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บทท่ี 1 
 

บทน า 
 
ความส าคัญของเร่ืองท่ีศึกษา 

ในสังคมเมืองปัจจุบัน ความจริงของสภาวะจิตมนุษย์นั้น มีความหลากหลายตาม
ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมของแต่ละคน ส่งผลให้สภาพการรับรู้ ทัศนคติ และการตอบสนองต่อ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นรอบตัวน้ันแตกต่างกันออกไป 

มนุษย์ ต่างล้วนมีความรัก ความโลภ ความโกรธ รวมถึงความกังวล ความเครียด และ
ความกดดันในตนเองสูงเป็นปกติ เนื่องมาจากสภาพที่มีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันอย่างรวดเร็ว 
ชีวิตที่ผูกติดอยู่กับเงื่อนไขบางอย่างของสังคม ถูกวางกฎเกณฑ์ไว้ บีบบังคับให้เชื่อ และปฏิบัติตาม 
เช่น การต้องการแสดงออก ต้องเชื่อฟัง ต้องการคบค้าสมาคม ต้องอดทน ต้องสร้างบุคลิกที่ดี ต้องมี
เหตุผล และต้องไม่แสดงออกความแตกต่าง เป็นต้น สิ่งเหล่านี้สร้างปัญหาความขัดแย้งในตนเอง 
และตามมาด้วยโรคทางจิต อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

ข้าพเจ้าจึงใช้ทัศนคติที่ปราศจากเงื่อนไขเดิม สร้างจินตนาการต่อสถานการณ์รอบตัว 
โดยอาศัยเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์รูปทรงใหม่ เป็นผลงานศิลปะ เช่น วัตถุ ข้าวของเคร่ืองใช้ 
รวมถึงพืชที่ก าลังเจริญเติบโตงอกงาม เพื่อสะท้อนสภาพจิตใหม่ ที่เป็นอิสระจากรูปแบบสามัญ
ส านึกเดิม  

ความมุ่งหมายในการศึกษา 
สังคม และสิ่งแวดล้อมสร้างสถานการณ์รูปแบบต่างๆ เป็นบทเรียนสอนให้มีทัศนคติ

ที่เอ้ือต่อการด าเนินชีวิตให้มีคุณค่า แต่บางสถานการณ์ก็สร้างทัศนคติที่ผิดเพี้ยน เป็นจุดเร่ิมของ
วิกฤตการณ์ภายในจิตใจ ส่งผลให้เกิดปัญหาความไร้สมรรถภาพต่อการใช้ชีวิตในสังคม จ าเป็นต้อง
อาศัยสิ่งกระตุ้นให้มนุษย์ได้ตระหนักถึงทัศนคติที่ต่างจากเดิม สิ่งนั้นคือ ธรรมชาติ รูปแบบของ
ธรรมชาติ เช่น การเติบโตของต้นไม้ การอยู่ร่วมกันของพืชบางชนิด การงอกและการผลัดใบตาม
ฤดูกาล การเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์หลายชนิด และการยืนต้นตาย โดยไม่เรียกขอความเห็นใจจาก
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สิ่งใด เป็นต้น ลักษณะเฉพาะของธรรมชาติ เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดทัศนคติใหม่ ช่วยให้มนุษย์มี
ความหลากหลาย ในการเลือกหนทางในการด าเนินชีวิต ภายใต้สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ไม่เอ้ือต่อ
การสร้างสรรค์ 

ขอบเขตการศึกษา 
ข้าพเจ้าใช้ทัศนคติที่ได้จากรูปแบบของธรรมชาติ แสดงลักษณะของสถานการณ์ต่างๆ 

ที่เกิดขึ้น ผ่านสิ่งของวัตถุ จินตนาการ และสร้างสรรค์รูปทรงให้เป็นไปตามมุมมองของข้าพเจ้า 
สะท้อนเนื้อหา และแง่คิดใหม่ ที่มีความหมายเชื่อมโยงกับสถานการณ์นั้นๆ เช่น ข้าพเจ้าใช้โต๊ะ
นักเรียนกับโถส้วมที่มีรากไม้เข้าไปอุดตัน น ามาประกอบกันเป็นรูปทรงเพื่อแสดงลักษณะของ
สถานการณ์การเรียนการสอน สะท้อนมุมมองของอาจารย์กับนักเรียน และการเจริญเติบโตของราก
ไม้ แสดงถึง ผลของความรู้ที่นักเรียนได้รับ เป็นต้น 

สมมติฐานของการศึกษา 
ถ้าสภาพจิตใจของมนุษย์ทุกคนเป็นอิสระจากเงื่อนไข และกฎเกณฑ์ของสังคม 

จินตนาการ และการสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นเป็นเร่ืองธรรมดา สถานการณ์ทุกๆ รูปแบบ ที่เข้ามา
กระทบจะเป็นเพียงประเด็นเพื่อการต่อยอดให้เกิดเป็นทัศนคติใหม่ 

แต่ความเป็นจริงที่ปรากฏ ไม่ได้เป็นแบบนั้น ทุกๆ สถานการณ์ไม่ได้ก่อให้เกิด
ความคิดที่สร้างสรรค์ หากแต่บีบคั้นสภาพจิตใจให้เศร้าหมอง 

การหลีกเลี่ยงจากสังคมและสิ่งแวดล้อมเดิม เป็นหนทางให้ข้าพเจ้าได้พบความจริง
ของธรรมชาติ มีลักษณะเงื่อนไขที่ต่างออกไป จากสิ่งที่ข้าพเจ้ารับรู้ ก่อให้เกิดทัศนคติ วิธีคิด และ
มุมมองต่อสิ่งรอบตัว ในรูปแบบที่ต่างออกไป 

ค านิยามศัพท์เฉพาะ 
Chance                 ความบังเอิญ, โอกาส, พอด ี
Dada                     ศิลปะที่มีลักษณะต่อต้านสังคม และกฎเกณฑ์ความงามของศิลปะ 
                             แบบเดิม 
Digital print          ภาพพิมพ์ดิจิตอล 
Geometric form    รูปทรงเราขาคณิต 
Organic form        รูปทรงธรรมชาติ 
Screen print          ภาพพิมพ์สกรีน, ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม 
Surrealism            ลัทธิศิลปะแนวเหนือจริง 
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บทท่ี 2 
 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ 
 
ท่ีมาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ 

มนุษย์ทุกคนด าเนินชีวิตภายใต้กฎระเบียบของสังคม ในทุกๆ วันเราถูกวางเงื่อนไขให้
กระท าตาม หลายๆ อย่าง เช่น ต้องท างานที่มีเกียรติ  ต้องมีรายได้ที่มั่นคง ต้องมีชื่อเสียง เพื่อ
ด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุขในสังคม เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่ผิดในการด าเนินชีวิต ไม่ใช่
ปัญหา แต่สิ่งที่ตามมาคือ การแข่งขันของผู้คนในสังคม เพื่อให้ได้ในจุดหมายเดียวกัน ก่อให้ เกิด
ความเครียด และความเก็บกด สิ่งนี้ต่างหาก ซึ่งเป็นปัญหาที่แท้จริง อันเกิดจากทัศนคติที่คับแคบ ใน
การด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมที่ไม่เอ้ือต่อการสร้างสรรค์ ผู้คนจ านวนมากจึงตกอยู่ในสถานการณ์ที่เชื่อ 
และกระท าตามๆกัน มีความเครียด และความกดดันในเร่ืองคล้ายๆ กัน 

จ าเป็นไหมที่เราต้องสร้างทัศนคติที่ต่างออกไป เพื่อการด าเนินชีวิต ในทุกๆ รูปแบบ
ของสังคม ไม่ว่าสังคมที่เราอาศัยจะเป็นแบบไหน  ข้าพเจ้าคิดว่าทัศนคติเป็นสิ่งส าคัญอย่างแรกที่
ต้องปรับ แต่จะปรับอย่างไร เมื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไม่เอ้ืออ านวย การหลีกหนีออกจาก
สถานการณ์เดิมๆในสังคม เป็นทางเลือกหนึ่ง ท าให้ข้าพเจ้าได้พบรูปแบบ และสถานการณ์ที่ไม่
สามารถพบเจอได้จากในชีวิตประจ าวัน สิ่งนั้นคือรูปแบบการด ารงอยู่ของธรรมชาติ ข้าพเจ้าได้
สังเกต และน ามาปรับใช้ เป็นแนวคิดและแรงบันดาลใจ ในการสร้างผลงานศิลปะภาพพิมพ์ ที่ช่วย
ให้ผู้คนได้ตระหนักถึง ทัศนคติที่แตกต่างไปจากเดิม ทัศนคติที่อาจช่วยลดความเครียด และความ
กดดันที่ไม่จ าเป็นเลยต่อการด าเนินชีวิตภายใต้สังคม และสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน 

 
อิทธิพลท่ีได้รับจากชีวิต และประสบการณ์ 

ในช่วงชีวิตวัยเด็ก ข้าพเจ้ากับพี่น้องประสบปัญหาเร่ืองการหย่าร้างของบิดากับมารดา 
เป็นเร่ืองที่ข้าพเจ้าเข้าใจว่าเป็นสิ่งปกติของหลายๆ ครอบครัวในยุคนั้น แต่ส่งผลให้ข้าพเจ้ามีทัศนคติ
ในการด าเนินชีวิตที่ผิดแปลกไป มีการสนทนากับบุคคลอ่ืนเป็นไปอย่างผิวเผิน ไม่กล้าแสดง
ความคิด และความรู้สึก ขาดความมั่นใจในการกระท าสิ่งต่างๆ ให้ส าเร็จ และข้าพเจ้ากลายเป็นคน
หลีกหนีสังคม เมื่อมีโอกาสอยู่คนเดียว ในสถานที่ต่างๆ ข้าพเจ้ามักอยู่กับโลกของความคิด และ
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จินตนาการ ในการพยายามท าความเข้าใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว โดยการตั้งค าถามว่า ท าไม และ
สร้างค าตอบหลายๆ แบบ ให้หายความติดข้องใจต่อสิ่งๆ นั้น พฤติกรรมเหล่านี้ติดตัวเร่ือยมาจนเป็น
นิสัยในปัจจุบัน  

