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บทคัดย่อ
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มนุษย์ทุกคนที่มีสุนขั เป็ นสัตว์เลี้ยง ที่ข้ ึนชื่อว่าเป็ นเพื่อนที่ดีที่สุดในโลก
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Abstract
This art presents the painful feeling of separation from loved ones. It is from my memory
and I found out that the memory from the past has an influence on the present. The most
memorable memory is my love for beloved pet that sticks in my mind and have never left. The
bond with my pet is the same with other owners that have dog as their pet because it is the best
friend in this world.
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บทที่ 1
บทนา
ความสัมพันธ์ที่ล่วงเลยมาเหลื อแค่ความทรงจาบางสิ่ งจะเปลี่ยนไปแต่ความคิดถึงสุ นขั อัน
เป็ นที่รักยังชัดเจนเสมอ สุ นขั เป็ นสัตว์เลี้ยงที่อยูเ่ คียงข้างกับมนุ ษย์ทุกชนชาติโดยเป็ นสัตว์ที่มีจิตใจ
บริ สุทธิ์ ซื่อสัตย์ แววตาจริ งใจไม่เสแสร้ง ดิฉนั เชื่ อว่าสุ นขั ที่รักอยูใ่ นความทรงจาของมนุ ษย์หลายๆ
คนและเพื่อนที่ ดีที่สุดในโลกแม้ว่าจะเกิ ดอะไรขึ้นกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์ก็ตามกล่าวคื อ
การที่เราได้รับความรักและความจริ งใจจากสิ่ งมีชีวิตที่มนุ ษย์เรี ยกว่าเดรัชฉานยังสวยงามและน่ า
จดจาไว้ในความทรงจาตลอดไป

ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
การที่ ค นเราได้พ ลัด พรากจากสิ่ ง ที่ รั ก แน่ น อนท าให้ เ รารู ้ สึ ก เจ็ บ ปวดเสมอเมื่ อ นึ ก ถึ ง
เช่นเดียวกับที่ขา้ พเจ้าได้ประสบคือการต้องแยกทางจากสุ นขั อันเป็ นที่รัก ด้วยเหตุผลของมนุษย์ที่
เคยมีความสัมพันธ์ร่วมกัน เมื่อนึ กย้อนไปถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับสุ นขั นั้น ทาให้ขา้ พเจ้าหวน
นึ กถึ งแต่สิ่งที่งดงาม ความสดใส ร่ าเริ ง ความผูกพันที่ขา้ พเจ้ามีต่อสุ นขั เสมอ ข้าพเจ้าต้องการ
ถ่ายทอดความทรงจาที่มีต่อสุ นขั ของข้าพเจ้า โดยผ่านเรื่ องราวที่น่าจดจาภาพเกี่ ยวกับสุ นขั และ
รู ปภาพสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับสุ นขั ของข้าพเจ้า

วัตถุประสงค์ ของการสร้ างสรรค์
1. เพื่อนาเสนอความทรงจาดีที่มีต่อพฤติกรรมของสุ นขั กับมนุษย์
2. นาเสนอความผูกพันของมนุ ษย์โดยผ่านการนาเสนองานโดยรู ปแบบของภาพความทรง
จาที่มีต่อสุ นขั เป็ นสื่ อ
3. เพื่อให้ผรู ้ ับชมไตร่ ตรองความคิดผ่านตนเอง
1

2
แนวความคิดในการสร้ างสรรค์
ความทรงจามีอิทธิ ผลและหล่อหลอมความรู ้ สึกนึ กคิดของข้าพเจ้า ผ่านความรัก ความ
ผูกพันที่ขา้ พเจ้าได้เรี ยนรู้เพื่อทาความเข้าใจถึงการพลัดพรากการเปลี่ยนแปลง ในรู ปแบบที่ส่งผล
ต่อการใช้ชีวิต ข้าพเจ้าจึงนาเสนอผลงานในรู ปแบบของภาพพิมพ์ silkscreen และ digital printing
เพื่อเสนอเสี้ ยวมุมหนึ่ งที่มีในความทรงจาต่อสุ นขั ของข้าพเจ้าในเหตุการณ์ต่างๆ ที่เคยเกิดขึ้นเป็ น
ความทรงจาดีๆระหว่างข้าพเจ้ากับสุ นขั อันเป็ น นารู ปภาพของสุ นขั ที่เคยเลี้ยงมา collage กับสถานที่
ที่มีความสัมพันธ์กบั เหตุการณ์สอดการแทรกเส้นสี ต่างๆเพื่อนแสดงความสาคัญของวัตถุ น้ นั และ
สะท้อนความรู ้สึกต่อสุ นขั ของข้าพเจ้า

ขอบเขตของโครงการ
ศึกษาจากอิทธิ พลรอบตัวและสุ นขั ของข้าพเจ้า ผ่านสื่ อที่ทาให้เกิ ดพฤติกรรมที่ไร้ตวั ตน
และดูธรรมดาที่หน้าสนใจ ด้วยประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์และสุ นขั ในการสร้ างสรรค์
ผลงานชุดนี้ของข้าพเจ้าได้กาหนดขอบเขตไว้สามประการทั้งนี้ เพื่อการสร้างสรรค์ผลงานนั้นจะได้
อยูใ่ นทางที่ขา้ พเจ้าสนใจไว้ โดยข้าพเจ้ากาหนดขอบเขตของการสร้างสรรค์งานได้ดงั นี้
ขอบเขตด้ านเนือ้ หา
เรื่ องของความทรงจาที่ผา่ นมาของสุ นขั ต่อข้าพเจ้า ศึกษาชี วิตและทบทวนสิ่ งที่ผา่ นมาผ่าน
บันทึกความทรงจาที่สวยงามที่มีต่อสุ นขั ของข้าพเจ้า จึงเกิดการสร้างสรรค์เป็ นผลงาน
ขอบเขตด้ านรู ปแบบ
ข้า พเจ้า เลื อกสร้ า งสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ตระแกรงไหม2มิ ติ โดยนาภาพสุ นัขมาปะติ ด
(collage) ในรู ปแบบ collage art โดยนาภาพสุ นขั ของข้าพเจ้ากับสถานที่ที่มีความเกี่ ยวข้องมา
สร้างสรรค์ผลงาน

