย กรอบรูปอาจจะเกิดความเสียหายขึ้นได๎ อาทิ ล๎มกระแทกกับพื้น การหัก การงอ
ให๎พื้นที่ที่ไมํระนาบ จะต๎องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษด๎วยการหํอหุ๎มทั้งหมดด๎วยวัสดุที่เป็นพลาสติก
ผ๎า กลํองกระดาษไวน์ กระดาษแข็ง โฟม และวัสดุที่มีความอํอนนุํมอื่นๆ สามารถนารูปภาพพิงผนังอยูํ
กับที่ได๎และยังสามารถขนย๎ายเคลื่ อนที่ ขนสํงงานศิลปะไปตามพิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ตํางๆ หรือไปใน
สถานที่อื่นๆ ได๎อีกด๎วย ทั้งยังชํวยรักษากรอบรูปที่มีความเปราะบางหรือกรอบรูปที่ปิดทอง สามารถ
รักษาคงสภาพและป้องกันการสัมผัสจากมือมนุษย์ได๎อีกด๎วย
9. แนวทางและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์ผลงานศิลปะ
9.1 การอนุรักษ์ผลงานศิลปะ
ฮิเดโอะ อาราอิ (Hideo Arai) นักวิจัยชาวญี่ปุานได๎มีการวิเคราะห์และศึกษาเรื่อง
Relationship between fungi and brown spots found in various materials จุดสีน้าตาลบน
กระดาษ หนังสือ เอกสาร และงานจิตรกรรมบนกระดาษ พบสาเหตุที่ เกิดขึ้นจากการดูแล การจัดเก็บ
รักษาในที่ที่มีความชื้นสัมพัทธ์สูง ตัวอยํางในงานจิตรกรรมบนกระดาษที่มีจุดสีน้าตาลขึ้น ซึ่งเป็นภาพ
จิตรกรรมที่ได๎มีการจาลองมาจากภาพวาดของจริงที่วัดเบียวโด ประเทศญี่ปุาน นาชิ้นสํว นหนึ่งของ
กระดาษที่ขึ้นจุดสีน้าตาลมาทดลองเพาะเชื้อที่ อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 30 วัน กับกลํอง
เก็บความชื้นหรือเรียกวํา Moist chamber box พบวําราเกิดการขยายตัว บริเวณจุดที่มีสีน้าตาล
เทํานั้น ราจะไมํมีการเจริญบนกระดาษที่เป็นสีขาว (Hideo Arai, 1993: 321-335)
วาตารุ โมริ (Wataru Mori) นักวิจัยชาวญี่ปุาน ได๎ศึกษาฝุานละอองที่เกาะติดอยูํบนหนังสือ
ในห๎องสมุดหรือชั้นวางหนังสือ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการเกิดจุดสีน้าตาล เพราะเกิดจากการดูดซับ
ความชื้น ฝุานละอองที่ติดอยูํบนผิวของกระดาษเซลลูโลส วัสดุอินทรีย์ชนิดอื่น ดูดซับน้าและเกิดปฏิกิริยา
ทางเคมี (Oxidation) ทาให๎เกิดจุดสีน้าตาลบนกระดาษ และจากการตรวจสภาพของหนังสือพิมพ์ที่มี
การเก็ บ รั กษาไว๎น าน พบวํ าหน๎ า ปกของหนั ง สื อ พิ มพ์ เ กิ ดจุ ด สี น้าตาลเพี ย งเล็ ก น๎อ ย บริ เ วณที่ เ ป็ น
ตัวหนังสือที่พิมพ์ด๎วยหมึก ไมํพบจุดสีน้าตาลบนหมึกพิมพ์ แตํจะพบจุดสีน้าตาลบนกระดาษที่เป็นพื้นสี
ขาวแทน (Wataru Mori, 1993: 305-306)
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จิร าภรณ์ อรัณยะนาค นักอนุรักษ์และนักวิจัยในประเทศไทย ได๎ศึกษาเรื่อง Fungal
stains on paper คราบเปื้อนของราบนกระดาษ โดยจากการสารวจตรวจสอบหนังสือจากห๎องสมุด
และวัตถุที่ถูกปกคลุมไปด๎วยเส๎นใยสีขาวขนาดเล็กหลายแหลํง ในชํวงฤดูฝนจะมีคํ าความชื้นสัมพัทธ์
มากกวํา 75 เปอร์เซ็นต์ และเส๎นใยสีขาวที่ปรากฏขึ้นนั้นมีการเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆ จึงได๎นาเส๎นใยสี
ขาวที่อยูํบนกระดาษมาตรวจสอบด๎วยกล๎องจุลทรรศน์อิเลคตรอนแบบสํองกราด Scanning electron
microscope พบวําเป็นรามีชื่อวํา Aspergillus halophilicus และEurotium halophilicum ซึ่งรา
ประเภทนี้เป็นราที่สามารถเจริญได๎ในสภาวะแวดล๎อมที่มีปริมาณน้าน๎อยและเกิดขึ้นได๎หลายวัสดุทั้งบน
ไม๎ กระจก โลหะ เครื่ องปั้ น ดิน เผา พลาสติก หนัง ผ๎ า และเครื่องจั ก สาน เป็น ต๎น

(Chiraporn

Aranyanark, 1998: 40-48)
Hanna Szczepanowska & Charles M. Lovett นักวิจัยชาวสหรัฐอเมริกา ได๎ศึกษา
เรื่อง Fungal Stains on Paper-Their Removal and Prevention การกาจัดคราบเปื้อนของราบน
กระดาษและวิธีการป้องกัน โดยนาผลงานภาพวาดสีน้าบนกระดาษ ที่มีคราบเปื้อนของราบนกระดาษ
เพื่อทาการทดลองและวิเคราะห์ จากนั้นนารอยคราบเปื้อนมาเพาะเลี้ยงบนจานเพาะเชื้อ (Petri dish)
พบคําความเป็นกรดและมีความชื้นในการเจริญเติบโตและสิ่งสกปรกของราขึ้น ซึ่งราที่พบมีชื่อเรียกวํา
Alternaria solani มีสีน้าตาลและมักพบกับเมล็ดพันธุ์พืช ในสภาพอากาศที่ความชื้นและอุณหภูมิสูง
นักวิจัยได๎มีการศึกษาหาสารละลายที่สามารถขจัดคราบเปื้อนที่เกาะติดบนกระดาษ โดยใช๎เทคนิค โคร
มาโทกราฟี (Chromatography) เพื่อแยกองค์ประกอบของสารละลาย และสามารถขจัดคราบเปื้อน
ของราได๎ และยังได๎ทดลองการฉายแสงเลเซอร์เพื่อขจัด คราบเปื้อนที่เกิดขึ้นอีกด๎วย นักวิจัยยังเน๎น
ความสาคัญของแนวทางการเก็บรักษาผลงานของวัสดุประเภทกระดาษ เพื่อสามารถลดการเจริญเติบโต
ของราขึ้นได๎งําย (Hanna Szczepanowska & Charles M. Lovett, 1988: 13-14)
แอน บรุ๏ค แคร็ดดรอก ( Ann Brooke Craddock) นักวิจัยและผู๎เชี่ยวชาญด๎านการ
อนุรักษ์กระดาษ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได๎ศึกษาเรื่อง (Control of temperature and humidity in
small collections) การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในการเก็บสะสมผลงานที่มีพื้นที่ขนาดเล็ก โดย
การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ ซึ่งเป็นสภาพแวดล๎อมที่สามารถทาให๎เกิดความเสียหายที่ไมํ
สามารถแก๎ไขได๎ในงานศิล ปะ และอาจเกิด รํว มกับ สารเคมี ปฏิกิริยาการเสื่ อมสภาพทาให๎ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพสํงเสริมทาให๎กัดกรํอนอยํางรวดเร็วหากไมํได๎รับการรักษา แหลํงที่เก็บสะสม
ผลงานศิลปะ จะต๎องดาเนินการตรวจสอบสภาพของผลงานอยํางสม่าเสมอ วัสดุบางชนิดที่กํอให๎เกิด
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ปัญหาจะต๎องได๎รั บ การแก๎ไขโดยดํว นและไมํนากลั บมาใช๎งานอีก นักวิจัย เสนอแนะให๎ รักษาระดับ
อุณหภูมิที่ 18 – 22 องศาเซลเซียส และระดับความชื้นสัมพัทธ์ต่ากวํา 35 เปอร์เซ็นต์ และสูงกวํา 75
เปอร์เซ็นต์ นั้นเป็นอันตรายตํอผลงานศิลปะประเภทกระดาษ จะกํอให๎เกิดความเสียหายและเป็นจุดสี
ส๎ ม บนกระดาษ ทั้ ง นี้ อุ ณ หภู มิ แ ละความชื้ น สั ม พั ท ธ์ เ หลํ า นี้ ไ มํ ไ ด๎ เ ป็ น มาตรฐานที่ แ นํ น อนขึ้ น อยูํ กั บ
ภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลของแตํละประเทศอีกด๎วย (Ann Brooke Craddock, 1992:
15-22)
จิราภรณ์ อรัณยะนาค นักอนุรักษ์และนักวิจัยในประเทศไทย ได๎บรรยายเรื่อง สาเหตุการ
เสื่อมสภาพของวัตถุพิพิธภัณฑ์ ในการเกิดจุดสีน้าตาลบนกระดาษจะเกิดขึ้นกับบนวัสดุที่มีสีอํอนและเกิด
จากหลากหลายสาเหตุ นักวิจัย แนะนาให๎ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ ให๎เหมาะสมสาหรับ
ผลงานภาพพิ ม พ์ ค วรเก็ บ รั ก ษาที่ อุ ณ หภู มิ 22-25 องศาเซลเซี ย สและความชื้ น สั ม พั ท ธ์ ที่ 55-65
เปอร์เซ็นต์ อุณหภูมิและความชื้นสัมพันธ์ที่ไมํเหมาะสมยังกํอให๎เกิดการแพรํพันธุ์ของสัตว์แมลง นักวิจัย
ได๎ศึกษาเรื่องแมลงที่ทาลายโบราณวัตถุ เนื่องจากภูมิอากาศในประเทศไทยเป็นเขตร๎อนชื้น แมลงที่พบ
อาทิ ปลวก แมลงสาบ มอดและแมลงสามงําม จะมีการแพรํพันธุ์อยํางรวดเร็ว มักกัดกิ นและกํอให๎เกิด
ความเสียหายจะพบบนวัสดุกระดาษและไม๎ ซึ่งจะต๎องรีบกาจัดและหาวิธีการป้องกัน ในการจัดแสดงผล
งานที่ดี จะต๎องมีการปรับสภาวะแวดล๎อม ลดอัตราการชารุดการเสื่อมสภาพ เสริมความมั่นคงและ
สามารถลดอัตราการสูญเสียในกรณีเกิดอุบัติภัยขึ้นด๎วย (จิราภรณ์ อรัณยะนาค, 2559)
อภิชัย ภิร มย์รักษ์ ผู๎ เชี่ยวชาญด๎านการคัดลอกผลงานจิตรกรรมฝาผนัง จิตรกรรมบน
กระดาษ และเป็ น อาจารย์ ป ระจ าภาควิ ช าศิ ล ปไทย คณะจิต รกรรมประติ ม ากรรมและภาพพิ ม พ์
มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรได๎ บ รรยายในวิ ช าการตรวจสอบและบั น ทึ ก ข๎ อ มู ล ในหั ว ข๎ อ การสร๎ า ง
สภาพแวดล๎อมที่เหมาะสม สรุปโดยยํอวําการดูแลรักษาผลงานจิตรกรรม รวมไปถึงคุณภาพของวัสดุที่
ศิลปินเลือกใช๎ในการเข๎ากรอบแม๎จะมีการเสื่อมสภาพไปด๎วยกาลเวลาแล๎ว สภาพแวดล๎อมของแหลํง
การจัดแสดงและการจัดเก็บก็เป็นสิ่งสาคัญ ซึ่งสภาพแวดล๎อมที่ไมํเหมาะสมจะสร๎างความเสียหายตํอ
ผลงานจนกระทั่งไมํสามารถเยียวยาให๎คืนสูํสภาพเดิมได๎นั้น ควรมีแผนการอนุรักษ์เชิงป้องกันเป็นหลัก
ไมํวําจะเป็ น เรื่ องแสงและรั งสี อัล ตราไวโอเลต อุณหภูมิ ความชื้นสั มพัทธ์ มลพิษและการปนเปื้อน
กิจกรรมของมนุษย์ ความเสียหายทางกายภาพ ภัยจากสิ่งมีชีวิตและมหันตภัย เพื่อชํวยยืดอายุของ
ผลงาน คุณคําทางวัฒนธรรมได๎ด๎วย (อภิชัย ภิรมย์รักษ์, 2558: 11)
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จิ ร าภรณ์ อรั ณ ยะนาค ได๎ใ ห๎ ข๎ อ มู ล การควบคุ ม อุ ณ หภูมิ แ ละความชื้ น ตามหลั ก การ
อนุรักษ์ ในพื้นที่ที่ในการจัดแสดงและการจัดเก็บผลงาน ลักษณะของหน๎าตําง ประตู ชํองลมและชํอง
ระบายอากาศมีผลอยํางยิ่งในการระบายอากาศในพื้นที่ดังกลําว เมื่ออุณหภูมิและความชื้นแปรเปลี่ยน
ตลอดเวลา อินทรียวัตถุซึ่งเป็นวัสดุที่ใช๎ในการเข๎ากรอบของผลงานจะมีความสามารถในการดูดและคาย
ความชื้นได๎เป็นอยํางดี หากความชื้นในอากาศสูงจะดูดความชื้นและขยายตัว หากความชื้นในอากาศต่า
จะคายความชื้นออกมาแล๎วหดตัว ซึ่งการขยายตัวและหดตัวสลับกันตลอดเวลา เชํนเดียวกับการเปิด
เครื่องปรับอากาศในเวลาทาการ เมื่อถึงเวลาเลิกทาการก็จะปิดเครื่องปรับอากาศทันที จึงทาให๎วัสดุใน
ห๎ อ งจั ด แสดงและการจั ด เก็ บ ผลงานเกิ ด การบิ ด งอ แอํ น ตั ว โค๎ ง กรอบ เปราะ หดตั ว เป็ น คลื่ น
โดยเฉพาะอยํางยิ่งนาผลงานที่ถูกยึดตรึง หรืออยูํในพื้นที่จากัด ไมํสามารถขยายตัวได๎โดยอิสระเป็นต๎น
(จิราภรณ์ อรัณยะนาค, 2558: 143-150)
สภาพอุณหภูมิอากาศที่มีอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์สูง เป็นปัญหาหลักของอาคาร
ห๎องเก็บผลงานและพื้นที่ที่แสดงผลงานโดยทั่วไปรวมไปถึงแหลํงที่เก็บผลงานเชํ น ตู๎ ลิ้นชัก ชั้นแขวน
งานหรือการติดตั้งแสดงผลงานยึดติดกับผนัง การเก็บรักษาในสภาพกองสุมหรือวางทับซ๎อนกันทาให๎ผล
งานเสี ยรูปทรง การปลํอยละเลยไมํรักษาความสะอาดทาให๎ฝุา นละอองและสิ่งสกปรกสะสม จึงเป็น
สาเหตุทาให๎วัตถุ ผลงานตํางๆ ที่ถูกจัดเก็บและจัดแสดงไว๎นั้น เกิดจุ ดสีน้าตาลขึ้นขึ้นได๎ อาทิ กระดาษ
ผ๎า งา เป็นต๎น ทาให๎ผลงานเกิดการเสื่อมสภาพขึ้นได๎ (จิราภรณ์ อรัณยะนาค, 2559)
จุดสีน้าตาลบนกระดาษที่เรียกวํา Foxing มี หลายสาเหตุที่สามารถเกิดขึ้นได๎ เชํนเกิด
จากเหล็ ก และทองแดง ความชื้ น สั ม พั ท ธ์ ฝุา น ละออง และเกิ ด จากการขั บ ถํ ายของรา
(จิราภรณ์ อรัณยะนาค, 2559) นักวิจัยชาวญี่ปุานได๎กลําวไว๎ในงานวิจัย Relationship Between
Fungi and Brown Spots Found in Various Materials ไว๎วํา จุดสีน้าตาลเกิดจากสาเหตุการเปลี่ยน
สีบนกระดาษอาจหมายถึง คราบสีน้าตาลแดงหรือจุดสีน้าตาลแดง มักจะพบวัสดุที่ทาจากกระดาษ
หนังสือและงานจิตรกรรมบนกระดาษ ซึ่งอาจจะเกิดจากสาเหตุได๎หลากหลาย อาทิ กระบวนการผลิต
กระดาษที่มีสารประกอบธาตุเหล็กผสม สารฟอกขาวและเส๎นใยเยื่อกระดาษ แตํเชื้อราจะไมํสามารถพบ
ในโลหะหรือเหล็กได๎ สาเหตุของการเกิดจุดสีน้าตาลบนกระดาษที่เกิดจากเหล็กจะมีลักษณะคล๎ายเป็น
สนิม จากการศึกษาพบวําเหล็กที่ปนอยูํในกระบวนการผลิตกระดาษ หากมองด๎วยตาเปลําจะไมํสามารถ
แยะแยะออกมาได๎ แตํจะสามารถแยกแยะพื้นที่สีขาวบนกระดาษ และพื้นที่ที่เป็นจุดสีน้าตาลได๎เทํานั้น
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และเมื่อสํองกล๎องจุลทรรศน์ แบบสํองสํองกราด และเครื่องแยกแยะพลังงานรังสีเอกซ์ (EDS) จะ
สามารถแยกแยะธาตุตํางๆ ที่มีจุดสีน้าตาลขึ้นได๎อยํางชัดเจน (Hideo Arai, 1993: 321-335)
ตัวอยํางภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นในผลงานศิลปะ

ภาพที่ 58 ตัวอยํางภาพวาดสีน้าบนกระดาษทีเ่ กิดจุดสีน้าตาลบนกระดาษ
ที่มา: Simon Blackwood Fine Arts The Studio, UK, Restoring Works on Paper, Accessed
February 15, 2016 Availabel from http://www.picturerestorationscotland.
co.uk/restoring_worksonpaper.html

ภาพที่ 59 ตัวอยํางภาพจาลองผลงานจิตรกรรมทีเ่ กิดจุดสีน้าตาลบนกระดาษ
ที่มา: Hideo Arai, , Biodeterioration of Cultural Property 2, (Tokyo: Toyo Agency,
1993), 305.
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ภาพที่ 60 ตัวอยํางภาพวาดเส๎นที่เกิดจุดสีน้าตาลบนกระดาษ
ที่มา: เชิดชูครูชํางในดวงใจ : จักรพันธุ์ โปษยกฤต, ศิลปะ/วัฒนธรรม, เข๎าถึงเมื่อ 19 กุมภาพันธ์
2559, เข๎าถึงได๎จาก http://www.oknation.net/blog/phaen/2007/08/page2

ภาพที่ 61 ตัวอยํางภาพพิมพ์เทคนิคซิลค์สกรีนที่เกิดจุดสีน้าตาลบนกระดาษ
(ถํายภาพโดยผู๎วิจัย, เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2559)
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10. กรอบแนวคิดการวิจัย
งานวิจัย “การศึกษาปัญหาและเสนอแนะวิธีการจัดเก็บและจัดแสดงผลงานภาพพิมพ์
กรณีศึกษาผลงานของ ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง ณ ศูนย์ศิลป์แสงเงา” เป็นการศึกษารวบรวมข๎อมูล
จากการเสื่อมสภาพด๎วยสาเหตุตํางๆ จากแหลํงการจัดเก็บรักษาผลงานเพื่อทดสอบสมมติฐานขึ้น ซึ่ง
วิธีการดาเนินการเก็บข๎อมูลเพื่อการวิจัยนี้มีทั้งการศึกษาจากหนังสือ การศึกษาจากข๎อมูลออนไลน์ การ
สังเกตการณ์ และการสัมภาษณ์ผู๎เชี่ยวชาญงานเชื้อราบนกระดาษและงานอนุรักษ์กระดาษ โดยศึกษา
จากกลุํมตัวอยํางผลงานภาพพิมพ์ ในศูนย์ศิลป์แสงเงา ของศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง โดยมีการ
ตรวจสอบจานวนผลงานภาพพิมพ์รวมทั้งสิ้น 95 ชิ้น แบํงออกได๎ดังนี้
เทคนิค
เทคนิคซิลค์สกรีน
เทคนิคซิลค์สกรีนและพิมพ์นูน
เทคนิคเอทชิ่ง
เทคนิคดรายพ๎อยส์
เทคนิคพิมพ์หินและซิลค์สกรีน
เทคนิคพิมพ์ออฟเซ็ท
เทคนิคพิมพ์กระดาษ
เทคนิควูดคัท
แมํพิมพ์วัสดุปะติด

จานวน (ชิ้น)
66
12
6
4
1
3
1
1
1

ผู๎ วิ จั ย ได๎ ศึ ก ษาแนวทางและผลงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข๎ อ งในการอนุ รั ก ษ์ ผ ลงานศิ ล ปะ เพื่ อ
วิเคราะห์สาเหตุที่แท๎จริงที่ทาให๎ภาพพิมพ์เกิดมีปัญหาเชื้อรา เสนอแนะวิธีการอนุรักษ์ผลงานที่ถูกต๎อง
ตามหลักการของการอนุรักษ์ ตามมาตรฐานสากล ศึกษาปัญหาในการอนุรักษ์ผลงานภาพพิมพ์และ
ศึกษาสภาพแวดล๎อมในการจัดเก็บและการจัดแสดงผลงานภาพพิมพ์ จากนั้นศึกษาเพิ่มเติมและนาผล
การศึกษาแนวทางที่ได๎มาไปทดลองวิธีการลดรอยเปื้อนที่เกิดจากจุดสีน้าตาลขึ้น เพื่อให๎เกิดประโยชน์ทั้ง
ยังชํว ยยื ดอายุของผลงานคงสภาพออกไปให๎ ยาวนานที่สุด แกํนักสะสมผลงานศิล ปะหรือสถาบันที่
เกี่ยวข๎องกับศิลปะและคุณคําทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมตํอไป
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กรอบแนวคิดการวิจัย
การศึกษาปัญหาและเสนอแนะวิธีการจัดเก็บและจัดแสดงผลงานภาพพิมพ์ กรณีศึกษาผลงานของ
ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง ณ ศูนย์ศิลป์แสงเงา

การศึกษาที่ผ่านมา

วิธีการทดลอง

1.ศึกษาความเป็นมาของศิลปะภาพพิมพ์

1.ตรวจสภาพผลงานด๎วยตาเปลํา

2.ศึกษากระบวนการทาและวัสดุในการทาผลงาน

2.ตรวจสภาพผลงานด๎วยแวํนขยาย

ภาพพิมพ์

3.ตรวจสภาพด๎วยเลนส์ขยาย (Smart

3.ศึกษาลักษณะของราและจุดสีน้าตาลบนกระดาษ
และสภาพแวดล๎อม (อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์
แสงสวํางและระบบระบายอากาศ)

Lens)
4.การตรวจสภาพจุดสีน้าตาลบนภาพ
กระดาษพิมพ์ด๎วย UV Lamp และ

4.ศึกษาวัสดุที่ใช๎ในการเข๎ากรอบ

กล๎องจุลทรรศน์อิเลคตรอนแบบสํอง

5.ศึกษาแนวทางในการอนุรักษ์ผลงานภาพพิมพ์

กราด (SEM)

สาเหตุ

สภาพแวดล้อมในการจัดแสดงและการจัดเก็บผลงาน
ภาพพิมพ์ (อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ แสงสว่าง ระบบ
ระบายอากาศ) และวัสดุในการเข้ากรอบ

แนวทางการอนุรักษ์ผลงานภาพพิมพ์
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการศึกษาเรื่อง การศึกษาปัญหาและเสนอแนะวิธีการจัดเก็บและจัดแสดงผลงานภาพ
พิมพ์ โดยศึกษาจากกรณีตัวอยํางผลงานภาพพิมพ์ของ ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง ณ ศูนย์ศิลป์แสง
เงา เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาศึกษาสภาพแวดล๎อมในการจัดแสดงและการจัดเก็บผลงานภาพ
พิมพ์ ศึกษาปัญหาในการอนุรักษ์ผลงานภาพพิมพ์ ลักษณะของราและจุดสีน้าตาลบนกระดาษ และ
เสนอแนะวิธีการอนุรักษ์ผลงานที่ถูกต๎องในหลักการของการอนุรักษ์ จากนั้นจะศึกษาเพิ่มเติมและนา
ผลการศึกษาแนวทางที่ได๎มาไปทดลองวิธีการลดจุดสีน้าตาลที่เกิดขึ้นบนภาพพิมพ์จานวนมาก โดย
ดาเนินการรวบรวมข๎อมูลเดียวกับสภาพแวดล๎อมในการจัดเก็บและจัดแสดง นอกจากนั้น ศึกษาข๎อมูลที่
เกี่ยวข๎องจากแหลํงข๎อมูลตํางๆ ประมวลผลข๎อมูลทั้งหมดที่ได๎รับมาและประเมินข๎อมูลที่จะนามาใช๎ใน
การทดลอง โดยมีการดาเนินงานวิจัยดังนี้
1. แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา
ข๎อมูลที่ใช๎ในการศึกษาแบํงออกเป็น 3 ประเภทคือ
1.1 จากหนังสือ วารสาร ตารา เอกสารวิจัยและเอกสารประกอบการสอน
1.1.1 สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
1.1.2 ห๎องสมุดมิวเซียมสยาม
1.1.3 เอกสารวิจัยด๎านการอนุรักษ์ที่อยูํในความครอบครองของนักอนุรักษ์
1.2 จากการสัมภาษณ์ผู๎เชี่ยวชาญเฉพาะด๎าน
1.2.1 ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง ศิลปินแหํงชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ปี
พ.ศ.2552 เป็นศิลปินชั้นเยี่ยม สาขาจิตรกรรม ปี พ.ศ. 2522 ผู๎เชี่ยวชาญผลงานจิ ตรกรรมด๎านทฤษฎี
แสงและเงา เป็ น เจ๎ า ของศู น ย์ ศิ ล ปะแสงเงา และเป็ น อาจารย์ ภ าควิ ช าศิ ล ปไทย คณะจิ ต รกรร
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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1.2.2 ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง เป็นศิลปินชั้นเยี่ยม ประเภท
ภาพพิมพ์ ปี 2560 ผู๎ เชี่ย วชาญทางด๎านการทาผลงานภาพพิมพ์ และดารงตาแหนํงคณบดี คณะ
จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
1.2.3 อาจารย์ จิ ร าภรณ์ อรั ณ ยะนาค อดี ต ผู๎ เ ชี่ ย วชาญเฉพาะด๎ า น
วิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ (นักวิทยาศาสตร์ 9 ชช.) พิพิธภัณฑสถานแหํงชาติ กรมศิลปากร และ
เป็นที่ปรึกษาสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู๎แหํงชาติ และเป็นอาจารย์พิเศษสอนการอนุรักษ์ศิลปกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
1.3 ข๎อมูลกลุํมตัวอยําง
ศึกษาจากกรณีตัวอยํางผลงานภาพพิมพ์ของ ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง ณ ศูนย์
ศิลป์แสงเงา มีการตรวจสอบจานวนผลงานภาพพิมพ์รวมทั้งสิ้น 95 ชิ้น แบํงออกได๎ดังนี้
เทคนิค
เทคนิคซิลค์สกรีน
เทคนิคซิลค์สกรีนและพิมพ์นูน
เทคนิคเอทชิ่ง
เทคนิคดรายพ๎อยส์
เทคนิคพิมพ์หินและซิลค์สกรีน
เทคนิคพิมพ์ออฟเซ็ท
เทคนิคพิมพ์กระดาษ
เทคนิควูดคัท
แมํพิมพ์วัสดุปะติด

จานวน (ชิ้น)
66
12
6
4
1
3
1
1
1
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2. วิธีการเก็บข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูลด๎วยตนเอง จากการทดลองของผลงาน
ภาพพิมพ์รวมทั้งสิ้น 95 ชิ้นดังนี้
วิธีที่ 1 การตรวจสภาพผลงาน
1.1 การตรวจสภาพผลงานด๎วยตาเปลําและบันทึกข๎อมูล
นาผลงานภาพพิมพ์ชิ้นที่ 1 -95 มาตรวจสอบบันทึกสภาพของผลงานด๎วยตาเปลํา โดยการใสํถุงมือ
เพื่อป้องกันการเกิดรอยนิ้วมือ นาผลงานมาวางบนโต๏ะปูด๎วยพลาสติกกันกระแทก (Bubble pack)
เพื่อรองรับตัวผลงาน จากนั้นเริ่มการตรวจสภาพของผลงานโดยเริ่มจาก รายละเอียดของชื่อผลงาน
ชื่อศิลปิน เวลาและสถานที่ผลิต ขนาด วัสดุที่ใช๎ในการสร๎างสรรค์ผลงาน และบันทึกความเสียหาย เชํน
บริเวณที่มีจุดรํองรอยการขาด สีหลุด เป็นรู การเกิดจุดสีน้าตาลถํายภาพและบันทึกข๎อมูล พร๎อมทั้ง
บันทึกตาแหนํงของความเสียหาย โดยการรํางภาพวาดลงบนกระดาษใบรายงานการตรวจสภาพผลงาน
ให๎ครบทั้ง 95 ผลงาน ทั้งนี้ได๎มีแบบฟอร์ม ซึ่งได๎อ๎างอิงมาจากแบบฟอร์มรายงานสาหรับงานกระดาษ
ของนายอภิชัย ภิรมย์รักษ์ (อภิชัย ภิรมย์รักษ์. 2558 : 65) โดยนายอภิชัย ภิรมย์รักษ์ ได๎มีการอ๎างอิง
มาจากแบบฟอร์มการตรวจสภาพผลงานจาก Centre for Cultural Materials Conservation
(CCMC) The University of Melbourne, Australia
Condination Report – Travelling Loans – Works on Paper
Loan details:
Item details
Accession number
Artist/Origin

Acc.No.:

Title
Brief description
Dimentions mm (HxWxD) Item only
Support brief description:
Surface plane

Frame
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Tears/losses:
Surface dirt/accretions:
Other
Medium brief description
Fanding/colour change:
Cracking/loss:
Other
Auxiliary Support brief description
Describe problems:
Frame brief description
Frame condition
Rigidity:

Hanging system:

Corners:

Glass/Perspex:

Splits/cracks/loss:

Backboard:

Gilding/paintloss:

Alignment/fitting:

See attached photograph for details
General Comments/Recommendations

Examined by:

Location:

Date:
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ผู๎วิจัยได๎จัดทาแบบฟอร์มการตรวจสภาพผลงานขึ้นมาใหมํด๎วยตนเอง โดยอ๎างอิงมาจากการ
เขียนรายงานสาหรับงานกระดาษของนายอภิชัย ภิรมย์รักษ์ ซึ่งนายอภิชัย ภิรมย์รักษ์ ได๎มีการอ๎างอิง
แบบฟอร์มการตรวจสภาพผลงานมาจาก Centre for Cultural Materials Conservation (CCMC)
The University of Melbourne, Australia เพื่อใช๎ในการตรวจสภาพผลงานภาพพิมพ์จานวน
95 ชิ้น
1.2 การตรวจสภาพผลงานด๎วยแวํนขยายและบันทึกข๎อมูล
ได๎คัดเลือกผลงาน เพื่อมาทดสอบการตรวจสภาพผลงาน อาทิ รํองรอยจาก
การหยิบจับรอยนิ้วมือ ฝุา น ละออง เทปกาว รา แมลง จุดสีน้าตาลที่เกิดขึ้น ด๎วยแวํนขยาย 2 เทํา
ขนาด 65 มิลลิเมตร บันทึกและจัดเก็บข๎อมูลในรายงานการตรวจสภาพผลงานภาพพิมพ์ ตามเอกสาร
ภาคผนวก
1.3 การตรวจสอบสภาพและบันทึกภาพด๎วยเลนส์ขยาย (Smart lens)
นาผลงานไปตรวจสภาพและบันทึกภาพด๎วยเลนส์ขยาย (Smart lens) เป็น
เลนส์ขยายที่สามารถติดกับกล๎องของโทรศัพท์มือถือได๎ เปรียบเสมือนเป็นกล๎องจุลทรรศน์ขนาดพกพา
เพื่อศึกษารํองรอยของจุดสีน้าตาลหรือรํองรอยของราบนกระดาษภาพพิมพ์
1.4 การตรวจสภาพจุ ด สี น้ าตาลบนกระดาษภาพพิ มพ์ ด๎ว ยไฟฉาย ที่ใ ห๎ รั ง สี
อัลตราไวโอเลต (UV Lamp) และกล๎องจุลทรรศน์อิเลคตรอนแบบสํองกราด (SEM)
นา UV Lamp มาสํองบริเวณจุดสีน้าตาลบนกระดาษ เพื่อศึกษาการเกิด
เรืองแสงของภาพ หากพบวําภาพที่ปรากฏมีเหล็กผสมอยูํบริเวณจุดสีน้าตาลบนกระดาษจะไมํเรืองแสง
หากภาพเรืองแสงแสดงวําอาจเกิ ดจากเชื้อรา หรือสารอินทรีย์จากนั้นนาตัวอยํางกระดาษรองรับภาพ
กระจกปิดภาพ แผํนปิดหลังภาพ แผํนพลาสติกไปตรวจสอบด๎วยกล๎องจุลทรรศน์อิเลคตรอนแบบสํอง
กราด (SEM)
วิธีที่ 2 ศึกษาลักษณะของราบนกระดาษผลงานภาพพิมพ์
วิธีที่ 3 ศึกษาวัสดุในการเข๎ากรอบของผลงานภาพพิมพ์
วิธีที่ 4 ศึกษาสาเหตุของการเกิดจุดสีน้าตาลบนกระดาษและลักษณะของราด๎วยกล๎อง
จุลทรรศน์อิเลคตรอนแบบลาแสงกราด (SEM) และเครื่องแยกแยะพลังงานรังสีเอกซ์ (EDS)
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นาผลงานมาศึกษาวัสดุในการเข๎ากรอบและบันทึกใบรายงานการตรวจสภาพผลงาน
ภาพพิมพ์ โดยการนาแผํนปิดหลังภาพ (Backing board) กระดาษรองรับภาพ (Mat) แผํนพลาสติก
(PVC) และกระจกปิดภาพนาไปตรวจสอบที่มีปัญหาจากราและจุดสีน้าตาลด๎วยเลนส์ขยาย (Smart
lens)

และตรวจสอบด๎ว ยกล๎ องจุล ทรรศน์อิเลคตรอนแบบสํ องกราด (SEM) เพื่อศึกษาลั กษณะ

เฉพาะตัวของรา
นากระดาษภาพพิมพ์ที่เกิดจุดสีน้าตาลบนกระดาษเทคนิคภาพพิมพ์ จากแหลํงที่เก็บ
ผลงานเดียวกัน เป็นผลงานที่มีการพิมพ์ซิลค์สกรีนแบบทดลอง และไมํสามารถใช๎งานได๎ เนื่ องจากเป็น
การทดลองและนักอนุรักษ์สํวนใหญํจะไมํทดลองกับผลงานจริง (จิราภรณ์ อรัณยะนาค,

2559)

ดังเชํนการทบทวนวรรณกรรมของ ฮิเดโอะ อาราอิ (Hideo Arai) นักวิจัยชาวญี่ปุานได๎มีการวิเคราะห์
และศึกษาเรื่อง Relationship between fungi and brown spots found in various materials
นาตัวอยํางในงานจิตรกรรมบนกระดาษที่มีจุดสีน้าตาลขึ้น ซึ่งเป็นภาพจิตรกรรมที่ได๎มีการจาลองมา
จากภาพวาดจริ งของที่วัดเบี ยวโด ประเทศญี่ ปุาน นาชิ้นสํวนหนึ่งของกระดาษที่ขึ้นจุดสีน้าตาลบน
กระดาษมาทดลองแทน
ฮิเดโอะ อาราอิ (Hideo Arai) นักวิจัยชาวญี่ปุานได๎นากระดาษมาตัดบริเวณที่เป็นจุด
สีน้าตาลที่เกิดขึ้น ทั้งจุดสีน้าตาลที่เป็นสีเข๎มและจุดสีน้าตาลที่เป็นสีอํอน ตามลักษณะความแตกตําง
ของจุดสีน้าตาลที่เกิดขึ้นบนกระดาษ นาไปใสํในกลํอง Moist chamber box เป็นภาชนะใสที่ปิด
มิดชิดสามารถปรับให๎มีความชื้นสูงได๎ โดยมีเครื่องวัด ความชื้นวางไว๎ในกลํอง ภายในกลํองจะมีน้าใสํ
แก๎ว เพื่อเรํงการเจริญเติบโตของรา (Hideo Arai, 1993 : 321-335)
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ภาพที่ 62 ภาพราบนกระดาษงานจิตรกรรม สํองกล๎องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสํองกราด
ที่มา: Hideo Arai, Biodeterioration of Cultural Property 2 (Tokyo: Toyo Agency,
1993), 322.
วิธีที่ 5 ศึกษาแนวทางในการอนุรักษ์ผลงานภาพพิมพ์
5.1 การศึ กษาสภาพแวดล๎ อ มในการจั ดเก็ บและจัด แสดงของศู นย์ ศิล ป์ แสงเงา
สารวจตรวจสอบวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ วัดแสงสวําง ปริมาณรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) จาก
แหลํงที่เก็บผลงาน ในแตํละชํวงเวลามีการตรวจสภาพการเปลี่ยนแปลง โดยทั่วไปแบํงออกได๎เป็น 3
ฤดู ดังนี้
ฤดูฝน ตั้งแตํเดือน ตุลาคม ถึงเดือน พฤศจิกายน
ฤดูหนาว ตั้งแตํเดือน ธันวาคม ถึงเดือน มกราคม
ฤดูร๎อน ตั้งแตํเดือน มีนาคม ถึงเดือน พฤษภาคม
5.2 ศึกษาลักษณะของราและจุดสีน้าตาลบนกระดาษ
5.3 ศึกษาลักษณะของจุดสีน้าตาล
5.4 ทดลองวิธีการลดจุดสีน้าตาลบนกระดาษ
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3. การวิเคราะห์ข้อมูล
น าผลที่ ไ ด๎ จ ากการศึ ก ษา น ามาวิ เ คราะห์ เปรี ยบเที ย บของผลงานวิ จั ยที่ ผํ า นมา ใน
การศึกษาปัญหาและเสนอแนะวิธีการจัดเก็บและจัดแสดงผลงานภาพพิมพ์ กรณีศึกษาผลงานของ
ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง ณ ศูนย์ศิลป์แสงเงา เพื่อนาไปสูํผลการจาแนกความเป็นไปได๎จากสาเหตุ
ที่แท๎จริงที่ทาให๎ภาพพิมพ์มีปัญหาเชื้อราแล๎วนามาสรุปนาเสนอในรูปแบบเรียงความตํอไป
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บทที่ 4
ผลการศึกษาข้อมูล
ในการศึกษาปัญหาและเสนอแนะวิธีการจัดเก็บและจัดแสดงผลงานภาพพิมพ์ กรณีศึกษา
ผลงานของ ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง ณ ศูนย์ศิลป์แสงเงา เป็นการวิเคราะห์ข๎อมูลจากการเก็บ
รวบรวมข๎อมูลด๎วยตนเอง โดยศูนย์ศิลป์แสงเงา ตั้งอยูํบริเวณซอยจรัญสนิทวงศ์ 37 ที่ตั้งโดยรอบมี
สวนผลไม๎และต๎นไม๎หนาแนํน เป็นพื้นที่ลุํมคลองน้าธรรมชาติไหลผําน มีวัด อาคารบ๎านเรือน ซึ่งใน
ลักษณะดังกลําวจึงทาให๎ศูนย์ศิลป์แสงเงาเป็นที่เงียบสงบ มีถนนตัดผํานไมํมากเหมาะแกํการพักผํอน
และสร๎างสรรค์ผลงานศิลปะ

ภาพที่ 63 แผนที่ตั้งและสภาพแวดล๎อมโดยรอบของศูนย์ศิลป์แสงเงา
ที่มา: Google Maps, ศูนย์ศิลป์แสงเงา, เข๎าถึงเมื่อ 11 มิถุนายน 2560, เข๎าถึงได๎จาก
https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%
E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%
E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%87%
E0%B8%B2/@13.7650834,100.453828,1064m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x30e
299ebc8f0e3a5:0x8d43e65373a6c939!8m2!3d13.7640897!4d100.4577767
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1. การศึกษาสภาพแวดล้อมในการจัดเก็บและจัดแสดงผลงานภาพพิมพ์
ศู น ย์ ศิ ล ป์ แ สงเงาเป็ น บ๎ า นเรื อ นเกํ า แกํ บนเนื้ อ ที่ 200 ตารางวา เริ่ ม กํ อ สร๎ า งเมื่ อ ปี
ประมาณ 40 ปีมาแล๎ว ประกอบไปด๎วยอาคาร 2 หลังดังนี้
อาคารที่ 1 เป็นบ๎านสีขาว 2 ชั้นหลังใหญํลักษณะอาคารเป็นสถาปัตยกรรมที่ประยุกต์มา
จากแบบสถาปัตยกรรมยุโรป ซึ่งนิยมปลูกในสมัยรัชกาลที่ 7 เป็นโครงสร๎างวัสดุทาจากไม๎ทั้งหมด แบํง
ออกเป็น 3 โซน ดังนี้
โซนที่1 สํวนที่อยูํอาศัย
โซนที่2 พื้นที่แสดงนิทรรศการถาวร
โซนที่3 ห๎องสตูดิโอ เป็นห๎องแสดงผลงาน เขียนรูปและเก็บอุปกรณ์ในการเขียนรูป
เดิม แตํ เคยเป็น ห๎ องปฏิบัติการภาพพิมพ์มากํอน ไมํมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศและปิดหน๎าตําง
ตลอดเวลา บางครัง้ ใช๎พัดลมไอน้าเพื่อให๎ความเย็นตํอเจ๎าหน๎าที่
อาคารที่ 2 เป็ น อาคารสี ข าว 3 ชั้ น ที่ ส ร๎ างขึ้ น ใหมํ เ ป็ น คอนกรีต ทั้ ง หลั ง เป็ น ห๎ อ งจั ด
แสดงผลงาน มีหน๎าตํางกระจกหลายบานแตํไมํมีการเปิดหน๎าตําง ติดตั้งเครื่องปรับอากาศจานวน 2
เครื่อง ในแตํละชั้นเป็นห๎องจัดแสดงผลงาน โดยสํวนใหญํห๎องแสดงผลงานภาพพิมพ์จะอยูํเฉพาะชั้น 3
ซึง่ ไมํมีอากาศถํายเทเทําที่ควร
จานวนผลงานภาพพิมพ์ในแตํละห๎อง
อาคาร โซน

ชื่อห้อง

จานวนผลงานภาพพิมพ์ (ชิ้น)

1

2

ห๎องแสดงนิทรรศการถาวร

21

1

3

ห๎องสตูดิโอชั้น 1 + ชั้นลอย

15

1

3

ห๎องสตูดิโอชั้น 2

15

2

-

ห๎องจัดแสดงผลงานชั้น 1

ไมํมี

2

-

ห๎องจัดแสดงผลงานชั้น 2

4

2

-

ห๎องจัดแสดงผลงานชั้น 3

40
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ภาพที่ 64 ภาพบรรยากาศห๎องสตูดิโอชั้น 1
(ถํายภาพโดยผู๎วิจัย, เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560)

ภาพที่ 65 ห๎องจัดแสดงผลงานอาคารใหมํชั้น 1
(ถํายภาพโดยผู๎วิจัย, เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560)
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ภาพที่ 66 ห๎องจัดแสดงผลงานอาคารใหมํชั้น1 คัดลอกจิตรกรรมฝาผนังวัดระฆังโฆสิตาราวรมหาวิหาร
(ถํายภาพโดยผู๎วิจัย, เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560)

ภาพที่ 67 ห๎องจัดเก็บผลงานสตูดิโอ ชั้น 2
(ถํายภาพโดยผู๎วิจัย, เมือ่ วันที่ 11 ธันวาคม 2559)
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การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นภายในห๎องจัดเก็บและจัดแสดงผลงานภาพพิมพ์ วัสดุจะ
เกิดการเปลี่ยนแปลงได๎งําย เมื่ออุณหภูมิและความชื้นเปลี่ยนแปลงสลับขึ้นลงอยูํตลอดเวลา ควรมี
ระดับอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสม ควบคุมให๎คงที่ตลอด 24 ชั่วโมง คําที่นักอนุรักษ์แนะนาควร
ควบคุมความชื้นสัมพัทธ์อยูํที่ 55-65 เปอร์เซ็นต์ โดยมีอุณหภูมิอยูํที่ 22-25 องศาเซลเซียส หากไมํมี
การควบคุมความชื้น วัสดุและผลงานภาพพิมพ์จะเกิดการเปลี่ยนแปลง อาทิ มีราเจริญ แมลงกัดกิน
กลิ่นอับ เป็นต๎น
1.1 ผลการวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์
ข๎อมูลที่ได๎จากการวัดอุณหภูมิและความชื้น สัมพัทธ์ในศูนย์ศิลป์แสงเงา จานวน 5 ห๎อง
ที่จัดเก็บและจัดแสดงภาพพิมพ์ โดยใช๎เครื่อง Datalogger ยี่ห๎อ Testo รุํน 174H ที่บันทึกคําอุณหภูมิ
และความชื้นสัมพัทธ์บันทึกผลทุกครึ่งชั่วโมงตลอดเวลา ทั้งกลางวันและกลางคืน ระหวํางเดือนตุลาคม
2559 ถึงเดือนพฤษภาคม 2560 พบวําอุณหภูมิและความชื้นสูงมากอยํางคงที่ใน 3 ฤดู ดังนี้
1. ฤดูฝน ตั้งแตํเดือน ตุลาคม ถึงเดือน พฤศจิกายน
2. ฤดูหนาว ตั้งแตํเดือน ธันวาคม ถึงเดือน มกราคม
3. ฤดูร๎อน ตั้งแตํเดือน มีนาคม ถึงเดือน พฤษภาคม

กราฟที่ 1 คําอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ (ชํวงฤดูฝน) ตั้งแตํวันที่ 12-18 ตุลาคม 2559 ตั้งแตํเวลา
01.00 – 24.00 น. ห๎องจัดแสดงผลงานถาวร ไมํมีเครื่องปรับอากาศมีพัดลมไอน้าซึ่งจะเปิด
เฉพาะเวลากลางวัน
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กราฟที่ 2 คําอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ (ชํวงฤดูฝน) ตั้งแตํวันที่ 19-25 ตุลาคม 2559 ตั้งแตํเวลา
01.00 – 24.00 น. ห๎องสตูดิโอชั้น 1 ไมํมีเครื่องปรับอากาศมีพัดลมไอน้าซึ่งจะเปิดเฉพาะ
เวลากลางวัน

กราฟที่ 3 คําอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ (ชํวงฤดูฝน) ตั้งแตํวันที่ 26 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน
2559 ตั้งแตํเวลา 01.00 - 24.00 น. ห๎องสตูดิโอชั้น 2 ไมํมีเครื่องปรับอากาศ มีพัดลม
เพดานซึ่งจะเปิดเฉพาะบางวันเทํานั้น
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กราฟที่ 4 คําอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ (ชํวงฤดูฝน) ตั้งแตํวันที่ 9 – 15 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแตํ
เวลา 01.00 – 24.00 น. ห๎องจัดแสดงผลงานอาคารใหมํชั้น 2 เปิดเครื่องปรับอากาศเป็นบาง
วันเป็นระยะเวลาสั้นๆ

กราฟที่ 5 คําอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ (ชํวงฤดูฝน) ตั้งแตํวันที่ 20-26 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแตํ
เวลา 01.00 – 24.00 น. ห๎องจัดแสดงผลงานอาคารใหมํชั้น 3 มีเครื่องปรับอากาศเปิดใช๎
งานเป็นบางวันที่มีกิจกรรม
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กราฟที่ 6 คําอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ (ชํวงฤดูหนาว) ตั้งแตํวันที่ 12-18 ธันวาคม 2559 ตั้งแตํ
เวลา 01.00 – 24.00 น. ห๎องจัดแสดงผลงานถาวร ไมํมีเครื่องปรับอากาศ มีพัดลมไอน้าซึง่
จะเปิดเฉพาะเวลากลางวัน

กราฟที่ 7 คําอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ (ชํวงฤดูหนาว) ตั้งแตํวันที่ 4-10 ธันวาคม 2559 ตั้งแตํ
เวลา 01.00 – 24.00 น. ห๎องสตูดิโอชั้น 1 ไมํมีเครื่องปรับอากาศ มีพัดลมไอน้าซึ่งเปิด
เฉพาะเวลากลางวัน
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กราฟที่ 8 คําอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ (ชํวงฤดูหนาว) ตั้งแตํวันที่ 19 – 25 ธันวาคม 2559 ตั้งแตํ
เวลา 01.00 – 24.00 น. ห๎องสตูดิโอชั้น 2 ไมํมีเครื่องปรับอากาศ มีพัดลมเพดานซึ่งจะเปิด
เฉพาะบางวันเทํานั้น

กราฟที่ 9 คําอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ (ชํวงฤดูหนาว) ตั้งแตํวันที่ 6 – 12 มกราคม 2560 ตั้งแตํ
เวลา 01.00 – 24.00 น. ห๎องจัดแสดงผลงานอาคารใหมํชั้น 2 มีเครื่องปรับอากาศแตํไมํเปิดใช๎งาน
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กราฟที่ 10 คําอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ (ชํวงฤดูหนาว) ตั้งแตํวันที่ 14-20 มกราคม 2560 ตั้งแตํ
เวลา 01.00 – 24.00 น. ห๎องจัดแสดงผลงานอาคารใหมํชั้น 3 มีเครื่องปรับอากาศแตํไมํ
เปิดใช๎งาน

กราฟที่ 11 คําอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ (ชํวงฤดูร๎อน) ตั้งแตํวันที่ 20-26 มีนาคม 2560
ตั้งแตํ เวลา 01.00 – 24.00 น. ห๎องจัดแสดงผลงานถาวร โดยไมํมีเครื่องปรับอากาศ
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กราฟที่ 12 คําอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ (ชํวงฤดูร๎อน) ตั้งแตํวันที่ 5-11 เมษายน 2560 ตั้งแตํเวลา
01.00– 24.00 น. ห๎องสตูดิโอชั้น 1 ไมํมีเครื่องปรับอากาศ มีพัดลมไอน้าซึ่งจะเปิดเฉพาะ
เวลากลางวัน

กราฟที่ 13 คําอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ (ชํวงฤดูร๎อน) ตั้งแตํวันที่ 12 – 18 เมษายน 2560 ตั้งแตํ
เวลา 01.00 – 24.00 น. ห๎องจัดแสดงผลงานอาคารใหมํชั้น 2 มีเครื่องปรับอากาศแตํไมํเปิดใช๎งาน
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กราฟที่ 14 คําอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ (ชํวงฤดูร๎อน) ตั้งแตํวันที่ 19 – 25 เมษายน 2560 ตั้งแตํ
เวลา 01.00 – 24.00 น. ห๎องจัดแสดงผลงานอาคารใหมํชั้น 2 มีเครื่องปรับอากาศแตํไมํเปิดใช๎
งาน

กราฟที่ 15 คําอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ (ชํวงฤดูร๎อน) ตั้งแตํวันที่ 28 มีนาคม -3 เมษายน 2560
ตั้งแตํเวลา 01.00 – 24.00 น. ห๎องจัดแสดงผลงานอาคารใหมํชั้น 3 มีเครื่องปรับอากาศ
แตํไมํเปิดใช๎งาน
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ผลสรุปจากการบันทึกข๎อมูลการวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ พบวําห๎องจัดเก็บและ
จัดแสดงของศูนย์ศิลป์แสงเงา มีอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์คํอนข๎างสูงตลอดเวลา ในฤดูฝน (29-30
องศาเซลเซียส / 75-80 เปอร์เซ็นต์) ชํวงฤดูหนาว อุณหภูมิ ลดลงเล็กน๎อย และความชื้นสัมพัทธ์ลดลง
เล็กน๎อย (28-29 องศาเซลเซียส / 66-75 เปอร์เซ็นต์) และชํวงฤดูร๎อน อุณหภูมิสูงขึ้นและความชื้น
สัมพัทธ์ลดลง (35-38 องศาเซลเซียส / 55-75 เปอร์เซ็นต์) อยํางไรก็ตามความชื้นสัมพัทธ์สูงกวํา 65
เปอร์เซ็นต์ เกือบตลอดปี พบวําคําความชื้นสัมพัทธ์ต่ากวํา 60 เปอร์เซ็นต์ พบเพียงระยะสั้นๆ บางวัน
ในฤดูร๎อนเทํานั้น และจากการสังเกตพบวํา ห๎องที่จัดเก็บและจัดแสดงทุกห๎องมีกลิ่นอับ มีการปิด
หน๎าตํางและประตูตลอดเวลา ยกเว๎นประตูเข๎าห๎องจัดแสดงนิทรรศการถาวร ที่เปิดในวันที่มีเจ๎าหน๎าที่
ปฏิบัติงาน จึงทาให๎มีสภาพแวดล๎อมที่ไมํเหมาะสม ไมํมีการถํายเทอากาศที่ดี ทุกห๎องใช๎พัดลมไอน้า
แทนเครื่องปรับอากาศในบางห๎อง ซึ่งละอองของไอน้าที่ออกมาจากพัดลมจะชํวยให๎ความชื้นสูง วัสดุ
บางชนิดดูดซับความชื้นได๎ ซึ่งจะทาให๎ผลงานเกิดความเสียหาย อาทิ ผลงานที่เป็นกระดาษจะเป็นคลื่น
โค๎งงอ และเป็นแหลํงความชื้นของราอีกด๎วย พัดลมไอน้าทาหน๎าที่เพิ่มความชื้นในอากาศเหมาะกับการ
ใช๎งานในพื้นที่ที่ มีอากาศแห๎งหรือพื้นที่ โลํงแจ๎ง ลานกว๎าง ไมํเหมาะกับ ห๎องที่ปิดทึบและไมํมีอากาศ
ถํายเท นอกจากนี้ยังพบราสีขาวบนกระจกของหน๎าตํางและขอบวงกบหน๎าตําง และพบราบน กระจก
บนกรอบรูปและภายในกรอบรูป มีลักษณะเป็นเส๎นใยเล็กๆ คล๎ายผงสีขาวบนพื้นผิวอีกด๎วย
ห๎องจัดแสดงในอาคารใหมํ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศจานวนชั้นละ 2 เครื่อง แตํเปิดเครื่อง
เฉพาะวันที่มีกิจกรรม ซึ่งเกิดขึ้นนานๆ ครั้ง โดยไมํเปิดหน๎าตําง และไมํมีระบบระบายอากาศ
นักวิจัยได๎ทดลองเปิดเครื่องปรับอากาศ ในห๎องจัดแสดงผลงานอาคารใหมํ ชั้น 3 ที่มีการ
จัดเก็บและจัดแสดงผลงานภาพพิมพ์เป็นจานวนมาก เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2560 ใช๎เวลาในการเปิด
เครื่องตั้งแตํเวลา 12.00 – 17.00 น. พบวํา คําอุณหภูมิ โดยมีอุณหภูมิอยูํที่ 22-25 องศาเซลเซียสสํวน
ความชื้น สั มพัทธ์ล ดต่าเกิน ไป เหลื อประมาณ 35-50 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งตากวําคําความชื้นสั มพันธ์ที่
เหมาะสมสาหรับการจัดแสดงและจัดเก็บผลงานภาพพิมพ์
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กราฟที่ 16 ทดลองเปิดเครื่องปรับอากาศ ในห๎องจัดแสดงผลงานอาคารใหมํ ชั้น 3
ตั้งแตํเวลา 12.00 – 17.00น.

ภาพที่ 68 พัดลมไอน้ายี่ห๎อแอสทีนํา
(ถํายภาพโดยผู๎วิจัย, เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559)
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ภาพที่ 69 ภาพหน๎าตํางกระจก ห๎องสตูดิโอชั้นลอยไมํสามารถเปิด-ปิดได๎ พบเชื้อราบนกระจก
(ถํายภาพโดยผู๎วิจัย, เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559)

ภาพที่ 70 ภาพหน๎าตํางห๎องสตูดิโอชั้น 2 มีมุ๎งลวดและหน๎าตํางกระจกสามารถเปิด-ปิดได๎ แตํไมํมี
การเปิดใช๎งาน
(ถํายภาพโดยผู๎วิจัย, เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559)
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ภาพที่ 71 ภาพหน๎าตํางทางเชื่อมระหวํางห๎องสตูดิโอชั้น 2 และห๎องจัดแสดงผลงานอาคารใหมํ ชั้น 2
เป็นกระจกใส สามารถเปิด-ปิดได๎ มีการเปิดใช๎งานเป็นบางครั้งเทํานั้น
(ถํายภาพโดยผู๎วิจัย, เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2560)

ภาพที่ 72 ห๎องแสดงจัดแสดงผลงานอาคารใหมํชั้น 2 มีหน๎าตํางกระจก 4 บาน เป็นห๎องที่มี
เครื่องปรับอากาศ สามารถเปิด-ปิดหน๎าตํางได๎ มีการเปิดใช๎งานเป็นบางครั้งเทํานั้น
(ถํายภาพโดยผู๎วิจัย, เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2560)
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ภาพที่ 73 ราบนวงกบของหน๎าตําง ห๎องสตูดิโอ 1
(ถํายภาพโดยผู๎วิจัย, เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559)

ภาพที่ 74 ราบนกระจกหน๎าตํางบนของห๎องสตูดิโอ ชั้นลอย มีลักษณะเป็นเส๎นใยเล็กๆ คล๎ายผงสี
ขาวบนพื้นผิว ถํายด๎วยกล๎องเลนส์ขยาย (Smart lens) กาลังขยาย 40 เทํา
(ถํายภาพโดยผู๎วิจัย, เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559)
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ภาพที่ 75 ภาพบรรยากาศขณะที่ฝนตก ประตูด๎านหน๎าของห๎องสตูดิโอ ชั้น1 น้าฝนกระเด็นใสํ
กระจกด๎านนอกซึ่งไมํมีกันสาดและรางน้าฝนรองรับ แล๎วแทรกซึมเข๎าในอาคาร
(ถํายภาพโดยผู๎วิจัย, เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559)

ภาพที่ 76 ห๎องน้าสาหรับผู๎ที่มาเยี่ยมชมผลงาน อยูํบริเวณด๎านข๎างของห๎องสตูดิโอ ชั้น1
(ถํายภาพโดยผู๎วิจัย, เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559)
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ภาพที่ 77 สถานที่ในการจัดเก็บและจัดแสดงผลงานภาพพิมพ์ที่มีสระน้าและบํอปลา เป็นแหลํงให๎
ความชื้นได๎เป็นอยํางดี
(ถํายภาพโดยผู๎วิจัย, เมือ่ วันที่ 27 ธันวาคม 2559)

ภาพที่ 78 รอยหลังคารั่ว จึงทาให๎เกิดรอยคราบของน้าทะลุผํานเข๎ามาด๎านในห๎องสตูดิโอ ชั้น2
(ถํายภาพโดยผู๎วิจัย, เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2559)
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ภาพที่ 79 ภาพหน๎าตํางกระจก ห๎องสตูดิโอ ชั้น 1 สามารถเปิดปิดได๎ แตํไมํมีการเปิดใช๎งาน
(ถํายภาพโดยผู๎วิจัย, เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560)

ภาพที่ 80 ภาพหน๎าตํางกระจกด๎านนอก ที่มีหลังคาคลุมกันฝนสาด แตํไมํมีการเปิดใช๎งาน
(ถํายภาพโดยผู๎วิจัย, เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560)
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1.1 ผลการวัดคําความเข๎มของแสงและปริมาณรังสีอัลตราไวโอเลต
ในการจัดเก็บและจัดแสดงผลงานภาพพิมพ์ที่จัดปรับให๎มีแสงสวํางเหมาะสม สามารถ
ชํวยเพิ่มความงดงาม ดึงดูดสายตา เพิ่มความปลอดภัยและยังสามารถชื่นชมผลงานได๎ดี หากมีแสง
สวํางที่ไมํเหมาะสมหรือมีความสวํางมากจนเกินไป จะทาให๎ผลงานภาพพิมพ์ และวัสดุที่ใช๎ในการเข๎า
กรอบ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและทางกายภาพ อาทิ กรอบ เปราะ ขาดความยืดหยุํนไมํแข็งแรง
มีสีซีดจางหรือเข๎มขึ้น ขณะเดียวกันแสงสวํางยังปลํอยพลังงานออกมา ทาให๎วัตถุเกิดการเปลี่ยนแปลง
อยํางถาวร ไมํสามารถนากลับสูํสภาพเดิมได๎ (จิราภรณ์ อรัณยะนาค, 2558: 161) ในการวัดแสง
สวํางและปริมาณรังสีอัลตราไวโอเลต ที่ตกกระทบบนผลงานภาพพิมพ์ ได๎ใช๎อุปกรณ์ดังนี้

ภาพที่ 81 อุปกรณ์ตัวอยํางเครื่องวัดแสงสวําง Digocon รุํน LX-50 LIGHT/LUX METERS
จอแสดงผลแบบ LCD การวัด 3 ชํวง 2,000 Lux 20,000 Lux 50,000 Lux วัดได๎ทุก
สภาวะแสง ขนาดของเครื่อง 108x73x23 มิลลิเมตร
ที่มา: Ponpe Instruments, Digital Light Meter LX-1330B, เข๎าถึงเมื่อ 12 เมษายน
2560, เข๎าถึงได๎จาก http://www.ponpe.com/เครื่องวัดแสง/lx-50-light-lux-meters-เครื่องวัด
แสง-detail.html
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ภาพที่ 82 อุปกรณ์ตัวอยํางเครื่องวัดความสวําง และรังสีอัลตราไวโอเลต ยี่ห๎อ ELSEC รุํน 7650 UV
Monitor
ที่มา: Museum&Archive Services, Products, เข๎าถึงเมื่อ 12 เมษายน 2560,
เข๎าถึงได๎จาก http://www.insituconservation.com/en/products/elsec_
environmental_monitors_and_dataloggers/elsec_7650_c
การที่คําความเข๎มของแสงและปริมาณรังสีอัลตราไวโอเลตแตกตํางกันขึ้นอยูํกับตาแหนํง
ของภาพพิมพ์ที่แขวนบนผนั ง ผลงานภาพพิมพ์ที่อยูํบนผนังด๎านที่ได๎รับแสงจากแหลํ งกาเนิดแสง
(หน๎าตําง โคมไฟ) โดยตรงจะมีคําสูงมากอยํางนําวิตก สํวนผลงานภาพพิมพ์ที่แขวนบนผนังที่หันหลัง
ให๎กับแสงแดดหรือหน๎าตําง หรืออยูํหํางจากโคมไฟจะมีคําความเข๎มของแสงและรังสีอัลตราไวโอเลตต่า
ผลจากการวัดคําความเข๎มของแสงและปริมาณรังสีอัลตราไวโอเลตบนผลงานภาพพิมพ์ที่
แขวนบนผนังด๎านตํางๆ พบวํา มีการใช๎ไฟหลอด LED (Light Emitting Diode) ในการจัดเก็บและจัด
แสดงผลงานทั้งหมด ซึ่งไมํกํอให๎เกิดมลภาวะเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม ไมํเกิดสภาวะเรือนกระจก มีรังสี
อัลตราไวโอเลตต่า มีการปลดปลํอยความร๎อนออกมาน๎อยมาก และยังประหยัดคําไฟได๎มาก มีอายุใช๎
งานได๎นานถึง 50,000 ชั่วโมง ในห๎องจัดเก็บและจัดแสดงผลงานภาพพิมพ์ทั้ง 5 ห๎อง ได๎รับแสงสวําง
และรังสีอัลตราไวโอเลตสูงเกินคําที่นักอนุรักษ์แนะนาไมํให๎เกิน 50 ลักซ์และ 35 ไมโครวัตต์ตํอลูเมนมี
รายละเอียดดังนี้
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คําความเข๎มของแสง
ความเข้มของแสง (Lux)