เมื่อเข้าสู่ช่วงการศึกษาในระดับปริญญาตรี เป็นช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าต้องค้นหาแนวทาง
ในการสร้างสรรค์งานศิลปะของตนเอง ข้าพเจ้าได้มีโอกาสใช้จินตนาการกับวัตถุสิ่งของชิ้นหนึ่ง
โดยบังเอิญ คือ เก้าอ้ีพลาสติก 2 ตัวที่วางซ้อนกันอยู่ สิ่งที่เห็นท าให้ข้าพเจ้านึกถึงท่าทางของคนที่
ก าลังมีเพศสัมพันธ์กันอยู่ ข้าพเจ้ารู้สึกประหลาดใจต่อความคิดที่ก้าวร้าว รุนแรง และลามกของ
ตนเองในตอนนั้น แต่ก็เข้าใจ และยอมรับในเวลาต่อมาว่า ความคิด และความรู้สึกเช่นนี้ คือ 
ธรรมชาติอีกด้านหนึ่งของตัวข้าพเจ้าที่มีอยู่ในคนธรรมดาทุกคน แต่ข้าพเจ้าเพิ่งจะสังเกตเห็น เป็น
จุดเร่ิมต้น วิธีคิดของข้าพเจ้าในการน าวัตถุสิ่งของกับสิ่งมีชีวิตมาประกอบรูปทรงเป็นสัญลักษณ์ ที่
พยายามแสดงแนวความคิด และเน้ือหาเชื่อมโยงเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์ 

 

 
ภาพที่ 1     ภาพจุดเร่ิมต้นของการออกแบบรูปทรงที่ผสมกันระหว่างวัตถุกับสิ่งมีชีวิต  
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อิทธิพลท่ีได้รับจากสื่อและวัฒนธรรม 
ข้าพเจ้ายังจดจ าได้ถึงช่วงเวลาวัยเด็ก สิ่งบันเทิงอย่างหนึ่งในยุคนั้นของข้าพเจ้าคือ 

ม้วนวีดีโอภาพยนตร์ชุด ขบวนการห้าสีของประเทศญ่ีปุ่น เช่ามาจากร้านวีดีโอใกล้บ้าน แนวเร่ือง
เกี่ยวข้องกับกลุ่มคนห้าคน ที่ได้พลังพิเศษ ต่อกรกับวายร้ายที่มาท าลายโลก  

ในภาพยนตร์ขบวนการห้าสีหลายๆเร่ือง มีภาพยนตร์อยู่เร่ืองหนึ่งที่มีอิทธิพลมากแก่
ข้าพเจ้า นั้นคือ ขบวนการวิหคสายฟ้า เจ็ทแมน (Choujin Sentai Jetman) ความพิเศษของภาพยนตร์
เร่ืองนี้ อยู่ที่การออกแบบให้สัตว์ประหลาด หรือตัวร้ายภายในเร่ืองมีรูปลักษณ์ของสิ่งมีชีวิตกับวัตถุ
สิ่งของผสมอยู่ด้วยกัน ซึ่งเกิดจาก การปล่อยแมลงปีศาจเข้าไปเกาะควบคุมสิ่งของเคร่ืองใช้ต่างๆจน
ท าให้กลายร่างเป็นปีศาจสิ่งของที่มีชีวิต และยังคงมีเอกลักษณ์ของวัตถุสิ่งนั้นอยู่ เป็นการผสมผสาน
ที่แปลก และลงตัว ท าให้ดูน่าจดจ า 

ข้าพเจ้าคิดว่า ปัจจัยส าคัญในการออกแบบตัวละครของภาพยนตร์เร่ืองนี้ อาจเกิดจาก
วัฒนธรรมความเชื่อของคนญ่ีปุ่น ในเ ร่ืองของภูตผี  เช่น ผี ร่ม (Kasakasakozou)  ผี เกวียน 
(Oboroguruma) ผีโคมไฟ (Chochin Obake) ผีรองเท้าแตะ (Bakezori) เป็นต้น ผีสิ่งของต่างๆเหล่านี้
อยู่ในประเภท Obake ซึ่งเกิดจากข้าวของเคร่ืองใช้ที่มีอายุเกินกว่า 100 ปี เป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่ใช้แล้ว 
ถูกวิญญาณเข้าสิ่ง มีลักษณะดวงตากลมโต และปากที่มีลิ้นยาว แต่ยังคงรูปลักษณ์ของวัตถุชิ้ นนั้นๆ 
ไว้ 

อิทธิพลจากสื่อ และวัฒนธรรมจึงเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบสัตว์ประหลาด
ของข้าพเจ้าที่วาดเล่นในอดีต และพัฒนามาเป็นรูปทรงส าคัญในผลงานศิลปะของข้าพเจ้าในช่วง
ปริญญาตรี ที่ใช้จินตนาการในการประกอบกันระหว่างวัตถุสิ่งของกับสิ่งมีชีวิต จนปัจจุบันได้กลาย
มาเป็นรูปทรงที่ผสมผสานระหว่าง สิ่งของวัตถุกับลักษณะรูปแบบของธรรมชาติ และสิ่งมีชีวิตเข้า
ไว้ด้วยกัน 
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ภาพที่ 2     ภาพแมลงปีศาจ เกาะและควบคุมวัตถุสิ่งของให้กลายเป็นสัตว์ประหลาดที่ยังคง 
                  เอกลักษณ์ของวัตถุชิ้นนั้นๆ ไว้ 
 

 
ภาพที่ 3     ภาพผลจากแมลงปีศาจ ที่เกาะและควบคุมเคร่ืองบินท าให้เกิดเป็นสัตว์ประหลาดที่ยังคง 
                  เอกลักษณ์ของเคร่ืองบินไว้ 
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ภาพที่ 4     ภาพผีร่ม Kasakasakozou เกิดขึน้จากความเชื่อเร่ืองภูตผีของชาวญี่ปุ่น 
 
อิทธิพลท่ีได้รับจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เมื่อสังเกตดู ธรรมชาตินั้นอยู่รอบตัวเรา แม้แต่ในสังคมเมืองที่เราอาศัยอยู่ ยังคงมี
ต้นไม้ใหญ่ให้เราได้พบเจอในที่สาธารณะ หรือต้นไม้ใบหญ้าที่เจริญเติบโตขึ้นตามที่รกร้าง 
สิ่งก่อสร้าง และอาคารบ้านเรือนของมนุษย์ ก็ยังสามารถพบเห็นได้โดยทั่ว 

สีเขียวของต้นไม้ และใบหญ้าช่วยให้มนุษย์ได้ผ่อนคลายทางร่างกาย และจิตใจ หยุด
พักจากสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตที่ก่อให้เกิดอาการเหนื่อยล้า อีกทั้งต้นไม้ยังคอยช่วยดูดซับมลพิษ
จากอากาศ และพื้นดิน ช่วยปรับให้สิ่งแวดล้อมให้กลับมาดีขึ้นได้ ต้นไม้เป็นส่วนหนึ่งของ
ธรรมชาติ ที่เจริญเติบโตได้ในแทบทุกสภาพแวดล้อม มีความหลากหลายทางสายพันธุ์ และมี
พฤติกรรมการด ารงชีวิตที่ซับซ้อน  เช่น การด ารงชีวิตของต้นไม้ที่เกิดจากมูลของนก ตามตึก อาคาร 
หรือตามพื้นถนนปูน ต่อให้สิ่งแวดล้อมจะไม่เหมาะต่อการเจริญเติบโตเพียงใด มันก็สามารถจะอยู่
รอดได้ ปัจจัยส าคัญในการเจริญเติบโตคือ น้ า อากาศ และพื้นที่ให้รากได้ยึดเกาะ เป็นต้น  

ลักษณะการเกาะเกี่ยวร่วมถึงการเจริญเติบโต ยื่นกิ่งก้านหาแสงแดดในการด ารงชีวิต
ของต้นไม้ชนิดต่างๆ เป็นแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้า น าลักษณะดังกล่าวของต้นไม้มาใช้เป็น
แนวความคิด และเนื้อหาในผลงานศิลปะ ใช้ในการเปรียบเทียบถึงสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น
รอบตัวข้าพเจ้า 
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ภาพที่ 5     ภาพต้นไม้ที่เจริญเติบโตขึ้นเองตามสิ่งปลูกสร้างที่ถูกทิ้งร้าง 
  

 

ภาพที่ 6     ภาพต้นไม้ที่เจริญเติบโตขึ้นเองบริเวณภายนอกอาคาร 
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อิทธิพลท่ีได้รับจากงานศิลปกรรม 
ลัทธิศิลปะเหนือจริง (Surrealism) 

“เริ่มขึ้นตอนต้นของศตวรรษที่ 20 ในประเทศฝรั่งเศส มีรูปแบบรากฐานมาจากกลุ่มดาด้า (Dada) 
โดยนักทฤษฎีหลักประจ ากลุ่มก็คือ อองเดร เบรตง (Andre Breton) มีจุดหมายอยู่ ที่การคลี่คลายสภาพอัน
ขัดแย้งระหว่างระยะห่างของความฝัน และความเป็นจริง โดยถ่ายทอดออกมาในงานศิลปะด้วยวิธีต่างๆ 
กัน เช่น สร้างภาพซึ่งดูเหนือจริงหรือถึงขั้นหลอน หรือพัฒนาเทคนิคด้านภาพที่จะช่วยถ่ายทอดความฝัน
หรือจิตใต้ส านึกออกมา งานของกลุ่มน้ีจึงมักเก่ียวข้องกับทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของ ซิกมันต์ ฟรอยด์ 
(Sigmund Freud) ที่ว่า มนุษย์ทุกคนอยู่ภายใต้อิทธิพลของจิตไร้ส านึก ซึ่งเราฝังความอยากอันมิได้ขัดเกลา
เอาไว้ จนท าให้รู้สึกว่าความป่าเถื่อนยังมิได้หายไปจากมนุษย์ หากแต่หลบอยู่ในส่วนลึกของจิตใจ  ศิลปะ
แนวเซอเรียลิสม์ มีความหมายว่า เหนือความจริง เพราะศิลปะแนวน้ีถ่ายทอดเรื่องราวเหนือธรรมชาติ 
ถ่ายทอดสิ่งที่อยู่ในความฝันออกมา งานเซอเรียลิสม์มีความส าคัญอยู่ที่ การแสดงออกของจิตใร้ส านึกอย่าง
อิสระ ปราศจากการควบคุมของเหตุผล มีความฝันและอารมณ์ จินตนาการ ค่อนข้างโน้มเอียงไปในทาง
กามวิสัย”1 