3
ขอบเขตด้ านเทคนิค
ข้าพเจ้าเลื อกใช้เทคนิ คภาพพิมพ์ตระแกรงไหม เพราะมี คุณสมบัติที่เหมาะสมกับการ
สร้างสรรค์เรื่ องราวที่มีความเป็ นภาพกราฟฟิ ค (graphic) และยังเป็ นกระบวนการที่ไม่มีความ
ซับซ้อนแต่มีความน่าสนใจ ลงบนภาพพิมพ์ digital prints

ระยะเวลาทีใ่ ช้ ในการทาศิลปนิพนธ์
ภาคการศึกษาต้นและปลาย ประจาปี การศึกษา 2559
แหล่ งข้ อมูล
การศึกษาในครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งคุ ณภาพโดยใช้วิธีการสังเกต และรวบรวมข้อมูล จาก
บุคคลรอบข้าง ตนเองและพฤติกรรมของสุ นขั ของข้าพเจ้า โดยมีข้ นั ตอนดังนี้
1. สังเกตและศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
2. เก็บรวบรวมข้อมูลจากภาพบันทึกความทรงจาต่อสุ นขั
3. วิเคราะห์ขอ้ มูล
4. สรุ ปผลการศึกษา
5. ข้อเสนอแนะ
แหล่ งข้ อมูล
1. บทความวิชาการ
2. ประสบการณ์ของตนเอง สุ นขั ที่เลี้ยงและคนรอบข้าง
3. สื่ อออนไลน์
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วัสดุอุปกรณ์ ทใี่ ช้ ในการทาศิลปนิพนธ์
1. เครื่ องพิมพ์DIGITAL print
2. ปากกาพูก่ นั จีน
3. คอมพิวเตอร์
4. เมาท์ปากกา
5. บล็อกตะแกรงไหม
6. ยางปาด
7. นิตโต้เทป, เทปกาวเหลือง
8. พูก่ นั , หมึกไพล็อต
9. กระดาษไข
10. กระดาษพิมพ์งาน
11. หมึกพิมพ์ชนิดสกรี น

บทที่ 2
ข้ อมูลแรงบันดาลใจทีเ่ กี่ยวข้ องกับการสร้ างสรรค์
ผลงานศิลปนิ พนธ์ชุด “มายาคติหมาหมา” มี เนื้ อหาสาระที่ แสดงความผูกพันของตัว
ข้าพเจ้าต่อสุ นขั ที่ขา้ พเจ้าเคยเลี้ยง ผ่านการสร้างสรรค์และจินตนาการ ที่มีต่อความเป็ นจริ งในที่ที่ไม่
มีสุนขั ที่รักอยู่จริ ง เล่าผ่านภาพถ่ายเก่าที่เคยได้บนั ทึกไว้ เมื่อครั้งได้อยู่กบั สุ นขั โดยการสร้าง
องค์ประกอบ ขึ้นอาศัยสภาพแวดล้อมที่คุน้ เคย เช่นสุ นขั กับห้องนอน สุ นขั กับทะเลที่ขา้ พเจ้าเคยไป
หรื อการใช้สีสันเพื่อบ่งบอก เช่น ในภาพสี สดใสแต่สุนขั ใช้สีขาวดา เพื่อสมมุติเพื่อใช้แทนปั จจุบนั
ที่ไม่มีอยู่จริ ง จึ งนามาซึ่ งความสะเทื อนใจต่อข้าพเจ้าเองและเกิ ดความสนใจต่อเรื่ องนี้ ผ่านการ
สร้างสรรค์ในมุมมองของและทัศนะคติขา้ พเจ้าเอง

ทีม่ าของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ
ความผูกพันของข้าพเจ้าต่อสัตว์ที่เคยเลี้ยง ข้าพเจ้ามักมีความสัมพันธ์เช่นนี้ เสมอมาตั้งแต่
เด็ก ด้วยความที่ขา้ พเจ้าเติบโตขึ้นมาอย่างโดดเดี่ยวจึงมีสุนขั เป็ นเพื่อนแท้เสมอจนมาวันที่ดิฉนั ได้มี
โอกาสเลี้ ยงสุ นขั ด้วยตนเองจริ งๆจึ งเกิ ดความผูกพันอย่างลึ กซึ้ งจนถึ งวันที่ความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์จบลง ข้าพเจ้าจึงต้องจากสุ นขั อันเป็ นที่รักไปตลอดการณ์ เรื่ องเหล่านี้ เกิดความสะเทือนใจต่อ
ข้าพเจ้าและเป็ นสาเหตุที่เริ่ มสร้ างสรรค์ผลงานเพื่อสะท้อนมุ มมองเกี่ ยวกับความผูกพันโดยการ
ผสมผสานรู ปภาพจากเหตุการณ์จริ งต่างๆตามรู ปแบบของตนเอง

ทัศนคติทเี่ กีย่ วข้ องกับการสร้ างสรรค์
ความสัมพันธ์ เกิ ดขึ้นทุ กวันและเมื่ อมี เหตุ ให้ความสัมพันธ์เป็ นอันจบลงก็จะหลงเหลื อ
เพียงความทรงจาเท่านั้น ความทรงจาที่เหลื ออยูอ่ ย่างหนึ่ งคือสุ นขั ไม่ว่าชนชาติใดก็ลว้ นแต่ผกู พัน
กับมนุ ษย์ ดังงานวิจยั ต่างๆที่จะกล่าวในหัวข้ออิทธิ ผลต่องานศิลปกรรมต่อไปซึ่ งรายละเอียดเรื่ อง
ความผูกพันต่อสุ นขั ของข้าพเจ้านามาซึ่ งการสร้ างสรรค์เป็ นผลงานศิลปะผ่านมุมมองเหตุการณ์ ที่
เกิดขึ้นจากประสบการณ์ส่วนตัวของข้าพเจ้า
5
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อิทธิพลจากงานศิลปกรรม
ริชาร์ ด แฮมิลตัน (Richard Hamilton)
ศิลปิ นชาวอังกฤษคนแรกที่ทางานแนว pop art ในปี 1956 โดยศิลปิ นใช้เทคนิ ค collage art
ภาพถ่ายและสิ่ งพิมพ์ ต่อมาส่งอิทธิผลทางผลงานไปสู่ประเทศสหรัฐอเมริ กนั และเยอรมนี ศิลปะกระแส
นี้ มี ค ามเคลื่ อ นไหวเป็ นที่ จับ ตามองที่ สุ ด ช่ ว งปลายยุค คริ ส ต์ท ศวรรษ 1950 จนถึ ง ปี 19601