จานวนภาพพิมพ์

1-100

49

101-200

32

201-300

4

301-2135

10

ปริมาณรังสีอัลตราไวโอเลต
ปริมาณรังสีอัลตราไวโอเลต (ไมโครวัตต์ต่อลูเมน)

จานวนภาพพิมพ์

1-50

40

51-100

18

101-200

22

201-795

15

100

แผนผังที่ 1 ผังศูนย์ศิลป์แสงเงา ชั้น 1
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แผนผังที่ 2 ผังศูนย์ศิลป์แสงเงา ชั้น 2
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แผนผังที่ 3 ผังศูนย์ศิลป์แสงเงา ชั้น 3
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ภาพที่ 83 แสงสวํางจากธรรมชาติในบางจุดสูงเกินไป
(ถํายภาพโดยผู๎วิจัย, เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559)

ภาพที่ 84 แสงสวําง ในการเก็บผลงานศิลปะที่แขวนบนรางที่เลื่อนได๎ มีคําต่ามาก เนื่องจากแสงสวําง
อยูํระหวํางทางเดินเทํานั้น
(ถํายภาพโดยผู๎วิจัย, เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559)
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ภาพที่ 85 ผลงานศิลปะได๎รับแสงสวํางจากธรรมชาติสูง บนผนังทางเดินบันไดขึ้นและลง
(ถํายภาพโดยผู๎วิจัย, เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2560)

ภาพที่ 86 แสงสวํางจากธรรมชาติ ที่สํองเข๎ามาในห๎องแสดงผลงาน
(ถํายภาพโดยผู๎วิจัย, เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2560)
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2. ศึกษาปัญหาในการอนุรักษ์ผลงานภาพพิมพ์
2.1 การตรวจสภาพผลงานด๎วยตาเปลําและบันทึกข๎อมูล
เทคนิค
เทคนิคซิลค์สกรีน
เทคนิคซิลค์สกรีนและพิมพ์นูน
เทคนิคเอทชิ่ง
เทคนิคดรายพ๎อยส์
เทคนิคพิมพ์หินและซิลค์สกรีน
เทคนิคพิมพ์ออฟเซ็ท
เทคนิคพิมพ์กระดาษ
เทคนิควูดคัท
แมํพิมพ์วัสดุปะติด

จานวน (ชิ้น)
66
12
6
4
1
3
1
1
1

ผู๎วิจัยได๎จัดทาแบบฟอร์มการตรวจสภาพผลงานขึ้นมาใหมํด๎วยตนเอง โดยอ๎างอิงมาจาก
การเขียนรายงานสาหรับงานกระดาษของนายอภิชัย ภิรมย์รักษ์ ซึ่งนายอภิชัย ภิรมย์รักษ์ อ๎างอิง
แบบฟอร์มการตรวจสภาพผลงานมาจาก Centre for Cultural Materials Conservation (CCMC)
The University of Melbourne Australia เพื่อใช๎ในการตรวจสภาพผลงานภาพพิมพ์จานวน
95 ชิ้น ซึ่งพบปัญหา จุดสีน้าตาลบนกระดาษ แผํนปิดหลังภาพมีราขึ้น พบเทปกาวติดบนแผํนปิดหลัง
ภาพ พบราขึ้นด๎านในกระจกปิดภาพ พบรอยนิ้ว มือติดอยูํบนกรอบรูป อีกทั้งยังพบฝุานละอองกระจาย
อยูํตามขอบด๎านหลังของภาพเป็นจานวนมาก ในใบสรุปใบรายงานการตรวจสภาพผลงานภาพพิมพ์ ณ
ศูนย์ศิลป์แสงเงา ตามเอกสารภาคผนวก
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จากการตรวจสภาพผลงาน ในการนาภาพพิมพ์เข๎ากรอบรูป พบวําวัสดุในการเข๎ากรอบ
สามารถแบํงออกได๎เป็น 6 สํวนดังนี้
สํวนที่ 1 กรอบรูป (Frame) ที่ทาจากวัสดุไม๎ ทาสีขาว ไมํมีลวดลาย
สํวนที่ 2 กระจกปิดภาพ (Glass) เป็นกระจกใส เพื่อป้องกันฝุานละอองสิ่งสกปรกเข๎าไปข๎างใน
สํวนที่ 3 กระดาษเข๎ากรอบรูป (Mat) ทาหน๎าที่กั้นผลงานกับกระจก ไมํให๎สัมผัสกัน และยัง
ชํวยดึงให๎ภาพมีความนําสนใจ
สํวนที่ 4 ผลงานภาพพิมพ์
สํวนที่ 5 แผํนรองรับภาพ เพื่อกั้นระหวํางผลงานและแผํนปิดหลังภาพ เป็นแผํนพลาสติก ที่
ทาจากพอลิไวนิลคลอไรด์ (Polyvinyl chloride) ปลดปลํอยสารเติมแตํง ซึ่งเป็นอันตรายตํอสุขภาพ
และยังสารถสํงผลไปถึงผลงานทาให๎เกิดความเหนียว เยิ้ม เปลี่ยนสีขึ้นได๎
สํวนที่ 6 แผํนปิดหลังภาพ (Backing board) เป็นแผํนปิดภาพด๎านหลัง ทาจากไม๎อัด แผํน
เรียบ (Hardboard) ทาจากการอัดเส๎นใยด๎วยความร๎อนและแรงอัดสูง ผิวมีการเคลือบด๎วยน้ามัน
อากาศไมํสามารถเข๎าออกได๎

ภาพที่ 87 การแสดงให๎เห็นองค์ประกอบของการเข๎ากรอบรูปผลงานภาพพิมพ์ในแตํละสํวน
(จัดทาโดยผู๎วิจัย)
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2.2 การวัดคําความเป็นกรดเป็นดํางของกระดาษเข๎ากรอบรูป (Mat)
กระดาษเข๎ากรอบรูป (Mat) ที่ใช๎กับภาพพิมพ์ของศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง ทั้งหมด
เป็นกระดาษแข็งสีขาว (Cardboard) มีขนาดหนา ทาจากเยื่อกระดาษรี ไซเคิลและมีความเป็นกรด จึง
ไมํเหมาะสมกับการนามาจัดเก็บผลงานในระยะเวลาที่นาวนานและยังสํงผลให๎ผลงานภาพพิมพ์นั้น
เกิดการเปลี่ยนแปลงและเสื่อมสภาพขึ้นได๎ ใช๎ กระดาษวัดคําความเป็นกรดเป็นดําง (pH-indicator
strips) มาตรวจสอบ ความเป็นกรดเป็นดํางของกระดาษที่ใช๎เข๎ากรอบรูป โดยนากระดาษเข๎ากรอบรูป
แชํในน้ากลั่นบนภาชนะที่แบน ทิ้งไว๎ 20 นาที เพื่อให๎กระดาษเปื่อย และองค์ประกอบในกระดาษ
ละลายออกมา จากนั้นนากระดาษวัดคําความเป็นกรดเป็นดําง พบวํามีคําความเป็นกรดเล็กน๎อยมีคํา
pH 6 เชํนเดียวกับแผํนรองรับภาพ และแผํนปิดหลังภาพ พบวํามีคําความเป็นกรดเล็กน๎อยมีคํา pH 6
เทํากัน

ภาพที่ 88 ภาพการนากระดาษเข๎ากรอบรูปมาแชํในน้ากลั่น เพื่อวัดคําความเป็นกรดเป็นดําง
(ถํายภาพโดยผู๎วิจัย, เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560)
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3. ศึกษาลักษณะของราและจุดสีน้าตาลบนผลงานภาพพิมพ์และวัสดุในการเข้ากรอบของผลงาน
ภาพพิมพ์
จากการตรวจสภาพผลงานภาพพิมพ์จานวน 95 ชิ้นพบวํา มีราบนผลงานภาพพิมพ์และ
บนวัสดุในการเข๎ากรอบจานวน 72 ผลงาน กระจกปิดภาพมีเส๎นใยสีขาวจานวน 7 ผลงาน แผํนปิดหลัง
ภาพมีราจานวน 15 ผลงาน มีเทปกาวติดอยูํที่แผํนปิดหลังภาพจานวน 20 ผลงาน และพบละอองฝุาน
กระจายบนแผํนปิดหลังภาพทุกผลงาน ตัวอยํางดังนี้

ด้านหน้า

ด้านหลัง

ภาพที่ 89 ผลงานชิ้นที่ 1 นามาทดลองมีชื่อผลงาน Thai Image (3/10) ชื่อศิลปิน ปรีชา เถาทอง
เทคนิคภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน ขนาด 39 x 46.5 เซนติเมตร
(ถํายภาพโดยผู๎วิจัย, เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559)
นักวิจัยได๎นาผลงานมาศึกษาวัสดุในการเข๎ากรอบและบันทึกใบรายงานการตรวจสภาพ
ผลงานภาพพิมพ์ ตรวจสอบด๎วยแวํนขยาย เลนส์ขยาย (Smart lens) และรังสีอัลตราไวโอเลต (UV
Lamp) เพื่อศึกษาลักษณะของเส๎นใยสีขาวที่พบบนวัสดุในการเข๎ากรอบรูปได๎ดังนี้
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ภาพที่ 90 เส๎นใยที่เกิดขึ้นบริเวณด๎านในของกระจกปิดภาพ ถํายภาพด๎วยเลนส์ขยาย (Smart lens)
กาลังขยาย 40 เทํา
(ถํายภาพโดยผู๎วิจัย, เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2560)

ภาพที่ 91 แผํนพลาสติก (Polyvinyl chloride) พบเส๎นใยสีขาวบริเวณพื้นที่ที่สัมผัสกับกระดาษเข๎ากรอบ
รูปภาพด๎วยกล๎องถํายรูปเลนส์ปกติ
(ถํายภาพโดยผู๎วิจัย, เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2560)
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ภาพที่ 92 กระดาษเข๎ากรอบรูป (Mat) ที่สํองด๎วยแวํนขยาย พบวํามีจุดสีน้าตาลกระจายอยูํทั่ว
กระดาษรองรับภาพ
(ถํายภาพโดยผู๎วิจัย, เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2560)

ภาพที่ 93 กระดาษเข๎ากรอบรูป (Mat) ที่สํองด๎วยหลอดไฟที่ให๎รังสีอัลตราไวโอเลต พบวํามีการเรืองแสง
(ถํายภาพโดยผู๎วิจัย, เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2560)
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ภาพที่ 94 กระดาษผลงานภาพพิมพ์มีรอยดํางสีเหลืองที่เกิดขึ้นจากกระดาษเข๎ากรอบรูป ที่มคี ําความ
เป็นกรด
(ถํายภาพโดยผู๎วิจัย, เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2560)

ภาพที่ 95 คราบรอยเปื้อนเป็นรอยเทปกาวที่ติดอยูํด๎านหลังของกระดาษผลงานภาพพิมพ์
(ถํายภาพโดยผู๎วิจัย, เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2560)
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ด้านหน้า

ด้านหลัง

ภาพที่ 96 ตัวอยํางผลงานชิ้นที่ 2 นามาทดลอง มีชื่อผลงาน แสงสุวรรณภูมิ 20/2 (วัดระฆังโฆษิตาราม)
ชื่อศิลปินปรีชา เถาทอง เทคนิค ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีนบนกระดาษ ขนาด 74.5 x 62
เซนติเมตร ที่ได๎มีการจัดเก็บไว๎ในห๎องสตูดิโอ ชั้น 1
(ถํายภาพโดยผู๎วิจัย, เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559)
ผลจากการตรวจสภาพด๎วยตาเปลําพบวํากระจกมีเส๎นใยกระจายอยูํด๎านในกระจกเป็น
จ านวนมาก และยั ง พบราสี ข าวกระจายอยูํ ทั่ ว ทั้ ง แผํ น ปิ ด หลั ง ภาพ ซึ่ ง เป็ น แผํ น ไม๎ อั ด แผํ น เรี ย บ
(Hardboard) อยูํเป็นจานวนมาก จากนั้นนาผลงานมาศึกษาวัสดุในการเข๎ากรอบและบันทึกใบรายงาน
การตรวจสภาพผลงานภาพพิมพ์ ตรวจสอบด๎วยแวํนขยาย เลนส์ขยาย (Smart lens) และหลอดไฟ
รังสีอัลตราไวโอเลต (UV Lamp) เพื่อศึกษาลักษณะของเส๎นใยสีขาวที่พบบนกระดาษเข๎ากรอบรูปได๎
ดังนี้
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ภาพที่ 97 เส๎นใยที่เกิดขึ้นบริเวณด๎านในของกระจกปิดภาพ สํองด๎วยเลนส์ขยาย (Smart lens)
กาลังขยาย 20 เทํา
(ถํายภาพโดยผู๎วิจัย, เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2560)

ภาพที่ 98 เส๎นใยที่เกิดขึ้นบริเวณด๎านในของกระจกปิดภาพ สํองด๎วยเลนส์ขยาย (Smart lens)
กาลังขยาย40 เทํา
(ถํายภาพโดยผู๎วิจัย, เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2560)
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ภาพที่ 99 สํองด๎วยหลอดไฟที่ให๎รังสีอัลตราไวโอเลต พบวําไมํมีการเรืองแสง ถํายภาพด๎วยเลนส์ขยาย
(Smart lens) กาลังขยาย 40 เทํา
(ถํายภาพโดยผู๎วิจัย, เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2560)

ภาพที่ 100 แผํนพลาสติก (Polyvinyl chloride) พบคราบเส๎นใยสีขาวบริเวณตามพื้นที่ที่สัมผัสกับ
กระดาษเข๎ากรอบรูป
(ถํายภาพโดยผู๎วิจัย, เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2560)
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ภาพที่ 101 จุดสีน้าตาลบนกระดาษเข๎ากรอบรูป สํองด๎วยเลนส์ขยาย (Smart lens)
กาลังขยาย 20 เทํา
(ถํายภาพโดยผู๎วิจัย, เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2560)

ภาพที่ 102 กระดาษเข๎ากรอบรูป (Mat) ที่สํองด๎วยหลอดไฟที่ให๎รังสีอัลตราไวโอเลต พบวํามีการเรือง
แสงเกิดขึ้น
(ถํายภาพโดยผู๎วิจัย, เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2560)
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ภาพที่ 103 พบเทปกาวติดอยูํด๎านหลังของกระดาษผลงานภาพพิมพ์เพื่อยึดติดกับกระดาษเข๎ากรอบรูป
(ถํายภาพโดยผู๎วิจัย, เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2560)

ภาพที่ 104 พบลักษณะราคล๎ายผงสีขาวกระจายอยูํทั่วทั้งแผํนปิดหลังภาพเป็นจานวนมาก
(ถํายภาพโดยผู๎วิจัย, เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2560)
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ภาพที่ 105 ราคล๎ายผงสีขาวขนาดเล็กมีการกระจายเป็นจุดๆ อยูํทั่วทั้งแผํนปิดหลังภาพเป็นจานวนมาก
ถํายด๎วยเลนส์ขยาย (Smart lens) กาลังขยาย 40 เทํา
(ถํายภาพโดยผู๎วิจัย, เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2560)
จากนั้นนาวัสดุ กระจก กระดาษเข๎ากรอบรูป แผํนพลาสติกและแผํนปิดหลังภาพบางสํวน
เพื่อนามาศึกษาลักษณะของเส๎นใย ที่ได๎มีการตรวจสภาพแล๎วนั้น มากระตุ๎นการเจริญของราใสํในกลํอง
เก็บความชื้น (Moist chamber box) ควบคุมความชื้นที่ 80 - 90 เปอร์เซ็นต์ ตั้งแตํวันที่ 13
กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2560 (จานวน 30 วัน) พบวํามีราสีขาวขึ้นที่กระดาษเข๎ากรอบรูป แผํน
รองรับภาพ และแผํนปิดหลังภาพ โดยตัดวัสดุให๎มีขนาด 2x2 เซนติเมตรโดยประมาณ จากนั้นนาไปทา
ให๎ แห๎ งในกลํ องดู ดความชื้น เพิ่มขึ้ น (Desiccators) เป็น เวลา 7 วั น และนาไปเคลื อบทอง 99.99
เปอร์เซ็นต์ เป็นขั้นตอนสุดท๎ายของการเตรียมตัวอยํางเพื่อ ให๎นาไฟฟ้าได๎ดี เพื่อนาไปตรวจสอบด๎วย
กล๎องจุลทรรศน์อิเลคตรอนแบบลาแสงกราด (SEM)
หลังจากนั้นนาวัสดุไปศึกษาลักษณะของราด๎วยกล๎องจุลทรรศน์อิเลคตรอนแบบลาแสง
กราด (SEM) ยี่ห๎อ JEOL รุํนJSM-6480LV ที่คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และยี่ห๎อ
JEOL รุํน JSM-6610LV ของศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เพื่อศึกษาลักษณะของรา
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กล๎องจุลทรรศน์อิเลคตรอนแบบลาแสงกราด ที่ใช๎ในการศึกษามี 2 เครื่อง คือ ยี่ห๎อ JEOL
รุํนJSM-6480LV ที่คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และยี่ห๎อ JEOL รุํน JSM-6610LV
ของศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบลักษณะเฉพาะตัวของ
ราในสกุล Aspergillus และ Eurotium เมื่อเปรียบเทียบกับรายละเอียดในเอกสารอ๎างอิงพบวําเป็น
Aspergillus halophilicus และ Eurotium holophilicum (จิราภรณ์ อรัณยะนาค, 2539: 70-74)
(Chiraporn Arunyanak, 1995: 83-102) (Samson&Lustgraaf, 1978: 13-16) และ(Chiraporn
Arunyanak, 2015: 1-11) ซึ่งมีลักษณะเป็นผงคล๎ายแป้งสีขาว เกาะอยูํบนผิวของวัสดุ เมื่อมองด๎วย
กล๎องจุลทรรศน์อิเลคตรอนแบบลาแสงกราด จะเห็น Conidial head รูปกลมขนาดเส๎นผํานศูนย์กลาง
100 – 200 ไมโครเมตร และConidia มีรูปรํางกลมรี สํวนปลายเป็นปลายตัดผิวขรุขระคล๎ายหนาม รา
ดังกลําวเป็นราที่พบทั่วไปในห๎องปรับอากาศที่เปิดใช๎งานเป็นบางเวลา และขาดการระบายอากาศ แตํ
ไมํคํอยพบการรายงานวิจัยรา เนื่องจากไมํคํอยเจริญในอาหารเลี้ยงเชื้อที่ใช๎ในห๎องปฏิบัติการวิเคราะห์
ราทั่วไป รากลุํมนี้ไมํต๎องการความชื้นมาก สารเคมีที่ปะปนในฝุานละอองและสิ่ งสกปรก เป็นแหลํ ง
อาหารที่รากลุํมนี้เอาไปใช๎ได๎ จึงเจริญได๎บนกระจก โลหะ เครื่องปั้นดินเผา และอินทรียวัตถุตํางๆ
(Chiraporn Arunyanak, 2015: 1-11)

ภาพที่ 106 ตัวอยํางของวัสดุที่นามาวางในกลํองเก็บความชื้น Moist Chamber Box เป็นระยะเวลา
3 วัน เพื่อกระตุ๎นให๎ราเจริญเพิ่มขึ้น
(ถํายภาพโดยผู๎วิจัย, เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560)
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ภาพที่ 107 กลํองดูดความชื้น (Desiccators)
(ถํายภาพโดยผู๎วิจัย, เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560)

ภาพที่ 108 ตัวอยํางกระจกปิด ที่นามาวางในกลํองเก็บความชื้น (Moist Chamber Box)
เป็นระยะเวลา 3 วัน พบวํามีเกล็ดสีขาวขึ้นขึ้นอยูํทั่วกระจก ถํายด๎วยกล๎องเลนส์ขยาย
(Smart lens) กาลังขยาย 40 เทํา
(ถํายภาพโดยผู๎วิจัย, เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560)
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ภาพที่ 109 เครื่องเคลือบทอง (Sputter coater) รุํน SPI-module control สาหรับเคลือบทอง
99.99 เปอร์เซ็นต์ ที่คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(ถํายภาพโดยผู๎วิจัย, เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560)

ภาพที่ 110 ลักษณะราที่เกิดขึ้นบนจุดสีน้าตาลของกระดาษเข๎ากรอบรูป (ผลงานชิ้นที่ 1)
กาลังขยาย 500 เทํา
(ภาพจากกล๎องจุลทรรศน์อิเลคตรอนแบบลาแสงกราด ยี่ห๎อ JEOL รุํนJSM-6480LV,
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560)
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ภาพที่ 111 ราที่เกิดขึ้นบนจุดสีน้าตาลของกระดาษเข๎ากรอบรูป (ผลงานชิ้นที่ 1) กาลังขยาย 1,500 เทํา
(ภาพจากกล๎องจุลทรรศน์อิเลคตรอนแบบลาแสงกราดยี่ห๎อ JEOL รุํนJSM-6480LV, เมื่อ
วันที่ 5 พฤษภาคม 2560)

ภาพที่ 112 ราบนแผํนพลาสติก (ผลงานชิ้นที่ 1) กาลังขยาย 5,000 เทํา
(ภาพจากกล๎องจุลทรรศน์อิเลคตรอนแบบลาแสงกราดยี่ห๎อ JEOL รุํน JSM-6610LV, เมื่อ
วันที่ 5 พฤษภาคม 2560)
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ภาพที่ 113 ไมํพบลักษณะของราบนกระจกปิดภาพ (ผลงานชิ้นที่ 1) กาลังขยาย 1,000 เทํา
(ภาพจากกล๎องจุลทรรศน์อิเลคตรอนแบบลาแสงกราดยี่ห๎อ JEOL รุํนJSM-6480LV, เมื่อ
วันที่ 5 พฤษภาคม 2560)

ภาพที่ 114 ราที่เกิดขึ้นบนจุดสีน้าตาลของกระดาษเข๎ากรอบรูป (ผลงานชิ้นที่ 2) กาลังขยาย 500 เทํา
(ภาพจากกล๎องจุลทรรศน์อิเลคตรอนแบบลาแสงกราดยี่ห๎อ JEOL รุํนJSM-6480LV, เมื่อ
วันที่ 5 พฤษภาคม 2560)
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ภาพที่ 115 ลักษณะราที่เกิดขึ้นบนจุดสีน้าตาลของกระดาษเข๎ากรอบรูป (ผลงานชิ้นที่ 2) กาลังขยาย
5,000 เทํา
(ภาพจากกล๎องจุลทรรศน์อิเลคตรอนแบบลาแสงกราดยี่ห๎อ JEOL รุํนJSM-6480LV, เมื่อ
วันที่ 5 พฤษภาคม 2560)

ภาพที่ 116 พบลักษณะของราบนแผํนพลาสติก (ผลงานชิ้นที่ 2) กาลังขยาย 5,000 เทํา
(ภาพจากกล๎องจุลทรรศน์อิเลคตรอนแบบลาแสงกราดยี่ห๎อ JEOL รุํน JSM-6610LV, เมื่อ
วันที่ 5 พฤษภาคม 2560)
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ภาพที่ 117 พบลักษณะของราที่เกิดขึ้นบนแผํนปิดหลังภาพ (ผลงานชิ้นที่ 2) กาลังขยาย 1,000 เทํา
(ภาพจากกล๎องจุลทรรศน์อิเลคตรอนแบบลาแสงกราดยี่ห๎อ JEOL รุํนJSM-6480LV, เมื่อ
วันที่ 5 พฤษภาคม 2560)

ภาพที่ 118 ผลึกเป็นฝ้าสีขาวบนกระจกปิดภาพ ที่เกิดจากสารเคมีหรือเกลือปะปนมาในบรรยากาศ
และฝุานละออง (ผลงานชิ้นที่ 2) กาลังขยาย 10,000 เทํา
(ภาพจากกล๎องจุลทรรศน์อิเลคตรอนแบบลาแสงกราดยี่ห๎อ JEOL รุํนJSM-6480LV, เมื่อ
วันที่ 5 พฤษภาคม 2560)

125
จุดสีน้าตาล (Foxing) ที่เกิดขึ้นบนกระดาษ มีลักษณะเป็นจุดสีน้าตาลแดง มักพบวัสดุที่
ทาจากกระดาษ หนังสือและงานจิตรกรรมบนกระดาษ ซึ่งสาเหตุของการเกิดจุดสีน้าตาลบนกระดาษที่
เกิดจากเหล็กจะมีลักษณะคล๎ายเป็นสนิม โดยธาตุเหล็กจะปนอยูํในกระบวนการผลิตกระดาษ หรืออาจ
มาจากฝุานละออง เมื่อมองจุดสีน้าตาลด๎วยตาเปลําจะสามารถแยกแยะพื้นที่สีขาวบนกระดาษและพื้นที่
ที่เป็นจุดสีน้าตาลออกได๎เทํานั้น หากนาไปสํองด๎วยกล๎องจุลทรรศน์แบบสํองกราด และวิเคราะห์ด๎วย
เครื่องแยกแยะพลังงานรังสีเอกซ์ (EDS) จะสามารถจาแนกธาตุบนกระดาษที่เกิดจุดสีน้าตาลออกมาได๎
ชัดเจน (Hideo Arai, 1993 : 321-335)
นั ก วิ จั ย ได๎ น าตั ว อยํ า งกระดาษเข๎ า กรอบรู ป ที่ มี จุ ด สี น้ าตาลมาตรวจสอบด๎ ว ยกล๎ อ ง
จุลทรรศน์อิเลคตรอนแบบลาแสงกราด (SEM) ยี่ห๎อ JEOL รุํน JSM-6480LV ที่คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบรากลุํมนี้เชํนเดียวกัน และเมื่อวิเคราะห์หาองค์ประกอบจุดสีน้าตาลด๎วย
เครื่อง EDS ยี่ห๎อ Oxford รุํน X-Maxn 50 UK ของเครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบวําจุดสีน้าตาลมี คาร์บอน (C) ออกซิเจน (O) อะลูมิเนียม (AI) ซิลิก๎า
(Si) แคลเซียม (Ca) และไทเทเนียม (Ti) แตํไมํพบธาตุเหล็ก ทั้งนี้นักวิจัยไมํได๎วิเคราะห์จุดสีน้าตาล
ที่อยูํบนผลงานภาพพิมพ์โดยตรง เนื่องจากไมํสามารถตัดชิ้นสํวนภาพพิมพ์ออกมาได๎
สรุปการตรวจสภาพผลงานภาพพิมพ์ ของศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง ศูนย์ศิลป์แสงเงา
พบวํามีปัญหาที่เกิดขึ้นดังนี้
ปัญหาที่พบ
ราบนจุดสีน้าตาลบนกระดาษเข๎ากรอบรูป (Mat)
(ไมํมีจุดสีน้าตาล)
กระจกที่เกิดผลึกเกลือ
แผํนปิดหลังภาพ (Hardboard) มีรา

จานวน (ชิ้น)
47
7
15

ผลการศึกษาสันนิษฐานวําราอาจมีความสัมพันธ์กับการเกิดจุดสีน้าตาลบนกระดาษเข๎า
กรอบรูปและบนกระดาษผลงานภาพพิมพ์
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ภาพที่ 119 ผลวิเคราะห์หาองค์ประกอบจุดสีน้าตาลบนกระดาษเข๎ากรอบรูป (ผลงานชิ้นที่ 1)
(จากการวิเคราะห์ด๎วยเครื่อง EDS ยี่ห๎อ Oxford รุํน X-Maxn 50 UK)
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4. การทดลองวิธีการลดรอยเปื้อนที่เกิดจากจุดสีน้าตาลบนกระดาษ
การทดลองได๎กระทาบนกระดาษส าหรับพิมพ์ภาพทดลอง ที่ไมํมีภ าพปรากฏอยูํ วิธีการ
เหลํานี้ อาจไมํเหมาะสมกับผลงานภาพพิมพ์ที่ใช๎สีตํางๆ ต๎องมีการทดสอบกํอนเสมอ เพราะฉะนั้นการ
เลือกใช๎วิธีใด ในการลดจุดสีน้าตาล พิจารณาให๎ถี่ถ๎วนกํอนลงมือปฏิบัติ ทางที่ดีควรมอบให๎นักอนุรักษ์
ดาเนินการ ในการทดลองการลดรอยเปื้อนมีการเตรียม สารพอก วัสดุและอุปกรณ์ เพื่อใช๎กับสารเคมีที่
มีคุณสมบัติฟอกจางสีได๎ดังนี้
ตารางที่ 2 รายการวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อทดลองวิธีการลดรอยเปื้อนที่เกิดจากจุดสีน้าตาลบนกระดาษ
สารพอก

วัสดุ

อุปกรณ์

1. สาลี ขนาด 3x3 เซนติเมตร

1. กระดาษที่มีจุดสีน้าตาลขึ้นบน

1. ช๎อนตักสารเคมี

2. กระดาษสา ขนาด 3x3

ผลงานภาพพิมพ์

2. แผํนไมลาร์

เซนติเมตร

2. กระดาษเช็ดทาความสะอาด

3. Beaker ขนาด 100

3. กาวเมทิลเซลลูโลส (Methyl เอนกประสงค์

มิลลิลิตร

cellulose)

4. แทํงแก๎ว

4. แผํนเจลาติน (Gelatine)