“เอกลักษณ์อย่างหน่ึงของศิลปะเซอร์เรียลลิซึมคือ การใช้สิ่งที่เรียกว่า ความบังเอิญ (Chance) มาเป็น
ส่วนหน่ึงในการน าเสนอผลงานโดยเฉพาะการหยิบเอาสิ่งของสองอย่างหรือมากกว่าน้ันซึ่งไม่มีความ
เก่ียวข้องกันมาวางไว้ด้วยกัน เหมือนเป็นการพบกันโดยบังเอิญท่ีก่อให้เกิดความหมาย แม้แต่ละอย่างจะไม่
มีความเก่ียวเน่ืองกันเลย แต่เม่ือมาอยู่ร่วมกันในพื้นที่เดียวกัน ก็ย่อมจะกระตุ้นให้ผู้ชมเกิดจินตนาการและ
ความรู้สึกถึงเอกภาพแบบใหม่ ซึ่งไม่ขึ้นกับเหตุผลหรือตรรกะใดๆ ในโลกกายภาพ รูปแบบผลงานศิลปะ
จะใช้วิธีการน าเอาสิ่งท่ีเป็นสภาวะปกติวิสัยตั้งแต่ 2 สิ่งที่ดูเข้ากันไม่ได้มาจัดร่วมประกอบกัน และแต่งเติม
ผสมผสานให้ดูเป็นสิ่งเดียวกันอย่างกลมกลืน รวมถึงการเชื่อมโยงความรู้สึกสัมผัสและประสบการณ์
ทางการเห็นให้สอดคล้องกับความคิด เชื่อมโยงให้เป็นเรื่องใหม่”2 

ศิลปินที่ท างานศิลปกรรมแนวเหนือจริง มีหลายท่านที่มีอิทธิพลอย่างมากแก่ข้าพเจ้า 
เป็นแนวทางใช้ศึกษาในการถอดความหมายของเนื้อหา และแนวความคิด เพื่อถ่ายทอดออกมาเป็น
รูปแบบผลงานที่มีความสอดรับกัน ให้เป็นแง่มุมแปลกใหม่ที่ผู้คนสามารถตีความได้ ได้แก่ ประทีป 
คชบัว, Roland Torop, Hisashi Kurachi ทั้งสามท่าน น าเอกลักษณ์ส าคัญของศิลปะแนวเหนือจริง 
มาปรับใช้สร้างรูปทรงในผลงานศิลปกรรมของพวกเขา โดยมีรายละเอียดเนื้อหาแต่ละท่านดังนี้ 

                                           
1 “ลัทธิศิลปะเหนือจริง (Surrealism)”, เข้าถึงเมื่อ 27 มิถุนายน 2560, เข้าถึงได้จาก 

https://chaiyan2222.wordpress.com/ 
2 “ลัทธิเหนือจริง”, เข้าถึงเมื่อ 23 มิถุนายน 2560, เข้าถึงได้จาก 

https://th.wikipedia.org/wiki/ลัทธิเหนือจริง 
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ประทีป คชบัว 
เกิดเมื่อวันที่ 13เมษายน ปี พ.ศ. 2505 (ค.ศ. 1962) รับการศึกษาศิลปะจาก (ศ.บ.) คณะ

จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปัจจุบันประกอบอาชีพ ศิลปินอิสระ 
ศิลปินไทยที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะแนวเหนือจริง เป็นผลงานจิตรกรรมสีน้ ามันที่มี

เอกลักษณ์ ของรูปแบบความเพ้อฝัน และแฟนตาซีผสมอยู่กับเอกลักษณ์ความเป็นไทย มีเนื้อหา
แสดงถึงการล้อเลียน เสียดสี ประชดประชันต่อวิถีชีวิต วัฒนธรรม และความเชื่อของสังคมไทย  

ผลงานของ ประทีป คชบัว เป็นแรงบันดาลใจแรกที่ท าให้ข้าพเจ้ารู้จักศิลปะแนวเหนือ
จริง ส่งผลให้ข้าพเจ้าสนใจที่จะศึกษาแนวทางในการแสดงออก และการสื่อความหมายของ
สัญลักษณ์ต่างๆที่ปรากฏในผลงานศิลปะแนวเหนือจริง 

จากการศึกษาศิลปะแนวเหนือจริงของศิลปิน ประทีป คชบัว ท าให้ข้าพเจ้าพบว่า การ
มีประสบการณ์ร่วมกัน เช่น การอยู่ในวีถีชีวิต และวัฒนธรรมเดียวกัน เป็นปัจจัยส าคัญต่อการ
ตีความสัญลักษณ์ต่างๆที่ปรากฏในผลงาน ส่งผลให้มีเข้าใจได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในแนวความคิด และ
เน้ือหา ที่ศิลปินต้องการจะสื่อความหมาย 
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ภาพที่ 7     ภาพผลงาน ประทีป คชบัว (ภาพที่ 1) 

ชื่อผลงาน          ปากกัดตีนถีบ 
ขนาด                118 x 140 cm. 
เทคนิค              acrylic on canvas 
 ปี                     2000 
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ภาพที่ 8     ภาพผลงาน ประทีป คชบัว (ภาพที่ 2) 

ชื่อผลงาน         พออยู่พอกิน 
ขนาด               - 
เทคนิค             acrylic on canvas 
 ปี                     - 
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Roland Torop 
ศิลปินชาวฝร่ังเศส มีชีวิตในช่วงปีค.ศ. 1938 – 1997 รับการศึกษาศิลปะจาก École 

Nationale des Beaux-Arts ในเมืองปารีส ประเทศฝร่ังเศส 
Roland Torop มีความสามารถในการสร้างสรรค์ที่หลากหลายอาชีพ ได้แก่ นักเขียน

ภาพประกอบ นักเขียนการ์ตูน จิตรกร นักออกแบบ นักแสดง นักเขียนนิยาย นักเขียนบทภาพยนตร์ 
และบทละคร ฯลฯ โดยผลงานส่วนใหญ่ มีเนื้อหา และรูปแบบในลักษณะของ การเสียดสี ความ
เหนือจริง และความตลกร้าย 

แนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของ Roland Topor มีการใช้สัญชาตญาณ และ
จิตไร้ส านึก ในการจินตนาการที่พิสดาร ออกแบบผลงานศิลปะให้เหมือนดั่งภาพของฝันร้าย มี
รูปแบบรายละเอียดเกี่ยวกับ การกระท าของผู้คนที่ก าลังประกอบพฤติกรรมอันวิปริต และไร้เหตุผล 
หรือมีรูปแบบลักษณะทางกายภาพของมนุษย์ที่ผิดไปจากธรรมชาติ โดยมีเน้ือหาแสดงถึง ความรู้สึก
ด้านมืด อารมณ์ขบขัน และแง่คิดบางอย่าง เป็นมุมมองของศิลปินที่มีต่อสถานการณ์รอบตัว 

ผลงานของศิลปิน Roland Topor เป็นแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งแก่ข้าพเจ้า ให้กล้า
ส ารวจ และเปิดเผยแง่มุมของความคิด ความรู้สึกภายในตนเองที่มีต่อสถานการณ์รอบตัว เรียนรู้
วิธีการใช้รูปแบบสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ปรากฏในผลงานศิลปะให้มีความหมาย สอดข้องกับเนื้อหาที่
ต้องการแสดงออก อย่างเหมาะสม 
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ภาพที่ 9     ภาพผลงาน Roland Topor (ภาพที่ 1) 

ชื่อผลงาน           L'Oreille de Vincent 
ขนาด                 130 x 97 cm. 
เทคนิค               acrylic on canvas 
 ปี                       1997 
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ภาพที่ 10     ภาพผลงาน Roland Topor (ภาพที่ 2) 

 ชื่อผลงาน           L'homme deracine 
 ขนาด                  23.5 x 17.5 cm. 
 เทคนิค                lithograph 

                     ปี                       1973 
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ภาพที่ 11     ภาพผลงาน Roland Topor (ภาพที่ 3) 

 ชื่อผลงาน           Les quatre jambes 
 ขนาด                  23 x 18 cm. 
 เทคนิค                lithograph 

                     ปี                       1973 
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Hisashi Kurachi 
ศิลปินภาพพิมพ์ชาวญ่ีปุ่น เกิดเมื่อปี ค.ศ. 1961 รับการศึกษาศิลปะจาก The Faculty of 

Painting, Aichi University of The Fine Arts ในจังหวัด ไอจิ ประเทศญ่ีปุ่น ปัจจุบันประกอบอาชีพ 
อาจารย์สอนศิลปะ ต าแหน่ง ศาสตราจารย์ ประจ ามหาวิทยาลัย Aichi University of The Fine Arts 