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

ภาพที่ 2 Richard Hamilton, My Marilyn, 1965

1

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

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

art/

7
อิทธิพลจากงานวิจัย
1. ทีมวิจยั จากฮังการี เผย เจ้าหมาน้อยสามารถเข้าใจในสิ่ งที่เราพูดใส่มนั ได้จริ งๆ

ภาพที่ 3 สุ นขั ขณะที่กาลังถูกนาเข้าเครื่ องสแกน MRI
จากการวิเคราะห์ผลการศึกษาแล้วพวกเขาพบว่าเจ้าสุ นัขที่ถูกเลี้ยงดูอย่างใกล้ชิดกับมนุษย์มา
ตั้งแต่เด็กๆสามารถประมวลผลในเรื่ องของคาและเสี ยงได้ในระดับเดียวกันกับมนุษย์โดยทาการทดลอง
ผ่านเครื่ องสแกน MRI โดยผลการเครื่ องสแกนชี้ให้เห็นว่า สมองสุ นขั มีการตอบสนองแบบเดี ยวกับ
สมองมนุษย์ เมื่อได้ยนิ เสี ยงของคานั้นสม่าเสมอ ซึ่งในภาพแสดงผลคือ สี เขียว คือบริ เวณส่ วนกลางของ
สมองซึ่ งจะทางานเมื่อมันได้ยินคาชมด้วยโทนเสี ยงกล่าวชมเฉย สี แดงคือ บริ เวณการทางานในสมอง
สุนขั ที่ช้ ีให้เห็นว่า สุนขั เข้าใจและสามารถตอบสนองคาพูดคานั้นๆได้2

ภาพที่ 4 ภาพแสดงตาแหน่งสมองสุ นขั ที่ทาให้ทราบว่า สุ นขั สามารถเข้าใจคาพูดมนุษย์

2

เหมียวบ็อบ, ทีมวิจยั จากฮังการี เผย เจ้าหมาน้อยสามารถเข้าใจในสิ่ งที่ เราพูดใส่ มนั ได้จริ งๆ!!!,

เข้าถึงเมื่อ 17 พฤษภาคม 2560, เข้าถึงจาก http://www.catdumb.com/researcher-said-dog-is-understand-

our-words-and-tones-420/
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2. เมื่อวิทยาศาสตร์อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสุนขั และเจ้าของนั้นเหมือนพ่อแม่ลูก
ผูค้ นนั้นมีความต้องการภายในอยูล่ ึกๆที่ตอ้ งการจะสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนอื่น แต่
พฤติกรรมการเชื่อความสัมพันธ์ตามธรรมชาติน้ นั ไม่ได้ถูกจากัดอยูแ่ ค่แต่ในมนุษย์เท่านั้น สัตว์อื่นๆก็ดู
เหมือนว่าจะมีความต้องการแบบเดียวกัน แต่สาหรับสัตว์เลี้ยงนั้นจะซับซ้อนมากขึ้นไปอีก และสัตว์
เลี้ยงก็อาจจะเกิดความสัมพันธ์สนิทสนมไม่ใช่แค่กบั สัตว์ชนิดเดียวกันเท่านั้นแต่กบั เจ้าของของมันด้วย
โดยนักวิทยาศาสตร์ จาก University of Veterinary Medicine ที่เวียนนานั้นได้ตรวจสอบความสัมพันธ์
ระหว่างสุ นขั และเจ้าของ และได้พบความคล้ายคลึงกันเป็ นอย่างมากกับความสัมพันธ์ของพ่อแม่ลูกที่
พบในมนุษย์
สุนขั เลี้ยงนั้นได้ถูกเชื่อมโยงกับมนุษย์อย่างใกล้ชิดมาเป็ นเวลากว่า 15,000 ปี แล้ว โดยพวกมันนั้น
สามารถปรับตัวในการอยูร่ วมกับมนุษย์ได้เป็ นอย่างดีจนกระทั้งหลายครั้งมนุษย์ได้แทนที่มนุษย์ดว้ ยกัน
แล้วถือเอาสุนขั เป็ นคู่หูหลักของชีวติ เลยก็มี ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของและสุนขั นั้นดูเหมือนว่าจะ
มีความเหมือนกันอย่างมากกับความสัมพันธ์พอ่ แม่และลูก
ความสัมพันธ์ ของเจ้ าของต่ อสุ นขั
หนึ่ งในมุมมองของความสัมพันธ์ระหว่างสุ นขั และมนุษย์น้ นั เป็ นแบบที่เรี ยกว่า “ที่พกั พิง” ซึ่ ง
รู ปแบบดังกล่าวนั้นก็พบในความสัมพันธ์แบบพ่อแม่ลูกด้วย ซึ่ งทารกนั้นก็ใช้ผดู ้ ูแลของตัวเป็ นที่พกั พิง
หรื อที่หลบภัยเวลามีปฏิสัมพันธ์กบั สิ่ งรอบตัวเช่นกัน รู ปแบบความสัมพันธ์เช่นนี้ น้ ันไม่ได้ถูกศึ กษา
อย่่างละเอียดในสุ นัขมาก่อน ทาให้นกั วิจยั ได้ตดั สิ นใจเริ่ มสังเกตถึงพฤติกรรมของสุ นขั และเจ้าของ
อย่างละเอียดมากขึ้น โดยได้ดูการตอบสนองของสุ นขั ในสามเงื่อนไขที่แตกต่างกัน โดยประกอบไป
ด้วย “เจ้าของไม่อยู”่ แต่อย่างใด ซึ่ งสุ นขั จะมีแรงบันดาลใจมากขึ้นเฉพาะเมื่อตอนเจ้าของอยู่ใกล้ๆก็
เท่านั้น ทาให้นักวิจยั สรุ ปได้วา่ การที่เจ้าของอยู่ตรงนั้นเป็ นสิ่ งสาคัญที่ จะทาให้สัตว์เลี้ยงสามารถทา
อะไรต่างๆได้อย่างมีความมัน่ ใจ
ทาไมสุ นัขทีโ่ ตแล้ วทีม่ นี ิสัยเหมือนเด็กๆ
การวิจยั ดังกล่าวได้มอบหลักฐานชิ้นแรกที่เกี่ยวกับความคล้ายคลึงระหว่างความสัมพันธ์แบบ
ที่ พกั พิงที่ พบในเจ้าของกับสุ นัขและเด็กกับพ่อแม่ซ่ ึ งความเหมือนกันนี้ จะถูกศึ กษาต่อไปในการวิจัย
เปรี ยบเที ยบโดยตรงระหว่างสุ นัขและเด็กสิ่ งหนึ่ งที่ นกั วิจยั กล่าวก็คือว่าพวกเขาแปลกใจว่าสุ นขั ที่ โต
แล้วก็ยงั แสดงความประพฤติต่อเจ้าของเหมือนกับที่เด็กๆทากันอยูซ่ ่ ึ งจะเป็ นเรื่ องที่น่าสนใจมากที่จะดู
ว่าพฤติกรรมดังกล่าวในสุนขั นั้นมีพฒั นาการอย่างไรเมื่อเทียบกับเด็ก3
3

