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วิทยานิพนธ หัวขอเรื่อง ดอกโมก มีวัตถุประสงค เพือ่สรางสรรคผลงานวิทยานิพนธที่แสดง 
ถึงลักษณะเฉพาะตัว เปนผลงานภาพพิมพ 2 มิติ เทคนิคเมซโซทินท ซึ่งมีแรงบันดาลใจมาจากหลัก
พระพุทธศาสนา ในเรื่องความไมเที่ยงแท ความไมแนนอน ทุกสิ่งยอมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพ
ของกาลเวลา การทําความเขาใจและยอมรับในสิ่งเหลาน้ี จะนําไปสูหนทางพนทุกข ในการสรางสรรค
ไดเลือกใชรูปทรงทางธรรมชาติ คือดอกโมก ดอกไมที่มีความหมายในเชิงพระพุทธศาสนา (โมกแปลวา   
ผูหลุดพนจากทุกขทั้งปวง) มาเปนสื่อสัญลักษณในการแสดงออก เพื่อถายทอดแนวความคิด ซึ่งมีเน้ือหา
เกี่ยวกับวัฏจักร กฎเกณฑ และการเปลี่ยนแปลงในธรรมชาติ  

ขอบเขตของการศึกษา แบงเปนออกเปน 3 ประการ ไดแก 1. ขอบเขตทางเน้ือหาแสดง 
เน้ือหาเกี่ยวกับเรื่องราววัฏจักร กฎเกณฑ การเปลี่ยนแปลงในธรรมชาติ ทีส่อดคลองกับหลักปรัชญาทาง
พระพุทธศาสนาในเรื่องความไมแนนอน และปรัชญาที่เกี่ยวกับการพนทุกข โดยใชรูปทรงจาก
ธรรมชาติ คือ ดอกโมก เปนสื่อสัญลักษณในการแสดงออกถึงการเกิดข้ึน การดํารงอยู และการรวงโรย
ไปตามสภาพของกาลเวลา 2. ขอบเขตทางรูปแบบ สรางสรรคเปนผลงาน 2 มิติ มีรูปแบบเหมือนจริง 
(Realistic) 3. ขอบเขตทางเทคนิควิธีการ สรางสรรคผานกระบวนการภาพพิมพรองลึก เทคนิคเมซโซทินท 
(Mezzotint) ซึ่งมีข้ันตอนการสรางสรรค คือ 1. ข้ันตอนการสรางภาพรางผลงาน (Sketch) 2. ข้ันตอนการ
สรางสรรคผลงาน โดยผานกระบวนการภาพพิมพรองลึก เทคนิคเมซโซทินท ไดแก การลางทําความสะอาด
กอนการเตรียมแมพิมพ การเตรียมแมพิมพและการสรางแมพิมพ เพื่อนําไปสูกระบวนการพิมพ 3. ข้ันตอน
การนําเสนอผลงาน นําผลงานมาจัดเรียงกัน แสดงใหเห็นถึงชวงระยะการเปลี่ยนแปลงของดอกโมก ต้ังแต
ชวงระยะเริ่มตนไปจนถึงชวงระยะสุดทาย 

ผลของการศึกษาและสรางสรรคในครั้งน้ี ขาพเจาไดนําขอมลูมาวิเคราะหและสรางสรรค 
ผลงานใหตรงตอวัตถุประสงค และตอบสนองแนวความคิดสวนตัว โดยแสดงออกมาเปนผลงาน   
ภาพพิมพ เทคนิคเมซโซทินท  ซึ่งมีจํานวนทั้งหมด 8 ช้ิน แตละช้ินมีขนาด 40 x 60 เซนติเมตร เพื่อให
ผูที่ไดรับชมผลงานไดเกิดความเขาใจในธรรมชาติของชีวิตมากข้ึน 
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The purpose of the thesis entitled “Mok” is to create a unique art work. 
The thesis is two-dimension graphic art with mezzotint technique inspired by Buddhist 
teaching on impermanence and uncertainty in life and by realizing it will bring peace 
in mind. Mok is the flower of Buddhist and it refers to a person who has been released from 
all suffering. It was chosen to be the main figure representing the idea about cycle 
and changes in nature. 