ผลงานศิลปะของศิลปิน Hisashi Kurachi มีเอกลักษณ์ของศิลปะแนวเหนือจริง คือ 
การน ารูปทรงสิ่งของวัตถุ และรูปทรงสิ่งมีชีวิต อย่างละ 1 ชิ้น หรือมากกว่านั้น มาใช้ประกอบสร้าง
เป็นรูปทรงใหม่ที่ดูแปลกตา และโดดเด่นบนพื้นหลังที่มืด หรือสว่าง โดยศิลปินเลือกรูปทรงของสิ่ง
ต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับในชีวิตประจ าวัน ถ่ายทอดเร่ืองราวของตนเองผ่านสัญลักษณ์ต่างๆที่อยู่
ภายในผลงาน เป็นผลงานภาพพิมพ์สีโมโนโครม โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สร้างลายเส้นขนาด
เล็กสีขาว และด า ทับซ้อนกันจนเกิดเป็นรูปทรงที่มีพื้นผิว และน้ าหนักที่ดูสมจริง มีมิติ พิมพ์ผลงาน
ลงบนกระดาษด้วยเทคนิคภาพพิมพ์ดิจิตอล (Digital Print) ผสมกับเทคนิคภาพพิมพ์ลายฉลุ 
(Stencil) และศิลปินยังใช้เทคนิคการพิมพ์สีพิเศษเคลือบผิวของผลงาน (Light Fastness Coating) 
เพื่อป้องกันแสงชนิดต่างๆ ที่มากระทบ และก่อให้เกิดการซีดลงของสีในภาพ 

ผลงานศิลปะของ Hisashi Kurachi เป็นแรงบันดาลใจต้นแบบ ให้กับผลงานศิลปะของ
ข้าพเจ้า เกี่ยวกับวิธีคิดในการเลือกใช้สัญลักษณ์ต่างๆจากในธรรมชาติ และวัตถุสิ่งของรอบตัว ที่มี
ความหมายเป็นสากล น ามาสร้างสรรค์ประกอบเป็นรูปทรงที่ถ่ายทอดเนื้อหา และแนวความคิด ให้
ผู้ชมสามารถเข้าใจได้โดยง่าย 
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ภาพที่ 12     ภาพผลงาน Hishashi Kurachi (ภาพที่ 1) 

ชื่อผลงาน         A Rest 
ขนาด               100.7 x 77.7 cm. 
เทคนิค             digital print, stencil, and light fastness coating 
 ปี                     2009 
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ภาพที่ 13     ภาพผลงาน Hishashi Kurachi (ภาพที่ 2) 

 ชื่อผลงาน         Dual Seem 
 ขนาด                86 x 135.8 cm. 
 เทคนิค              digital print, stencil, and light fastness coating 

                     ปี                      2012 
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ภาพที่ 14     ภาพผลงาน Hishashi Kurachi (ภาพที่ 3) 

 ชื่อผลงาน         Refined Type 
 ขนาด                70 x 134 cm. 
  เทคนิค             digital print, stencil, and light fastness coating 

                      ปี                     2013 
 
อิทธิพลท่ีได้รับจากงานวรรณกรรม  

หอสมุด มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ มีหนังสือปกเก่าๆ ที่ถูกซ่อมแซมมาแล้ว
หลายคร้ัง ประกอบกับสีของกระดาษแต่ละหน้าที่เก่าจนมีสีน้ าตาล ถูกวางเรียงอย่างเป็นระเบียบใน
ชั้นหนังสือ มีเสน่ห์ดึงดูดให้ข้าพเจ้าเข้าไปหยิบชม น าไปสู่การรู้จักหนังสือวรรณกรรมประเภท
ต่างๆ 

หนังสือที่ข้าพเจ้าสนใจอ่าน ส่วนใหญ่เป็นงานวรรณกรรมประเภท รวมเร่ืองสั้น 
เพราะเน้ือหาที่มีความกระชับ ไม่ยืดเยื้อ มีความงามอยู่ที่การใช้ภาษา และวิธีเล่าเร่ืองของนักเขียน มี
เน้ือหาที่ตึงอารมณ์ของผู้อ่านไว้ ได้ไม่ต่างจากงานศิลปกรรมประเภทอ่ืนๆ 

ข้าพเจ้าชอบอ่านงานเขียนเร่ืองสั้นที่มีเน้ือหาเกี่ยวข้องกับความคิด และการกระท าของ
มนุษย์ที่มีความสัมพันธ์ต่อสิ่งต่างๆ แตกต่างกันไปตามมุมมองของนักเขียนแต่ละคน มักให้
จินตนาการ และแง่คิดบางอย่างที่มีคุณค่า เมื่อใดที่มีโอกาสหยิบหนังสือประเภทนี้ขึ้นมาอ่าน 
ข้าพเจ้ามักน าแง่มุมที่ได้จากในเนื้อหา มาใช้เทียบเคียงกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่ เกิดขึ้นใน
ปัจจุบัน ท าให้รู้ว่างานเขียนประเภทนี้ต่อให้เก่าแค่ไหน ก็มีความร่วมสมัยไม่ตกยุคเลย 
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หนังสือรวมเร่ืองสั้นที่ให้แรงบันดาลใจ ในการน ามาใช้เป็นแนวคิดในการสร้าง
ผลงานศิลปะของข้าพเจ้าคือหนังสือชื่อว่า “นิพพานศตวรรษที่ 20” เขียนโดย พิษณุ ศุภ. ซึ่งหนังสือ
เล่มนี้ ถูเขียนขึ้นเพื่อตั้งค าถามถึงความหมายที่แท้จริงของการด ารงชีวิตอยู่ของมนุษย์ กระตุ้นให้
ข้าพเจ้าคิดหาค าตอบถึง บทบาท หน้าที่แห่งชีวิตของข้าพเจ้าต่อผู้คนรอบข้าง ตั้ งค าถามต่อสิ่งต่างๆ
ทั้งที่เกิดขึ้นรอบตัว และสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ ว่ามีสาระส าคัญเพียงไรในการใช้ชีวิตอย่าง
สร้างสรรค์ เพื่อตนเอง และผู้อ่ืน 

นิพพานศตวรรษที่ 20 
พิษณุ ศุภ. เป็นนามปากกาของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร เกิดเมื่อวันที่ 17 

มกราคม พ.ศ. 2491 (ค.ศ. 1948) ได้รับการศึกษาศิลปะระดับ ศิลปบัณฑิต (ภาพพิมพ์) คณะ
จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ ศิลปะมหาบัณฑิต (ภาพพิมพ์) 
คณะบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปัจจุบันประกอบอาชีพ ศิลปิน อาจารย์สอนศิลปะ คณะ
จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นักเขียน และนักวิจารณ์ศิลปะ 

“โทรทัศน์ วทิยุ รถยนต์ และอีกจิปาถะที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมา ทุกๆคนรู้จักวิธีใช้มัน แต่ไม่ใช่ทุกๆ
คนที่รู้จักวิธีสร้างมันขึ้นมา มนุษย์เราฉลาดจริงแล้วหรือ ที่ฉลาดจริงๆ จนเป็นอัจฉริยะน้ันเป็นส่วนน้อย 
ดังน้ันฉันจึงอับอายเสียจริง ที่พวกอัจฉริยะพวกน้ันเป็นตัวแทนของมนุษย์ทั้งหมด ทั้งๆที่คนทั้งโลกยังง่ัง
อยู่มาก ฉันเลยคิดไปว่า ถ้าจับคนคนหน่ึงปล่อยไว้บนเกาะร้าง โดยไม่ให้มีการติดต่อกับโลกภายนอก เขา
จะรู้จักวิธีเลี้ยงชีวิตของตนเองให้รอดได้หรือ เขาอาจไม่รู้จักแม้แต่วิธีที่จะใช้หินมาตีให้เป็นไฟ เพื่อใช้มา
ประกอบอาหาร เพระเขาเคยชินกับความสะดวกสบายของชีวิตที่ส าเร็จรูปแล้ว”3 

ข้อความดังกล่าว ได้สร้างความฉุกคิดแก่ข้าพเจ้าถึงความจริงของมนุษย์ ว่าที่แท้จริง 
เราทั้งหลายเป็นเพียงคนธรรมดา ด ารงชีพไปเพื่อให้โลกนั้นหนักขึ้นอีกเท่านั้น ใช้ชีวิตตามความ
อยากของตนเองให้หมดไปในแต่ละวัน ไม่ได้สร้างความดี หรือประโยชน์ใด แก่สิ่งรอบตัว  

ดังนั้นข้าพเจ้าจึงมองย้อนกลับไปว่า สิ่งต่างๆ รอบตัวได้ช่วยสร้างคุณค่า และมีสาระ
เพียงใดแก่มนุษย์ทั้งหลาย ค าตอบคือ ขึ้นอยู่แต่ละมุมมองของแต่ละคน ที่จะพบเจอสาระส าคัญแห่ง
การมีชีวิตอยู่ มนุษย์ทั้งหลายอาจไม่ได้สร้างประโยชน์ใดที่ยิ่งใหญ่ แต่หากมีชีวิตอยู่เพื่อเรียนอยู่ และ
ท าเข้าใจในความเป็นมนุษย์ที่ตนเองมี ในนัยยะที่ต่างกันออกไป เป็นการน าไปสู่การสร้างสรรค์ที่
แท้จริงของชีวิต เพียงแต่จะมีมนุษย์สักกี่คนที่ลืมตาต่ืนขึ้นพบกับความจริงน้ี 

                                           
3 พิษณุ ศุภ, นิพพานศตวรรษท่ี 20, พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์การเวก, 

2521), 112 – 113. 
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ภาพที่ 15     ภาพหน้าปกหนังสือรวมเร่ืองสั้น “นิพพานศตวรรษที่ 20” 
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บทท่ี 3 
 

กระบวนการและองค์ประกอบในการสร้างสรรค์ 
 
ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ จากสถานการณ์รอบตัวที่พบเจอภายใน