ScienceDaily, Are Dogs 'Kids?' Owner-dog relationships share striking similarities to parentchild relationships , เข้าถึงเมื่อ 18 พฤษภาคม 60, เข้าถึงจาก https://www.sciencedaily.com/releases/2013
/06/130621095502.htm
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3. สมองคน-สมองหมาเชื่อมโยงกันมา 100 ล้านปี
"งานวิจยั นักวิทยาศาสตร์ จากฮังการี เผยสมองมนุษย์และสมองสุ นขั นั้น คล้ายคลึงกันในส่ วน
ของสมองส่ วนตอบสนองต่อเสี ยง ซึ่ งเป็ นสมองส่ วนที่มีวิวฒั นาการมาเมื่อ 100 ล้านปี ก่อน ในช่วงที่
มนุษย์และสุนขั ยังมีบรรพบุรุษร่ วมกัน"
ทั้งนี้ งานวิจยั ดังกล่าวเป็ นของกลุ่มวิจยั MTA-ELTE ในฮังการี ซึ่ งได้ศึกษาการทางานของ
สมองมนุษย์เปรี ยบเทียบกับสัตว์ที่ไม่ใช่ไพรเมทเป็ นครั้งแรก และได้ตีพิมพ์ลงวารสารเคอร์ เรนท์ไบโอ
โลจีฉบับ 20 ก.พ.นี้ ตามรายงานของเอเยนซี โดยทีมวิจยั ได้สแกนสมองของสุ นขั 11 ตัว ที่ถูกฝึ กมาให้
นิ่งระหว่างสแกนสมองด้วยเครื่ อง fMRI และเปรี ยบเทียบการทางานของสมองมนุษย์และสุ นขั ระหว่าง
การฟังเสี ยงของทั้งเสี ยงร้องไห้ เสี ยงเห่าและเสี ยงหัวเราะของทั้งคนและสุนขั กว่า 200 เสี ย
ผลการทดลองเผยว่า สุนขั มีพ้ืนที่สมองส่ วนจาแนกเสี ยงเช่นเดียวกับมนุษย์ ทาให้สมองของสุ นขั
ไวต่อเสี ยง แสดงความรู ้สึกเหมือนการทางานของสมองมนุษย์ โดยภาพจากการสแกนเผยว่าสมองส่ วน
ตอบสนองต่อเสี ยงของมนุษย์ และเจ้าตูบนั้นอยูใ่ นตาแหน่งเดียวกัน และนักวิจยั ในเรื่ องนี้ ยงั เผยอีกว่า
การศึกษาชี้วา่ ส่วนของสมองที่เกี่ยวกับเสี ยงนั้น ได้วิวฒั นาการมาอย่างน้อย 100 ล้านปี แล้ว ซึ่ งเป็ นช่วง
อายุของบรรพบุรุษร่ วมรุ่ นสุดท้ายระหว่างมนุษย์และสุนขั
งานวิจัย นี้ ยัง เผยถึ ง ภาพใหม่ข องความความสัม พันธ์ อ ัน เจาะจงที่ ม นุ ษ ย์มี ต่อ เพื่ อนที่ ดี ที่สุ ด ใน
อาณาจักรสัตว์ และยังอธิ บายถึงกลไกทางพฤติกรรมและกลไกทางธรรมชาติ ที่ ทาให้ความสัมพันธ์
ใกล้ชิดนี้ แนบแน่นมาหลายหมื่นปี โดย แอตติลา แอนดิคส์ (Attila Andics) ผูว้ ิจยั กล่าวถึงการค้นพบนี้
ว่า อาจช่วยอธิบายได้วา่ ทาไมการสื่ อสารด้วยเสี ยงระหว่างสิ่ งมีชีวิตต่างสปี ชีส์อย่างคนและสุ นขั ไปได้
สวย4

4

ASTVผูจ้ ัดการออนไลน์ , สมองคน-สมองหมาเชื่ อมโยงกันมา 100 ล้านปี , เข้าถึ งเมื่ อ 19
พฤษภาคม 60, เข้าถึ ง จาก http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9570000021552

บทที่ 3
การพัฒนาและวิธีการสร้ างสรรค์
การสร้ า งสรรค์ง านของข้า พเจ้า มี ข้ ัน ตอนการดาเนิ น งานต่ า งๆโดยมี ข ้อ มู ล จาก
ประสบการณ์จริ งของความสัมพันธ์ระหว่างอดีตสัตว์เลี้ยงกับข้าพเจ้าเพื่อทาให้ขา้ พเจ้าได้ตระหนัก
และสามารถที่จะถ่ายทอดเป็ นผลงานสร้างสรรค์จากมุมมองของข้าพเจ้า และสร้างสรรค์ออกมาเป็ น
ขั้นตอนสุ ดท้ายของการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้