5. ปากคีบ

ขนาด 3x3 เซนติเมตร

6. กรรไกร
7. พูํกันปากแบน
เบอร์ 2
8. เลนส์ขยาย Smart lens
กาลังขยาย 40 เทํา
9. กระดาษวัดคําความเป็น
กรดดําง (pH-indicator
strips)
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4.1 การทดสอบลดจุดสีน้าตาลด๎วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (Hydrogen peroxide หรือ H2O2)
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ มีลักษณะเป็นของเหลว ไมํมีสี มีกลิ่นเล็กน๎อย มีความหนืดกวํา
น้าเล็ กน๎ อย สามารถน ามาละลายในอีเทอร์ แอลกอฮอล์ และน้าได๎ดี นิยมนาไปเป็นสารฟอกสี ใน
อาหาร สารทาความสะอาด น้ายาฆําเชื้อ อาทิ ฆําเชื้อโรคผิวหนัง ล๎างภาพสีน้ามันเกํา ทาให๎สีกลับมา
สดใสขึ้น เป็นสํวนผสมในการทาน้ายาบ๎วนปาก และยังเป็นสารฟอกผมในการเปลี่ยนสีผมได๎ ทาให๎
ลิกนินมีสีขาวขึ้น มีคําแสดงความเป็นกรดแกํอยูํที่ pH 2 ไมํควรโดนแสงแดด ควรเก็บไว๎ในที่ทึบแสง
เป็นสารไวไฟ อาจระเบิดได๎เมื่อสัมผัสกับอุณหภูมิสูง
วิธีการลดจุดสีน้าตาลบนกระดาษ ได๎ทาการทดลอง 2 วิธีดังนี้
วิธีที่ 1 นาไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์มาผสมน้ากลั่นให๎มีความเข๎มข๎น 50 เปอร์เซ็นต์ 12
เปอร์เซ็นต์ 7 เปอร์เซ็นต์ และ3 เปอร์เซ็นต์ วัดคําความเป็นกรดเป็นดํางได๎ pH 2 คือมีคําเป็นกรดแกํ
จากนั้นนาพูํกันจุํมไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่เตรียมไว๎ ทาลงบนสารพอก ได๎แกํ สาลี กระดาษสา เจ
ลาติน และกาวเมทิลเซลลูโลส และวางทับลงบนกระดาษที่มีจุดสีน้าตาล สารพอกเป็นตัวชํวยดูดซับ
ขจัด ลดและดึงสารเคมีในจุดสีน้าตาลออก ทดลองอยํางละแผํนและทิ้งไว๎สักครูํ ทาสลับไปมา 3 รอบ
จากนั้นนาน้ากลั่นมาทาลงบนสาลี นาไปวางทับลงบนกระดาษ เพื่อเป็นตั วชํวยซับสารเคมีที่ติดอยูํบน
กระดาษทีท่ ดลองทาซ้าหลายๆ ครั้ง แล๎ววัดคําความเป็นกรดเป็นดํางของกระดาษทดลองอีกครั้ง จนให๎
มีคําเป็นกลางและดูผลการเปลี่ยนแปลง
วิธีที่ 2 นาไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ผสมน้ากลั่นให๎มีความเข๎มข๎น 50 เปอร์เซ็นต์ 12
เปอร์ เซ็น ต์ 7 เปอร์ เซ็น ต์ และ3 เปอร์เซ็นต์ คํอยๆ หยดแอมโมเนีย มไฮดรอกไซด์ (Ammonium
hydroxide) จนวัดคําความเป็นกรดดํางได๎ pH 7 คือมีคําเป็นกลาง จากนั้นนาพูํกันจุํมไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์ที่เตรียมไว๎ ทาลงบนสารพอกและวางทับลงบนกระดาษที่มีจุดสีน้าตาล เพื่อให๎สารพอก เป็น
ตัวชํวยดูดซับ ขจัด ลดและดึงจุดสีน้าตาลออกบนกระดาษทดลองอยํางละแผํนและทิ้งไว๎สักครูํ ทาสลับ
ไปมา 2 รอบ จากนั้นดูผลการเปลี่ยนแปลง
สรุปการทดลอง วิธีที่ 1 การใช๎ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ที่มีคําเป็นกรดแกํ เมื่อมองด๎วย
ตาเปลําพบวํา
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ เจือจาง 3 เปอร์เซ็นต์ใช๎สาลีเป็ นสารพอก สามารถลดจุดสี
น้าตาลออกได๎
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ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ เจือจาง 12 เปอร์เซ็นต์ใช๎กระดาษสาเป็นสารพอก สามารถลด
จุดสีน้าตาลออกได๎
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 50 เปอร์เซ็นต์ใช๎เมทิลเซลลูโลส เป็นสารพอก สามารถลดจุดสี
น้าตาลออกได๎
เมื่อใช๎เจลาตินเป็นสารพอกพบวํา ไมํส ามารถใช๎ในการลดจุดสีน้าตาลออกได๎ จากการ
ทดลองพบวําเจลาตินทาให๎กระดาษฉีกขาดได๎งําย
จากการดูผ ลการเปลี่ ยนแปลงเป็นเวลา 30 วัน พบวํา กระดาษที่ใช๎ ไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์ ทดลองลดจุดสีน้าตาลนั้น กลับมามีสีเหลืองบนกระดาษเข๎มมากขึ้น
สรุ ป การทดลอง วิ ธี ที่ 2 การใช๎ ไ ฮโดรเจนเปอร์ อ อกไซด์ ที่ ท าให๎ เ ป็ น กลางด๎ ว ย
แอมโมเนียมไฮ ดรอกไซด์ เมื่อมองด๎วยตาเปลําพบวํา
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ เจือจาง 3 เปอร์เซ็นต์ ที่ทาให๎เป็นกลางด๎วยการใช๎ สาลีเป็นสาร
พอก สามารถลดจุดสีน้าตาลออกได๎
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ เจือจาง 3 เปอร์เซ็นต์ ที่ทาให๎เป็นกลางด๎วยการใช๎กระดาษสา
เป็นสารพอก สามารถลดจุดสีน้าตาลออกได๎
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ เจือจาง 12.5 เปอร์เซ็นต์ ที่ทาให๎เป็นกลางด๎วยการใช๎ เมทิล
เซลลูโลส เป็นสารพอก สามารถลดจุดสีน้าตาลออกได๎
เจลาติน ไมํสามารถใช๎ในการลดจุดสีน้าตาลออกได๎ จากการทดลองพบวําเจลาตินทาให๎
กระดาษฉีกขาดได๎งําย
จากการดูผ ลการเปลี่ ยนแปลงเป็นเวลา 30 วัน พบวํา กระดาษที่ใช๎ ไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์ ที่ทาให๎เป็นกลางด๎วยแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ การทดลองลดจุดสีน้าตาลนั้น มีสีขาวกวําวิธี
ที่ 1
สรุปได๎วํา การเติมแอมโมเนียไฮดรอกไซด์ เพื่อทาให๎ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ มีคําเป็น
กลาง pH 7 และใช๎สาลีเป็นสารพอก ชํวยดูดซับสารเคมี และลดจุดสีน้าตาลบนกระดาษออกได๎ดี กวํา
เมทิลเซลลูโลส อีกทั้งกระดาษไมํกลับมาเป็นสีเหลืองในระยะเวลาสั้นอีกด๎วย อยํางไรก็ตามควรติดตาม
ประเมินผลในระยะยาวอยํางตํอเนื่อง
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ภาพที่ 120 จุดสีน้าตาลบนกระดาษ กํอนการทดลอง ถํายภาพด๎วยเลนส์ขยาย 40 เทํา
(ถํายภาพโดยผู๎วิจัย, เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560)

ภาพที่ 121 ตัวอยํางกระดาษที่ใช๎ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ และแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ มีคําเป็น
กลาง (pH 7) เจือจาง 3 เปอร์เซ็นต์ ใช๎สาลีเป็นสารพอก ครั้งที่ 1 จุดสีน้าตาลบน
กระดาษจางลงถํายภาพด๎วยเลนส์ขยาย 40 เทํา
(ถํายภาพโดยผู๎วิจัย, เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560)
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ภาพที่ 122 ตัวอยํางกระดาษที่ใช๎ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ที่ทาให๎เป็นกลางด๎วยแอมโมเนียไฮดรอกไซด์
มีคําเป็นกลาง (pH 7) เจือจาง 3 เปอร์เซ็นต์ ใช๎สาลีเป็นสารพอก ครั้งที่ 3 สามารถลดจุดสี
น้าตาลบนกระดาษออกได๎ดี ถํายภาพด๎วยเลนส์ขยาย 40 เทํา
(ถํายภาพโดยผู๎วิจัย, เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560)
4.2 การทดสอบลดจุดสีน้าตาลด๎วยโซเดียมอีดีทีเอ (Sodium Ethylenediaminetetraacetate)
โซเดียมอีดีทีเอ มีลักษณะเป็นผงสี ขาวทึบแสง สามารถนามาละลายในน้าได๎ดี นิยม
นาไปขจัดคราบหินปูน สารป้องกันการเปลี่ยนสี ที่เกิดสีน้าตาลเนื่องจากเอนไซม์ ที่เป็นสาเหตุของการ
เปลี่ยนสี ยังชํวยรักษาสีไว๎ให๎คงที่ เชํนนาไปผสมกับอาหารกระป๋อง และยังชํวยยืดรักษาคุณคํ าของ
อาหารไว๎ด๎วย และยัง สามารถจับโลหะได๎ มีคําความเป็นกรดอํอน pH 5 เป็นวัตถุห๎ามโดนแสงแดด
อากาศและความร๎อน
วิธีการลดจุดสีน้าตาลบนกระดาษได๎ดังนี้
นาโซเดียมอีดีทีเอมาผสมน้ากลั่นให๎มีความเข๎มข๎น 50 เปอร์เซ็นต์ 25 เปอร์เซ็นต์ 12
เปอร์เซ็นต์ และ 7 เปอร์เซ็นต์ วัดคําความเป็นกรดดําง pH 5 คือมีคําความเป็นกรดอํอน จากนั้นนา
พูํกันจุํมโซเดียมอีดีทีเอที่เตรียมไว๎ ทาลงบนสารพอกและวางทับลงบนกระดาษที่มีจุดสีน้าตาล ทดลอง
อยํางละแผํ นและทิ้งไว๎สั กครูํ ทาซ้า 3 ครั้ง จากนั้นนาน้ากลั่นมาทาลงบนสาลี นาไปวางทับลงบน
กระดาษ เพื่อเป็นตัวชํวยซับสารเคมีที่ติดอยูํบนกระดาษที่ทดลอง แล๎ววัดคําความเป็นกรดเป็นดํางของ
กระดาษทดลองอีกครั้ง จนให๎มีคําเป็นกลางและดูผลการเปลี่ยนแปลง
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สรุปการทดลอง การใช๎โซเดียมอีดีทีเอ เมื่อมองด๎วยตาเปลําพบวํา
โซเดียมอีดีทีเอ เจือจาง 25 เปอร์เซ็นต์ ใช๎สาลี เป็นสารพอก สามารถลดจุดสีน้าตาลออก
ได๎
โซเดียมอีดีทีเอ เจือจาง 50 เปอร์เซ็นต์ ใช๎กระดาษสา เป็น สารพอก สามารถลดจุดสี
น้าตาลออกได๎
เจลาติน ไมํสามารถใช๎ในการลดจุดสีน้าตาลออกได๎ จากการทดลองพบวําเจลาตินทาให๎
กระดาษฉีกขาดได๎งําย
โซเดียมอีดีทีเอ ที่ใช๎รํวมกับเมทิลเซลลูโลส ไมํสามารถลดจุดสีน้าตาลออกได๎
จากการดูผลการเปลี่ยนแปลงพบวํา กระดาษที่ใช๎ โซเดียมอีดีทีเอ ทดลองลดจุดสีน้าตาล
นั้น มีสีขาวในตอนแรกเทํานั้น หลังจากนั้นมีสีเหลืองขึ้นที่กระดาษทดลอง
สรุปได๎วํา การนาโซเดียมอีดีทีเอ มาใช๎กับสารพอกสาลี ชํวยดูดซับสารเคมี และลดจุดสี
น้าตาลบนกระดาษออกได๎ดีกวํากระดาษสา แตํเมื่อมีการนาไฟฉายมาสํองที่กระดาษทดลองพบวํา จุดสี
น้าตาลยังคงอยูํ ขจัดออกไปไมํหมด และกระดาษทดลองเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเป็นสีเหลือง

ภาพที่ 123 จากการทดลองพบวําจุดสีน้าตาล ไมํได๎ติดออกมากับสาสี และกระดาษสา แตํจะติดกับ
กระดาษเช็ดทาความสะอาดเอนกประสงค์ ที่รองอยูํด๎านลํางของกระดาษทดลองแทน
(ถํายภาพโดยผู๎วิจัย, เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560)
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ภาพที่ 124 จุดสีน้าตาลบนกระดาษ กํอนการทดลอง ถํายภาพด๎วยเลนส์ขยาย 40 เทํา
(ถํายภาพโดยผู๎วิจัย, เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560)

ภาพที่ 125 จากการทดลองโซเดียมอีดีทีเอเจือจาง 50 เปอร์เซ็นต์ ใช๎สาลีเป็นสารพอก ครั้งที่ 3 มอง
ด๎วย ตาเปลําพบวําจุดสีน้าตาลจางลง หากถํายภาพด๎วยเลนส์ขยาย 40 เทํา พบวํายังคง
มีจุดสีน้าตาลอยูํ
(ถํายภาพโดยผู๎วิจัย, เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560)
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4.3 การทดสอบลดจุดสีน้าตาลด๎วยโซเดียมบอโรไฮไดรด์ (Sodium borohydride หรือ
NaBH4)
โซเดียมบอโรไฮไดรด์ เป็นสารประเภทอนินทรีย์ มีลักษณะเป็นผงสีขาวทึบแสง สารเคมี
ชนิดนี้สามารถนามาละลายในแอลกฮอล์ อีเทอร์และน้าได๎ นิยมนาไปใช๎ฟอกสีเยื่อกระดาษ ทาให๎สีจาง
ลงเมื่อเป็นรอยเปื้อน ซึ่งหลังจากการฟอกจางสี เซลลูโลสจะเสถียรมากขึ้น ยัง สามารถใช๎ในการลดกลิ่น
ของสารเคมีได๎อีกด๎วย มีคําความเป็นดํางอยูํที่ pH 9 เป็นวัตถุที่ไวไฟ ให๎หํางจากความร๎อน ไฟ และ
ความชื้น ยังเป็นอันตรายตํอการขนสํงอีกด๎วย
วิธีการลดจุดสีน้าตาลบนกระดาษดังนี้
นาโซเดียมบอโรไฮไดรด์มาผสมน้ากลั่นให๎มีความเข๎มข๎น 0.1 เปอร์เซ็นต์ ในน้ากลั่น วัด
คําความเป็นกรดเป็นดําง pH 9 คือมีคําความเป็นดํางเล็กน๎อย จากนั้นนาพูํกันจุํมโซเดียมบอโรไฮไดรด์
ทาลงบนสารพอกและวางทับลงบนกระดาษที่มีจุดสีน้าตาล ทดลองอยํางละแผํนและทิ้งไว๎ สักครูํ ทาซ้า
3 ครั้ง จากนั้นนาน้ากลั่นมาทาลงบนสาลี นาไปวางทับลงบนกระดาษ เพื่อเป็นตัวชํวยซับสารเคมีที่ติด
อยูํบนกระดาษที่ทดลอง แล๎ววัดคําความเป็นกรดเป็นดํางของกระดาษทดลองอีกครั้ง จนให๎มีคําเป็น
กลางและดูผลการเปลี่ยนแปลง
สรุปการทดลอง การใช๎โซเดียมบอโรไฮไดรด์ มีคําเป็นดํางเล็กน๎อย เมื่อมองด๎วยตาเปลํา
พบวํา
โซเดียมบอโรไฮไดรด์ ใช๎รํวมกับสาลี สามารถลดจุดสีน้าตาลออกได๎
โซเดียมบอโรไฮไดรด์ ใช๎รํวมกับกระดาษสา สามารถลดจุดสีน้าตาลออกได๎
โซเดียมบอโรไฮไดรด์ ใช๎รํวมกับเจลาติน สามารถลดจุดสีน้าตาลออกได๎
โซเดียมบอโรไฮไดรด์ ใช๎รํวมกับเมทิลเซลลูโลส ไมํสามารถลดจุดสีน้าตาลออกได๎
จากการดูผลการเปลี่ยนแปลงเป็นเวลา 30 วัน พบวํา กระดาษที่ใช๎ โซเดียมบอโรไฮไดรด์
ทดลองลดจุดสีน้าตาลนั้น มีสีขาวขึ้นและไมํกลับมาเป็นสีเหลือง
สรุปได๎วํา การนาโซเดียมบอโรไฮไดรด์ มาใช๎กับสารพอกสาลี และกระดาษสา ชํวยดูดซับ
สารเคมี และลดจุดสีน้าตาลบนกระดาษออกได๎ดี กวํา เจลาติน และเมทิลเซลลูโลส อีกทั้งกระดาษมีสี
ขาวขึ้น ไมํกลับมาเป็นสีเหลืองในระยะเวลาสั้นอีกด๎วย
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ภาพที่ 126 จุดสีน้าตาลบนกระดาษ กํอนการทดลอง ถํายด๎วยเลนส์ขยาย 40 เทํา
(ถํายภาพโดยผู๎วิจัย, เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560)

ภาพที่ 127 ตัวอยํางกระดาษที่ใช๎โซเดียมบอโรไฮไดรด์ ใช๎สาลีเป็นสารพอก ครั้งที่ 2 จุดสีน้าตาลบน
กระดาษจางลง ถํายภาพด๎วยเลนส์ขยาย 40 เทํา
(ถํายภาพโดยผู๎วิจัย, เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560)
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ภาพที่ 128 การทดลองที่ใช๎โซเดียมบอโรไฮไดรด์ ใช๎สาลีเป็นสารพอก ครั้งที่ 3 สามารถลดจุดสี
น้าตาลบนกระดาษออกได๎ดี ถํายภาพด๎วยเลนส์ขยาย 40 เทํา
(ถํายภาพโดยผู๎วิจัย, เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560)
1.4 การทดสอบลดจุดสีน้าตาลด๎วยกรดออกซาลิก (Oxalic acid หรือ H2C2O4)
กรดออกซาลิก มีลักษณะเป็นผงสีขาวทึบแสง สารเคมีชนิดนี้ สามารถนามาละลายในน้า
ได๎ดี นิยมนาไปใช๎เป็นสารชาระล๎าง อาทิ น้ายาล๎างพื้น น้ายากาจัดสนิมได๎อีกด๎วย มีคํา pH 1 คือมีคํา
ความเป็นกรดแกํ เป็นวัตถุอันตรายเมื่อหายใจ ทาให๎เกิดนิ่วในไต ไตวาย ปวดตามข๎อ อันตรายจากไฟ
และระเบิดด๎วย
วิธีการลดจุดสีน้าตาลบนกระดาษดังนี้
นากรดออกซาลิก มาผสมน้ากลั่นให๎มีความเข๎มข๎น 10 เปอร์เซ็นต์ 5 เปอร์เซ็นต์ 2.5 เปอร์เซ็นต์ และ
1.25 เปอร์เซ็นต์ วัดคํา pH 1 คือมีคําความเป็นกรดแกํ จากนั้นนาพูํกันจุํมกรดออกซาลิกที่เตรียมไว๎
ทาลงบนสารพอกและวางทับลงบนกระดาษที่มีจุดสีน้าตาล ทดลองอยํางละแผํนและทิ้งไว๎สักครูํ ทาซ้า
3 ครั้ง จากนั้นนาน้ากลั่นมาทาลงบนสาลี นาไปวางทับลงบนกระดาษ เพื่อเป็นตัวชํวยซับสารเคมีที่ติด
อยูํบนกระดาษที่ทดลอง แล๎ววัดคําความเป็นกรดเป็นดํางของกระดาษทดลองอีกครั้ง จนให๎มีคําเป็น
กลางและดูผลการเปลี่ยนแปลง
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สรุปการทดลอง การใช๎กรดออกซาลิก คําความเป็นกรดแกํ เมื่อมองด๎วยตาเปลําพบวํา
กรดออกซาลิก ใช๎รํวมกับสาลี สามารถลดจุดสีน้าตาลออกได๎
กรดออกซาลิก ใช๎รํวมกับกระดาษสา สามารถลดจุดสีน้าตาลออกได๎
กรดออกซาลิ ก ใช๎รํ ว มกั บเจลาติน ไมํส ามารถลดจุดสี น้าตาลออกได๎ เจลาติ นท าให๎
กระดาษขาดงําย
กรดออกซาลิก ใช๎รํวมกับเมทิลเซลลูโลส ไมํสามารถลดจุดสีน้าตาลออกได๎
จากการดูผลการเปลี่ยนแปลงเป็นเวลา 30 วัน พบวํา กระดาษที่ใช๎กรดออกซาลิกทดลอง
ลดจุดสีน้าตาลนั้น มีสีขาวขึ้นและไมํกลับมาเป็นสีเหลือง
สรุปได๎วํา การนากรดออกซาลิก มาใช๎กับสารพอกสาลี ชํวยดูดซับสารเคมี และลดจุดสี
น้าตาลบนกระดาษออกได๎ดีกวํา กระดาษสา ไมํทาให๎กระดาษกลับมาเป็นสีเหลืองในระยะเวลาสั้นอีก
ด๎วย แตํกรดออกซาลิกเป็นกรดแกํ อาจสํงผลกระทบตํอโครงสร๎างโมเลกุลของเซลลูโลสในระยะยาวได๎

ภาพที่ 129 ตัวอยํางกระดาษที่ใช๎ออกซาลิก ใช๎กระดาษสาเป็นสารพอก ครั้งที่ 3 จุดสีน้าตาลบน
กระดาษจางลง ถํายภาพด๎วยเลนส์ขยาย 40 เทํา
(ถํายภาพโดยผู๎วิจัย, เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560)
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ภาพที่ 130 ตัวอยํางกระดาษที่ใช๎ออกซาลิก ใช๎สาลีเป็นสารพอก ครั้งที่ 3 จุดสีน้าตาลบนกระดาษจาง
ลงกวําการใช๎กระดาษสาเป็นสารพอก ถํายภาพด๎วยเลนส์ขยาย 40 เทํา
(ถํายภาพโดยผู๎วิจัย, เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560)
4.5 การทดสอบลดจุดสีน้าตาลด๎วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (Sodium hypochloriteหรือ NaCIO)
โซเดียมไฮโปคลอไรท์ เป็นสารฟอกสี มีลักษณะเป็นของเหลว มีกลิ่นคลอรีน สามารถ
ละลายในน้าได๎เป็นสารละลายที่ใช๎บาบัดน้าเสียชนิดเหลว เป็นสํวนผสมที่อยูํในผลิตภัณฑ์ซักผ๎าขาว ใช๎
เป็นสารฟอกกระดาษและผ๎า ฆําเชื้อโรคได๎ มีคําแสดงความเป็นดํางมากอยูํที่ pH 14 ควรอยําให๎โดน
มือ ปิดจมูกเป็นอันตรายตํอการสูดดม คลื่นไส๎ อาเจียนผิวหนังและดวงตา ไมํไวไฟแตํสามารถกัดกรํอน
ได๎
วิธีการลดจุดสีน้าตาลบนกระดาษดังนี้
วิธีที่ 1 นาโซเดียมไฮโปคลอไรท์ ความเข๎มข๎น 6 เปอร์เซ็นต์ มาใสํ Beaker วัดคําความ
เป็นกรดดําง pH 14 คือมีคําความเป็นดํางมาก จากนั้นนาพูํกันจุํมโซเดียมไฮโปคลอไรท์ที่เตรียมไว๎ ทา
ลงบนสารพอกและวางทับลงบนกระดาษที่มีจุดสีน้าตาล เป็นตัวชํวยดูดซับ ขจัด ลดและดึง สารเคมีใน
จุดสีน้าตาลออก ทดลองอยํางละแผํนและทิ้งไว๎สั กครูํ ทาซ้า 1 ครั้ง จากนั้นนาน้ากลั่นมาทาลงบน
กระดาษสาลี นาไปวางทับลงบนกระดาษ เพื่อเป็นตัวชํวยซับสารเคมีที่ติดอยูํบนกระดาษที่ทดลอง แล๎ว
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วัด คําความเป็ นกรดเป็น ดํางของกระดาษทดลองอีกครั้ง ซึ่งไมํส ามารถให๎มีคําเป็นกลางได๎ เพราะ
เนื่องจากสารชนิดนี้มีดาํ งมาก รอดูผลการเปลี่ยนแปลง
วิธีที่ 2 นาโซเดียมไฮโปคลอไรท์ มาผสมน้ากลั่นให๎มีความเข๎มข๎น 3 เปอร์เซ็นต์ 1.5
เปอร์เซ็นต์ 0.75 เปอร์เซ็นต์ วัดคําความเป็นกรดดําง pH 11 คือมีคําความเป็นดําง จากนั้นนาพูํกันจุํม
โซเดียมไฮโปคลอไรท์ที่เตรียมไว๎ ทาลงบนสารพอกและวางทับลงบนกระดาษที่มีจุดสีน้าตาล ทดลอง
อยํางละแผํ นและทิ้งไว๎สั กครูํ ทาซ้า 2 ครั้ง จากนั้นนาน้ากลั่นมาทาลงบนสาลี นาไปวางทับลงบน
กระดาษ เพื่อเป็นตัวชํวยซับสารเคมีที่ติดอยูํบนกระดาษที่ทดลอง แล๎ววัดคําความเป็นกรดเป็นดํางของ
กระดาษทดลองอีกครั้ง จนให๎มีคําเป็นกลางและดูผลการเปลี่ยนแปลง
สรุปการทดลอง การใช๎โซเดียมไฮโปคลอไรท์ วิธีที่ 1 มีคําความเป็นดํางมาก pH 14 เมื่อ
มองด๎วยตาเปลําพบวํา
โซเดียมไฮโปคลอไรท์ ใช๎รํวมกับสาลี สามารถลดจุดสีน้าตาลออกได๎
โซเดียมไฮโปคลอไรท์ ใช๎รํวมกับกระดาษสา สามารถลดจุดสีน้าตาลออกได๎
โซเดียมไฮโปคลอไรท์ ใช๎รํวมกับเจลาติน ไมํสามารถลดจุดสีน้าตาลออกได๎ เจลาตินทาให๎
กระดาษขาดงําย
โซเดียมไฮโปคลอไรท์ ใช๎รํวมกับเมทิลเซลลูโลส สามารถลดจุดสีน้าตาลออกได๎
จากการดูผลการเปลี่ยนแปลงเป็นเวลา 3 วัน พบวํา กระดาษที่ใช๎ โซเดียมไฮโปคลอไรท์
ทดลองลดจุดสีน้าตาลนั้น ทาให๎เส๎นใยของกระดาษพองตัวเป็นเม็ดเล็กๆ อยูํทั่วกระดาษ
สรุปการทดลอง การใช๎โซเดียมไฮโปคลอไรท์ ที่มีความเข๎มข๎นต่า วิธีที่ 2 มีคําความเป็น
ดําง pH 11 เมื่อมองด๎วยตาเปลําพบวํา
โซเดียมไฮโปคลอไรท์ ใช๎รํวมกับสาลี สามารถลดจุดสีน้าตาลออกได๎
โซเดียมไฮโปคลอไรท์ ใช๎รํวมกับกระดาษสา สามารถลดจุดสีน้าตาลออกได๎
โซเดียมไฮโปคลอไรท์ ใช๎รํวมกับเจลาติน ไมํสามารถลดจุดสีน้าตาลออกได๎ เจลาตินทาให๎
กระดาษขาดงําย
โซเดียมไฮโปคลอไรท์ ใช๎รํวมกับเมทิลเซลลูโลส สามารถลดจุดสีน้าตาลออกได๎
จากการดูผลการเปลี่ยนแปลงเป็นเวลา 30 วัน พบวํา กระดาษที่ใช๎ โซเดียมไฮโปคลอไรท์
ทดลองลดจุดสีน้าตาลนั้น มีสีขาวขึ้นและไมํกลับมาเป็นสีเหลือง
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สรุปได๎วํา การนาโซเดียมไฮโปคลอไรท์ เจือจาง 0.75 เปอร์เซ็นต์ มีประสิทธิภาพกวําการ
นาโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 6 เปอร์เซ็นต์ มาใช๎ในการทดลอง ไมํทาให๎กระดาษมีความเปราะบาง และไมํ
ทาให๎เซลลูโลสพองตัวขึ้นได๎ การใช๎สาลี และกระดาษสา ชํวยดูดซับสารเคมี และลดจุดสีน้าตาลบน
กระดาษออกได๎ดีกวําเมทิลเซลลูโลส

ภาพที่ 131 ตัวอยํางกระดาษที่ใช๎โซเดียมไฮโปคลอไรท์ ความเข๎มข๎น 6 เปอร์เซ็นต์ มีคําความเป็นดําง
แกํ ป้ายบนสาลีและกระดาษสาเพื่อเป็นสารพอก พบเส๎นใยกระดาษพองตัวกระจายอยูํ
ทั่วกระดาษ
(ถํายภาพโดยผู๎วิจัย, เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560)
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ภาพที่ 132 จุดสีน้าตาลบนกระดาษ กํอนการทดลอง ถํายด๎วยเลนส์ขยาย 40 เทํา
(ถํายภาพโดยผู๎วิจัย, เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560)

ภาพที่ 133 ตัวอยํางกระดาษที่ใช๎โซเดียมไฮโปคลอไรท์ เจือจาง 0.75 เปอร์เซ็นต์ ใช๎สาลีเป็นสารพอก
ครั้งที่ 1 จุดสีน้าตาลบนกระดาษจาง ถํายภาพด๎วยเลนส์ขยาย 40 เทํา
(ถํายภาพโดยผู๎วิจัย, เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560)
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ภาพที่ 134 ตัวอยํางกระดาษที่ใช๎โซเดียมไฮโปคลอไรท์ เจือจาง 0.75 เปอร์เซ็นต์ ใช๎สาลีเป็นสารพอก
ครั้งที่ 2 จุดสีน้าตาลบนกระดาษจาง ถํายภาพด๎วยเลนส์ขยาย 40 เทํา
(ถํายภาพโดยผู๎วิจัย, เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560)
4.6 การทดสอบลดจุดสีน้าตาลด๎วยเอทานอล หรือ เอทิลแอลกอฮอล์ (Ethanol หรือ C2H5OH)
เอทานอล มีลักษณะเป็นของเหลว เป็นสารละลายและระเหยได๎รวดเร็ว เป็นแอลกฮอล์ที่
ได๎มาจากธรรมชาติจากพืช อ๎อย ข๎าวโพด มันสาปะหลัง ผํานกระบวนการหมัก สามารถนามาใช๎ทาเป็น
สุรา เป็นสํวนผสมทาน้ามันเบนซิน มีคําความเป็นกรดอํอน pH 6 เป็นวัตถุห๎ามรับประทานเป็นพิษตํอ
อวัยวะในรํางกาย สมอง ตับ ทางเดินอาหาร และยังเป็นสารกํอมะเร็ง ติดไฟได๎งํายอีกด๎วย
วิธีการลดจุดสีน้าตาลบนกระดาษดังนี้
น าเอทานอลมาผสมน้ ากลั่ น ให๎ มี ค วามเข๎ ม ข๎ น 40 เปอร์ เ ซ็ น ต์ 20 เปอร์ เ ซ็ น ต์ 10
เปอร์เซ็นต์ และ5 เปอร์เซ็นต์ วัดคําความเป็นกรดดําง pH 6 คือมีคําความเป็นกรดอํอน จากนั้นนาพูํกัน
จุํมเอทานอลที่เตรียมไว๎ ทาลงบนสารพอกและวางทับลงบนกระดาษที่มีจุดสีน้าตาล เป็นตัวชํวยดูดซับ
ขจัด ลดและดึงสารเคมีในจุดสีน้าตาลออก ทดลองอยํางละแผํนและทิ้งไว๎สักครูํ ทาซ้า 3 ครั้ง จากนั้นนา
น้ากลั่นมาทาลงบนสาลี นาไปวางทับลงบนกระดาษ เพื่อเป็นตัวชํวยซับสารเคมีที่ติดอยูํบนกระดาษที่
ทดลอง แล๎ววัดคําความเป็นกรดเป็นดํางของกระดาษทดลองอีกครั้ง จนให๎มีคําเป็นกลางและดูผลการ
เปลี่ยนแปลง
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สรุปการทดลอง การใช๎เอทานอล มีคําความเป็นกรดอํอน เมื่อมองด๎วยตาเปลําพบวํา
เอทานอล ใช๎รํวมกับสาลี สามารถลดจุดสีน้าตาลออกได๎
เอทานอล ใช๎รํวมกับกระดาษสา สามารถลดจุดสีน้าตาลออกได๎
เอทานอล ใช๎รํวมกับเจลาติน ไมํสามารถลดจุดสีน้าตาลออกได๎ เจลาตินทาให๎กระดาษขาด
งําย
เอทานอล ใช๎รํวมกับเมทิลเซลลูโลส ไมํสามารถลดจุดสีน้าตาลออกได๎
จากการดูผลการเปลี่ยนแปลงเป็นเวลา 30 วัน พบวํา กระดาษที่ใช๎ เอทานอล ทดลองลด
จุดสีน้าตาลนั้น สามารถลดจุดได๎จริง
สรุปได๎วํา การนาเอทานอล มาใช๎กับสาลี ชํวยดูดซับสารเคมี และลดจุดสีน้าตาลบน
กระดาษออกได๎ดกี วํา กระดาษสา ไมํทาให๎กระดาษกลับมาเป็นสีเหลืองในระยะเวลาสั้นอีกด๎วย