ชีวิตประจ าวัน ถ่ายทอดเร่ืองราวผ่านจินตนาการ และทัศนคติส่วนตัว ออกมาเป็นผลงานศิลปะที่มี
รูปทรงของความจริง กับความคิดผสมผสานกันอยู่ โดยหาความน่าจะเป็นในการประกอบรูปทรง 
ให้เกิดเป็นสัญลักษณ์ที่มีความหมายใหม่ สื่อถึงสถานการณ์ต่างๆ ที่สามารถสร้างทัศนคติที่ต่าง
ออกไป ซึ่งขึ้นอยู่กับตีความของแต่ละคน 

การศึกษาค้นคว้าข้อมูล 
1. รวบรวมข้อมูลเชิงความคิด จากสถานการณ์ที่ข้าพเจ้าพบเจอในแต่ละวัน ที่กระทบ

ต่อความรู้สึก และความคิด เช่น จากข่าวสารในอินเตอร์เน็ต จากผู้คนรอบข้าง และ จากตัวข้าพเจ้า 
2. น าข้อมูลเชิงความคิดมาวิเคราะห์ เพื่อใช้ศึกษาข้อมูลทางกายภาพของรูปทรงวัตถุ 

และรูปทรงธรรมชาติ ที่สามารถเป็นสัญลักษณ์สื่อถึง เร่ืองราวในสถานการณ์นั้นๆ ได้อย่างชัดเจน 
3. สร้างภาพร่างต้นแบบ โดยน ารูปทรงวัตถุ และรูปทรงธรรมชาติ จินตนาการ

ประกอบเป็นรูปทรงใหม่ ที่มีความสอดคล้องกับเน้ือหาที่ต้องการแสดง 
4. น าภาพร่างต้นแบบมาวิเคราะห์รูปทรง สี น้ าหนัก และพื้นผิว เพื่อใช้แสดงออก

ทางด้านเทคนิค ให้เป็นผลงานศิลปะภาพพิมพ์ที่มีความสมบูรณ์ ทั้งรูปแบบ และเน้ือหา 
5. พัฒนา และแก้ไขด้านเทคนิค เพื่อให้ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ สื่อความงาม และ

ความหมาย ได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

เทคนิควิธีการและขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
การสร้างภาพร่างต้นแบบ (Sketch) 
เมื่อรวบรวมข้อมูลเชิงความคิด กับ ข้อมูลทางกายภาพของรูปทรงวัตถุ และรูปทรง

ธรรมชาติได้แล้ว สิ่งส าคัญต่อมา คือ การน าข้อมูลทั้งสองมาประกอบกัน เพื่อสร้างเป็นรูปทรงใหม่ 
ที่มีความสอดคล้องกัน ขั้นตอนนี้จ าเป็นต้องใช้เวลาทดลองหาความเป็นไปได้ของรูปทรง โดยวาด
ขึ้นจากลายเส้นดินสอ เมื่อได้รูปทรงแล้ว จึงลงสี และเพิ่มน้ าหนักแสงเงาให้กับภาพร่างต้นแบบ 
เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ และสามารถสื่อสารถึงเนื้อหา จากสัญลักษณ์ภายในรูปทรงได้อย่างชัดเจน 
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ภาพที่ 16     ภาพร่างต้นแบบ (ภาพที่ 1) 
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ภาพที่ 17     ภาพร่างต้นแบบ (ภาพที่ 2) 

ภาพพิมพ์สกรีน (Screen Print) 
การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้า ประกอบด้วยรูปทรง สี น้ าหนัก พื้นผิว 

และพื้นที่ว่าง แสดงเนื้อหาผ่านสัญลักษณ์ที่ซ่อนอยู่ในรูปทรง ดังนั้นถ้าหากปราศจากองค์ประกอบ
ดังกล่าว ที่ช่วยให้รูปทรงมีความสมบูรณ์มากที่สุด ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้จะไม่สามารถแสดง
ความหมาย และเน้ือหาใดๆ ได้เลย สิ่งส าคัญในการสร้างรูปทรงให้สมบูรณ์นั้น คือ เทคนิควิธีการที่
ต้องอาศัยเวลา สะสมประสบการณ์ และความช านาญ 

เทคนิคที่ข้าพเจ้าใช้ในการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ชุดนี้ คือ เทคนิคภาพพิมพ์สกรีน 
(Screen Print) เป็นเทคนิคหนึ่งในกระบวนการของ ภาพพิมพ์ลายฉลุ (Stencil Process) ข้อดีของ
เทคนิคภาพพิมพ์สกรีน คือ บล็อกสกรีนที่ใช้สามารถน ากลับมาใช้ต่อได้ น ามาล้างท าความสะอาด
ได้ง่าย เพราะสีที่ใช้เป็นเชื้อน้ า และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นเทคนิคที่ช่วยให้ข้าพเจ้า สามารถ
สร้างน้ าหนัก พื้นผิว และสี ให้กับรูปทรง ดูมีแสงเงา และมิติที่สมจริง ง่ายต่อการพิมพ์ซ้ าเพื่อแก้ไข
ให้ผลงานสมบูรณ์ เมื่อรูปทรงในผลงานศิลปะมีความสมบูรณ์  เนื้อหาที่น าเสนอผ่านรูปทรงจึง
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สมบูรณ์ไปด้วย อีกทั้งเทคนิคภาพพิมพ์สกรีน เป็นตัวช่วยส าคัญให้ข้าพเจ้ามีความอิสระในการ
สร้างสรรค์ผลงานที่มีขนาดใหญ่ โดยไม่ต้องต่อกระดาษให้ผลงานมีต าหนิ หรือรบกวนสายตาเกิด
การเบี่ยงเบนความสนใจไปจากสาระในผลงานที่ต้องการแสดง 

การเตรียมอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์สกรีน 
อุปกรณ์การสร้างต้นแบบแม่พิมพ์ 
1. แผ่นฟิล์ม หรือ กระดาษไข                    6. ดินสอ 2B 
2. ดินสอไข สีด า                                        7. ยางลบ 
3. หมึกจีน                                                  8. พู่กัน  
4. สีอะคริลิค สีด า                                       9. ปากเคมี สีด า 
5. มีดคัตเตอร์                                            10. เทปนิตโต้  
 

 
ภาพที่ 18     ภาพอุปกรณ์ขั้นตอนการสร้างต้นแบบแม่พิมพ์ 
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อุปกรณ์การสร้างแม่พิมพ์ 
1. บล็อกสกรีน ขนาด 120 x 90 cm. ผ้าสกรีน เบอร์ 120 
2. กาวอัด สีฟ้า                                     
3. น้ ายาไวแสง                                      
4. ราดปาดกาวอัด 
5. เกียง  
 

 
ภาพที่ 19     ภาพอุปกรณ์ขั้นตอนการสร้างแม่พิมพ์ 
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อุปกรณ์การพิมพ์ 
1. บล็อกสกรีน ที่ผ่านขั้นตอนการสร้างแม่พิมพ์ แล้ว 
2. กระดาษ Canson (Moulin Du Roy) ชนิดม้วน 300 แกรม 
3. ยางปาดสกรีน 
4. หมึกพิมพ์ สีเชื้อน้ า 
5. กระป๋อง ใส่สี 
6. เกียง ตักสี 
7. ตัวจับบล็อกสกรีน 
8. เทปกาวใส 
 

 
ภาพที่ 20     ภาพอุปกรณ์ขั้นตอนการพิมพ์ 

 

 

 



29 

 

 
 

อุปกรณ์การล้างแม่พิมพ์ 
1. ผงล้างคราบกาวอัด                             
2. ผงซักฟอก                                           
3. ฟองน้ า 
4. ครีมท าความสะอาดแม่พิมพ์ 
5. น้ ามันผสมครีมท าความสะอาดแม่พิมพ์ 
 

 
ภาพที่ 21     ภาพอุปกรณ์ขั้นตอนการล้างแม่พิมพ์ 
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ขั้นตอนการสร้างต้นแบบแม่พิมพ์ 
1. น าภาพร่างต้นแบบที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ไปขยายขนาดด้วยการถ่ายเอกสาร ให้ได้

ขนาดที่ต้องการ แยกสี และน้ าหนักของภาพร่างต้นแบบไว้คร่าวๆ เพื่อใช้ในการเขียนฟิล์ม  
2. เตรียมแผ่นฟิล์มวางทับลงบนภาพร่างต้นแบบที่ขยายขนาดแล้ว (แผ่นฟิล์มมี

ลักษณะ โปร่งแสง เหมือนกับกระดาษไข) ติดเทปติดยึดมุม เพื่อไม่ให้แผ่นฟิล์ม และภาพร่าง
ต้นแบบที่ขยายขนาดแล้วแยกออกจากกัน  

3. น าหมึกจีน และสีอะคริลิคมาผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน ใช้พู่กันจุ่มหมึก เขียนแยก
น้ าหนักบนแผ่นฟิล์ม โดยเร่ิมจากเขียนน้ าหนักที่เข้มสุด ไปหาน้ าหนักที่อ่อนสุด (ฟิล์ม 1 แผ่น จะได้
สี 1 สี หรือน้ าหนัก 1 น้ าหนักเท่านั้น)  

3.1. ใช้ดินสอไข และปากกาเคมีในส่วนที่ต้องการให้เกิดพื้นผิว หรือใช้เพื่อไล่น้ าหนัก
ให้บางลง ในส่วนที่ต้องการ (ดินสอไข และปากเคมี เป็นวัสดุที่ทึบแสง เช่นเดียวกับสีอะครีลิค 
เหมาะในการใช้เขียนฟิล์ม) 

4. เมื่อเขียนน้ าหนักบนแผ่นฟิล์มเสร็จแล้ว 1 แผ่น จึงเตรียมแผ่นฟิล์มแผ่นที่ 2 วางทับ
ลงบนต าแหน่งเดียวกับ ฟิล์มแผ่นแรก และติดเทปยึดมุมไว้ ไม่ให้แยกออกจากกัน แล้วจึงสีเขียน
น้ าหนักถัดไป จนครบ โดยส่วนใหญ่ มักเขียนฟิล์มแยกน้ าหนัก 1-4 น้ าหนัก ต่อ ผลงานหนึ่งชิ้น 