ขั้นตอนการประมวลความคิด
1. การหาข้อมูลที่จะศึกษา
1.1 เก็บข้อมูลจากภาพถ่ ายของสุ นัขที่ ขา้ พเจ้าเคยเลี้ ยงและลงพื้นที่ จริ งเพื่อหา
ข้อมูลที่ตนเองสนใจ
1.2 การเก็บข้อมูลรู ปภาพจากสถานที่ จริ ง มาเป็ นแบบในการสร้างสรรค์และ
ประเมินทิศทางของการจัดการรู ปแบบการสร้างสรรค์
2.นาข้อมูลภาพถ่ายจากพื้นที่จริ งมาจัดวางองค์ประกอบใหม่ก่อนจะสร้างสร้างสรรค์ และ
เลือกมุมมองและสาระของภาพของภาพที่สมบูรณ์ที่สุดนามาถ่ายทอดต่อไป

ขั้นตอนการวิเคราะห์ องค์ ประกอบศิลป์
การสร้างสรรค์ของข้าพเจ้า ได้คน้ หารู ปแบบที่สะท้อนความคิด และจินตนาการจากความ
เป็ นจริ งจากสิ่ งที่ขา้ พเจ้าต้องการี่ จะถ่ายทอด ทัศนะธาตุชุดนี้ จึงเป็ นการนาเสนอ ภาพความทรงจา
ผ่านการสร้างสรรค์ของผูส้ ร้าง
1. จุด (point) กระจายอยูโ่ ดยรอบวัตถุที่ตอ้ งการเน้น เช่ นรอบตัวสุ นขั หรื อกระจายตาม
พื้นที่วา่ งเพื่อสร้างรายละเอียด
10
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2. เส้น (line) มีท้ งั อยูบ่ นรู ปทรงในภาพถ่ายและเส้นที่อิสระ เสมือนกับเป็ นการเน้นสิ่ งที่อยู่
ในภาพคือความทรงจาที่ผา่ นมา ลักษณะเส้นที่ใช้ในงาน เส้นตรง เส้นโค้งมีท้ งั วาดสั้นหรื อยาว ตาม
วัตถุที่ตอ้ งการจะเน้น
3. สี (colour) เลือกใช้สีที่มีความสดใส ใช้คู่สีตรงข้ามอย่างน้อยในงานสามคู่สี การเลือกใช้
สี ในช่วงแรกของงานจะมีลกั ษณะสี อ่อนเช่น สี ฟ้าอ่อน เขียวอ่อน ซึ่ งเมื่อนามาเข้ากระบวนการพิมพ์
ออกมาเป็ นงานจริ งแล้ว ไม่ส่งผลทางต้านสายตา ในชุ ดหนังจึ่งปรับแก้ให้มีความสดใสขึ้น ใช้สีที่มี
ความเข้มข้นมากขึ้น ซึ่ งแสดงผลได้ดีข้ ึนในตอนปลายของชุดผลงาน
4. รู ปร่ างรู ปทรง (form) รู ปร่ างรู ปทรงเกิดจากภาพถ่ายที่ได้ถ่ายอิริยาบทในท่าทางต่างๆ
ของสุ นขั ประกอบกับภาพถ่ายใหม่ที่ต้ งั ใจนามาประกอบกันเป็ นชิ้นงาน รู ปร่ างรู ปทรงในงานโดย
ส่ วนใหญ่จะประกอบไปด้วย คน สุ นขั และสิ่ งของแวดล้อมเป็ นบรรยากาศ
5. พื้นที่วา่ ง (space) เกิดจากระยะของภาพถ่ายใหม่ที่ก่อนจะนามาประกอบ ผ่านการถ่ายรู ป
เพื่อเป็ นการวางองค์ประกอบโดยภาพรวม

ขั้นตอนการแสดงออกด้ วยเทคนิควิธีการและการดาเนินผลงาน
1. การเตรี ยมวัสดุ
ข้าพเจ้ารวบรวมภาพถ่ายเก่าของสุ นขั ที่เคยเลี้ ยง คัดเลื อกให้เหมาะสมกับภาพถ่ายใหม่ที่
นามาประกอบกัน ดู ให้เหมาะสมกับเรื่ องราวที่ ตอ้ งการจะนาเสนอ และมาประกอบกันผ่า น
โปรแกรม photoshop
2. การสร้างภาพร่ าง
จากนั้นทาแบบร่ างให้สมบูรณ์ในโปรแกรม โดยสร้างสรรค์และประกอบทัศนธาตุ เน้น
ความเป็ นจริ งตามภาพที่ใช้ แต่ยงั คงเน้นความสนุกผ่านสี สันที่ขา้ พเจ้าเลือกใช้
3. ขั้นตอนการสร้างรู ปทรง
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ร่ างรู ปทรงด้วยอุปกรณ์วาดภาพผ่านโปรแกรมสร้าพภาพ (Adobe photoshop) โดยแต่งเติม
ผ่านจินตนาการและมีการเพิ่มเติมหรื อลดทอนเพิ่มในบางส่ วน อาทิการเติมสี สันของวัตถุธรรมดา
ให้มีสีที่แตกต่างไป
4. การทารายละเอียดของชิ้นงาน
ผลงานชุ ดนี้ ตอ้ งการบอกเล่ าความผูกพันที่ มีต่อสุ นัขที่ เคยเลี้ ยงผ่านความทรงจาที่ มีของ
ข้า พเจ้า ถึ ง ความรั ก ความสดใสที่ สุ นัข ที่ เ คยเลี้ ย งมี อิท ธิ พ ลต่ อจิ ต ใจของข้า พเจ้า จึ ง ถ่ า ยทอด
รายละเอียดของผลงานตามความเป็ นจริ งแต่หากสอดแทรกไปด้วยจินตนาการ เริ่ มจากการสร้ าง
รู ป ร่ า งบนรู ป ทรงในรู ป ถ่ า ยที่ ผ่า นการวางองค์ป ระกอบโดยใช้โ ปรแกรมสร้ า งภาพ (Adobe
photoshop) ลงสี และค่าน้าหนักทั้งหมดผ่านกระบวนการใช้โปรแกรม เช่น แสงเงาบนตัวสุ นขั เติม
พื้นที่ดว้ ยสี สดใสที่มีคู่สีที่ตรงข้ามเพื่อผลักระยะให้เด่นขึ้น และกระจายสี สว่างในพื้นที่ที่ตอ้ งการ
เน้น เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของภาพรวมของผลงานชุดนี้น้ ีได้
5. วิเคราะห์และการนาเสนอ
ตรวจสอบวิเคราะห์ภาพรวมของผลงาน อย่างสม่ าเสมอ มีการปรับปรุ งแก้ไข และหา
วิธีการทางเทคนิคที่เหมาะสมกับผลงานชุดนี้
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ขั้นตอนการสร้ างภาพร่ างผลงาน