ภาพที่ 135 จุดสีน้าตาลบนกระดาษ กํอนการทดลอง ถํายด๎วยเลนส์ขยาย 40 เทํา
(ถํายภาพโดยผู๎วิจัย, เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2560)
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ภาพที่ 136 ตัวอยํางกระดาษที่ใช๎เอทานอล ใช๎สาลีเป็นสารพอก ครบ 3 ครั้ง เมื่อมองด๎วยตาเปลําจุด
สีน้าตาลบนกระดาษจางลง เมื่อนาไฟฉายมาสํองด๎านหลังของกระดาษทดลอง พบวํา
ยังคงมีจุดน้าตาลอยูํ
(ถํายภาพโดยผู๎วิจัย, เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2560)
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บทที่ 5
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาเรื่อง การศึกษาปัญหาและเสนอแนะวิธีการจัดเก็บและจัดแสดงผลงานภาพ
พิมพ์ กรณีศึกษาผลงานของ ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง ณ ศูนย์ศิลป์แสงเงา มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาสภาพแวดล๎อมในการจัดแสดงและจัดเก็บผลงานภาพพิมพ์ ศึกษาปัญหาในการอนุรักษ์ผลงาน
ภาพพิมพ์ ศึกษาลักษณะของราและจุดสีน้าตาล ที่ทาให๎ภาพพิมพ์มีปัญหารา พร๎อมทั้งเสนอแนะวิธีการ
อนุรักษ์ผลงานที่ถูกต๎องในหลักการของการอนุรักษ์
ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการเก็บข๎อมูลเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช๎การศึกษารวบรวม
ข๎อมูลจากศูนย์ศิลป์แสงเงา ข๎อมูลจากนักอนุรักษ์ เอกสารงานวิจัยงานอนุรักษ์ทางด๎านศิลปกรรมตํางๆ
มาวิเคราะห์และทดลองเพื่อหาสาเหตุที่ทาให๎ผลงานภาพพิมพ์มีปัญหาของรา
สภาพแวดล้อมในการจัดเก็บและจัดแสดงผลงานภาพพิมพ์
ผลจากการวิจัยแสดงให๎เห็นวําผลงานภาพพิมพ์ในศูนย์ศิลป์แสงเงา อยูํในสภาพแวดล๎อม
ที่ไมํเหมาะสม มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศในห๎องที่จัดเก็บและจัดแสดงผลงานศิลปกรรม เพียงเพื่อ
อานวยความสะดวกสบายให๎กับผู๎ที่เข๎ามาชมและเจ๎าหน๎าที่ และมักเปิดเครื่องปรับอากาศเฉพาะเวลาที่
มีผู๎ เข๎ามาชมเทํานั้ น ตามนโยบายประหยัดพลั งงาน โดยไมํคานึงถึ งผลเสี ยที่ จะเกิดขึ้น กับผลงาน
ศิ ล ปกรรม ในขณะที่ ปิ ด เครื่ อ งปรั บ อากาศ และมั ก มองข๎ า มความส าคั ญ ของการระบายอากาศ
เนื่องจากกังวลเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากการบุกรุกของมนุษย์ แมลง สัตว์เลื้อยคลาน ฝนสาด ฝุานละออง
เป็นต๎น ไมํมีชํองลมและไมํเปิดหน๎าตําง ทาให๎ผลงานศิลปกรรมอยูํในสภาพแวดล๎อมที่ไมํเหมาะสม บาง
ชํ ว งเวลาอุ ณ หภู มิ สู ง และความชื้ น สู ง เกิ น ไป หรื อ อุ ณ หภู มิ สู ง และความชื้ น สู ง ๆ ต่ าๆ สลั บ ขึ้ น ลง
ตลอดเวลา อากาศไมํไหลเวียนถํายเท มีความชื้นสะสมบนศิลปกรรมมาก หากอากาศบริเวณนั้นมี
มลพิษสูงทั้งจากภายนอกและภายในอาคารก็จะเข๎ามาสร๎างปัญหากับผลงานศิลปกรรมขึ้นได๎ ดังนั้น
ควรมีการเปิดประตู หน๎าตําง ชํองลม ชํองระบายอากาศ เพื่อให๎อากาศไหลผํานเข๎าออกได๎
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หากเป็นภาระในการเปิดปิดหน๎าตํางแนะนาให๎เปลี่ยนตํางหน๎าเป็นบานเกล็ด ติดตั้งเหล็กดัดป้องกัน
การบุ ก รุ ก ติด ตั้ ง มุ๎ ง ลวดป้ อ งกั น แมลง หน๎ า ตํ า งบานเกล็ ด ยั งสามารถเปิด ให๎ อ ากาศหมุ น เวี ย นได๎
ตลอดเวลา เพื่อระบายอากาศลดจุดอับชื้น และใช๎เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้นบันทึกอยํางตํอเนื่อง เพื่อ
จะได๎แก๎ไขปัญหาได๎อยํางถูกต๎องและทันเวลา
เพื่อให๎อากาศในห๎องสะอาดขึ้น ปราศจากฝุานละอองและเชื้อโรค ควรติ ดตั้งเครื่องฟอก
อากาศที่มีกระแสพลาสมํา (Plasma) ซึ่งเป็นสารที่มีลักษณะคล๎ายก๏าซแตกตัวเป็นไอออนเป็นขั้วบวก
และขั้วลบ อิเลคตรอนเคลื่อนที่ไปมาได๎อยํางอิสระใช๎ความร๎อนจากแสงสวําง รังสีอัลตราไวโอเลต และ
เลเซอร์แบบมองได๎ด๎วยตาเปลํา (Visible laser) ชํวยฆําราในอากาศได๎ดี
ผลงานภาพพิมพ์ที่ถูกจัดเก็บและจัดแสดง จะเกิดการเปลี่ยนแปลงได๎งําย เมื่ออุณหภูมิ
และความชื้น มี การแปรเปลี่ ย นตลอดเวลา บางชํว งเวลาความชื้น สู งมากอยํางตํอเนื่ อง จึง ควรใช๎
เครื่ องดูดความชื้น และมี เครื่ องวัดความชื้ น ที่บันทึก ผลตลอด 24 ชั่ว โมง เพื่อ ชํว ยในการควบคุ ม
ความชื้นให๎อยูํระดับที่ต๎องการและคงที่ ในกรณีของภาพพิมพ์ควรใช๎ซิลิกาเจลแบบแผํนทาหน๎าที่ดูด
ความชื้นภายในกรอบรูปภาพ ซึ่งซิลิกาเจลสามารถดูดซับความชื้นจากอากาศได๎ถึง 400 เทํา เพื่อชํวย
รักษาระดับความชื้นให๎คงที่
ควรออกแบบหรือปรับปรุงอาคาร ให๎เอื้อตํอการควบคุมความชื้น ดูทิศทางของลม เพิ่ม
การไหลเวียนถํายเทอากาศ อาทิ ใช๎วิ ธีธรรมชาติในการเปิด หน๎าตําง ปลูกต๎นไม๎ เพื่อให๎รํ มเงาของตัว
อาคาร ลดแสงจากธรรมชาติ และสามารถลดความร๎อน ความชื้นและประหยัดพลังงาน ซึ่งจะสามารถ
ชํวยยืดอายุ คงสภาพของผลงานและคงคุณคําของผลงานให๎ได๎ยาวนานที่สุด (จิราภรณ์ อรัณยะนาค,
2560)
การลดแหลํงน้าที่ให๎ความชื้น ควรตรวจสอบรอบชายคา รางน้าฝน ปรับภูมิทัศน์ที่มีน้าตก
สระน้าพุ บํอปลาออกให๎หมด การลดอัตรารอยรั่วรอยซึมตํางๆ รวมไปถึงวัสดุในการกํอสร๎างอาคาร
อาทิ ปู นซีเมนต์ ไม๎ อิฐ เพราะเมื่อโดนน้าฝนตกลงมากระทบจะเกิดความชื้นสะสมบนผนัง ซึ่งจะ
สามารถระเหยเข๎าสูํในห๎องด๎านใน หรือหากมีน้าฝนกระเด็นลงบนกระจก น้าฝนสามารถไหลแทรกผําน
เข๎ามาในวงกบของหน๎าตํางขึ้นได๎ บางครั้งอาจเกิดน้านองพื้น ห๎องน้าต๎องหํางจากห๎องจัดเก็บผลงาน
และห๎องจัดแสดงผลงาน เนื่องจากห๎องน้ามีการเปิดใช๎ตลอดเวลา และใช๎น้าเป็นหลักจึงทาให๎ความชื้น
ในห๎องสูงขึ้น ที่สาคัญไมํควรติดตั้งระบบดับเพลิงที่เป็นหัวฉีดอัตโนมัติ ในห๎องจัดแสดงบางครั้งอาจเกิด
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ความผิดพลาด หัวฉีดระบบดับเพลิงเกิดทางานโดยอัตโนมัติ ผลงานที่จัดเก็บและจัดแสดงงานจะเกิด
ความเสียหายขึ้น นอกจากนี้ควรหมั่นทาความสะอาด เพื่อชํวยลดสปอร์ของรา หากเก็บผลงานภาพ
พิมพ์ไว๎ในที่มิดชิด ในตู๎ลิ้นชักเหล็กก็ควรมีการควบคุมความชื้นภายในตู๎ด๎วย
จากการสังเกตยังพบวําศูนย์ศิลป์แสงเงา เมื่อถึงฤดูฝน จะมีน้าฝนตกลงประตูกระจกด๎าน
หน๎าที่ถูกปิดและมีละอองฝนสาดกระเซ็นเข๎ามาด๎านลํางตามชํองของอลูมิเนียม จากการสอบถามผู๎ที่
ดูแลศูนย์ศิลป์แสงเงาได๎นาผ๎าขนหนูมาอุดรูบริเวณด๎านในเพื่อไมํให๎ละอองฝนเข๎ามา ดังนั้นควรติ ดตั้ง
กันสาด รางน้าฝน เพื่อไมํไห๎น้าฝนเข๎าด๎านในได๎ และยังพบห๎องน้าที่อยูํใกล๎ห๎องสตูดิโ อ สาหรับผู๎ที่มา
เยี่ยมชมผลงานเทํานั้น และมีการปิดประตูห๎องน้าหากไมํมีการใช๎งาน และยังพบวําที่ศูนย์ศิลป์แสงเงา
ใช๎พัดลมไอน้ายี่ห๎อแอสทีนํา รุํน AC003 ขนาดใบพัด 400 มิลลิเมตร สามารถบรรจุน้าได๎ 1.5 ลิตร
ขนาดเครื่อง 450x400x1260 มิลลิเมตร จานวน 2 ตัว หลักการทางานของพัดลมไอน้าจะอาศัยการ
ระเหยของน้า เป็นไอน้าแล๎วถูกพํนออกมาเป็นละอองหมอก ไมํเหมาะกับการนามาใช๎ในห๎องจัดเก็บ
และจัดแสดงผลงาน ซึ่งทาให๎วัสดุของผลงานนั้น เกิดความชื้น และกํอให๎เกิดราเจริญขึ้นได๎ ควรใช๎ใน
สถานที่ที่โลํงแจ๎ง และมีอากาศถํายเทได๎ดีเทํานั้น
ระดับความเข๎มของแสงสวํางและรังสีอัลตราไวโอเลตที่วัดได๎มีคําสูงมากในบางจุดทาให๎
กระดาษและสี เ สื่ อ มกํ อ นเวลาอั น ควร ควรหาทางลดระดั บ ความเข๎ ม ของแสงและปริ ม าณรั ง สี
อัลตราไวโอเลตต่าลง จากการสอบถามผู๎ดูแลศูนย์ศิลป์แสงเงา ได๎ให๎ข๎อมูลวํา มีการเปิดไฟฟ้าใช๎งาน
เป็นครั้งคราว ระยะเวลาในการเปิดปิดประมาณ 1 ชั่วโมง เมื่อมีผู๎เข๎ามาชมผลงานเทํานั้น ซึ่งเป็น
ระยะเวลาสั้นๆ หากปิดไฟจะได๎รับแสงจากหน๎าตํางเพียงแหลํงเดียว ผลงานภาพพิมพ์ที่อยูํบนผนังด๎าน
ที่ได๎รับแสงจากแหลํงกาเนิดแสง (หน๎าตําง โคมไฟ) โดยตรง มีคําความเข๎มของแสงสวํางและปริมาณ
รังสีอัลตราไวโอเลตสูงมาก สํวนผลงานภาพพิมพ์ที่แขวนบนผนังที่หันหลังให๎กับแสงแดดหรือหน๎าตําง
หรืออยูํหํางจากโคมไฟมีคําความเข๎มของแสงสวํางและปริมาณรังสีอัลตราไวโอเลตต่า อยูํในระดับที่
ปลอดภัย
หากมีการจัดแสดงหรือมีผู๎เข๎าชมผลงานเป็นระยะเวลายาวนาน จะมีผลกระทบตามมา
เชํนกัน ดังนั้นควรมีการลดปริมาณของแสงที่มาตกกระทบกับผลงานภาพพิมพ์ดังนี้
1. ควรเคลื่อนย๎ายผลงานภาพพิ มพ์ชิ้นสาคัญให๎ไปอยูํในที่มืด หรือจัดเก็บในลิ้นชักที่ปิด
สนิท
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2. ควบคุมแสงให๎เหมาะสม ลดจานวนหลอดไฟลง และเปลี่ยนหลอดไฟ เป็น LED ให๎มี
กาลังสํองสวําง รังสีอัลตราไวโอเลต และอินฟราเรดต่าลง และให๎อยูํหํางจากภาพ
3. ปรับตาแหนํงไฟ ไมํให๎สํองลงบนวัตถุโดยตรง
4. เลือกใช๎วัสดุในการเข๎ากรอบ โดยเลือกกระจกชนิดพิเศษ อาทิ กระจกสะท๎อนแสง
กรองรังสีอัลตราไวโอเลต กรองรังสีอินฟราเรด กรองแสงสวําง เป็นต๎น
5. ติดตั้งผ๎ามําน มูลี่ ติดฟิล์มกรองแสงบนหน๎าตําง หรือจัดทากันสาดเหนือชํองแสงเพื่อ
ลดความเข๎มของแสงและปริมาณรังสีอัลตราไวโอเลต
6. ปลูกต๎นไม๎เพื่อชํวยลดแสงสวําง และยังสามารถชํวยลดฝุานละออง ฝนสาดได๎อีกด๎วย
7. ทาสีผนังห๎องด๎วยสีขาวที่มีไทเทเนียมไดออกไซด์ หรือสังกะสีออกไซด์เป็นผงสี ซึ่งจะ
ชํวยดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเลตเอาไว๎ แสงสะท๎อนบนผนังดังกลําว จะมีรังสีอัลตราไวโอเลตลดลง
นอกจากนี้ยังพบฝุานละอองในอากาศ มลพิษและสปอร์ราปะปนอยูํด๎วยเสมอ สารเคมีที่
เจือปนอยูํในอากาศอาจมาจาก สารเคมีที่มาจากน้ายาทาความสะอาดพื้น น้ายาเช็ดกระจก ขี้ผึ้งขัดพื้น
สีทาบ๎ าน ยาฆําแมลง สเปรย์ ป รับ อากาศเป็นต๎น ซึ่งจะทาปฏิกิริยากับภาพพิมพ์ทาให๎ เสื่อมสภาพ
ดังนั้นในการจัดแสดงผลงานในที่ที่ปลอดภัย ควรทาความสะอาดสม่าเสมอ ขจัดฝุานละอองและสาร
มลพิษในอากาศด๎วยเครื่องดูดฝุานเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุานละออง และยังสามารถทาความ
สะอาดในพื้นที่จากัดได๎อีกด๎วย ผลงานที่ถูกจัดแสดงควรใสํกรอบรูปให๎มิดชิด มีกระจกหรือแผํนอะครี
ลิคปกป้องผิวหน๎า และไมํทาความสะอาดด๎วยน้ายาเคมี สํวนผลงานที่ถูกจัดเก็บควรใสํตู๎ ลิ้นชักปิดให๎
มิดชิด คลุมด๎วยผ๎ากระดาษหรือพลาสติก หรือเก็บในกลํอง สามารถชํวยป้องกันฝุานละอองจากอากาศ
ได๎ดี
ลักษณะของราและจุดสีน้าตาลบนกระดาษ
ผลงานภาพพิมพ์มักมีปัญหาการเกิดจุดสีน้าตาลและรา เพราะทุกกระบวนการผลิตผลงาน
ภาพพิมพ์ทั้ง 4 เทคนิค มีการให๎ความชื้นและพํนสเปรย์กาวให๎วัสดุ อาทิ กระดาษ ผ๎าใบ ให๎ยึดติดหมึก
สีได๎ดี จากนั้นนาไปตากลมให๎แห๎งแล๎วรีบนาผลงานเข๎ากรอบรูปภาพเพื่อทาการจัดแสดง บางกรณีมี
ความจาเป็นเรํงดํวน ผลงานภาพพิมพ์อาจไมํแห๎งสนิ ทในขณะที่นาไปใสํกรอบรูป ในบางพื้นที่ที่จัด
แสดงมีความชื้นสูงและขาดการไหลเวียน การถํายเท จึงเกิดปัญหาจากราขึ้น จึงควรทิ้งให๎ภาพพิมพ์
แห๎งดีกํอนนาไปเข๎ากรอบรูป
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การที่ ห๎ อ งจั ด เก็ บ และจั ด แสดงผลงานภาพพิ ม พ์ ข าดการระบายอากาศเป็ น ระยะ
เวลานานๆ ทาให๎มีความชื้น สะสมจนถึง ระดับหนึ่ง ซึ่งเชื้อราที่ไมํต๎องการความชื้นสูง (Xerophilic
fungi) สามารถเจริญได๎ และอาจมีความสัมพันธ์กับการเกิดจุดสีน้าตาลบนกระดาษ แตํการศึกษาวิจัย
ครั้งนี้ยังไมํสามารถอธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงและกลไกที่แท๎จริง ในการทาให๎เกิดจุดสีน้าตาลได๎
เนื่องจากต๎องใช๎ความรู๎ขั้นสูงและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยมากมาย
คําอุณหภูมิและความชื้นในศูนย์ศิลป์แสงเงา มีคําสูงอยํางสม่าเสมอในฤดูฝนและฤดูหนาว
และขาดการระบายอากาศ ทาให๎มีความชื้นสะสมบนวัสดุที่ใช๎ในการเข๎ากรอบและภาพพิมพ์ ซึ่งสํงผล
ให๎มีราขึ้นเจริญบนวัสดุตํางๆ ภายในห๎องและภายในกรอบรูป ปัญหานี้ควรได๎รับการแก๎ไข โดยการเพิ่ม
การระบายอากาศปรับเปลี่ยนหน๎าตํางที่เป็นกระจกปิดสนิทให๎มีอากาศไหลผํานได๎ เชํน ใช๎หน๎าตําง
หรือชํองลมที่มีลักษณะเป็นบานเกล็ด ที่มีมุ๎งลวดและเหล็กดัดป้องกันการบุกรุกได๎ด๎วย บางจุดควรใช๎
พัดลมชํวยระบายอากาศและไมํควรใช๎พัดลมไอน้า ซึ่งจะทาให๎ความชื้นเพิ่มสูงขึ้น
การติ ด ตั้ ง เครื่ อ งปรั บ อากาศชํ ว ยลดความร๎ อ นและความชื้ น ได๎ ดี แตํ ค วรเปิ ด
เครื่องปรับอากาศตลอดเวลา จึงจะได๎คําอุณหภูมิความชื้น สัมพัทธ์ที่เหมาะสมตํอการจัดเก็บและจัด
แสดงภาพพิมพ์ การเปิดเครื่องปรับอากาศเป็นครั้ งคราวจะสร๎างปัญหามากขึ้น เนื่องจากห๎องที่ติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศมักถูกปิดทึบ เพื่อป้องกันความเย็นหนีออกไปจากอาคาร ชํวงที่ปิดเครื่องปรับอากาศ
โดยไมํเปิดหน๎าตํางหรือชํองลมจะทาให๎อากาศอับชื้นอยํางตํอเนื่อง เพราะความชื้นไมํสามารถระบาย
ออกไปได๎ ความอับชื้นเชํน นี้เป็นต๎นเหตุของปัญหาที่เกิดจากรากลุํมหนึ่ง เรียกวํา Xerophilic fungi
ซึ่งไมํต๎องการความชื้นสูงหรือความเปียกในการงอกและเจริญ
การตรวจสอบราบนภาพพิ ม พ์ แ ละวั ส ดุ ที่ ใ ช๎ ใ นการเข๎ า กรอบพบเชื้ อ Aspergillus
halophilicus และEurotium halophilicum ซึ่งพบมากทั่วไปในอาคารในเขตร๎อนชื้นที่ติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ แตํไมํได๎เปิดเครื่องปรับอากาศ หรืออาคารที่ไมํติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แตํขาดการ
ระบายอากาศ
นอกจากราที่มีลักษณะเป็นผงฟูๆ สีขาวแล๎ว ยังพบจุดสีน้าตาลบนภาพพิมพ์จานวนมาก
จากการตรวจสอบจุดสีน้าตาลบนกระดาษเข๎ากรอบรูป พบราดังกลําวบนจุดสีน้าตาลด๎วย แตํยังไมํได๎
ตรวจสอบบนกระดาษภาพพิมพ์ เนื่องจากต๎องตัดตัวอยํางไปตรวจสอบ จะทาให๎ภาพพิมพ์ชารุด
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ข้อเสนอแนะวิธีการอนุรักษ์ผลงานที่ถูกต้องในหลักการของการอนุรักษ์
การนาภาพพิมพ์ใสํกรอบรูป ควรทาโดยผู๎ที่มีความรู๎ด๎านการอนุรักษ์ ซึ่งจะเลือกใช๎วัสดุที่
ปราศจากกรด และสารเคมีที่เป็ นอันตรายตํอผลงานภาพพิมพ์ทั้งในระยะสั้ น และระยะยาว และ
เลือกใช๎วิธีติดภาพผลงานบนแผํนกระดาษแข็ง โดยไมํให๎สํวนใดสํวนหนึ่งของภาพสัมผัสกับกาว หรือ
เทปกาว ในบางกรณีอาจจาเป็นต๎องใช๎สารดูดความชื้นที่มีลักษณะเป็นแผํนเพื่อชํวยควบคุ มความชื้น
และใช๎กระจกที่มีคุณสมบัติชํวยกรองแสงและรังสีอัลตราไวโอเลต ตลอดจนเลือกใช๎แผํนปิดหลังภาพที่
เหมาะสมกํอนใสํกรอบ ควรรอให๎ภาพพิมพ์แห๎งดีกํอน เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดเชื้อราขึ้นภายในกรอบ
นอกจากนี้ขณะพิมพ์ภาพ ศิลปินควรใช๎น้าสะอาดในการทาให๎กระดาษชุํมชื้น เพื่ อลดปัญหาตํางๆ ที่
เกิดจากสารเคมีที่ปนเปื้อนในน้า ขณะจับต๎องภาพพิมพ์ในทุกขั้นตอนควรสวมถุงมือ
ในการติ ด ตรึ ง ภาพในกรอบไมํ ค วรใช๎ เ ทปกาวใสติ ด ลงไปบนผลงานภาพพิ ม พ์ กั บ
แผํนกระดาษแข็งหรือเรียกวํา กระดาษเข๎ากรอบรูป (Mat board) เพราะทาให๎เกิดคราบเปื้อนจากกาว
ที่ใช๎บนมุมของผลงานภาพพิมพ์ หากทิ้งไว๎เป็นระยะเวลานานๆ กาวจะเยิ้มและแทรกตัวเข๎าไปในเนื้อ
กระดาษ ทาให๎เกิดคราบเปื้อนที่ขจัดออกยาก ควรติดตรึงภาพ โดยใช๎มุมสามเหลี่ยมหรือใช๎กระดาษไร๎
กรดตัดเป็นแถบยาวประมาณ 1x2 เซนติเมตร ทากาวตรงปลายทั้งสองด๎านแล๎วตรึงภาพพิมพ์ลงบน
แผํนรองรับภาพ โดยระวังไมํให๎กาวสัมผัสกับภาพ
สาเหตุที่สาคัญที่ทาให๎ผลงานภาพพิมพ์เกิดการเสื่อมสภาพทั้งที่สามารถมองเห็นได๎ และที่
มองไมํเห็นด๎วยตาเปลํา คือเกิดจากการใช๎วัสดุและวิธีการเข๎ากรอบที่ไมํเหมาะสม ผลงานภาพพิมพ์ ที่
สัมผัสโดยตรงกับแผํนปิดหลังภาพ ซึ่งทาจากไม๎อัดแผํน เรียบ (Hardboard) มีผิวหน๎าเรียบและอีกด๎าน
เป็นผิวขรุขระ ทาจากเส๎นใยไม๎อัดด๎วยความร๎อนและแรงอัดสูง ซึ่งมีความเป็นกรดสูงมีสารปนเปื้อน
มากมาย และดูดซับความชื้นได๎ดี มีความหนา 2-6 มิลลิเมตร จึงไมํเหมาะในการนามาเข๎ากรอบรูป ใน
การจัดเก็บและจัดแสดงผลงาน แผํนปิดหลังภาพสํวนใหญํมีราสีขาวเจริญ ซึ่งผลงานภาพพิมพ์ที่สัมผัส
กับไม๎อัดแผํนเรียบมักมีจุดสีน้าตาล
วัสดุที่เหมาะสมตํอการจัดเก็บและจัดแสดงผลงาน ไมํควรเป็นวัสดุที่มีการเปลี่ยนแปลง
หรื อ ช ารุ ด เสื่ อ มสภาพภายในระยะเวลาอั น สั้ น และควรท าหน๎ า ที่ ชํ ว ยลดอั น ตรายจากความร๎ อ น
ความชื้น แสงสวําง ต๎องศึกษาคุณสมบัติองค์ประกอบทางเคมี คุณสมบัติทางกายภาพ ผลที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลง สารเติมแตํง ความสามารถในการยอมให๎ความชื้นผํานเข๎าออกได๎ อีกทั้งยังมีความ
ทนทานตํอแมลงและราได๎ด๎วย ดังนั้นควรพิจารณากํอนตัดสินใจเลือกวัสดุมาใช๎งานทุกครั้ง
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กระดาษเป็นวัสดุที่จาเป็นมากในการสร๎างสรรค์ผลงานศิลปะ การจัดเก็บและการจัดแสดง
รวมทั้งใช๎ในการหํ อหุ๎ ม ปู คั่น ทากลํ อง ซอง แฟ้ม การนากระดาษเข๎ากรอบรูปภาพเป็นต๎น ควร
เลือกใช๎กระดาษที่ไมํมีกรด ไมํมีลิกนิน ไมํมีชันสน ไมํใช๎สารเคมี มีคําความเป็นกรดหรือดํางระหวําง
7.5 - 8.5 กระดาษที่มีราคาถูก อาทิ กระดาษหนังสือพิมพ์ กระดาษหํอของ กระดาษที่มีสีน้าตาล เกิด
จากระบวนการผลิตที่มีต๎นทุนต่า จะใช๎เศษไม๎มาตัด สับหรือบดเป็นเยื่อกระดาษหรือใช๎กระดาษเกํามา
เวียนใหมํ ซึ่งไมํได๎ผํานการแยกลิกนิน กรดสารเติมแตํง ยางไม๎ น้ามันออกเป็นต๎น กระดาษราคาถู กมี
ฤทธิ์เป็นกรด มีการเปลี่ยนสีในภายหลัง มีกลิ่น จึงไมํเหมาะให๎กระดาษชนิดนี้สัมผัสกับผลงานโดยตรง
อยํางไรก็ตามกํอนการใช๎กระดาษ ควรมีการตรวจสอบความเป็นกรดเป็นดํางกํอนการใช๎งานทุกครั้ง
กระดาษที่ ห าซื้ อได๎ งํา ยและไมํ มีก รด อาทิ กระดาษทิช ชู กระดาษสา กระดาษแข็ ง วาดภ าพสี น้ า
กระดาษแก๎ว กระดาษซับ กระดาษถํายเอกสารบางยี่ห๎อเป็นต๎น กระดาษที่ผลิตด๎วยมือ อาทิ กระดาษ
ขํอย กระดาษสา กระดาษที่ ทาจากไม๎ไ ผํ เป็น กระดาษที่ ไมํเ ป็น กรด ไมํมีชั นสน ไมํมี ลิ กนิ น มีแ ตํ
เซลลูโลสเป็นสํวนใหญํ จึงนิยมใช๎ในการจัดเก็บผลงาน กระดาษที่นักวิจัยได๎นามาใช๎ ในการเข๎ากรอบ
รูปภาพครั้งนี้ คือ
1. กระดาษที่ผลิตด๎วยมือ ทาจากเส๎นใยธรรมชาติเป็นกระดาษที่ไร๎กรด ไมํมีลิกนิน
ผสมอยูํ อาทิ กระดาษสา กระดาษฟางข๎าว กระดาษไผํ และกระดาษขํอย ผลิตในประเทศไทย และ
นิยมใช๎ในการจัดเก็บผลงาน เป็นแผํนรองผลงาน ทาผลงานภาพพิมพ์ ภาพเขียน เป็นต๎น
2. กระดาษไร๎กรด เป็นกระดาษที่ทาจากเส๎นใยเซลลูโลส 100 เปอร์เซ็นต์ ไร๎กรด ไมํ
มีลิกนิน อากาศผํานเข๎าออกได๎ดี นิยมใช๎ในการเข๎ากรอบรูป ทากลํองเก็บผลงาน ทาแฟ้ม เป็นต๎น
พลาสติกมีโครงสร๎างที่มีโมเลกุลยาวตํอกัน มีหลายรูปแบบและหลายคุณภาพ มีทั้งแผํน
บาง แผํนหนา แผํนยืดหยุํน แผํนแข็ง แทํง โฟม แบบเม็ดเป็นต๎น มีคุณสมบัติที่แตกตํางกัน ขึ้นอยูํกับ
องค์ประกอบทางเคมีและกรรมวิธีการผลิต อาทิ สามารถทนความร๎อน ทนการสึกกรํอน ทนสารเคมี
เป็นฉนวนไฟฟ้ากันน้าได๎ พลาสติกบางชนิดเหมาะสมกับการจัดเก็บและจัดแสดง เนื่องจากไมํเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในการใช๎งาน ไมํสลายตัว มีความแข็งแรง มีความเหนียวและทนทานตํอสภาพแวดล๎อม
และสารเคมี พลาสติกบางชนิดมีการสลายตัวเปลี่ยนแปลงงําย กรอบเปราะขึ้น อํอนตัวลง เยิ้ม เหนียว
เป็นผงฝุาน ดังนั้นควรเลือกพลาสติกที่จะนามาใช๎งาน
พลาสติกที่ควรนามาใช๎งาน ในการจัดเก็บและจัดแสดงที่เหมาะสมที่สุด คือ พอลิเอสเทอร์
ซึ่งมีความเหนียวและความแข็งแรง ทนทาน ทนความร๎อนได๎ มีรูปแบบเป็นแผํนฟิล์ม ที่นักอนุรักษ์นิยม
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นามาใช๎งาน คือแผํนไมลาร์ (Mylar) มีทั้งแบบใสและแบบขุํน มีไฟฟ้าสถิตย์ ใช๎งานในการหํอหุ๎ม ปู
รอง ทาซอง แฟ้ม หรือใช๎ผลิตภัณฑ์พอลิสไตรีนที่นามาใช๎ในการอนุรักษ์คือ โฟมคอร์ (Foam core)
เป็นวัสดุไร๎กรดมีน้าหนักเบา แข็งแรง นิยมนามาใช๎ในการปิดหลังภาพได๎ด๎วย (จิราภรณ์ อรัณยะนาค,
2558: 85 - 138)
1. ไทเวคเทป (Tyvek tape) เป็นพลาสติกที่ทาจากเส๎นใยพอลิเอทิลีน โอลีฟินซึ่งมี
ความหนาแนํนสูง ฉีดออกมาเป็นเส๎นยาวทาเป็นแผํนเหมือนผ๎า ซึ่งมีสารยึดที่ทาจากพอลีโพรพิลีน
(Polypropylene) ผสมกั บ กาวอะครี ลิ ก (Acrylic) เพื่ อ สร๎ า งการยึ ด ติ ด แข็ ง แรง ทนทานตํ อ
สภาพแวดล๎อม ไมํมีการเปลี่ยนสี ซึ่งเหมาะกับการนามาใช๎ในการจัดเก็บและจัดแสดง อากาศผํานเข๎า
ออกได๎ (DuPont, 2007: Online)
วิธีการเข๎ากรอบรูปภาพ

ภาพที่ 137 ทามุมสามเหลี่ยมด๎วยกระดาษสาหรือไมลาร์ เพื่อนาไปสวมกระดาษผลงานทั้ง 4 มุม
แทนการติดกาวบนกระดาษของผลงานโดยตรง
(ถํายภาพโดยผู๎วิจัย, เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560)
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ภาพที่ 138 ตัวอยํางการนามุมสามเหลี่ยมมาสวมมุมของกระดาษผลงาน
(ถํายภาพโดยผู๎วิจัย, เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560)

ภาพที่ 139 ตัวอยํางการนากระดาษแข็งไร๎กรดแผํนที่ 1 ตัดเป็นชํองตรงกลางเป็นชํองสี่เหลี่ยม สํวนขอบติดเป็น
มุม 45 องศา และนากระดาษแข็งแผํนที่ 2 นามารองรับภาพ
(ถํายภาพโดยผู๎วิจัย, เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560)
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ภาพที่ 140 ตัวอยํางการนากระดาษแข็งไร๎กรดแผํนที่ 3 มาตัดให๎ได๎ขนาดกรอบรูปเพื่อเป็นแผํนรอง
หลังภาพ
(ถํายภาพโดยผู๎วิจัย, เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560)