5. เมื่อเขียนแยกน้ าหนักครบทั้งหมดแล้ว จึงเตรียมเขียนแยกสี ในการเขียนแยกสีนั้น 
ไม่ยุ่งยากเหมือนการเขียนแยกน้ าหนัก เพราะสีส่วนใหญ่มักกลืนเป็นส่วนเดียวกับน้ าหนัก ฉะนั้น 
ควรแยกสีตามที่เห็น ในภาพร่างต้นแบบ เช่น ในภาพร่างต้นแบบ มี สีน้ าตาล และสีเขียว ก็เขียนแยก
ฟิล์มออกมาเพียงอย่างละ 1 แผ่น สีน้ าตาล 1 แผ่น สีเขียว 1 แผ่น 
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ภาพที่ 22     ภาพแสดงขั้นตอนการเขียนฟิล์ม 
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ภาพที่ 23     ภาพแสดงการแยกน้ าหนัก และสีบนแผ่นฟิล์ม 
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ขั้นตอนการสร้างแม่พิมพ์ 
1. ผสมน้ ายาไวแสงกับน้ าเย็น อัตราส่วน 1:100 ในขวดขนาดเล็กแบบทึบแสง 
2. เทน้ ายาไวแสงผสมกับกาวอัด อัตราส่วน 5:1 คนให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียว ปิดฝา และ

ทิ้งไว้ 30 นาที เพื่อไล่ฟองอากาศที่เกิดจาก ขั้นตอนผสมกาวอัด 
3. น ากาวอัดที่ผสมแล้ว มาปาดลงบล็อกสกรีน โดยเทกาวอัดลงในรางปาด แล้วปาด

กาวอัดจากส่วนล่างของบล็อกสกรีน ขึ้นมาถึงส่วนบนของบล็อกสกรีน ทั้งสองด้านของบล็อก
สกรีน จากนั้นจึงเก็บกาวอัด เพื่อไม่ให้กาวอัดหนาเกินไป โดยใช้รางปาด ปาดเก็บกาวอัดทั้งสอง
ด้าน 

4. น าบล็อกสกรีนที่ปาดกาวอัดแล้ว เข้าตู้อบบล็อกสกรีน โดยใช้อุณหภูมิ 46 องศา
เซลเซียส รอจนกาวอัดบนบล็อกสกรีนแห้ง โดยใช้เวลา 5 – 10 นาที 

5. น าแผ่นฟิล์มทีเขียนแยกน้ าหนัก หรือแยกสีเสร็จแล้ว มาไว้บนกระจกของตู้ฉายแสง 
โดยให้ด้านที่เขียนหันขึ้นด้านบน จากนั้นจึงน าบล็อกสกรีนที่อบเสร็จแล้ว หันบล็อกสกรีนด้านนอก
วางทับลงบนแผ่นฟิล์มอีกที จัดต าแหน่งให้ฟิล์มอยู่ตรงกลางของบล็อกสกรีน หรือวางบล็อกสกรีน
ให้ครอบคลุมกับรายละเอียดทั้งหมดของแผ่นฟิล์ม (ขั้นตอนนี้ ควรปฏิบัติภายในห้องมืด ที่
ปราศจากแสง UV) 

6. ปิดฝาตู้ฉายแสง ตั้งโปรแกรม เวลาลม 20 วีนาที (ลมดูดไล่อากาศออกจากตู้ เพื่อให้
บล็อกสกรีน และแผ่นฟิล์มไม่ขยับ) และตั้งเวลาแสง 25 วีนาที โดยแสงที่ฉายลงบล็อกสกรีนนั้น 
เป็นแสงจากหลอดไฟ Metal Halide ที่ให้ความสว่างมาก และใช้เวลาน้อยในการฉายแสง 

7. น าบล็อกสกรีนที่ฉายแสงเสร็จแล้ว ใช้สายยางฉีดน้ าล้างกาวอัดกาวให้ทั่วบล็อก
สกรีนทั้งสองด้าน กาวอัดจะค่อยๆหลุดปรากฏเป็นช่องว่างโปร่งแสง ตามแผ่นฟิล์มที่เขียน ล้าง
ต่อไปจนกาวอัดหลุดเป็นภาพโปร่งแสงทั้งหมด (กาวอัดส่วนที่หลุดออกจากบล็อกสกรีน เกิดจาก
แผ่นฟิล์มบริเวณที่เขียนด้วยวัสดุประเภททึบแสง ส่วนกาวอัดที่ยังคงติดอยู่บนบล็อกสกรีน เกิดจาก
แผ่นฟิล์มบริเวณที่เว้นว่างไว้) 

8. น าบล็อกสกรีน อบในตู้อบบล็อกสกรีนอีกคร้ัง เพื่อให้น้ า และกาวอัดที่อยู่บนบล็อก
สกรีน แห้งสนิท โดยใช้ เวลา 10 – 20 นาที 
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ภาพที่ 24     ภาพแสดงการปวดกาวอัดลงบล็อกสกรีน 
 

 

ภาพที่ 25     ภาพแสดงการอบบล็อกสกรีนในตู้อบ 
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ภาพที่ 26     ภาพแสดงการฉายแสงลงบล็อกสกรีน เพื่อใช้เป็นแม่พิมพ์ 
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ขั้นตอนการพิมพ์ 
1. เตรียมกระดาษส าหรับพิมพ์ Canson ชนิดม้วน 300 แกรม ขนาด130 x 100 cm. ยึด

ลงกับโต๊ะด้วยเทปกาวใส 
2. น าแผ่นฟิล์มที่ใช้ในขั้นตอนการสร้างแม่พิมพ์ มาวางลงบนกระดาษส าหรับพิมพ์ 

ก าหนดต าแหน่งให้อยู่กึ่งกลางของกระดาษ หรือต าแหน่งที่ต้องการพิมพ์ ยึดแผ่นฟิล์มด้วยเทปนิต
โต้กับกระดาษส าหรับพิมพ์ 

3. ติดเทปกาวใส บนบล็อกสกรีน บริเวณขอบด้านในของบล็อกสกรีน เพื่อป้องกัน
การร่ัวซึมของหมึกพิมพ์ ในส่วนที่ไม่ต้องการให้ปรากฏภาพลงบนกระดาษส าหรับพิมพ์ 

4. น าบล็อกสกรีนที่ติดเทปกาวใสแล้ว มาวางทับลงบนแผ่นฟิล์มอีกที เล็งต าแหน่งให้
ภาพในบล็อกสกรีนตรงกับภาพในแผ่นฟิล์ม  

5. ยึดบล็อกสกรีนกับโต๊ะ ด้วยตัวจับบล็อกสกรีน แล้วจึงดึงแผ่นฟิล์มออก  
6. เทหมึกพิมพ์ เชื้อน้ า ที่ผสมไว้ ลงในบล็อกสกรีน บริเวณที่ติดเทปกาวใส 
7. ใช้ยางปาดสกรีน ปาดหมึกพิมพ์ ขึ้น ลง บนบล็อกสกรีน ตามจ านวนคร้ังที่ก าหนด 

โดยเอียงยางปาดให้ได้มุม 45 องศา กับบล็อกสกรีน (การปาดหมึกพิมพ์เชื้อน้ า ไม่ควรปาดเกิน  3 
คร้ัง ต่อ 1 บล็อก เพราะจะท าระดาษบวมชื่น และรับหมึกพิมพ์ได้ไม่สม่ าเสมอ) 

8. เมื่อพิมพ์เสร็จแล้ว น าบล็อกสกรีนออกจากกระดาษส าหรับพิมพ์ เก็บสีบนบล็อก
สกรีน และยางปาดสกรีน รอให้สีบนกระดาษแห้ง และกระดาษหายบวมชื้น  

9. เมื่อกระดาษส าหรับพิมพ์ แห้งสนิท พิมพ์น้ าหนักถัดไปตามขั้นตอนการพิมพ์  
ที่ 3 – 8 จนกว่าจะครบจ านวน น้ าหนัก ที่ก าหนดไว้  

10. เมื่อพิมพ์น้ าหนักครบ แล้วจึงพิมพ์สีทับ เป็นล าดับสุดท้าย สีจะกลมกลืนไปกับ
น้ าหนัก 

11. เมื่อพิมพ์ครบทั้ง น้ าหนัก และสี ขั้นตอนสุดท้าย คือ รอกระดาษส าหรับพิมพ์แห้ง
สนิท แล้วจึงลอกเทปกาวใส ออกจากกระดาษส าหรับพิมพ์ให้หมด เป็นอันเสร็จสิ้นในส่วนของ
ขั้นตอนการพิมพ์ 

12. หลังจากเสร็จสิ้นการพิมพ์แล้ว น าบล็อกสกรีนมาล้างท าความสะอาด โดยการฉีด
น้ าจากสายยาง ให้ทั่วบล็อกสกรีน ลอกเทปกาวใส ออกจากบล็อกสกรีน  

13. ผสมผงล้างคราบกาวอัด กับ ผงซักฟอก ลงในถังน้ า อัตราส่วน ผงล้างคราบกาวอัด 
1 ช้อนชา กับน้ า 1 ลิตร คนให้ละลายเข้ากัน  
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14. ใช้ฟองน้ าจุ่มน้ ายาล้างคราบกาวอัดที่ผสมไว้ ถูกบริเวณกาวอัด ทั้งสองด้านของ
บล็อกสกรีน จากนั้นวางบล็อกสกรีนนอนกับอ่างน้ า อาบน้ ายาล้างคราบกาวอัดลงบล็อกสกรีนอีก
คร้ัง รอให้กาวอัดละลายออกจากบล็อกสกรีน โดยใช้เวลา 10 – 15 นาที  

15. ใช้ปืนฉีดน้ าความดันสูง ฉีดท าความสะอาดให้กาวอัดหลุดออกจากบล็อกสกรีน 
เพื่อน าบล็อกสกรีนกลับมาใช้ ในการพิมพ์งานชิ้นอ่ืนๆ ต่อไป 
 