ภาพที่ 5 อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์รูปร่ างของผลงาน

ภาพที่ 6 ภาพร่ างผลงาน (sketch)
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ภาพที่ 7 การกาหนดทิศทางผลงานโดยใช้ภาพจากสุ นขั ที่เคยเลี้ยงจริ ง

ภาพที่ 8 การกาหนดทิศทางผลงานโดยใช้ภาพจากสุ นขั ที่เคยเลี้ยงจริ ง

15
ขั้นตอนการสร้ างสรรค์ ผลงาน
เลือกภาพถ่าย

ภาพที่ 9 ตัวอย่างภาพถ่ายที่นามาสร้างสรรค์ผลงาน

ภาพที่ 10 จากนั้นลงสี ผา่ นโปรแกรมสร้างภาพ (photoshop) ตามลาดับ
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ภาพที่ 11 พิมพ์ออกมาเพื่อเพิ่มค่าน้าหนักในระยะหลัง เพื่อเพิ่มมิติให้กบั ภาพร่ าง

เทคนิคภาพพิมพ์ตระแกรงไหม (screen print)
อุปกรณ์ที่ใช้ในการทาต้นแบบแม่พิมพ์
1. ดินสอไขสี ดา
2. หมึกปากกาเคมีไพรอท pilot
3. กระดาษไข
4. พูก่ นั
5. ปากกาเคมี
6. เทปนิตโต้
7. ดินสอไม้

ขั้นตอนทาแม่ พมิ พ์ต้นแบบ
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นาภาพร่ างที่ ขยายมาคัดลอกบนแผ่นฟิ ล์มหรื อกระดาษไข ด้วยการแยกค่าน้ าหนักอ่อน
กลาง เข้ม หรื อโทนสี ในภาพร่ างโดยใช้ดินสอไข หากค่าน้าหนักนั้นเป็ นการวาดเส้น หรื อใช้หมึก
เติมปากกาเคมีไพรอทกับพูใ่ นการถมพื้นที่ใหญ่หรื อพื้นที่วา่ ง
การเตรียมแม่ พมิ พ์ ตะแกรงไหม
อุปกรณ์ในการเตรี ยมแม่พิมพ์ตะแกรงไหม
1. บล็อกแม่พิมพ์
2. กาวอัด
3. ที่ปาดบล็อก
4. เกียง
5. แม่พิมพ์ตน้ แบบ
ขั้นตอนการเตรียมแม่ พมิ พ์ตะแกรงไหม
1. นาบล็อกที่สะอาดปาดด้วยกาวอัดทั้ง 2 ด้าน
2. นาบล็อกที่ปาดกาวอัดเรี ยบร้อยเข้าตูอ้ บบล็อกเพื่อทาให้แห้ง
3. นาแม่พิมพ์ตน้ แบบและบล็อกวางในตูอ้ ดั บล็อก วางแม่พิมพ์ตน้ แบบลงไป และ
จัดบล็อกให้อยูใ่ นตาแหน่งที่แหมะสม จากนั้นตั้งค่าลมและแสง กดปุ่ มเริ่ มที่ตูอ้ ดั บล็อกเพื่อ
ทาการฉายแสง
4. เมื่อฉายแสงเสร็ จแล้ว นาบล็อกไปล้างกาวอัดที่หลุดด้วยการฉายแสงออกให้
ครบเท่ากับจานวนแม่พิมพ์ตน้ แบบ ด้วยระดับความดันน้าที่ต่า เพื่อไม่ให้กาวอัดในส่ วนอื่น
เกิดความเสี ยหาย
5. นาบล็อกไปเข้าตูอ้ บอีกครั้งเพื่อให้บล็อกแห้ง
6. เมื่อบล็อกแห้งแล้ว นาบล็อกออกมากั้นเทปน้าตาลตรงส่ วนของขอบบล็อก เพื่อ
ไม่ให้สีลงมาเลอะกระดาษในขณะที่พิมพ์
ขั้นตอนการพิมพ์งาน
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อุปกรณ์การพิมพ์ผลงาน
1. สี พิมพ์สกรี น
2. บล๊อก
3. เกียง
4. ยางปาด
5. เทปน้าตาล
6. แม่พิมพ์ตน้ แบบ
7. กระดาษฟาบริ โน่
8. กระดาษเข้ามุม
9. ที่ยดึ บล็อก
การพิมพ์งาน
1. นาบล็อกที่แห้งแล้วมายึดไว้กบั โต๊ะด้วยที่ยดึ บล็อก
2. นากระดาษที่ถ่ายเอกสารติ ดบนกระดาษฟาบริ โน่ โดยจัดให้ตาแหน่ งของ
กระดาษเอกสารอยูต่ รงกลางบนกระดาษฟาบิโน่พอดี แล้วจึงติดเทปนิ ตโต้ เพื่อจะได้รู้ถึง
ตาแหน่งของสี เมื่อได้พิมพ์ จะได้ไม่หลุดออกจากกระดาษ
3. ตรวจสอบตาแหน่งระหว่างกระดาษและบล็อกเพื่อให้ตรงกับตาแหน่งใน
กระดาษ
4. เมื่อจัดกระดาษเสร็ จ นากระดาษเข้ามุมติดเข้าทั้งสามมุมของกระดาษฟาบริ โน่
ด้วยเทปนิตโต้ เพื่อกันไม่ให้กระดาษขยับเวลาพิมพ์ แล้วดึงกระดาษที่ถ่ายเอกสารออกจาก
กระดาษฟาบริ โน่
5. นาสี ที่ตอ้ งการใช้วางลงบนพื้นที่ขอบบล็อกโดยใช้เกรี ยง
6. นายางปาดสี ปาดสี ลงบนบล็อกให้ลงในช่องของแม่พิมพ์
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7. นากระดาษที่พิมพ์เสร็ จแล้วไปวางที่แท่นเพื่อตากให้แห้ง
8. นาบล็อกที่ปาดสี เสร็ จแล้ว ไปล้างสี ออก เพื่อป้ องกันไม่ให้บล็อกตัน
9. นาบล็อกเข้าตูอ้ บ
10. เมื่อกระดาษและบล็อกแห้งแล้ว นากลับมาพิมพ์สีต่อไป ตามขั้นตอนที่กล่าว
มาด้านบน