ภาพที่ 141 การนาเทปกาวไทเวคมายึดติดขอบกรอบรูป เพื่อป้องกันฝุานละออง และแมลง
(ถํายภาพโดยผู๎วิจัย, เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560)
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ภาพที่ 142 ภาพการติดเทปกาวไทเวค
(ถํายภาพโดยผู๎วิจัย, เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560)

ภาพที่ 143 ตัวอยํางการเข๎ากรอบรูปด๎วยวัสดุหลักการอนุรักษ์
(ถํายภาพโดยผู๎วิจัย, เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560)
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ในการเคลื่อนย๎ายผลงานศิลปะต๎องเคลื่อนย๎ายอยํางระมัดระวัง ไมํทาให๎ผลงานเกิดความ
เสี ย หาย ควรมี ก ารวางแผนอยํ า งลํ ว งหน๎ า ในการเคลื่ อ นย๎ า ย ตรวจสอบสภาพผลงานกํ อ นการ
เคลื่อนย๎าย จัดเตรียมอุปกรณ์ อาทิ กระดาษแข็ง รถเข็น พลาสติกหํอหุ๎ม เตรียมพื้นที่ สวมถุงมือทุก
ครั้งหรือล๎างมือให๎สะอาดแล๎วเช็ดให๎แห๎งกํอนการสัมผัสกับผลงาน
ข๎อเสนอแนะเพิ่มเติม หากมีโอกาสและงบประมาณ ควรจัดให๎มีการบรรยายหรือประชุม
เชิงปฏิบัติการ ในหลักสูตรตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการอนุรักษ์ศิลปกรรม เพื่อเผยแพรํความรู๎ให๎แกํศิลปิน
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ใบรายงานการตรวจสภาพผลงานภาพพิมพ์ ณ ศูนย์ศิลป์แสงเงา

ลาดับ

1

2

3

ชื่อผลงาน

THAI IMAGE 5/2000 (ผลงานพิมพ์ชิ้นนี้เป็น
ชิ้นที่ 2 ในจานวนที่พิมพ์ทั้งหมด 10 ชิ้น)

THAI IMAGE 3/2000 (ผลงานพิมพ์ชิ้นนี้เป็น
ชิ้นที่ 8 ในจานวนที่พิมพ์ทั้งหมด 10 ชิ้น)

THAI IMAGE 2/2000 (ผลงานพิมพ์ชิ้นนี้เป็น
ชิ้นที่ 10 ในจานวนที่พิมพ์ทั้งหมด 10 ชิ้น)

ชื่อศิลปิน

สภาพผลงาน

ประเภทของผลงาน

1. กระดาษ mat สีขาวมีรอยเปือ้ นสีดา ที่เกิดจากรอยนิ้วมือ
ของการเข้ากรอบรูป อยู่บริเวณด้านล่างขวามือ 2. ขอบไม้
ด้านหลังของภาพพบฝุ่นติดอยู่เป็นจานวนมาก
ปรีชา เถาทอง

กระดาษ :

ลายเซ็น : มี อยู่บริเวณด้านขวาของภาพ
1. กระดาษ mat สีขาวมีจุดสีน้าตาลขึ้นบางๆ บริเวณขอบ
ด้านล่างขวามือและด้านบนซ้ายมือ 2. ขอบกระดาษของภาพ
ผลงานด้างล่างตรงกลางมีจุดสีน้าตาล

THAI IMAGE 1/2000 (ผลงานพิมพ์ชิ้นนี้เป็น
ชิ้นที่ 9 ในจานวนที่พิมพ์ทั้งหมด 10 ชิ้น)

UV (ไม
โครวัตต์

ห้องแสดงนิทรรศการถาวร

56

530

กระดาษ :

ห้องแสดงนิทรรศการถาวร

126

270

ห้องแสดงนิทรรศการถาวร

81.7

490

ห้องแสดงนิทรรศการถาวร

53.8

536

กรอบรูปภาพ : เป็นไม้
สีครีม

39x46.5

สี: น้าตาล เทา ดา
ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน
แผ่นปิดหลังภาพ : เป็นแผ่นไม้ฮาร์ดบอร์ด

ลายเซ็น : มี อยู่บริเวณด้านขวาของภาพ
1. กระดาษ mat สีขาวมีจุดสีน้าตาลขึ้นบางๆ บริเวณขอบ
ด้านบน 2. ขอบกระดาษของภาพผลงานด้านขวามีจุดสี
น้าตาล 3. ขอบไม้ดา้ นหลังของภาพพบฝุ่นติดอยู่เป็นจานวน
มาก

แสง (ลักซ์)

39x46.5
ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน

ปรีชา เถาทอง

การตรวจสอบ
สถานที่

-

แผ่นปิดหลังภาพ : เป็นแผ่นไม้ฮาร์ดบอร์ด

ปรีชา เถาทอง

ขนาดกรอบรูป ขนาด
กว้างxยาว (เซนติเมตร)

สี: น้าตาล เทา ดา

กระดาษ :

กรอบรูปภาพ : เป็นไม้
สีครีม

39x46.5

สี: น้าตาล เทา ดา
ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน
แผ่นปิดหลังภาพ : เป็นแผ่นไม้ฮาร์ดบอร์ด

ลายเซ็น : มี อยู่บริเวณด้านขวาของภาพ
1. กระดาษ mat สีขาวมีจุดสีน้าตาลขึ้นบางๆ บริเวณขอบ
ด้านบน
4

วัสดุประกอบของภาพ

กระดาษ :

กรอบรูปภาพ : เป็นไม้
สีครีม

39x46.5

สี: น้าตาล เทา ดา
ปรีชา เถาทอง

ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน
แผ่นปิดหลังภาพ : เป็นแผ่นไม้ฮาร์ดบอร์ด
ลายเซ็น : มี อยู่บริเวณด้านขวาของภาพ

กรอบรูปภาพ : เป็นไม้
สีครีม

รูปภาพ

หมายเหตุ

167

ลาดับ

ชื่อผลงาน

ชื่อศิลปิน

สภาพผลงาน

ประเภทของผลงาน

1. กระดาษ mat มีจุดสีน้าตาลขึ้นเป็นจานวนมาก

วัสดุประกอบของภาพ
กระดาษ :

ขนาดกรอบรูป ขนาด
กว้างxยาว (เซนติเมตร)

การตรวจสอบ
สถานที่
แสง (ลักซ์)

UV (ไม
โครวัตต์

ห้องแสดงนิทรรศการถาวร

67.2

536

ห้องแสดงนิทรรศการถาวร
บริเวณหน้าห้องน้า

77.8

795

รูปภาพ

หมายเหตุ

39x46.5

5

THAI IMAGE4/2000 (ผลงานพิมพ์ชิ้นนี้เป็น
ชิ้นที่ 3 ในจานวนที่พิมพ์ทั้งหมด 10 ชิ้น)

สี: น้าตาล เทา ดา
ปรีชา เถาทอง

ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน
แผ่นปิดหลังภาพ : เป็นแผ่นไม้ฮาร์ดบอร์ด
ลายเซ็น : มี อยู่บริเวณด้านขวาของภาพ
1. กระจกด้านในมีราสีขาวกระจายอยู่ทั่วแผ่น 2. แผ่นปิดหลัง
ภาพพบเทปกาวติดอยู่ 8 จุด มีฝุ่นละอองติดอยู่ขอบด้านหลัง
ของภาพเป็นจานวนมาก

6

Bangkok

ปรีชา เถาทอง

กระดาษ :

67x87

สี: แดง ทอง น้าเงิน เทา ดา
ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน
แผ่นปิดหลังภาพ : เป็นแผ่นไม้ฮาร์ดบอร์ด

ลายเซ็น : มี อยู่บริเวณด้านขวาของภาพ
1. กระดาษ mat มีจุดสีน้าตาลขึ้นอยู่ทั่วกระดาษ
2. กระดาษของผลงานภาพพิมพ์ ตามขอบมีสีเหลืองเข้ม 3.
พบเทปกาวติดอยู่ 12 จุด อยู่แผ่นปิดหลังภาพ
7

8

9

Light Shadow (AP) ปี 2516

Time No.1 (ผลงานพิพม์ชิ้นนี้เป็นชิ้นที่ 1 ใน
จานวนที่พิมพ์ทั้งหมด 20 ชิ้น) ปี 1987

แสงบนสถาปัตยกรรมรัตนโกสินทร์ 4/2532
(ผลงานพิมพ์ชิ้นนี้เป็นชิ้นที่ 10 ในจานวนที่
พิมพ์ทั้งหมด 10 ชิ้น)

ปรีชา เถาทอง

ลายเซ็น : มี อยู่บริเวณด้านขวาของภาพ
1. ภาพผลงานพบจุดสีน้าตาล 1 จุด 2.แผ่นปิดหลังภาพพบ
เทปกาวติดอยู่ 11 จุด 3. เทปกาวปิดแผ่นรองหลังด้านล่าง
ของกรอบรูปขาด เกิดร่องโหว่ขนาด 10 เซนติเมตร
ปรีชา เถาทอง

ปรีชา เถาทอง

กรอบรูปภาพ : เป็นไม้
สีครีม

ลายเซ็น : มี อยู่บริเวณด้านขวาของภาพ
1. กระดาษ mat มีจุดสีน้าตาลเกิดขึ้นบริเวณด้านล่างของภาพ
2. การประกบกระดาษระหว่างกระดาษ mat และภาพ
ผลงาน มีการประกบที่ไม่เสมอกัน บริเวณด้านขวาของภาพ 3.
พบเทปกาวติดอยู่ดา้ นในกระจก อยู่บริเวณขอบด้านบนขวามือ
4. พบเทปกาวติดอยู่ทั่วแผ่นหลังรองภาพเป็นจานวนมาก
และมีชื่อผลงาน ขนาด ราคา ติดอยู่ดว้ ย

กระดาษ :

กรอบรูปภาพ : เป็นไม้
สีดา

54.5x63

ภาพพิมพ์เทคนิคดราย
พ้อยส์

ห้องแสดงนิทรรศการถาวร
แผ่นปิดหลังภาพ : เป็นแผ่นไม้ฮาร์ดบอร์ด

กระดาษ :

162

361

มีการเปลี่ยน
ระยะ การปรับ
สายห้อยจึงเกิดรู
2 รู

190

มีการเปลี่ยน
ระยะ การปรับ
สายห้อยจึงเกิดรู
4 รู

กรอบรูปภาพ : เป็นไม้
สีดา

79x92

ภาพพิมพ์เทคนิคดราย
พ้อยส์

สี: ดา
ห้องแสดงนิทรรศการถาวร
แผ่นปิดหลังภาพ : เป็นแผ่นไม้ฮาร์ดบอร์ด

กระดาษ :

135

กรอบรูปภาพ : เป็นไม้
สีดา

79x92

สี: ดา ทอง แดง เทา
ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน

แผ่นปิดหลังภาพ : เป็นแผ่นไม้ฮาร์ดบอร์ด

ห้องแสดงนิทรรศการถาวร
กรอบรูปภาพ : เป็นไม้
สีดา

ลายเซ็น : มี อยู่บริเวณด้านขวาของภาพ

309

มีการเปลี่ยน
ระยะ การปรับ
สายห้อยจึงเกิดรู
4 รู

สี: ดา

101

168

ลาดับ

10

11

ชื่อผลงาน

แสงบนสถาปัตยกรรมรัตนโกสินทร์ 1/2532
(ผลงานพิมพ์ชิ้นนี้เป็นชิ้นที่ 10 ในจานวนที่
พิมพ์ทั้งหมด 10 ชิ้น)

Light and Shadow Thailand

ชื่อศิลปิน

ปรีชา เถาทอง

ปรีชา เถาทอง

สภาพผลงาน
1. พบขนไม้กวาดติดอยู่ 1 เส้น บริเวณกระดาษmat มุม
ด้านล่างขวามือ และรอยเปือ้ นคราบสีดา ที่เกิดจากการเข้า
กรอบ 2. พบซากแมงมุม ติดอยู่ในกระจกข้างมุมล่างของภาพ
3. พบเศษไม้ 2 ชิ้น ติดอยู่บนภาพผลงาน 4. พบเทปกาวติด 4
จุดและมีชื่อผลงาน ขนาด ราคา ติดอยู่ดว้ ย 5. เทปกาวที่ตดิ
แผ่นรองหลังภาพมีรอยขาดอยู่มุมด้านล่างซ้ายมือ

ลายเซ็น : มี อยู่บริเวณด้านขวาของภาพ
1. กระดาษ mat มีจุดสีน้าตาลขึ้น บริเวณด้านซ้ายของภาพ
2. กระดาษของผลงานมีสีเหลืองเข้ม 3. พบลวดเย็บกระดาษ
ขึ้นสนิมที่เกิดจากการยึดแผ่นรองหลังภาพ บริเวณด้านล่างขอบ
ของภาพ 4. พบสก็อตเทปใสติดอยู่แผ่นรองหลัง 1 จุด บริเวณ
ด้านล่างตรงกลางของภาพ

ประเภทของผลงาน

วัสดุประกอบของภาพ
กระดาษ :

ขนาดกรอบรูป ขนาด
กว้างxยาว (เซนติเมตร)

การตรวจสอบ
สถานที่
แสง (ลักซ์)

UV (ไม
โครวัตต์

แสงสุวรรณภูมิ 2551 (ผลงานพิมพ์ชิ้นนี้เป็น
ชิ้นที่ 46 ในจานวนที่พิมพ์ทั้งหมด 50 ชิ้น)

40x70
สี: ดา ทอง แดง เทา
ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน

ห้องแสดงนิทรรศการถาวร

แผ่นปิดหลังภาพ : เป็นแผ่นไม้ฮาร์ดบอร์ด

205

276

มีการเปลี่ยน
ระยะ การปรับ
สายห้อยจึงเกิดรู
4 รู

มีการเปลี่ยน
ระยะ การปรับ
สายห้อยจึงเกิดรู
4 รู

กรอบรูปภาพ : เป็นไม้
สีดา

กระดาษ :

50x57

สี: ดา เขียว ฟ้า ม่วง เหลือง
ภาพพิมพ์แกะไม้

ลายเซ็น : มี อยู่บริเวณด้านขวาของภาพ
1. พบจุดสีน้าตาลเกิดขึ้นบนกระจกด้านในบริเวณกระดาษ
mat ด้านล่างของภาพ 2. พบเส้นใยรา 2 จุด บริเวณด้านบน
ซ้ายของภาพ 3. กระดาษของผลงานมีจุดสีน้าตาลขึ้นอยู่
ด้านซ้ายของภาพ
ปรีชา เถาทอง

แผ่นปิดหลังภาพ : เป็นแผ่นไม้ฮาร์ดบอร์ด

กระดาษ :

ห้องแสดงนิทรรศการถาวร

163

115

ห้องแสดงนิทรรศการถาวร

182

103

ห้องแสดงนิทรรศการถาวร

161

123

ห้องแสดงนิทรรศการถาวร

185

109

56x50

สี: ดา ทอง เทา
ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน

แผ่นปิดหลังภาพ : เป็นแผ่นไม้ฮาร์ดบอร์ด
กรอบรูปภาพ : เป็นไม้
สีขาว

ลายเซ็น : มี อยู่บริเวณด้านขวาของภาพ
1. พบจุดสีน้าตาลขึ้นที่กระดาษ mat จานวนเล็กน้อยกระจาย
อยู่ทั่วกระดาษ

กระดาษ :

56x50

สี: ดา ทอง เทา
13

แสงสุวรรณภูมิ 2551 (ผลงานพิมพ์ชิ้นนี้เป็น
ชิ้นที่ 47 ในจานวนที่พิมพ์ทั้งหมด 50 ชิ้น)

ปรีชา เถาทอง

ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน

แผ่นปิดหลังภาพ : เป็นแผ่นไม้ฮาร์ดบอร์ด
กรอบรูปภาพ : เป็นไม้
สีขาว

ลายเซ็น : มี อยู่บริเวณด้านขวาของภาพ
1. พบจุดสีน้าตาลขึ้นที่กระดาษ mat จานวนเล็กน้อยกระจาย
อยู่ทั่วกระดาษ

กระดาษ :

56x50

สี: ดา ทอง เทา ขาว ม่วง
14

HORTRAI WAT PHRASINGHA 2008 (C+P.)

ปรีชา เถาทอง

ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน

แผ่นปิดหลังภาพ : เป็นแผ่นไม้ฮาร์ดบอร์ด
กรอบรูปภาพ : เป็นไม้
สีขาว

ลายเซ็น : มี อยู่บริเวณด้านขวาของภาพ

หมายเหตุ

-

กรอบรูปภาพ : เป็นไม้
สีดา

12

รูปภาพ

169

ลาดับ

ชื่อผลงาน

ชื่อศิลปิน

สภาพผลงาน

ประเภทของผลงาน

1. พบจุดสีน้าตาลขึ้นที่กระดาษ mat จานวนเล็กน้อยกระจาย
อยู่ทั่วกระดาษ

วัสดุประกอบของภาพ
กระดาษ :

ขนาดกรอบรูป ขนาด
กว้างxยาว (เซนติเมตร)

การตรวจสอบ
สถานที่
แสง (ลักซ์)

UV (ไม
โครวัตต์

ห้องแสดงนิทรรศการถาวร

191

129

ห้องแสดงนิทรรศการถาวร

437

193

ห้องแสดงนิทรรศการถาวร

177

150

ห้องแสดงนิทรรศการถาวร

2135

142

ห้องแสดงนิทรรศการถาวร

1304

192

56x50

สี: ดา ทอง เทา ขาว แดง
15

HORTRAI WAT PHRASINGHA 2008 (AP.)

ปรีชา เถาทอง

ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน

แผ่นปิดหลังภาพ : เป็นแผ่นไม้ฮาร์ดบอร์ด
กรอบรูปภาพ : เป็นไม้
สีขาว

ลายเซ็น : มี อยู่บริเวณด้านขวาของภาพ
1. พบจุดสีน้าตาลขึ้นบนกระดาษสีขาวของผลงาน

กระดาษ :

46.5x39

สี: น้าตาล ทอง
16

1999 (ผลงานพิมพ์ชิ้นนี้เป็นชิ้นที่ 10ใน
จานวนที่พิมพ์ทั้งหมด 10 ชิ้น)

ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีนและ
แผ่นปิดหลังภาพ : เป็นแผ่นไม้ฮาร์ดบอร์ด
พิมพ์นูน

ปรีชา เถาทอง

ลายเซ็น : มี อยู่บริเวณด้านขวาของภาพ
1. พบจุดสีน้าตาลขึ้นที่กระดาษ mat จานวนเล็กน้อยกระจาย
อยู่ทั่วกระดาษ

กระดาษ :

กรอบรูปภาพ : เป็นไม้
สีขาว

46.5x39

สี: น้าตาล ทอง
17

2000 (ผลงานพิมพ์ชิ้นนี้เป็นชิ้นที่ 10ใน
จานวนที่พิมพ์ทั้งหมด 10 ชิ้น)

ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีนและ
แผ่นปิดหลังภาพ : เป็นแผ่นไม้ฮาร์ดบอร์ด
พิมพ์นูน

ปรีชา เถาทอง

ลายเซ็น : มี อยู่บริเวณด้านขวาของภาพ
1. พบจุดสีน้าตาลขึ้นบนกระดาษผลงาน บริเวณพืน้ ที่ที่เป็นสี
ขาว ด้านล่างทางซ้ายของภาพ 2. ขอบไม้ดา้ นหลัง ของภาพ
พบฝุ่นติดอยู่เป็นจานวนมาก
18

แสงสุวรรณภูมิ 20/3 วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
วาดที่กรุงเทพฯ 2551 (ผลงานพิมพ์ชิ้นนี้เป็น
ชิ้นที่ 6ในจานวนที่พิมพ์ทั้งหมด 20 ชิ้น)

ปรีชา เถาทอง

กระดาษ :

19

78x65.5

สี: น้าตาล ทอง ฟ้า เทา แดง
ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน

แผ่นปิดหลังภาพ : เป็นแผ่นไม้ฮาร์ดบอร์ด
กรอบรูปภาพ : เป็นไม้
สีขาว

ลายเซ็น : มี อยู่บริเวณด้านขวาของภาพ
1. พบจุดสีน้าตาลขึ้นบนกระดาษ mat กระจายอยู่ทั่ว บริเวณ
ด้านซ้ายของภาพ 2. มีเทปกาวติดอยู่ที่กระจกมุมบนด้านขวา
ของภาพ
แสงสุวรรณภูมิ 20/1 วัดระฆังโฆษิตาราม วาด
ที่กรุงเทพฯ 2551 (ผลงานพิมพ์ชิ้นนี้เป็นชิ้นที่
6ในจานวนที่พิมพ์ทั้งหมด 20 ชิ้น)

กรอบรูปภาพ : เป็นไม้
สีขาว

ปรีชา เถาทอง

กระดาษ :

78.5x65.5
สี: เทา ทอง ดา
ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน

ลายเซ็น : มี อยู่บริเวณด้านขวาของภาพ

-

แผ่นปิดหลังภาพ : เป็นแผ่นไม้ฮาร์ดบอร์ด
พบว่ามีจุดสีดาขึ้น 4 จุด

กรอบรูปภาพ : เป็นไม้
สีขาว

รูปภาพ

หมายเหตุ

170

ลาดับ

ชื่อผลงาน

ชื่อศิลปิน

สภาพผลงาน

ประเภทของผลงาน

1. พบจุดสีน้าตาลขึ้นบนกระดาษ mat อยู่ 2 จุด 2. พบ
อุจจาระของจิ้งจกติดอยู่ 1 กอง บริเวณของล่างของข้างหลังภาพ

20

21

แสงสุวรรณภูมิ 20/2 วัดระฆังโฆษิตาราม วาด
ที่กรุงเทพฯ 2551 (ผลงานพิมพ์ชิ้นนี้เป็นชิ้นที่
6ในจานวนที่พิมพ์ทั้งหมด 20 ชิ้น)

แสงสุวรรณภูมิ 20/4 วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
วาดที่กรุงเทพฯ 2551 (ผลงานพิมพ์ชิ้นนี้เป็น
ชิ้นที่ 5ในจานวนที่พิมพ์ทั้งหมด 20 ชิ้น)

กระดาษ :

HORTRAI WAT PHRASINGHA 2008 (AP.)

ขนาดกรอบรูป ขนาด
กว้างxยาว (เซนติเมตร)

การตรวจสอบ
สถานที่
แสง (ลักซ์)

UV (ไม
โครวัตต์

ห้องแสดงนิทรรศการถาวร

456

264

ห้องแสดงนิทรรศการถาวร

288

285

ห้องสตูดโิ อ

19.9

0

ห้องสตูดโิ อ

190

148

78.5x65.5

สี: เทา ทอง ดา
ปรีชา เถาทอง

ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน

แผ่นปิดหลังภาพ : เป็นแผ่นไม้ฮาร์ดบอร์ด
กรอบรูปภาพ : เป็นไม้
สีขาว

ปรีชา เถาทอง

ลายเซ็น : มี อยู่บริเวณด้านขวาของภาพ
1. พบจุดสีน้าตาลขึ้นบนกระดาษ mat กระจายอยู่ทั่ว บริเวณ
ด้านขวาของภาพและด้านล่างซ้ายมือ 1 จุด 2. พบรอยเปือ้ น
จากเทียนไขสีขาวหยดลงบนกระจกของภาพ 8 จุด บริเวณ
ด้านซ้ายและด้านล่างของภาพ 3. พบเทปกาวติดอยู่ในกระจก
ของด้านใน 2 จุด บริเวณด้านซ้ายของภาพ

กระดาษ :

ปรีชา เถาทอง

78.5x65.5

สี: เทา ขาว ทอง ฟ้า แดง เหลือง
ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน

ลายเซ็น : มี อยู่บริเวณด้านขวาของภาพ
1. พบจุดสีน้าตาลขึ้นบนกระดาษ mat มุมด้านขวาของภาพ 1
จุด 2. พบรอยฝ้าสีขาวขึ้นด้านในของกระจก บริเวณด้านบน
ซ้ายของภาพ 1 จุด 3. กรอบไม้ทั้ง 4 ด้าน มีคราบเปือ้ นสีดา
กระจายอยู่ทั่วทั้งหมด
22

วัสดุประกอบของภาพ

แผ่นปิดหลังภาพ : เป็นแผ่นไม้ฮาร์ดบอร์ด
พบผีเสื้อกลางคืนเกาะอยู่ 1 ตัว

กระดาษ :

กรอบรูปภาพ : เป็นไม้
สีขาว

56x50

สี: ดา ทอง เทา ขาว แดง
ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน

ลายเซ็น : มี อยู่บริเวณด้านขวาของภาพ
1. พบเส้นใยสีขาวของรา กระจายอยู่ทั่วกระจกด้านในเป็น
จานวนมาก 2. พบจุดสีน้าตาลขึ้นบนกระดาษ 1 จุด

แผ่นปิดหลังภาพ : เป็นแผ่นไม้ฮาร์ดบอร์ด
พบราสีขาวกระจายอยู่ทั่วทั้งแผ่น

กระดาษ :

กรอบรูปภาพ : เป็นไม้
สีขาว

74.5x62

สี: เทา ทอง ดา
23

แสงสุวรรณภูมิ 20/2 วัดระฆังโฆษิตาราม วาด
ที่กรุงเทพฯ 2551 (ผลงานพิมพ์ชิ้นนี้เป็นชิ้นที่
1ในจานวนที่พิมพ์ทั้งหมด 20 ชิ้น)

ปรีชา เถาทอง

ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน

ลายเซ็น : มี อยู่บริเวณด้านขวาของภาพ

แผ่นปิดหลังภาพ : เป็นแผ่นไม้ฮาร์ดบอร์ด
พบราสีขาวกระจายอยู่ทั่วทั้งแผ่นเป็น
จานวนมาก

กรอบรูปภาพ : เป็นไม้
สีขาว

รูปภาพ

หมายเหตุ

171

ลาดับ

24

25

ชื่อผลงาน

แสงสุวรรณภูมิ 20/1 วัดระฆังโฆษิตาราม วาด
ที่กรุงเทพฯ 2551 (ผลงานพิมพ์ชิ้นนี้เป็นชิ้นที่
1ในจานวนที่พิมพ์ทั้งหมด 20 ชิ้น)

แสงสุวรรณภูมิ 20/40 วัดพระศรีรัตนศาสดา
ราม วาดที่กรุงเทพฯ 2551 (ผลงานพิมพ์ชิ้นนี้
เป็นชิ้นที่ 1ในจานวนที่พิมพ์ทั้งหมด 20 ชิ้น)

ชื่อศิลปิน

ปรีชา เถาทอง

สภาพผลงาน
1. พบจุดสีน้าตาลบนกระดาษ mat ด้านล่างของภาพ 2.
กระดาษของผลงานเป็นคลื่นเมื่อเข้ากับกระดาษ mat เป็น
บริเวณด้านบนของภาพ 3. กรอบรูปภาพด้านบนมีฝุ่นสีขาวติด
เป็นจานวนมาก 4. แผ่นรองหลังภาพมีป้ายที่ทาจากแผ่นโฟ
มติดชื่อผลงาน ขนาด เทคนิค ปีที่ทาด้วยกาว

ปรีชา เถาทอง

26

27

ลายเซ็น : มี อยู่บริเวณด้านขวาของภาพ

แสง (ลักซ์)

UV (ไม
โครวัตต์

ห้องสตูดโิ อ

197

174

ห้องสตูดโิ อ

174

183

รูปภาพ

หมายเหตุ

สี: เทา ทอง ดา
ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน

แผ่นปิดหลังภาพ : เป็นแผ่นไม้ฮาร์ดบอร์ด
พบราสีขาวกระจายอยู่ทั่วทั้งแผ่นเป็น
จานวนมาก

กระดาษ :

กรอบรูปภาพ : เป็นไม้
สีขาว

47x60

สี: ฟ้า ขาว เทา เหลือง ทอง แดง เขียว
แผ่นปิดหลังภาพ : เป็นแผ่นไม้ฮาร์ดบอร์ด
พบราสีขาวกระจายอยู่ทั่วทั้งแผ่นเป็น
จานวนมาก

กระดาษ :

กรอบรูปภาพ : เป็นไม้
สีขาว

25x20

สี: น้าตาล ทอง

กระดาษ :

ห้องสตูดโิ อ

24.4

0

ห้องสตูดโิ อ

32

0

กรอบรูปภาพ : เป็น
อลูมเนียมสีน้าตาลเข้ม

25x20

สี: น้าตาล ทอง
ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีนและ
แผ่นปิดหลังภาพ : เป็นแผ่นไม้ฮาร์ดบอร์ด
พิมพ์นูน

ปรีชา เถาทอง

การตรวจสอบ
สถานที่

-

ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีนและ
แผ่นปิดหลังภาพ : เป็นแผ่นไม้ฮาร์ดบอร์ด
พิมพ์นูน

ปรีชา เถาทอง

ขนาดกรอบรูป ขนาด
กว้างxยาว (เซนติเมตร)

47x60

ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน

ลายเซ็น : มี อยู่บริเวณด้านขวาของภาพ
1. พบกระดาษ mat มีสีเหลืองเข้ม 2. แผ่นรองหลังภาพ
พบว่ามีเทปกาวติดอยู่ 8 จุด และป้ายชื่อผลงาน เทคนิค ปีที่
สร้างสรรค์และราคา 1 จุด
รูปทรง พืน้ ผิว ไทย ปีที่สร้างสรรค์ 2000
(ผลงานพิมพ์ชิ้นนี้เป็นชิ้นที่ 9ในจานวนที่พิมพ์
ทั้งหมด 10 ชิ้น)

วัสดุประกอบของภาพ
กระดาษ :

ลายเซ็น : มี อยู่บริเวณด้านขวาของภาพ
1. พบจุดสีน้าตาลกระจายอยู่ทั่วบนกระดาษ mat 2. แผ่น
รองหลังพบสก็อตเทปใสติดอยู่ 1 จุด 3. พบป้ายที่ทาจากผ่
นโฟมติดชื่อผลงาน ขนาด เทคนิค ปีที่ทาด้วยกาวดินน้ามัน 4.
พบแมลงกินฝุ่นจานวน 1 ตัว เกาะติดบนแผ่นรองหลังภาพ

ลายเซ็น : มี อยู่บริเวณด้านขวาของภาพ
1. พบกระดาษ mat มีสีเหลืองเข้ม 2. แผ่นปิดหลังภาพพบว่า
มีเทปกาวติดอยู่ 7 จุด และป้ายชื่อผลงาน เทคนิค ปีที่
สร้างสรรค์และราคา 1 จุด
รูปทรง สัญลักษณ์ พืน้ ผิว ปีที่สร้างสรรค์ 2000
(ผลงานพิมพ์ชิ้นนี้เป็นชิ้นที่ 9ในจานวนที่พิมพ์
ทั้งหมด 10 ชิ้น)

ประเภทของผลงาน

กรอบรูปภาพ : เป็น
อลูมเนียมสีน้าตาลเข้ม

มีการเปลี่ยน
ระยะ การปรับ
สายห้อยจึงเกิดรู
6 รู

172

ลาดับ

28

ชื่อผลงาน

รูปทรง สัญลักษณ์ พืน้ ผิว ปีที่สร้างสรรค์ 1999
(ผลงานพิมพ์ชิ้นนี้เป็นชิ้นที่ 6ในจานวนที่พิมพ์
ทั้งหมด 10 ชิ้น)

ชื่อศิลปิน

สภาพผลงาน
1. กรอบรูปภาพมุมบนเกิดจากรอยกระแทก เกิดรอยแตกแยก
และสีหลุด 2. แผ่นปิดหลังภาพพบว่ามีเทปกาวติดอยู่ 10 จุด
และป้ายชื่อผลงาน เทคนิค ปีที่สร้างสรรค์และราคา เป็นเทป
กาว 1 จุด

ปรีชา เถาทอง

ประเภทของผลงาน
กระดาษ :

29

31

รูปทรง สัญลักษณ์ พืน้ ผิว ปีที่สร้างสรรค์ 1999
(ผลงานพิมพ์ชิ้นนี้เป็นชิ้นที่ 6ในจานวนที่พิมพ์
ทั้งหมด 10 ชิ้น)

THAI IMAGE 5/2000 (ผลงานพิมพ์ชิ้นนี้เป็น
ชิ้นที่ 6 ในจานวนที่พิมพ์ทั้งหมด 10 ชิ้น)

การตรวจสอบ
สถานที่
แสง (ลักซ์)

UV (ไม
โครวัตต์

รูปภาพ

หมายเหตุ

-

สี: น้าตาล ทอง
ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีนและ
แผ่นปิดหลังภาพ : เป็นแผ่นไม้ฮาร์ดบอร์ด
พิมพ์นูน

กระดาษ :

ห้องสตูดโิ อ

30

0

ห้องสตูดโิ อ

31

0

ห้องสตูดโิ อ

30

0

กรอบรูปภาพ : เป็น
อลูมเนียมสีน้าตาลเข้ม

มีการเปลี่ยน
ระยะ การปรับ
สายห้อยจึงเกิดรู
2 รู

25x20

สี: น้าตาล ทอง
ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีนและ
แผ่นปิดหลังภาพ : เป็นแผ่นไม้ฮาร์ดบอร์ด
พิมพ์นูน

ปรีชา เถาทอง

ลายเซ็น : มี อยู่บริเวณด้านขวาของภาพ
1.. พบจุดสีน้าตาลบนกระดาษ mat ด้านมุมบนของภาพ
กระจายอยู่ 2. แผ่นปิดหลังภาพมีเทปกาวติดอยู่ 6 จุด พร้อม
ป้ายชื่อผงาน เทคนิค ปีที่สร้างสรรค์และราคาเป็น 1 จุด
30

ขนาดกรอบรูป ขนาด
กว้างxยาว (เซนติเมตร)

25x20

ลายเซ็น : มี อยู่บริเวณด้านขวาของภาพ
1.แผ่นปิดหลังภาพพบว่ามีเทปกาวติดอยู่1 จุด และป้ายชื่อ
ผลงาน เทคนิค ปีที่สร้างสรรค์และราคา 1 จุด
รูปทรง สัญลักษณ์ พืน้ ผิว ปีที่สร้างสรรค์ 1998
(ผลงานพิมพ์ชิ้นนี้เป็นชิ้นที่ 5ในจานวนที่พิมพ์
ทั้งหมด 16 ชิ้น)

วัสดุประกอบของภาพ

กระดาษ :

25x20

สี: น้าตาล ทอง
ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีนและ
แผ่นปิดหลังภาพ : เป็นแผ่นไม้ฮาร์ดบอร์ด
พิมพ์นูน

ปรีชา เถาทอง

ลายเซ็น : มี อยู่บริเวณด้านขวาของภาพ
1. พบว่ามีจุดสีน้าตาลขึ้นบนกระดาษ mat ทั้งแผ่น 2.
ด้านหลังของแผ่นปิดหลังภาพพบว่ามีเทปกาวติดอยู่ 7 จุด และ
ร่องรอยการดึงเทปกาวออก 8 จุด
ปรีชา เถาทอง

กรอบรูปภาพ : เป็น
อลูมเนียมสีน้าตาลเข้ม

กระดาษ :

กรอบรูปภาพ : เป็น
อลูมเนียมสีน้าตาลเข้ม

52x44

สี: น้าตาล เทา ดา
ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน

ห้องสตูดโิ อ
แผ่นปิดหลังภาพ : เป็นแผ่นไม้ฮาร์ดบอร์ด

ลายเซ็น : มี อยู่บริเวณด้านขวาของภาพ

กรอบรูปภาพ : เป็นไม้
สีดา

137

173

มีการเปลี่ยน
ระยะ การปรับ
สายห้อยจึงเกิดรู
2 รู

173

ลาดับ

32

ชื่อผลงาน

THAI IMAGE 1/2000 (ผลงานพิมพ์ชิ้นนี้เป็น
ชิ้นที่ 6 ในจานวนที่พิมพ์ทั้งหมด 10 ชิ้น)

ชื่อศิลปิน

สภาพผลงาน

ประเภทของผลงาน

1. ด้านหลังของแผ่นปิดหลังภาพพบว่ามีเทปกาวติดอยู่ 7 จุด
และร่องรอยการดึงเทปกาวออก 2 จุด 2. ป้ายชื่อผลงาน
เทคนิค ปีที่สร้างสรรค์และราคา 1 จุด
ปรีชา เถาทอง

กระดาษ :

แสงบนหอไตรวัดพระสิงห์ กรุงเทพ 2548 (AP.)