 

ภาพที่ 27     ภาพแสดงการเตรียมกระดาษส าหรับพิมพ์ 



38 

 

 
 

 

ภาพที่ 28     ภาพแสดงการพิมพ์ภาพพิมพ์สกรีน  
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ภาพที่ 29     ภาพแสดงตัวอย่างการพิมพ์น้ าหนักขาวด า และการพิมพ์สีทับ 
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ภาพที่ 30     ภาพแสดงการล้างท าความสะอาดคราบกาวอัดบนบล็อกสกรีน 
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องค์ประกอบในการสร้างสรรค์ 
ความงามในผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ เกิดจากความหมายที่ซ่อนอยู่ในสัญลักษณ์ ที่มี

การผสานกันขององค์ประกอบทางทัศนธาตุในส่วนต่างๆ ดังนี้ 

รูปทรง (Form) 
รูปทรงภายในผลงาน ประกอบด้วย รูปทรงจากธรรมชาติ (Organic Form) และรูปทรง

เรขาคณิต (Geometric Form) ข้าพเจ้าหยิบยืมรูปทรงเหล่านี้ที่มีความงาม และความหมายในตัวเอง 
จินตนาการสร้างเป็นรูปทรงใหม่ สื่อความหมาย และเนื้อหา ที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับ สถานการณ์
ภายใต้ความคิดส่วนตน ให้ผู้รับสารได้ตีความ ที่แฝงอยู่ในรูปทรงของผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ 

 

 

ภาพที่ 31     ภาพประกอบแสดงรูปทรง 
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พื้นท่ีว่าง (Space) 
พื้นที่ว่างภายในผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ เป็นพื้นที่ระนาบสองมิติ ไร้เวลา และสถานที่ 

แต่ก็มีบรรยากาศเป็นขอบเขตให้รูปทรงได้ตั้งอาศัย โดยการพิมพ์สีเทาเบาๆลงไปในพื้นหลัง ช่วย
ส่งเสริมให้รูปทรง มีความโดดเด่น สามารถแสดงเนื้อหา และความหมาย ได้โดยไม่ถูกทัศนธาตุใด
รบกวน 
 

 

ภาพที่ 32     ภาพประกอบแสดงพื้นที่ว่าง 
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น้ าหนักแสงและเงา (Tone Light and Shadow) 
ข้าพเจ้าสร้างน้ าหนักแสง และเงา สองส่วน โดยส่วนแรก คือ รูปทรง มีก าหนดทิศทาง

ของแสง จากส่วนประกอบต่างๆภายในรูปทรง ส่งเสริมให้รูปทรงมีมิติ และความเหมือนจริง เป็น
สัญลักษณ์ที่สามารถสื่อสารเนื้อหา ได้อย่างสมบูรณ์  

ส่วนถัดมาของการสร้างน้ าหนักแสง และเงา คือ เงาตกกระทบพื้น ซึ่งเงาตกกระทบ
พื้น เกิดจากทิศทางของแสงที่ตกกระทบบนรูปทรง เป็นการสร้างมวลให้รูปทรง เพิ่มมิติเสริมให้
รูปทรง ไม่ลอยอยู่บนพื้นที่ว่าง 

 

 

ภาพที่ 33     ภาพประกอบแสดงน้ าหนัก 



44 

 

 
 

สี (Color) 
สี เป็นทัศนธาตุที่ช่วยสร้างความรู้สึกถึงชีวิต และความเคลื่อนไหวให้กับรูปทรง โดย

ข้าพเจ้าเลือกใช้สีน้ าตาล และสีเขียวของต้นไม้ เป็นสีหลัก ใช้เป็นจุดเด่น หรือจุดเสริม ในผลงานแต่
ละชิ้น เพื่อดึงดูดการสัมผัสทางตา ตามหลักจิตวิทยาที่ว่า สีเขียวของต้นไม้ ใบหญ้า ช่วยลดความตึง
เครียดของมนุษย์ลดได้ และเพื่อแสดงเนื้อหา ที่ข้าพเจ้ารับแรงบันดาลใจมาจากหลักของธรรมชาติ 
 

 

ภาพที่ 34     ภาพประกอบแสดงสี 
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พื้นผิว (Texture) 
พื้นผิว เป็นร่องรอยที่เกิดขึ้นจากการวาดเส้น (Drawing) ด้วยดินสอไขบนแผ่นฟิล์ม 

ในขั้นตอนการสร้างต้นแบบแม่พิมพ์ โดยข้าพเจ้าสร้างพื้นผิวเลียนแบบ พื้นผิวของวัตถุ  และ
ธรรมชาติ เพื่อสร้างมิติเสริมให้ส่วนประกอบต่างๆ ในรูปทรง ได้แสดงความหมายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

 

 

ภาพที่ 35     ภาพประกอบแสดงพื้นผิว 
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บทท่ี 4 
 

แนวทางและการวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ 
 

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ในหัวข้อ “สถานการณ์ภายใต้ทัศนคติใหม่” มีการ
พัฒนาด้านรูปแบบ ด้านเนื้อหา และด้านเทคนิคมาอย่างต่อเนื่อง ในการสร้างสรรค์ผลงานตลอด
หลายช่วงที่ผ่านมา มักพบปัญหาต่างๆ เกิดขึ้น และได้มีการแก้ไขในเวลาต่อมา เพื่อให้ผลงานมี
ความสมบูรณ์มากที่สุด โดยแบ่งระยะในการสร้างสรรค์ ได้ 3 ระยะ ดังนี้ 

ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะท่ี 1 ปี พ.ศ. 2557 - 2558 
รูปแบบ  
ผลงานในช่วงนี้ จะมีรูปแบบที่หลากหลาย เป็นช่วงเวลาที่ข้าพเจ้ายังคงค้นแนวทางใน

การออกแบบรูปทรง โดยยังคงมีการหยิบยืมรูปแบบสัญลักษณ์ของ คน ต้นไม้ และสิ่งของเคร่ืองใช้
ในชีวิตประจ าวัน มาต้นแบบในการออกแบบรูปทรงต่างๆ อาจเพราะเนื้อหาภายในผลงานยังไม่ถูก
ก าหนดขอบเขต เป็นผลให้ภาพรวมของผลงานมีความไม่ชัดเจนพอ ที่จะจ าแนกเป็นแนวความคิด 
แต่วิธีการคิด และการจินตนาการ เพื่อประกอบเป็นรูปทรงใหม่นั้น จึงมีสมบูรณ์แล้วในระดับหนึ่ง 

เนื้อหา 
เนื้อหาภายในผลงาน เป็นสิ่งส าคัญที่ก าหนด ขอบเขตในการจินตนาการ ออกแบบ

รูปทรง โดยเนื้อหาภายในการสร้างสรรค์ผลงานในช่วงนี้ ค่อนข้างมีความหลากหลายเช่นเดียวกัน
กับรูปแบบผลงาน เพราะข้าพเจ้าค านึงถึงผลลัพธ์มากเกินไปที่จะต้องการให้ผลงานมีรูปแบบที่โดด
เด่น จนลืมความส าคัญของเนื้อหาที่ต้องการน าเสนอ เป็นผลให้เนื้อหาในผลงานแต่ละชิ้นขาดความ
สอดคล้องกัน 

เทคนิค 
การแสดงออกทางด้านเทคนิคนั้น ยังคงมีการพัฒนารียนรู้ฝึกฝนอยู่อย่างสม่ าเสมอ ซึ่ง

ปัญหาทางด้านเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานในช่วงนี้ คือ ความขาดประสบการณ์ในการเลือกใช้
วัสดุ ในการสร้างสรรค์ และยังขาดความเข้าใจในถ่ายทอดเทคนิคให้ผลงานออกมามีความสมบูรณ์ 
เป็นผลให้รูปแบบยังคงขาดมิติทั้งด้านความงาม และความหมายอยู่มาก 
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ภาพที่ 36 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 (ภาพที่ 1) 
ชื่อผลงาน   บ้านของฉัน 

   ขนาด          125 x 93 cm. 
   เทคนิค         ภาพพิมพ์สกรีน (Screen Print)    
              ปี                 2557 
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ภาพที่ 37 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 (ภาพที่ 2) 
ชื่อผลงาน    เคร่ืองช่วยเดิน 

   ขนาด           100 x 85 cm. 
   เทคนิค         ภาพพิมพ์สกรีน (Screen Print)    
              ปี                 2557 
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ภาพที่ 38 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 (ภาพที่ 3) 
ชื่อผลงาน    ร้อน 

   ขนาด           133 x 95 cm. 
   เทคนิค         ภาพพิมพ์สกรีน (Screen Print)    
              ปี                 2557 
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ภาพที่ 39 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 (ภาพที่ 4) 
ชื่อผลงาน    ชราภาพ 

   ขนาด          120 x 95 cm. 
   เทคนิค        ภาพพิมพ์สกรีน (Screen Print)    
              ปี                2558 

(ผลงานร่วมแสดง นิทรรศการศิลปกรรม ปตท. คร้ังที่ 30) 
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ภาพที่ 40 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 (ภาพที่ 5) 
ชื่อผลงาน     เติบโตและปิดบัง 

   ขนาด            110 x 85 cm. 
   เทคนิค          ภาพพิมพ์สกรีน (Screen Print)    
              ปี                  2558 

(ผลงานรางวัลสนับสนุน การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ เนื่องในวัน “ศิลป์ พีระ
ศร”ี คร้ังที่ 32) 
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ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะท่ี 2 ปี พ.ศ. 2558 
รูปแบบ 
ผลงานในช่วงนี้ ภาพรวมมีรูปแบบที่ลงตัว เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งยังมีความ