ภาพที่ 12 ขั้นตอนการทาต้นพิมพ์แม่แบบ
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ภาพที่ 13 บล็อกที่ใช้ในการสร้างสรรค์งานภาพพิมพ์ตะแกรงไหม

ภาพที่ 14 เครื่ องอบบล็อกที่ใช้ในการทาให้บล็อกแห้ง

21

ภาพที่ 15 ห้องล้างบล็อก ใช้ในการล้างกาวอัด ล้างสี พิมพ์สกรี นและอุปกรณ์ต่างๆ

ภาพที่ 16 พิมพ์งานลงกระดาษฟาบริ โน่

22
อุปกรณ์ ในการสร้ างสรรค์

ภาพที่ 17 อุปกรณ์ในกระบวนการทาภาพพิมพ์ตะแกรงไหม

ภาพที่ 18 อุปกรณ์พิมพ์

ภาพที่ 19 หมึกพิมพ์ชนิดสกรี น

บทที่ 4
การวิเคราะห์ และการพัฒนาผลงาน
การสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ในหัวข้อ "มายาคติหมาหมา" ชุ ดนี้ เป็ นการสร้ างสรรค์
ผลงานโดย นาเสนอเรื่ องราวของข้าพเจ้ากับสุ นัขที่ เคยเลี้ ย ง ต้องแยกจากกับข้า พเจ้า เพราะ
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์ที่สิ้นสุ ดโดยถ่ายทอดผ่านความทรงจาในภาพถ่าย และจินตนาการถึง
ความสดใสที่สุนขั มีในสถานที่รอบตัวที่ขา้ พเจ้าคุน้ เคย

การสร้ างสรรค์ และพัฒนาการก่อนศิลปะนิพนธ์ ในระยะแรก
เนื้อหาที่สนใจมิได้นามาสู่ เนื้ อหาในผลงานศิลปนิพนธ์

ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะที่ 2 ปี การศึกษา 2559
การเลื อกใช้วิธีการปะติดภาพโดยกระบวยผ่านโปรแกรมสร้ างภาพเพื่อนามาสร้ างสรรค์
ด้วยกระบวนการพิมพ์เทคนิ คตระแกรงไหมแสดงถึ งภาพความสัมพันธ์ ข องสุ นัขที่ เคยเลี้ ย งกับ
สิ่ งของสิ่ งแวดล้อมที่คุน้ เคยรวมถึงตัวข้าพเจ้าโดยการใช้ภาพเก่าสุ นขั และสถานที่วตั ถุ ที่ เกี่ยวข้อง
กับเรื่ องราวเป็ นตัวกลางของการสร้างสรรค์ ควบคู่ไปกับจินตนาการณ์ ความทรงจา
ความรู ้สึกที่มีต่อสุ นขั การแสดงออกโดยใช้รูปแบบในการจัดวางองค์ประกอบต่างๆเพื่อให้
มีความสนุกสนานแต่หากบ่งบอกถึงความทรงจาที่แสดงถึงความผูกพันของสุ นขั กับข้าพเจ้า
เป็ นการถ่ายทอดผลงานผ่านการวาดเส้นก่อนผลงานจริ งที่ทาด้วยเทคนิ คภาพพิมพ์ตระแก
รงไหมโดยไม่ผา่ นกระบวนการจากโปรแกรมสร้างภาพดังที่ได้นาเข้ามาร่ วมในงานชุ ดศิลปนิพนธ์
เพราะต้องการแสดงถึงภาพจิตนาการที่ไม่ตอ้ งการความเป็ นจริ ง เช่น เพิ่มตาสุ นขั ให้มี 4 ดวง สุ นขั มี
แขน หรื อสุ นขั ทากิจกรรมของมนุษย์
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ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะที่ 2 (ปี การศึกษาต้ น / 2559)

ภาพที่ 20 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2
ชื่อผลงาน
เทคนิค
ขนาด
ปี ที่สร้าง

go to the mars
silkscreen
80 x 100 ซม.
2559

25

ภาพที่ 21 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2
ชื่อผลงาน
เทคนิค
ขนาด
ปี ที่สร้าง

tod is boss
silkscreen
80 x 100 ซม.
2559

26

ภาพที่ 23 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2
ชื่อผลงาน
เทคนิค
ขนาด
ปี ที่สร้าง

ท้อดหิว
silkscreen
80 x 100 ซม.
2559

27

ภาพที่ 24 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2
ชื่อผลงาน
เทคนิค
ขนาด
ปี ที่สร้าง

sexy tod
silkscreen
80 x 100 ซม.
2559

28

ภาพที่ 25 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2
ชื่อผลงาน
เทคนิค
ขนาด
ปี ที่สร้าง

sexy tod 2
silkscreen
80 x 100 ซม.
2559

29

ภาพที่ 26 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2
ชื่อผลงาน
เทคนิค
ขนาด
ปี ที่สร้าง

missing mom
silkscreen
80 x 100 ซม.
2559

30
ภาพผลงานศิลปะนิพนธ์
( Art Thesis / 2559 )

ภาพที่ 27 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์
ชื่อผลงาน
tod with unknow
เทคนิค
silkscreen
ขนาด
80 x 100 ซม.
ปี ที่สร้าง 2559

31

ภาพที่ 28 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์
ชื่อผลงาน
missing mom 2
เทคนิค
silkscreen
ขนาด
80 x 100 ซม.
ปี ที่สร้าง 2559