ขนาดกรอบรูป ขนาด
กว้างxยาว (เซนติเมตร)

แสง (ลักซ์)

UV (ไม
โครวัตต์

สี: น้าตาล เทา ดา
แผ่นปิดหลังภาพ : เป็นแผ่นไม้ฮาร์ดบอร์ด

กระดาษ :

ห้องสตูดโิ อ

133

149

ห้องสตูดโิ อ

21.8

164

ห้องสตูดโิ อ

19.4

159

ห้องสตูดโิ อ ชั้นลอย

28.5

0

กรอบรูปภาพ : เป็นไม้
สีดา

56x50.5

สี: ดา ทอง เทา ขาว แดง ม่วง
ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน

แผ่นปิดหลังภาพ : เป็นแผ่นไม้ฮาร์ดบอร์ด
กรอบรูปภาพ : เป็นไม้
สีขาว

34

Intelligence (AP.) 1999

ปรีชา เถาทอง

ลายเซ็น : มี อยู่บริเวณด้านขวาของภาพ
1. พบว่ากระจกด้านในมีรอยปุม่ สีขาวที่เกิดขึ้นจากแผ่น
พลาสติก กันกระแทก จากการนาด้านที่เป็นปุม่ ไว้ดา้ นในสัมผัส
กับกระจกของกรอบรูปทิ้งไว้เป็นระยะเวลานาน 2. กระดาษ
ของผลงานมีรอยย่น บริเวณด้านบนของภาพผลงาน 3.กรอบ
รูปสีขาวบริเวณด้านขวาตรงกลางพบของแข็งถูกกระแทกเข้าไป
ในเนื้อไม้ของกรอบรูปภาพ ประมาณ 3 เซนติเมตร 4.แผ่นปิด
หลังภาพพบฝุ่นสีขาวบริเวณขอบด้านล่างของกรอบรูปและ
ผีเสื้อกลางคืน 1 ตัว

กระดาษ :

35

Strive No.1 (ผลงานพิมพ์ชิ้นนี้เป็นชิ้นที่ 2 ใน
จานวนที่พิมพ์ทั้งหมด 13 ชิ้น)

สุรพล วัฒนกุล

108x70

สี: ดา เทา ขาว น้าตาล
ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีนและ แผ่นปิดหลังภาพ : เป็นแผ่นไม้ฮาร์ดบอร์ด
พิมพ์นูน
กรอบรูปภาพ : เป็นไม้
สีขาว

ลายเซ็น : มี อยู่บริเวณด้านขวาของภาพ
1.กระดาษผลงานที่เป็นพืน้ ที่ที่ไม่ถกู สกรีนสีขาว พบว่ามีจุดสี
น้าตาลขึ้นเป็นจานวนมาก หากมองด้วยตาเปล่าบริเวณที่เป็นสี
สกรีนไม่พบจุดสีน้าตาลขึ้น 2. กระจกด้านหน้าพบเทปใสตดอยู่
1 จุด

กระดาษ :

61x106

สี: ชมพู น้าเงิน ดา เทา
ภาพพิมพ์กระดาษ

แผ่นปิดหลังภาพ : เป็นแผ่นไม้ฮาร์ดบอร์ด
กรอบรูปภาพ : เป็นไม้
สีน้าตาล

ลายเซ็น : มี อยู่บริเวณด้านขวาของภาพ

รูปภาพ

หมายเหตุ

-

ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน

ปรีชา เถาทอง

การตรวจสอบ
สถานที่

30x23

ลายเซ็น : มี อยู่บริเวณด้านขวาของภาพ
1. พบราติดอยู่บนกระจกด้านในบริเวณด้านบนของภาพ 3 จุด
2. ด้านหลังของขอบกรอบรูปพบว่ามีฝุ่นเกาะติดอยู่เป็น
จานวนมาก และมูลจิ้งจก 3 กอง
33

วัสดุประกอบของภาพ

มีการเปลี่ยน
ระยะ การปรับ
สายห้อยจึงเกิดรู
2 รู

174

ลาดับ

ชื่อผลงาน

ชื่อศิลปิน

สภาพผลงาน

ประเภทของผลงาน

1. กระดาษของผลงานพืน้ ที่สีขาวพบรอยคราบน้าซึ่งภาพนี้ถกู
จัดเก็บใกล้ริมหน้าต่าง ที่เกิดจากน้าฝนที่สาดเข้ามาโดนแผ่น
รองหลังภาพ 2. เทปกาวสีน้าตาลที่ตดิ แผ่นรองหลังฉีกขาดทั้ง 4
มุม
36

ไม่ระบุชื่อ (ผลงานพิมพ์ชิ้นนี้เป็นชิ้นที่ 6 ใน
จานวนที่พิมพ์ทั้งหมด 20 ชิ้น)

เชาวลิต เสริมปรุงสุข

37

Ignorance 1999 (AP.)

ปรีชา เถาทอง

ลายเซ็น : มี อยู่บริเวณด้านขวาของภาพ
1. พบว่ากรอบรูปตามมุมพบว่ามีฝุ่นละอองติดอยู่กระจกด้านใน
2..ด้านหลังขอบไม้ตรงกลางเป็นที่ยดึ ของสายห้อยภาพพบไม้
ฉีกขาด 1 จุด 3. ละอองสีขาวติดแผ่นปิดหลังภาพทั้งแผ่น
38

Thai From ปี2542

กระดาษ :

ขนาดกรอบรูป ขนาด
กว้างxยาว (เซนติเมตร)

แสง (ลักซ์)

UV (ไม
โครวัตต์

ห้องสตูดโิ อ ชั้นลอย

24.7

0

ห้องสตูดโิ อ ชั้น2

26.1

284

ห้องสตูดโิ อ ชั้น2

120

81

ห้องสตูดโิ อ ชั้น2

20.8

284

-

สี: สีเทา สีส้ม
แผ่นปิดหลังภาพ : เป็นแผ่นไม้ฮาร์ดบอร์ด
พบราสีขาวกระจายอยู่ทั่วทั้งแผ่น

กระดาษ :

กรอบรูปภาพ : เป็นไม้
สีน้าตาล

110x76

สี: สีเทา ดา แดง ทอง น้าตาล
ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีนและ
แผ่นปิดหลังภาพ : เป็นแผ่นไม้ฮาร์ดบอร์ด
พิมพ์นูน
พบราสีขาวกระจายอยู่ทั่วทั้งแผ่น

กระดาษ :

กรอบรูปภาพ : เป็นไม้
สีขาว

200x60

สี: สีเทา ดา ทอง เงิน
ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน ติด
ปะและพิมพ์นูน
แผ่นปิดหลังภาพ : เป็นแผ่นไม้ฮาร์ดบอร์ด

ปรีชา เถาทอง

การตรวจสอบ
สถานที่

72x77

ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน

ลายเซ็น : มี อยู่บริเวณด้านขวาของภาพ
1. พบรอยนิ้วมือสีน้าตาลติดอยู่บนกรอบรูปสีขาว บริเวณ
ด้านล่างทางขวามือ และมุมของกรอบรูปมีรอยแตกแยกของไม้
2. กระดาษ mat มีจุดสีน้าตาลขึ้นกระจายทั่วแผ่น มีจานวน
น้อย 3.แผ่นรองด้านหลังมีเทปกาวติดอยู่ 4 จุด และมีราสีขาว
กระจายอยู่ทั่วแผ่น

วัสดุประกอบของภาพ

กรอบรูปภาพ : เป็นไม้
สีน้าตาล
ลายเซ็น : มี อยู่บริเวณด้านขวาของภาพ
1. พบคราบฝุ่นละอองสีเกาะติดอยู่ทั่วกระดาษ mat 2. แผ่น
ปิดหลังภาพพบเทปกาวติดอยู่ 4 จุด

กระดาษ :

23x97

สี: ดา ขาว น้าตาล
39

Ambition and Pdollzation No.32/99
(ผลงานพิมพ์ชิ้นนี้เป็นชิ้นที่2 ในจานวนที่พิมพ์ สิทธิชัย ปรัชญารัตกิ ลุ
ทั้งหมด 20 ชิ้น)

ภาพพิมพ์เทคนิคเอชชิ่ง แผ่นปิดหลังภาพ : เป็นแผ่นไม้ฮาร์ดบอร์ด
พบราสีขาวกระจายอยู่ทั่วทั้งแผ่น

ลายเซ็น : มี อยู่บริเวณด้านขวาของภาพ

กรอบรูปภาพ : เป็นไม้
สีน้าตาล

รูปภาพ

หมายเหตุ

175

ลาดับ

ชื่อผลงาน

ชื่อศิลปิน

สภาพผลงาน

ประเภทของผลงาน

1.พบรอยคราบน้าบริเวณด้านล่างซ้าย ตรงชื่อเทคนิคของภาพ
พิมพ์

วัสดุประกอบของภาพ
กระดาษ :

ขนาดกรอบรูป ขนาด
กว้างxยาว (เซนติเมตร)

การตรวจสอบ
สถานที่
แสง (ลักซ์)

UV (ไม
โครวัตต์

ห้องสตูดโิ อ ชั้น2

103

115

ห้องสตูดโิ อ ชั้น2

106

83.1

ห้องสตูดโิ อ ชั้น2

202

94

ห้องสตูดโิ อ ชั้น2

6.6

0

68x84.5

สี: ดา ขาว น้าตาล
40

Still Life B. 1984 (ผลงานพิมพ์ชิ้นนี้เป็นชิ้น
ที่2 ในจานวนที่พิมพ์ทั้งหมด5 ชิ้น)

พงษ์เดช ชัยคุตร

ภาพพิมพ์เทคนิคเอชชิ่ง

ลายเซ็น : มี อยู่บริเวณด้านขวาของภาพ
1.กระดาษผลงานพืน้ สีขาวออกเป็นสีเหลือง

แผ่นปิดหลังภาพ : เป็นแผ่นไม้ฮาร์ดบอร์ด
พบราสีขาวกระจายอยู่ทั่วทั้งแผ่น

กระดาษ :

กรอบรูปภาพ : เป็นไม้
สีน้าตาล

68x84.5

สี: ดา ขาว เทา น้าตาล แดง ทอง
41

มารผจญ 2533 (ผลงานพิมพ์ชิ้นนี้เป็นชิ้นที่100
ในจานวนที่พิมพ์ทั้งหมด100 ชิ้น)

ปรีชา เถาทอง

การพิมพ์ออฟเซ็ท

แผ่นปิดหลังภาพ : เป็นแผ่นไม้ฮาร์ดบอร์ด
กรอบรูปภาพ : เป็นไม้
สีขาว

ลายเซ็น : มี อยู่บริเวณด้านขวาของภาพ
1.กระดาษผลงานพืน้ สีขาวมีจุดสีน้าตาลกระจายทั่วกระดาษ

กระดาษ :

73x96

สี: ดา ขาว เทา ทอง น้าเงิน แดง เหลือง
42

ไม่ระบุชื่อ

ถวัลย์ ดัชนี

การพิมพ์ออฟเซ็ท

แผ่นปิดหลังภาพ : เป็นแผ่นไม้ฮาร์ดบอร์ด
กรอบรูปภาพ : เป็นไม้
สีขาว

ลายเซ็น : มี อยู่บริเวณด้านขวาของภาพ
-ไม่พบปัญหาในการจรวจสภาพ

กระดาษ :

71x86

สี: เขียว
43

Plooens in the green field 2010

ญาณวิทย์ กุญแจทอง

ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน

แผ่นปิดหลังภาพ : เป็นแผ่นไม้ฮาร์ดบอร์ด
กรอบรูปภาพ : เป็นไม้
สีขาว

ลายเซ็น : มี อยู่บริเวณด้านขวาของภาพ

รูปภาพ

หมายเหตุ

176

ลาดับ

ชื่อผลงาน

ชื่อศิลปิน

สภาพผลงาน

ประเภทของผลงาน

1. พบกระดาษผลงานภาพพิมพ์มีจุดสีน้าตาลขึ้นทั้งแผ่นบริเวณ
ที่เป็นพืน้ กระดาษสีขาว

44

Imvaginotion from the form of life No.8
1989 (ผลงานพิมพ์ชิ้นนี้เป็นชิ้นที่1 ใน
จานวนที่พิมพ์ทั้งหมด10 ชิ้น)

กระดาษ :

45

46

วิระพงษ์ ภาดรศักดิ์

ภาพพิมพ์เทคนิคเอชชิ่ง

47

แสง (ลักซ์)

UV (ไม
โครวัตต์

ห้องสตูดโิ อ ชั้น2

11.9

127

ห้องสตูดโิ อ ชั้น2

3.7

0

ห้องสตูดโิ อ ชั้น2

10.3

0

ห้องสตูดโิ อ ชั้น2

15.2

0

-

แผ่นปิดหลังภาพ : เป็นแผ่นไม้ฮาร์ดบอร์ด
กรอบรูปภาพ : เป็นไม้
สีขาว

กระดาษ :

71x86

สี: แดง ทอง น้าเงิน ดา
วิระพงษ์ ภาดรศักดิ์

ภาพพิมพ์เทคนิคเอชชิ่ง

แผ่นปิดหลังภาพ : เป็นแผ่นไม้ฮาร์ดบอร์ด
กรอบรูปภาพ : เป็นไม้
สีขาว

สุรพล วัฒนกุล

ลายเซ็น : มี อยู่บริเวณด้านขวาของภาพ
1. พบกระดาษผลงานภาพพิมพ์มีจุดสีน้าตาลขึ้นทั้งแผ่นบริเวณ
ที่เป็นพืน้ กระดาษสีขาว 2. พบเทปกาวติดอยู่บนกระจกด้านบน
และด้านล่างฝั่งซ้าย
Thai from 3 ปี 1999 (ผลงานพิมพ์ชิ้นนี้เป็น
ชิ้นที่2 ในจานวนที่พิมพ์ทั้งหมด20 ชิ้น)

การตรวจสอบ
สถานที่

สี: แดง ทอง น้าเงิน ดา

ลายเซ็น : มี อยู่บริเวณด้านขวาของภาพ
1. พบกระดาษผลงานภาพพิมพ์มีจุดสีน้าตาลขึ้นทั้งแผ่นบริเวณ
ที่เป็นพืน้ กระดาษสีขาว รวมไปถึงกระดาษmat เกิดจุดสี
น้าตาลขึ้นอีกด้วย 2. กรอบรูปภาพไม้สีขาวมีรอยคราบสีดาที่
เกิดจากรอยนิ้วมือจากการจับและวางที่ที่ไม่สะอาดทั้งกรอบรูป
ร่องรอย หมายเลข3 (ผลงานพิมพ์ชิ้นนี้เป็นชิ้น
ที่2 ในจานวนที่พิมพ์ทั้งหมด13 ชิ้น)

ขนาดกรอบรูป ขนาด
กว้างxยาว (เซนติเมตร)

71x86

ลายเซ็น : มี อยู่บริเวณด้านขวาของภาพ
1. พบกระดาษผลงานภาพพิมพ์มีจุดสีน้าตาลขึ้นทั้งแผ่นบริเวณ
ที่เป็นพืน้ กระดาษสีขาว
Imvaginotion from the form of life No.7
1989 (ผลงานพิมพ์ชิ้นนี้เป็นชิ้นที่6 ใน
จานวนที่พิมพ์ทั้งหมด10 ชิ้น)

วัสดุประกอบของภาพ

กระดาษ :

80.5x108.8

สี: ชมพู น้าเงิน ดา
ภาพพิมพ์หินและภาพ
พิมพ์ซิลค์สกรีน
แผ่นปิดหลังภาพ : เป็นแผ่นไม้ฮาร์ดบอร์ด
พบราสีขาวกระจายอยู่ทั่วทั้งแผ่น

กระดาษ :

107x67

สี: สีเทา ดา ทอง เงิน
ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีนและ
พิมพ์นูน
แผ่นปิดหลังภาพ : เป็นแผ่นไม้ฮาร์ดบอร์ด
พบราสีขาวกระจายอยู่ทั่วทั้งแผ่น

ปรีชา เถาทอง

ลายเซ็น : มี อยู่บริเวณด้านขวาของภาพ

กรอบรูปภาพ : เป็นไม้
สีขาว

กรอบรูปภาพ : เป็นไม้
สีขาว

รูปภาพ

หมายเหตุ

177

ลาดับ

ชื่อผลงาน

ชื่อศิลปิน

สภาพผลงาน

ประเภทของผลงาน

1. พบกระดาษผลงานภาพพิมพ์มีจุดสีน้าตาลขึ้นทั้งแผ่นบริเวณ
ที่เป็นพืน้ กระดาษสีขาว 2. กระจกด้านในมีราเกาะติดอยู่ทั่ว
กระจก
48

Opposition of from No.3 ปี1979 (ผลงาน
พิมพ์ชิ้นนี้เป็นชิ้นที2่ ในจานวนที่พิมพ์ทั้งหมด
20 ชิ้น)

กระดาษ :

Thai from 3 ปี 1999 (AP.)

ขนาดกรอบรูป ขนาด
กว้างxยาว (เซนติเมตร)

การตรวจสอบ
สถานที่
แสง (ลักซ์)

UV (ไม
โครวัตต์

ห้องสตูดโิ อ ชั้น2

38.7

167

ห้องสตูดโิ อ ชั้น2

80.8

106

ห้องสตูดโิ อ ชั้น2

80.6

86.9

ห้องสตูดโิ อ ชั้น2

65.6

54

78x98

สี: ดา
พิษณุ ศุภนิมิตร

ภาพพิมพ์เทคนิคเอชชิ่ง

ลายเซ็น : มี อยู่บริเวณด้านขวาของภาพ
1. พบกระดาษผลงานภาพพิมพ์มีจุดสีน้าตาลขึ้นทั้งแผ่นบริเวณ
ที่เป็นพืน้ กระดาษสีขาว 2. พบเทปกาวติดอยู่บนกระจกด้านบน
ฝั่งขวา 3.แผ่นปิดหลังภาพพบเทปกาวสีขาวติดอยู่ 4 จุด
49

วัสดุประกอบของภาพ

แผ่นปิดหลังภาพ : เป็นแผ่นไม้ฮาร์ดบอร์ด
พบราสีขาวกระจายอยู่ทั่วทั้งแผ่น

กระดาษ :

กรอบรูปภาพ : เป็นไม้
สีน้าตาล

107x67

สี: ดา น้าตาล ทอง
ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีนและ
พิมพ์นูน
แผ่นปิดหลังภาพ : เป็นแผ่นไม้ฮาร์ดบอร์ด

ปรีชา เถาทอง

กรอบรูปภาพ : เป็นไม้
สีขาว
ลายเซ็น : มี อยู่บริเวณด้านขวาของภาพ
1. พบกระดาษผลงานภาพพิมพ์ฉกี ขาด 2 จุด บริเวณด้านบน
ตรงกลางของภาพและบริเวณด้านขวาฝั่งขวา 2. กระดาษ
ผลงานเป็นคลื่นทั้งแผ่น 3.พบจุดสีน้าตาลขึ้นบนกระดาษ
ผลงานบริเวณที่เป็นสีขาวกระจายอยู่ทั่วทั้งแผ่น
50

BKK. (ผลงานพิมพ์ชิ้นนี้เป็นชิ้นที่15 ใน
จานวนที่พิมพ์ทั้งหมด50 ชิ้น)

กมล ทัศนาญชลี

กระดาษ :

99x79

สี: แดง เหลือง น้าตาล เทา ดา ฟ้า
ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน

แผ่นปิดหลังภาพ : เป็นแผ่นไม้
กรอบรูปภาพ : เป็นไม้
สีขาว

ลายเซ็น : มี อยู่บริเวณด้านขวาของภาพ
-ไม่พบปัญหาในการจรวจสภาพ

กระดาษ :

65x90

51

ไม่ระบุชื่อผลงาน (AP.)

อิทธิพล ตั้งโฉลก

การพิมพ์ออฟเซ็ท

สี: แดง เหลือง ส้ม เขียว ฟ้า เทา ดา
น้าตาล
แผ่นปิดหลังภาพ : เป็นแผ่นไม้ฮาร์ดบอร์ด
กรอบรูปภาพ : เป็นไม้
สีขาว

ลายเซ็น : มี อยู่บริเวณด้านขวาของภาพ

รูปภาพ

หมายเหตุ

178

ลาดับ

ชื่อผลงาน

ชื่อศิลปิน

สภาพผลงาน

ประเภทของผลงาน

1. พบกระดาษ mat มีจุดสีน้าตาลติดอยู่ทั่วทั้งแผ่น 2. แผ่น
ปิดหลังภาพพบเทปกาวติดอยู่ 3 จุด

52

แสงสุวรรณภูมิ (วัดไชยวัฒนาราม) 1/2555
(ผลงานพิมพ์ชิ้นนี้เป็นชิ้นที่11 ในจานวนที่
พิมพ์ทั้งหมด90 ชิ้น)

กระดาษ :

53

ขนาดกรอบรูป ขนาด
กว้างxยาว (เซนติเมตร)

การตรวจสอบ
สถานที่
แสง (ลักซ์)

UV (ไม
โครวัตต์

ห้องแสดงผลงาน ชั้น 2 (ตึก
ใหม่)บริเวณทางขึ้นและลงบันได

1531

105

ห้องแสดงผลงาน ชั้น 2 (ตึก
ใหม่)บริเวณทางขึ้นและลงบันได

1301

23.7

ห้องแสดงผลงาน ชั้น 2 (ตึกใหม่)

247

35.2

ห้องแสดงผลงาน ชั้น 2 (ตึกใหม่)

229

34.4

ห้องแสดงผลงาน ชั้น 3 (ตึกใหม่)

398

71.3

60x78

สี: ขาว ดา
ปรีชา เถาทอง

ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน

แผ่นปิดหลังภาพ : เป็นแผ่นไม้ฮาร์ดบอร์ด
กรอบรูปภาพ : เป็นไม้
สีขาว

ลายเซ็น : มี อยู่บริเวณด้านขวาของภาพ
1. พบกระดาษ mat มีจุดสีน้าตาลติดอยู่ทั่วทั้งแผ่น 2. แผ่น
ปิดหลังภาพพบเทปกาวติดอยู่ 2 จุด
แสงสุวรรณภูมิ (วัดไชยวัฒนาราม) 3/2555
(ผลงานพิมพ์ชิ้นนี้เป็นชิ้นที่12 ในจานวนที่
พิมพ์ทั้งหมด90 ชิ้น)

วัสดุประกอบของภาพ

กระดาษ :

60x78

สี: ขาว ดา
ปรีชา เถาทอง

ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน

แผ่นปิดหลังภาพ : เป็นแผ่นไม้ฮาร์ดบอร์ด
กรอบรูปภาพ : เป็นไม้
สีขาว

ลายเซ็น : มี อยู่บริเวณด้านขวาของภาพ
1. กระดาษผลงานติดกาวไม่เรียบสนิท

กระดาษ :

180x94.5

สี: ขาว ดา
54

ชุดภาพพิมพ์ โครงการศิลป์สิ่งแวดล้อม เรื่อง
แสงสุวรรณภูมิ (วัดไชยวัฒนาราม) 2555

ปรีชา เถาทอง

ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน

แผ่นปิดหลังภาพ : เป็นแผ่นไม้
กรอบรูปภาพ : เป็น
อลูมิเนียม

ลายเซ็น : มี อยู่บริเวณด้านขวาของภาพ
1. กระดาษผลงานติดกาวไม่เรียบสนิท

กระดาษ :

180x94.5

สี: ขาว ดา
55

ชุดภาพพิมพ์ โครงการศิลป์สิ่งแวดล้อม เรื่อง
แสงสุวรรณภูมิ (วัดไชยวัฒนาราม) 2555

ปรีชา เถาทอง

ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน

แผ่นปิดหลังภาพ : เป็นแผ่นไม้
กรอบรูปภาพ : เป็น
อลูมิเนียม

ลายเซ็น : มี อยู่บริเวณด้านขวาของภาพ
1.พบกระจกด้านในมีคราบน้าที่เกิดจากความชื้น 2. เส้นใยของ
ราติดอยู่บริเวณด้านบนของกระจกทั่วแผ่น

56

Bannarak 2007 (ผลงานพิมพ์ชิ้นนี้เป็นชิ้นที่
13 ในจานวนที่พิมพ์ทั้งหมด20 ชิ้น)

กระดาษ :

87x73

สี: ขาว ดา ฟ้า แดง เหลือง
ภาพพิมพ์เทคนิคดราย
พ้อยส์
แผ่นปิดหลังภาพ : เป็นแผ่นไม้ฮาร์ดบอร์ด
และมีชื่อร้าน กรชนก ติดอยู่ดา้ นหลังด้วย

พงษ์เดช ชัยคุตร

ลายเซ็น : มี อยู่บริเวณด้านขวาของภาพ

กรอบรูปภาพ : เป็นไม้
สีขาว

รูปภาพ

หมายเหตุ

179

ลาดับ

ชื่อผลงาน

ชื่อศิลปิน

สภาพผลงาน

ประเภทของผลงาน

1.พบกระดาษ mat มีจุดสีน้าตาลติดอยู่ทั่วทั้งแผ่น 2. เส้นใย
ของราติดอยู่บริเวณด้านบนของกระจกทั่วแผ่น

วัสดุประกอบของภาพ
กระดาษ :

ขนาดกรอบรูป ขนาด
กว้างxยาว (เซนติเมตร)

การตรวจสอบ
สถานที่
แสง (ลักซ์)

UV (ไม
โครวัตต์

ห้องแสดงผลงาน ชั้น 3 (ตึกใหม่)

320

40.1

ห้องแสดงผลงาน ชั้น 3 (ตึกใหม่)

179

22

ห้องแสดงผลงาน ชั้น 3 (ตึกใหม่)

109

0

ห้องแสดงผลงาน ชั้น 3 (ตึกใหม่)

46.5

0

ห้องแสดงผลงาน ชั้น 3 (ตึกใหม่)

106

25.4

87x73

สี: ขาว ดา
57

C.FEROCI 2007(AP.)

ภาพพิมพ์เทคนิคดราย
พ้อยส์
แผ่นปิดหลังภาพ : เป็นแผ่นไม้ฮาร์ดบอร์ด
และมีชื่อร้าน กรชนก ติดอยู่ดา้ นหลังด้วย

พงษ์เดช ชัยคุตร

ลายเซ็น : มี อยู่บริเวณด้านขวาของภาพ
1.พบกระดาษ mat มีจุดสีน้าตาลติดอยู่ทั่วทั้งแผ่น 2.
กระดาษผลงานมีจุดสีน้าตาลเกิดขึ้นบริเวณด้านบนของภาพ 3.
เส้นใยของราติดอยู่บริเวณด้านบนของกระจกทั่วแผ่น

กระดาษ :

กรอบรูปภาพ : เป็นไม้
สีขาว

71x62

สี: แดง ดา ทอง
58

ภาพพิมพ์สาหรับโนโวเทล มัณฑเลย์ (AP.)

ปรีชา เถาทอง

ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน

แผ่นปิดหลังภาพ : เป็นแผ่นไม้ฮาร์ดบอร์ด
กรอบรูปภาพ : เป็นไม้
สีขาว

ลายเซ็น : มี อยู่บริเวณด้านขวาของภาพ
1.พบกระดาษ mat มีจุดสีน้าตาลติดอยู่ทั่วทั้งแผ่น 2. เส้นใย
ของราติดอยู่บริเวณด้านบนของกระจกทั่วแผ่น

กระดาษ :

71x62

สี: แดง ดา ทอง
59

ภาพพิมพ์สาหรับโนโวเทล มัณฑเลย์ (AP.)