The scope of my study is divided into 3 parts. The first part is the content.  
It is limited to the knowledge on cycle and changes in nature which conform to the 
Buddhist philosophy about impermanence and being released from the cycle of 
suffering. Mok was chosen to represent as a symbol of birth, existence and death. 
The second part is the use of two-dimension-technique to create the realistic state 
of the work. The third part is the use of Mezzotint technique. This technique is 
consisted of two steps including (i) sketching and (ii) printing. To print, 3 steps must 
also be taken including cleaning the mold, preparing and building the mold and the 
printing process. Lastly, the finished works were presented placing next to each 
other to show the gradual changes of Mok from the beginning to the last stage. 

I have analyzed the result of my study and created the graphic art using  
the technique of Mezzotint. The work is consists of 8 pieces and each piece is 
40 centimeters wide and 60 centimeters long. The ultimate purpose is to encourage 
audiences to have a better understanding of the nature of life.    
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การคนควาและสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธชุด “ดอกโมก” สําเรจ็ลุลวงไดดวยพระคุณ 
ของรมเงาพระพุทธศาสนา ที่กอใหเกิดแรงบันดาลใจในการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ และดวย
ความอนุเคราะหจาก ศาสตราจารยพิษณุ ศุภนิมิตร อาจารย ดร. อภินภัศ จิตรกร อาจารยที่ปรึกษา
โครงการวิทยานิพนธ ที่ใหความรู ใหคําแนะนําในการปรับปรุงแกไขขอบกพรองตาง ๆ คอยชวยเหลือ 
และคอยใหกําลังใจเสมอมา รวมถึงศาสตราจารยปรีชา เถาทอง รองศาสตราจารยปริญญา ตันติสุข      
รองศาสตราจารยศิริพงษ พยอมแยม อาจารย ดร. เตยงาม คุปตะบุตร และอาจารย ดร. วิสูตร โพธ์ิเงิน 
ที่คอยใหกําลังใจ และใหคําแนะนํา ขอกราบขอบพระคุณ 

ขอกราบขอบพระคุณบิดามารดา ผูใหกําเนิด ใหความรัก ใหกําลังกาย กําลังทรัพย และ 
กําลังสติปญญา ในการสนับสนุนงบประมาณในการศึกษาเลาเรียน 

ขอบกราบขอบพระคุณอาจารยบรรยวัสถ (บรรพต) ประเสริฐวรชัย อาจารยประจําคณะ 
ศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบรูพา ผูถายทอดวิชาความรู และทักษะภาพพมิพ เทคนิคเมซโซทินท ที่ใช
ในการสรางสรรคผลงาน 

ขอกราบขอบพระคุณคุณตา คุณยาย พี่ชายทั้ง 2 คน นาชาย ครอบครัวทองวล และครอบครวั      
พูลสวัสด์ิ ซึ่งเปนครอบครัวอันเปนที่รัก ที่คอยสนับสนุนในการศึกษาเลาเรียน คอยชวยเหลือ และเปน
กําลังใจใหเสมอมา 

ขอขอบพระคุณเจาหนาที่ฝายวิชาการ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ และ   
คณะศึกษาศาสตร เจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกทานที่คอยติดตอประสานงาน 
และใหความชวยเหลือในทุก ๆ ดาน 

และสุดทายน้ีขอขอบคุณเพื่อน ๆ พี่ ๆ นอง ๆ สาขาทัศนศิลปศึกษา รุนที่ 4 และเพื่อน ๆ  
รุนนองศิษยเกามหาวิทยาลัยบูรพา ที่คอยใหกําลังใจ และใหความชวยเหลือมาโดยตลอด 

ขาพเจามีความซาบซึ้งในพระคุณ และความกรุณาจากทุกทาน ขอใหผูที่เกี่ยวของ และกอให  
เกิดวิทยานิพนธน้ี ประสบแตสิง่ดีงาม และขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี   
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