32

ภาพที่ 29 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์
ชื่อผลงาน
ท้อดกับทะเล
เทคนิค
silkscreen
ขนาด
80 x 100 ซม.
ปี ที่สร้าง 2559

33

ภาพที่ 30 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์
ชื่อผลงาน
ท้อดกับทะเล 2
เทคนิค
silkscreen
ขนาด
80 x 100 ซม.
ปี ที่สร้าง 2559

34

ภาพที่ 31 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์
ชื่อผลงาน
เทคนิค
ขนาด
ปี ที่สร้าง

ท้อดกับทะเล 3
silkscreen
80 x 100 ซม.
2559

35

ภาพที่ 32 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์
ชื่อผลงาน
เทคนิค
ขนาด
ปี ที่สร้าง

with love
silkscreen
60 x 80 ซม.
2559

36

ภาพที่ 33 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์
ชื่อผลงาน
เทคนิค
ขนาด
ปี ที่สร้าง

with mommy
silkscreen
60 x 80 ซม.
2559
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ภาพที่ 34 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์
ชื่อผลงาน
เทคนิค
ขนาด
ปี ที่สร้าง

with mommy 2
silkscreen
60 x 80 ซม.
2559

38

ภาพที่ 35 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์
ชื่อผลงาน
with love2
เทคนิค
silkscreen
ขนาด
60 x 80 ซม.
ปี ที่สร้าง 2559
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ภาพที่ 36 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์
ชื่อผลงาน
เทคนิค
ขนาด
ปี ที่สร้าง

with love 3
silkscreen
80 x 100 ซม.
2559

บทที่ 5
บทสรุ ป
ผลงานศิลปนิพนธ์ "มายาคติหมาหมา" สร้างขึ้นมาจากความผูกพันในจิตใจที่ยงั มีต่อ สุ นขั
ที่เคยเลี้ยงของข้าพเจ้า ความประทับใจในความงดงามของความสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์ที่จบลง แต่
หากไม่ได้ทาให้ความทรงจาต่อสัตว์เลี้ ยงอันเป็ นที่รักยังคงอยู่ ข้าพเจ้าได้นามาสร้ างสรรค์ผ่าน
กระบวนการทางศิลปะร่ วมกับเทคนิ คการสร้างภาพโดยใช้โปรแกรมผ่านคอมพิวเตอร์ เพื่อนาเสนอ
ความงามผ่านรู ปภาพความในลักษณะภาพปะติด เพื่อแสดงถึงความทรงจาของข้าพเจ้าที่มีต่อสุ นขั
อยูใ่ นภาพอดีตจนถึงปั จจุบนั
จากการศึกษาและการปรับปรุ งเนื้ อหาและการสร้างสรรค์งานอย่างสม่าเสมอประกอบกับ
คาแนะนาของท่านอาจารย์ที่ปรึ กษาและคณาจารย์ในภาพวิชาภาพพิมพ์ มีส่วนช่ วยให้ขา้ พเจ้าได้
พัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานไปอย่างมีคุณภาพและเป็ นขั้นตอน จึงเกิ ดการพัฒนาผลงานไปอย่าง
ต่อเนื่องและลุล่วงไปได้ดว้ ยดี ทั้งนี้ขา้ พเจ้าหวังว่าการศึกษาค้นคว้า
ศิลปนิ พนธ์ชุดนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผสู ้ นใจ และนาไปประยุกต์ใช้ตามแนวทางของ
ตนเองให้ตรงกับสิ่ งที่สนใจ และเกิ ดผลดี ต่อการพัฒนาศิลปะและการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
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บรรณานุกรม
ข้ อมูลระบบออนไลน์
ARTLARK, RICHARD HAMILTON: THE BRITISH ROOTS OF POP ART,
เข้าถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2560, เข้าถึงได้จาก https://artlark.org/2016/09/13/richardhamilton-the-real-father-of-pop-art/
เหมียวบ็อบ, ทีมวิจยั จากฮังการี เผย เจ้าหมาน้อยสามารถเข้าใจในสิ่ งที่เราพูดใส่ มนั ได้จริ งๆ!!!,
เข้าถึงเมื่อ 17 พฤษภาคม 2560, เข้าถึงจาก http://www.catdumb.com/researcher-said-dogis-understand-our-words-and-tones-420/
ScienceDaily, Are Dogs 'Kids?' Owner-dog relationships share striking similarities to parentchild relationships , เข้าถึงเมื่อ 18 พฤษภาคม 60, เข้าถึงจาก https://www.sciencedaily.com
/releases/2013/06/130621095502.htm
ASTVผูจ้ ดั การออนไลน์, สมองคน-สมองหมาเชื่ อมโยงกันมา 100 ล้านปี , เข้าถึงเมื่อ 19 พฤษภาคม
60, เข้าถึงจาก http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=95700000
21552
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รายชื่อผลงานศิลปนิพนธ์
ชื่อผลงาน

เทคนิค

ขนาด

“missing mom”

Silkscreen

80 x 100 ซม.

“missing mom 2”

Silkscreen

80 x 100 ซม.

“ท้อดกับทะเล”

Silkscreen

80 x 100 ซม.

“ท้อดกับทะเล 2”

Silkscreen

80 x 100 ซม.

“ท้อดกับทะเล 3”

Silkscreen

80 x 100 ซม.

“with love”

Silkscreen

60 x 80 ซม.

“with mommy”

Silkscreen

60 x 80 ซม.

“with mommy 2”

Silkscreen

60 x 80 ซม.

“with love 2”

Silkscreen

60 x 80 ซม.

“with love 3’’

Silkscreen

60 x 80 ซม.
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ประวัติผ้ สู ร้ างสรรค์
ชื่อ-นามสกุล

นางสาวกนกวรรณ อินทะกนก

วันเดือนปี เกิด

18 มิถุนายนต์ 2536

ที่อยู่

98 หมู่บา้ นพิบูลย์วฒั นา ซ.11 ถ.พระรามที่6 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กทม. 10400

ประวัติการศึกษา
2543

- โรงเรี ยนอนุบาลสามเสน

2549

- โรงเรี ยนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

2554-ปัจุบนั

- คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการแสดงผลงาน
2558

- ร่ วมแสดงนิทรรศการ "Print for Who? You ก็ทาได้" ครั้งที่ 3