ปรีชา เถาทอง

ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน

แผ่นปิดหลังภาพ : เป็นแผ่นไม้ฮาร์ดบอร์ด
กรอบรูปภาพ : เป็นไม้
สีขาว

ลายเซ็น : มี อยู่บริเวณด้านขวาของภาพ
1.พบกระดาษ mat มีคราบฝุ่นสีดาติดอยู่ทั่วทั้งแผ่น 2.
กระดาษผลงานมีจุดสีน้าตาลเกิดขึ้นบริเวณด้านบนของภาพ 3.
เส้นใยของราติดอยู่บริเวณด้านบนของกระจก 1 จุด

กระดาษ :

71x62

สี: แดง ดา ทอง
60

ภาพพิมพ์สาหรับโนโวเทล มัณฑเลย์ (AP.)

ปรีชา เถาทอง

ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน

แผ่นปิดหลังภาพ : เป็นแผ่นไม้ฮาร์ดบอร์ด
กรอบรูปภาพ : เป็นไม้
สีขาว

ลายเซ็น : มี อยู่บริเวณด้านขวาของภาพ
1.พบกระดาษ mat มีจุดสีน้าตาลติดอยู่ทั่วทั้งแผ่น 2. เส้นใย
ของราติดอยู่บริเวณด้านบนของกระจกทั่วแผ่น 3.มีคราบของ
เทปกาวติดอยู่แผ่นปิดหลังภาพ 6 จุด
61

กระดาษ :

71x95

สี: ขาว ดา

Monument of Love No.13/99 (ผลงาน
พิมพ์ชิ้นนี้เป็นชิ้นที1่ 4 ในจานวนที่พิมพ์ทั้งหมด สิทธิชัย ปรัชญารัตกิ ลุ
20 ชิ้น)

ภาพพิมพ์เทคนิคเอชชิ่ง

แผ่นปิดหลังภาพ : เป็นแผ่นไม้ฮาร์ดบอร์ด
กรอบรูปภาพ :
อลูมิเนียม

ลายเซ็น : มี อยู่บริเวณด้านขวาของภาพ

รูปภาพ

หมายเหตุ

180

ลาดับ

ชื่อผลงาน

ชื่อศิลปิน

สภาพผลงาน

ประเภทของผลงาน

1.กระดาษผลงานมีสีเหลืองเข้มทั้งแผ่น 2.พบกระดาษ mat มี
จุดสีน้าตาลติดอยู่ทั่วทั้งแผ่น

วัสดุประกอบของภาพ
กระดาษ :

ขนาดกรอบรูป ขนาด
กว้างxยาว (เซนติเมตร)

การตรวจสอบ
สถานที่
แสง (ลักซ์)

UV (ไม
โครวัตต์

ห้องแสดงผลงาน ชั้น 3 (ตึกใหม่)

179

23.5

ห้องแสดงผลงาน ชั้น 3 (ตึกใหม่)

80.8

25.9

ห้องแสดงผลงาน ชั้น 3 (ตึกใหม่)

77.4

32.2

ห้องแสดงผลงาน ชั้น 3 (ตึกใหม่)

2.3

0

ห้องแสดงผลงาน ชั้น 3 (ตึกใหม่)

146

30.3

84x50

สี: ขาว ดา น้าตาล เหลือง เขียว
62

Movement in nature No.9 1973 (AP.)

ชัยนันท์ ชะอุ่มงาม

ภาพพิมพ์วัสดุปะติด

ลายเซ็น : มี อยู่บริเวณด้านขวาของภาพ
1.พบกระดาษ mat มีจุดสีน้าตาลติดอยู่ทั่วทั้งแผ่น

แผ่นปิดหลังภาพ : เป็นแผ่นไม้ฮาร์ดบอร์ด
พบราสีขาวกระจายอยู่ทั่วทั้งแผ่น

กระดาษ :

กรอบรูปภาพ : เป็นไม้
สีน้าตาล

83x107

63

แสงสุวรรณภูมิ พระอุโบสถ์ วัดเชียงทอง หลวง
พระบาง 2553 (ผลงานพิมพ์ชิ้นนี้เป็นชิ้นที่249
ในจานวนที่พิมพ์ทั้งหมด250 ชิ้น)

สี: แดง ดา น้าตาล
ปรีชา เถาทอง

ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน

ลายเซ็น : มี อยู่บริเวณด้านขวาของภาพ
1.พบกระดาษ mat มีจุดสีน้าตาลติดอยู่ทั่วทั้งแผ่น

แผ่นปิดหลังภาพ : เป็นแผ่นไม้ฮาร์ดบอร์ด
พบราสีขาวกระจายอยู่ทั่วทั้งแผ่น

กระดาษ :

กรอบรูปภาพ : เป็นไม้
สีขาว

83x107

สี: แดง ดา ชมพู เหลือง ฟ้า
64

แสงสุวรรณภูมิ วัดเชียงทอง หลวงพระบาง
2553 (AP.)

ปรีชา เถาทอง

ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน

ลายเซ็น : มี อยู่บริเวณด้านขวาของภาพ
1.ด้านหน้าของผลงาน พบคราวเปือ้ นของเทปกาว ที่ยดึ ติด
ระหว่างกระดาษผลงาน และกระดาษ mat ของด้านหลัง

65

แผ่นปิดหลังภาพ : เป็นแผ่นไม้ฮาร์ดบอร์ด
พบราสีขาวกระจายอยู่ทั่วทั้งแผ่น

กระดาษ :

กรอบรูปภาพ : เป็นไม้
สีขาว

54.5x54.5

สี: เทา ชมพู ฟ้า ดา ขาว

Message from space 80-6 (ผลงานพิมพ์
ชิ้นนี้เป็นชิ้นที4่ 9 ในจานวนที่พิมพ์ทั้งหมด50 Yamahuchi Hirokazu
ชิ้น)

ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน

ลายเซ็น : มี อยู่บริเวณด้านขวาของภาพ
1.พบกระดาษ mat มีจุดสีน้าตาลติดอยู่ทั่วทั้งแผ่น

แผ่นปิดหลังภาพ : เป็นแผ่นไม้ฮาร์ดบอร์ด
พบราสีขาวกระจายอยู่ทั่วทั้งแผ่น

กระดาษ :

กรอบรูปภาพ : เป็นไม้
สีน้าตาล

107x83

66

แสงสุวรรณภูมิ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
2553 (ผลงานพิมพ์ชิ้นนี้เป็นชิ้นที่249 ใน
จานวนที่พิมพ์ทั้งหมด250 ชิ้น)

สี: ทอง แดง น้าเงิน เทา ดา
ปรีชา เถาทอง

ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน

แผ่นปิดหลังภาพ : เป็นแผ่นไม้ฮาร์ดบอร์ด
กรอบรูปภาพ : เป็นไม้
สีขาว

ลายเซ็น : มี อยู่บริเวณด้านขวาของภาพ

รูปภาพ

หมายเหตุ

181

ลาดับ

ชื่อผลงาน

ชื่อศิลปิน

สภาพผลงาน

ประเภทของผลงาน

-ไม่พบปัญหาในการจรวจสภาพ

วัสดุประกอบของภาพ
กระดาษ :

ขนาดกรอบรูป ขนาด
กว้างxยาว (เซนติเมตร)

การตรวจสอบ
สถานที่
แสง (ลักซ์)

UV (ไม
โครวัตต์

ห้องแสดงผลงาน ชั้น 3 (ตึกใหม่)

83.2

26.4

ห้องแสดงผลงาน ชั้น 3 (ตึกใหม่)

73.3

42.6

ห้องแสดงผลงาน ชั้น 3 (ตึกใหม่)

84

54.3

ห้องแสดงผลงาน ชั้น 3 (ตึกใหม่)

79.3

64.5

107x83

67

แสงสุวรรณภูมิ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
2554 (ผลงานพิมพ์ชิ้นนี้เป็นชิ้นที่191 ใน
จานวนที่พิมพ์ทั้งหมด250 ชิ้น)

สี: ทอง แดง น้าเงิน เทา ดา
ปรีชา เถาทอง

ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน

แผ่นปิดหลังภาพ : เป็นแผ่นไม้ฮาร์ดบอร์ด
กรอบรูปภาพ :
อลูมิเนียม

ลายเซ็น : มี อยู่บริเวณด้านขวาของภาพ
1.พบกระดาษ mat มีจุดสีน้าตาลติดอยู่ทั่วทั้งแผ่นและเป็นสี
เหลืองเข้ม 2.กระดาษผลงานมีสีเหลืองเข้มทั้งแผ่น 3.กระดาษ
mat เป็นคลื่น โค้งงอ

กระดาษ :

99x69

สี: ทอง น้าเงิน เทา ดา
68

แสง 2530 (ผลงานพิมพ์ชิ้นนี้เป็นชิ้นที่99 ใน
จานวนที่พิมพ์ทั้งหมด100 ชิ้น)

ปรีชา เถาทอง

ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน

ลายเซ็น : มี อยู่บริเวณด้านขวาของภาพ
1.พบกระดาษ mat มีจุดสีน้าตาลติดอยู่ทั่วทั้งแผ่น 2..
กระดาษผลงานมีสีเหลืองเข้มทั้งแผ่น 3. พบฝุ่นละออง
หยากไย่ตดิ แผ่นปิดหลังภาพตามร่องไม้

แผ่นปิดหลังภาพ : เป็นแผ่นไม้ฮาร์ดบอร์ด
พบราสีขาวกระจายอยู่ทั่วทั้งแผ่น

กระดาษ :

กรอบรูปภาพ : เป็นไม้
สีเทา

77.5x66.5

สี: ทอง น้าเงิน เทา ดา
69

วัด 2530 (ผลงานพิมพ์ชิ้นนี้เป็นชิ้นที่5 ใน
จานวนที่พิมพ์ทั้งหมด50 ชิ้น)

ปรีชา เถาทอง

ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน

ลายเซ็น : มี อยู่บริเวณด้านขวาของภาพ
1.พบกระดาษ mat มีจุดสีน้าตาลติดอยู่ทั่วทั้งแผ่น 2.
กระดาษผลงานมีสีเหลืองเข้มทั้งแผ่น 3. พบเทปกาวติด
ด้านหน้ากระจก 1 จุด

แผ่นปิดหลังภาพ : เป็นแผ่นไม้ฮาร์ดบอร์ด
พบราสีขาวกระจายอยู่ทั่วทั้งแผ่นและเทป
กาวหลุด

กระดาษ :

กรอบรูปภาพ : เป็นไม้
สีน้าตาล

69.5x79

สี: เหลือง น้าเงิน เทา ดา
70

รูปทรงของแสงบนเนื้อที่ของเงา 2553
(ผลงานพิมพ์ชิ้นนี้เป็นชิ้นที่100 ในจานวนที่
พิมพ์ทั้งหมด100 ชิ้น)

ปรีชา เถาทอง

ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน

ลายเซ็น : มี อยู่บริเวณด้านขวาของภาพ

แผ่นปิดหลังภาพ : เป็นแผ่นไม้ฮาร์ดบอร์ด
พบราสีขาวกระจายอยู่ทั่วทั้งแผ่นและเทป
กาวหลุด

กรอบรูปภาพ : เป็นไม้
สีน้าตาล

รูปภาพ

หมายเหตุ

182

ลาดับ

ชื่อผลงาน

ชื่อศิลปิน

สภาพผลงาน

ประเภทของผลงาน

1.พบกระดาษ mat มีจุดสีน้าตาลติดอยู่ทั่วทั้งแผ่น 2.กระดาษ
ผลงานมีสีเหลืองเข้มทั้งแผ่น 3. พบเทปกาวติดด้านหน้ากระจก
1 จุด

วัสดุประกอบของภาพ
กระดาษ :

ขนาดกรอบรูป ขนาด
กว้างxยาว (เซนติเมตร)

การตรวจสอบ
สถานที่
แสง (ลักซ์)

UV (ไม
โครวัตต์

ห้องแสดงผลงาน ชั้น 3 (ตึกใหม่)

81.4

60.8

ห้องแสดงผลงาน ชั้น 3 (ตึกใหม่)

58.1

43

ห้องแสดงผลงาน ชั้น 3 (ตึกใหม่)

83.5

66

ห้องแสดงผลงาน ชั้น 3 (ตึกใหม่)

47.5

38.3

ห้องแสดงผลงาน ชั้น 3 (ตึกใหม่)

83.5

53.4

82x66

สี: เหลือง แดง น้าเงิน เทา ดา
71

แสงภายใน 2530 (AP.1/50)

ปรีชา เถาทอง

ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน

แผ่นปิดหลังภาพ : เป็นแผ่นไม้ฮาร์ดบอร์ด
กรอบรูปภาพ : เป็นไม้
สีน้าตาล

ลายเซ็น : มี อยู่บริเวณด้านขวาของภาพ
1.มีคราบของเทปกาวติดอยู่แผ่นรองหลังเป็นจานวนมาก

กระดาษ :

120x96

72

แสงสุวรรณภูมิ (วัดพระศรีศาสดาราม) 2553
(ผลงานพิมพ์ชิ้นนี้เป็นชิ้นที่195 ในจานวนที่
พิมพ์ทั้งหมด250 ชิ้น)

สี: เหลือง แดง น้าเงิน เทา ดา
ปรีชา เถาทอง

ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน

แผ่นปิดหลังภาพ : เป็นแผ่นไม้ฮาร์ดบอร์ด
กรอบรูปภาพ : เป็นไม้
สีน้าตาล

ลายเซ็น : มี อยู่บริเวณด้านขวาของภาพ
1.พบกระดาษ mat มีจุดสีน้าตาลติดอยู่ทั่วทั้งแผ่น

กระดาษ :

107x83

73

แสงสุวรรณภูมิ (วัดพระศรีศาสดาราม) 2553
(ผลงานพิมพ์ชิ้นนี้เป็นชิ้นที่92 ในจานวนที่
พิมพ์ทั้งหมด100 ชิ้น)

สี: เหลือง ชมพู น้าเงิน เทา ดา
ปรีชา เถาทอง

ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน

แผ่นปิดหลังภาพ : เป็นแผ่นไม้ฮาร์ดบอร์ด
กรอบรูปภาพ : เป็นไม้
สีขาว

ลายเซ็น : มี อยู่บริเวณด้านขวาของภาพ
-ไม่พบปัญหาในการจรวจสภาพ

กระดาษ :

105x84

สี: เหลือง ดา
74

แสงสุวรรณภูมิ (มาเลเซีย) 2015 (ผลงานพิมพ์
ชิ้นนี้เป็นชิ้นที1่ ในจานวนที่พิมพ์ทั้งหมด30 ชิ้น)

ปรีชา เถาทอง

ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน

แผ่นปิดหลังภาพ : เป็นแผ่นไม้ฮาร์ดบอร์ด
กรอบรูปภาพ : เป็นไม้
สีทอง

ลายเซ็น : มี อยู่บริเวณด้านขวาของภาพ
-ไม่พบปัญหาในการจรวจสภาพ

กระดาษ :

105x84

75

แสงสุวรรณภูมิ (บันท้ายศรีกมั พูชา) 2015
(ผลงานพิมพ์ชิ้นนี้เป็นชิ้นที่1ในจานวนที่พิมพ์
ทั้งหมด30 ชิ้น)

สี: เหลือง ดา
ปรีชา เถาทอง

ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน

แผ่นปิดหลังภาพ : เป็นแผ่นไม้ฮาร์ดบอร์ด
กรอบรูปภาพ : เป็นไม้
สีทอง

ลายเซ็น : มี อยู่บริเวณด้านขวาของภาพ

รูปภาพ

หมายเหตุ

183

ลาดับ

ชื่อผลงาน

ชื่อศิลปิน

สภาพผลงาน

ประเภทของผลงาน

-ไม่พบปัญหาในการจรวจสภาพ

วัสดุประกอบของภาพ
กระดาษ :

ขนาดกรอบรูป ขนาด
กว้างxยาว (เซนติเมตร)

การตรวจสอบ
สถานที่
แสง (ลักซ์)

UV (ไม
โครวัตต์

ห้องแสดงผลงาน ชั้น 3 (ตึกใหม่)

146

61.6

ห้องแสดงผลงาน ชั้น 3 (ตึกใหม่)

87.7

50.9

ห้องแสดงผลงาน ชั้น 3 (ตึกใหม่)

93.2

42.3

ห้องแสดงผลงาน ชั้น 3 (ตึกใหม่)

54

48.5

105x84

สี: เหลือง ดา
76

แสงสุวรรณภูมิ (มัณฑเลย์) 2015 (ผลงานพิมพ์
ชิ้นนี้เป็นชิ้นที1่ ในจานวนที่พิมพ์ทั้งหมด30 ชิ้น)

ปรีชา เถาทอง

ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน

แผ่นปิดหลังภาพ : เป็นแผ่นไม้ฮาร์ดบอร์ด
กรอบรูปภาพ : เป็นไม้
สีทอง

ลายเซ็น : มี อยู่บริเวณด้านขวาของภาพ
-ไม่พบปัญหาในการจรวจสภาพ

กระดาษ :

105x84

77

แสงสุวรรณภูมิ (วัดอินแปง) 2015 (ผลงาน
พิมพ์ชิ้นนี้เป็นชิ้นที1่ ในจานวนที่พิมพ์ทั้งหมด30
ชิ้น)

สี: ครีม ดา
ปรีชา เถาทอง

ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน

แผ่นปิดหลังภาพ : เป็นแผ่นไม้ฮาร์ดบอร์ด
กรอบรูปภาพ : เป็นไม้
สีทอง

ลายเซ็น : มี อยู่บริเวณด้านขวาของภาพ
-ไม่พบปัญหาในการจรวจสภาพ

กระดาษ :

105x84

78

แสงสุวรรณภูมิ (บาหลี อินโดนีเซีย) 2015
(ผลงานพิมพ์ชิ้นนี้เป็นชิ้นที่1ในจานวนที่พิมพ์
ทั้งหมด30 ชิ้น)

สี: ครีม ดา
ปรีชา เถาทอง

ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน

แผ่นปิดหลังภาพ : เป็นแผ่นไม้ฮาร์ดบอร์ด
กรอบรูปภาพ : เป็นไม้
สีทอง

ลายเซ็น : มี อยู่บริเวณด้านขวาของภาพ
1.กระดาษผลงาน เป็นคลื่น โค้งงอ

กระดาษ :

105x84

79

แสงสุวรรณภูมิ (วัดราชบูรณะอยุธยา) 2015
(ผลงานพิมพ์ชิ้นนี้เป็นชิ้นที่1ในจานวนที่พิมพ์
ทั้งหมด30 ชิ้น)

สี: ครีม ดา ขาว
ปรีชา เถาทอง

ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน

แผ่นปิดหลังภาพ : เป็นแผ่นไม้ฮาร์ดบอร์ด
กรอบรูปภาพ : เป็นไม้
สีทอง

ลายเซ็น : มี อยู่บริเวณด้านขวาของภาพ

รูปภาพ

หมายเหตุ

184

ลาดับ

ชื่อผลงาน

ชื่อศิลปิน

สภาพผลงาน

ประเภทของผลงาน

-ไม่พบปัญหาในการจรวจสภาพ

วัสดุประกอบของภาพ
กระดาษ :

ขนาดกรอบรูป ขนาด
กว้างxยาว (เซนติเมตร)

การตรวจสอบ
สถานที่
แสง (ลักซ์)

UV (ไม
โครวัตต์

ห้องแสดงผลงาน ชั้น 3 (ตึกใหม่)

85.2

62.1

ห้องแสดงผลงาน ชั้น 3 (ตึกใหม่)

101

66.3

ห้องแสดงผลงาน ชั้น 3 (ตึกใหม่)

99.4

60.3

ห้องแสดงผลงาน ชั้น 3 (ตึกใหม่)

109

59.2

105x84

80

แสงสุวรรณภูมิ (ไชน่าทาวน์ สิงคโปร์) 2015
(ผลงานพิมพ์ชิ้นนี้เป็นชิ้นที่1ในจานวนที่พิมพ์
ทั้งหมด30 ชิ้น)

สี: ครีม ดา ขาว แดง
ปรีชา เถาทอง

ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน

แผ่นปิดหลังภาพ : เป็นแผ่นไม้ฮาร์ดบอร์ด
กรอบรูปภาพ : เป็นไม้
สีทอง

ลายเซ็น : มี อยู่บริเวณด้านขวาของภาพ
-ไม่พบปัญหาในการจรวจสภาพ

กระดาษ :

105x84

81

แสงสุวรรณภูมิ (ประตูดานัง เมืองเว้ เวียดนาม)
2015 (ผลงานพิมพ์ชิ้นนี้เป็นชิ้นที่1ในจานวน
ที่พิมพ์ทั้งหมด30 ชิ้น)

สี: ครีม ดา ขาว แดง
ปรีชา เถาทอง

ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน

แผ่นปิดหลังภาพ : เป็นแผ่นไม้ฮาร์ดบอร์ด
กรอบรูปภาพ : เป็นไม้
สีทอง

ลายเซ็น : มี อยู่บริเวณด้านขวาของภาพ
-ไม่พบปัญหาในการจรวจสภาพ

กระดาษ :

105x84

82

แสงสุวรรณภูมิ (ไชน่าทาวน์ สิงคโปร์) 2015
(ผลงานพิมพ์ชิ้นนี้เป็นชิ้นที่1ในจานวนที่พิมพ์
ทั้งหมด30 ชิ้น)

สี: ครีม ดา ขาว แดง
ปรีชา เถาทอง

ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน

แผ่นปิดหลังภาพ : เป็นแผ่นไม้ฮาร์ดบอร์ด
กรอบรูปภาพ : เป็นไม้
สีทอง

ลายเซ็น : มี อยู่บริเวณด้านขวาของภาพ
-ไม่พบปัญหาในการจรวจสภาพ

กระดาษ :

105x84

83

แสงสุวรรณภูมิ (โบสถ์คริสฟิลิปปินส์) 2015
(ผลงานพิมพ์ชิ้นนี้เป็นชิ้นที่1ในจานวนที่พิมพ์
ทั้งหมด30 ชิ้น)

สี: ดา ขาว แดง
ปรีชา เถาทอง

ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน

แผ่นปิดหลังภาพ : เป็นแผ่นไม้ฮาร์ดบอร์ด
กรอบรูปภาพ : เป็นไม้
สีทอง

ลายเซ็น : มี อยู่บริเวณด้านขวาของภาพ

รูปภาพ

หมายเหตุ

185

ลาดับ

ชื่อผลงาน

ชื่อศิลปิน

สภาพผลงาน

ประเภทของผลงาน

-ไม่พบปัญหาในการจรวจสภาพ

วัสดุประกอบของภาพ
กระดาษ :

ขนาดกรอบรูป ขนาด
กว้างxยาว (เซนติเมตร)

การตรวจสอบ
สถานที่
แสง (ลักซ์)

UV (ไม
โครวัตต์

ห้องแสดงผลงาน ชั้น 3 (ตึกใหม่)

239

53.6

ห้องแสดงผลงาน ชั้น 3 (ตึกใหม่)

189

52.1

ห้องแสดงผลงาน ชั้น 3 (ตึกใหม่)

84.3

28.5

ห้องแสดงผลงาน ชั้น 3 (ตึกใหม่)

169

33.8

84x105

84

แสงสุวรรณภูมิ (บูโรพุทโธ อินโดนีเซีย) 2015
(ผลงานพิมพ์ชิ้นนี้เป็นชิ้นที่1ในจานวนที่พิมพ์
ทั้งหมด30 ชิ้น)

สี: ดา เทา
ปรีชา เถาทอง

ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน

แผ่นปิดหลังภาพ : เป็นแผ่นไม้ฮาร์ดบอร์ด
กรอบรูปภาพ : เป็นไม้
สีทอง

ลายเซ็น : มี อยู่บริเวณด้านขวาของภาพ
-ไม่พบปัญหาในการจรวจสภาพ

กระดาษ :

84x105

สี: ดา เทา
85

แสงสุวรรณภูมิ (บรูไน) 2015 (ผลงานพิมพ์ชิ้น
นี้เป็นชิ้นที1่ ในจานวนที่พิมพ์ทั้งหมด30 ชิ้น)

ปรีชา เถาทอง

ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน

แผ่นปิดหลังภาพ : เป็นแผ่นไม้ฮาร์ดบอร์ด
กรอบรูปภาพ : เป็นไม้
สีทอง

ลายเซ็น : มี อยู่บริเวณด้านขวาของภาพ
-ไม่พบปัญหาในการจรวจสภาพ

กระดาษ :

84x105

86

แสงสุวรรณภูมิ (โบสถ์ คริส เกาะเชบูฟิลิปปินส์)
2015 (ผลงานพิมพ์ชิ้นนี้เป็นชิ้นที่1ในจานวน
ที่พิมพ์ทั้งหมด30 ชิ้น)

สี: ดา ขาว ครีม
ปรีชา เถาทอง

ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน

แผ่นปิดหลังภาพ : เป็นแผ่นไม้ฮาร์ดบอร์ด
กรอบรูปภาพ : เป็นไม้
สีทอง

ลายเซ็น : มี อยู่บริเวณด้านขวาของภาพ
-ไม่พบปัญหาในการจรวจสภาพ

กระดาษ :

84x105

87

แสงสุวรรณภูมิ (พระราชวังบรูไน) 2015
(ผลงานพิมพ์ชิ้นนี้เป็นชิ้นที่1ในจานวนที่พิมพ์
ทั้งหมด30 ชิ้น)

สี: ดา เทา
ปรีชา เถาทอง

ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน

แผ่นปิดหลังภาพ : เป็นแผ่นไม้ฮาร์ดบอร์ด
กรอบรูปภาพ : เป็นไม้
สีทอง

ลายเซ็น : มี อยู่บริเวณด้านขวาของภาพ

รูปภาพ

หมายเหตุ

186

ลาดับ

ชื่อผลงาน

ชื่อศิลปิน

สภาพผลงาน

ประเภทของผลงาน

-ไม่พบปัญหาในการจรวจสภาพ

วัสดุประกอบของภาพ
กระดาษ :

ขนาดกรอบรูป ขนาด
กว้างxยาว (เซนติเมตร)

การตรวจสอบ
สถานที่
แสง (ลักซ์)

UV (ไม
โครวัตต์

ห้องแสดงผลงาน ชั้น 3 (ตึกใหม่)

89

34.3

ห้องแสดงผลงาน ชั้น 3 (ตึกใหม่)

123

35.8

ห้องแสดงผลงาน ชั้น 3 (ตึกใหม่)

93.9

24.2

ห้องแสดงผลงาน ชั้น 3 (ตึกใหม่)

90.7

22.4

84x105

88

แสงสุวรรณภูมิ (หอไตรวัดพระสิงห์) 2015
(ผลงานพิมพ์ชิ้นนี้เป็นชิ้นที่1ในจานวนที่พิมพ์
ทั้งหมด30 ชิ้น)

สี: ดา เทา แดง
ปรีชา เถาทอง

ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน

แผ่นปิดหลังภาพ : เป็นแผ่นไม้ฮาร์ดบอร์ด
กรอบรูปภาพ : เป็นไม้
สีทอง

ลายเซ็น : มี อยู่บริเวณด้านขวาของภาพ
-ไม่พบปัญหาในการจรวจสภาพ

กระดาษ :

84x105

89

แสงสุวรรณภูมิ (อุโบสถ วัดเชียงทอง) 2015
(ผลงานพิมพ์ชิ้นนี้เป็นชิ้นที่1ในจานวนที่พิมพ์
ทั้งหมด30 ชิ้น)

สี: ดา เขียว เหลือง น้าตาล
ปรีชา เถาทอง

ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน

แผ่นปิดหลังภาพ : เป็นแผ่นไม้ฮาร์ดบอร์ด
กรอบรูปภาพ : เป็นไม้
สีทอง

ลายเซ็น : มี อยู่บริเวณด้านขวาของภาพ
-ไม่พบปัญหาในการจรวจสภาพ

กระดาษ :

84x105

สี: ดา เทา
90

แสงสุวรรณภูมิ (บรูไน) 2015 (ผลงานพิมพ์ชิ้น
นี้เป็นชิ้นที2่ 8ในจานวนที่พิมพ์ทั้งหมด30 ชิ้น)

ปรีชา เถาทอง

ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน

แผ่นปิดหลังภาพ : เป็นแผ่นไม้ฮาร์ดบอร์ด
กรอบรูปภาพ : เป็นไม้
สีทอง

ลายเซ็น : มี อยู่บริเวณด้านขวาของภาพ
-ไม่พบปัญหาในการจรวจสภาพ

กระดาษ :

84x105

91

แสงสุวรรณภูมิ (พระราชวังไม้สัก มัณฑเลย์
พม่า) 2015 (ผลงานพิมพ์ชิ้นนี้เป็นชิ้นที่1ใน
จานวนที่พิมพ์ทั้งหมด30 ชิ้น)

สี: ดา ฟ้า
ปรีชา เถาทอง

ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน

แผ่นปิดหลังภาพ : เป็นแผ่นไม้ฮาร์ดบอร์ด
กรอบรูปภาพ : เป็นไม้
สีทอง

ลายเซ็น : มี อยู่บริเวณด้านขวาของภาพ

รูปภาพ

หมายเหตุ

187

ลาดับ

ชื่อผลงาน

ชื่อศิลปิน

สภาพผลงาน

ประเภทของผลงาน

-ไม่พบปัญหาในการจรวจสภาพ

วัสดุประกอบของภาพ
กระดาษ :

ขนาดกรอบรูป ขนาด
กว้างxยาว (เซนติเมตร)

การตรวจสอบ
สถานที่
แสง (ลักซ์)

UV (ไม
โครวัตต์

ห้องแสดงผลงาน ชั้น 3 (ตึกใหม่)

89.3

22.6

ห้องแสดงผลงาน ชั้น 3 (ตึกใหม่)

117

24.1

ห้องแสดงผลงาน ชั้น 3 (ตึกใหม่)

156

23.3

ห้องแสดงผลงาน ชั้น 3 (ตึกใหม่)

231

23.7

84x105

92

แสงสุวรรณภูมิ (สุเหร่า มาเลเซีย) 2015
(ผลงานพิมพ์ชิ้นนี้เป็นชิ้นที่1ในจานวนที่พิมพ์
ทั้งหมด30 ชิ้น)

สี: ดา เหลือง
ปรีชา เถาทอง

ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน

แผ่นปิดหลังภาพ : เป็นแผ่นไม้ฮาร์ดบอร์ด
กรอบรูปภาพ : เป็นไม้
สีทอง

ลายเซ็น : มี อยู่บริเวณด้านขวาของภาพ
-ไม่พบปัญหาในการจรวจสภาพ

กระดาษ :

105x84

93

แสงสุวรรณภูมิ (ไชน่าทาวน์ สิงคโปร์) 2015
(ผลงานพิมพ์ชิ้นนี้เป็นชิ้นที่28ในจานวนที่พิมพ์
ทั้งหมด30 ชิ้น)

สี: ครีม ดา ขาว แดง
ปรีชา เถาทอง

ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน

แผ่นปิดหลังภาพ : เป็นแผ่นไม้ฮาร์ดบอร์ด
กรอบรูปภาพ : เป็นไม้
สีทอง

ลายเซ็น : มี อยู่บริเวณด้านขวาของภาพ
-ไม่พบปัญหาในการจรวจสภาพ

กระดาษ :

105x84

94

แสงสุวรรณภูมิ (ประตูเว้ เวียดนาม) 2015
(ผลงานพิมพ์ชิ้นนี้เป็นชิ้นที่28ในจานวนที่พิมพ์
ทั้งหมด30 ชิ้น)

สี: เขียว ฟ้า ม่วง ดา น้าตาล เทา ขาว
ปรีชา เถาทอง

ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน

แผ่นปิดหลังภาพ : เป็นแผ่นไม้ฮาร์ดบอร์ด
กรอบรูปภาพ : เป็นไม้
สีทอง

ลายเซ็น : มี อยู่บริเวณด้านขวาของภาพ
-ไม่พบปัญหาในการจรวจสภาพ

กระดาษ :

105x84

95

แสงสุวรรณภูมิ (นครธม เขมร) 2015 (ผลงาน
พิมพ์ชิ้นนี้เป็นชิ้นที1่ ในจานวนที่พิมพ์ทั้งหมด30
ชิ้น)

สี: เขียว ฟ้า ดา เทา ขาว
ปรีชา เถาทอง

ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน

แผ่นปิดหลังภาพ : เป็นแผ่นไม้ฮาร์ดบอร์ด
กรอบรูปภาพ : เป็นไม้
สีทอง

ลายเซ็น : มี อยู่บริเวณด้านขวาของภาพ

รูปภาพ

หมายเหตุ

187
ประวัติผู้วิจัย
ชื่อ – สกุล
ที่อยู่
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2558
ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2552 - 2559
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน
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