สมบูรณ์ในการออกแบบรูปทรง ให้มีเหมาะสมแก่การสื่อสารถึงเนื้อหาภายใน โดยมีการเลือกใช้
สัญลักษณ์เฉพาะจาก รูปทรงธรรมชาติกับรูปทรงวัตถุในชีวิตประจ าวัน ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา น ามา
จินตนาการออกแบบรูปทรง และเสริมรูปทรงของคนเข้าไปแต่เพียงส่วนน้อย เพื่อเป็นการช่วย
ก าหนดขอบเขตเนื้อหาให้มีความหมายถึงเร่ืองราวของมนุษย์ แต่ผลงานแต่ละชิ้นยังคงเป็นรูปแบบที่
มีเนื้อหาที่หลากหลายปะปนกันอยู่  

เนื้อหา 
เนื้อหาของงานแต่ละชิ้น มีความเกี่ยวข้องกันในแง่ของแรงบันดาลใจที่ได้จาก

พฤติกรรมของมนุษย์ แต่ยังขาดความเชื่อมโยงในส่วนของภาพรวม เพราะเนื้อหาพยายามสื่อถึง
หลายบริบทมากไป สิ่งส าคัญหนึ่งที่ลดปัญหานี้ให้เบาบางลดได้ และช่วยกระชับให้เนื้อหาดูเป็น
แนวทางเดียวกัน คือ รูปแบบของรูปทรงที่ถูกออกแบบให้มีรูปลักษณ์จากสิ่งเดียวกัน 

เทคนิค 
การสร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่อง เป็นผลช่วยให้ลดความเสี่ยงในการผิ ดพลาด

ทางด้านการแสดงออกทางเทคนิค ผลงานในช่วงนี้ มีผลงานชิ้นแรกๆที่เกิดปัญหา ด้านการสร้างมิติ
ให้รูปแบบมีความสมบูรณ์ และการเลือกใช้วัสดุพิมพ์ที่ไม่เหมาะสมกับเทคนิค แต่ผลงานชิ้นถัดมา
จนถึงชิ้นสุดท้าย ค่อนข้างจะมีความสมบูรณ์ ทั้งในส่วนของ น้ าหนัก สี และพื้นผิวของรูปทรง 
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ภาพที่ 41 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 (ภาพที่ 1) 
ชื่อผลงาน    ต้นไม้แห่งเพศหญิง 

   ขนาด           126 x 93 cm. 
   เทคนิค         ภาพพิมพ์สกรีน (Screen Print)    
                ปี                  2558 
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ภาพที่ 42 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 (ภาพที่ 2) 
ชื่อผลงาน    ต้นไม้แห่งการสร้างสรรค์ 

   ขนาด           142 x 90 cm. 
   เทคนิค         ภาพพิมพ์สกรีน (Screen Print)    
                ปี                 2558 
(ผลงานร่วมแสดง นิทรรศการ “16th INTERNATIONAL BIENNALE OF SMALL GRAPHICS 
AND EXLIBRIS” ณ ประเทศโปแลนด์) 
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ภาพที่ 43 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 (ภาพที่ 3) 
ชื่อผลงาน    เก้าอี้กาฝาก 

   ขนาด           116 x 76 cm. 
   เทคนิค         ภาพพิมพ์สกรีน (Screen Print)    
                ปี                 2558 
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ภาพที่ 44 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 (ภาพที่ 4) 
ชื่อผลงาน     แท่นพิมพ์กาฝาก 

   ขนาด            137 x 83 cm. 
   เทคนิค          ภาพพิมพ์สกรีน (Screen Print)    
                ปี                  2558 
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ภาพที่ 45 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 (ภาพที่ 5) 
ชื่อผลงาน     ความสนุกที่รกร้าง 

   ขนาด            127 x 87 cm. 
   เทคนิค          ภาพพิมพ์สกรีน (Screen Print)    
                ปี                  2558 
(ผลงานร่วมแสดง นิทรรศการศิลปกรรม ปตท. คร้ังที่ 31) 
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ผลงานวิทยานิพนธ์ ปี พ.ศ. 2559 - 2560 
รูปแบบ 
ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ ในหัวข้อชื่อ “สถานการณ์ภายใต้ทัศนคติใหม่” มีการพัฒนา

รูปแบบที่ลงตัวในระดับหนึ่ง ภาพรวมของรูปแบบในผลงานอาจไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันโดย
สมบูรณ์ แต่มีจุดยืนเดียวกันบนพื้นทางของวิธีคิด ในการออกแบบรูปทรงที่แสดงสัญลักษณ์สื่อถึง 
ทัศนคติใหม่ที่ต่างออกไป ในการเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่กระทบต่อความรู้สึก และอยู่เหนือการ
คาดเดา เป็นวิธีคิดรูปแบบหนึ่งของการยอมรับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายใต้การด าเนินชีวิตในแต่
ละวัน 

เนื้อหา 
จากการสร้างสรรค์ผลงานหลายๆ ชิ้นที่ผ่านมา ข้าพเจ้าพบว่าภายในผลงานแต่ละชิ้น 

จะมีเนื้อหาที่แตกต่างกันไปตามความสนใจ และความเข้าใจ ต่อสถานการณ์นั้นๆ ในแต่ละช่วงเวลา 
ซึ่งเป็นธรรมชาติของความนึกคิดที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ จึงเป็นไปไม่ได้ที่ข้าพเจ้าจะเลือกหยิบ
เนื้อหาแต่เพียงส่วนเดียวมาใช้ในการสร้างสรรค์ โดยเนื้อหาที่ข้าพเจ้าเลือกจากสถานการณ์ต่างๆมา
สร้างสรรค์ ได้แก่ สถานการณ์การเรียนการสอน สถานการณ์ของการเลือกเส้นทางในการท างานที่
ไม่ได้หยุดพัก และสถานการณ์ชะตากรรมของการเติบโตมาเป็นสิ่งที่ไม่สมบูรณ์ ภาพรวมของ
ผลงานจึงดูมีความเชื่อมโยงกันน้อยในด้านของเนื้อหา แต่มีความแยบคายขึ้นในการวางสัญลักษณ์
ต่างๆภายในรูปทรง ที่สามารถสื่อสารถึงความงามที่ซ่อนอยู่ในความหมาย ให้แก่ผู้รับสารได้โดยง่าย 

เทคนิค 
การแสดงออกด้านเทคนิค ในผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ ข้าพเจ้าได้มีการฟื้นฟูเทคนิค

ใหม่อีกครั้ง เพราะได้หยุดพักการสร้างสรรค์ในเวลาช่วงปี พ.ศ. 2559 โดยกลับมาสร้างสรรค์ผลงาน
อีกคร้ังในช่วงปลายปีเดียวกัน แต่ใช้เวลาไม่นานในการร้ือฟื้น ผลงานในช่วงนี้จึงปรากฏภาพรวม
ของการแสดงออกทางเทคนิคอยู่ในระดับปานกลาง ในท้ายสุดของการสร้างสรรค์ผลงาน ยังคงต้อง
อาศัยเวลาในการฝึกฝน เพื่อถ่ายทอดรูปแบบ และเน้ือหาออกมาได้อย่างสมบูรณ์  
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ภาพที่ 46 ผลงานวิทยานิพนธ์ (ภาพที่ 1) 
ชื่อผลงาน     นักเรียน 

   ขนาด            123 x 100 cm. 
   เทคนิค          ภาพพิมพ์สกรีน (Screen Print)    
                ปี                   2560 
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ภาพที่ 47 ผลงานวิทยานิพนธ์ (ภาพที่ 2) 
ชื่อผลงาน     เก้าอี้นักเรียน 

   ขนาด            135 x 88 cm. 
   เทคนิค          ภาพพิมพ์สกรีน (Screen Print)    
                ปี                   2560 
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ภาพที่ 48 ผลงานวิทยานิพนธ์ (ภาพที่ 3) 
ชื่อผลงาน     เติบโตอีกคร้ัง 

   ขนาด            116 x 87 cm. 
   เทคนิค          ภาพพิมพ์สกรีน (Screen Print)    
                ปี                   2560 
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ภาพที่ 49 ผลงานวิทยานิพนธ์ (ภาพที่ 4) 
ชื่อผลงาน     นักเรียน 2 

   ขนาด            113 x 87 cm. 
   เทคนิค          ภาพพิมพ์สกรีน (Screen Print)    
                ปี                  2560 
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ภาพที่ 50 ผลงานวิทยานิพนธ์ (ภาพที่ 5) 
ชื่อผลงาน     ปกคลุมและปิดบัง 

   ขนาด            102 x 84 cm. 
   เทคนิค          ภาพพิมพ์สกรีน (Screen Print)    
                ปี                  2560 
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ภาพที่ 51 ผลงานวิทยานิพนธ์ (ภาพที่ 6) 
ชื่อผลงาน     ห้ามหยุด 

   ขนาด            87 x 110 cm. 
   เทคนิค          ภาพพิมพ์สกรีน (Screen Print)    
                ปี                  2560 
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บทท่ี 5 
 

บทสรุปการสร้างสรรค์ 
 

การสร้างสรรค์ผลงงานวิทยานิพนธ์นี้ ในหัวข้อชื่อ “สถานการณ์ภายใต้ทัศนคติใหม่” 
เกิดขึ้นจากมุมมองของข้าพเจ้าต่อสถานการณ์รอบตัว น าเสนอผ่านสัญลักษณ์ที่ได้รับแรงบันดาลใจ
จากธรรมชาติ และสิ่งของในชีวิตประจ าวัน จินตนาการประกอบเป็นรูปทรงที่มีแนวคิดเกี่ยวกับ
ทัศนคติใหม่ ที่ช่วยให้ตระหนักถึงการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ภายใต้สถานการณ์ของสังคมปัจจุบัน
ที่คอยฉุดร้ังทัศนคติที่ดีหายไปจากจิตใจ 

ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ได้มีการพัฒนาสร้างสรรค์มาอย่างต่อเนื่อง ในผลงานแต่ละ
ชิ้นได้สร้างแรงผลักดันให้ข้าพเจ้า ผลิตผลงานศิลปะที่มีคุณค่าทางด้านจินตนาการ และด้านความคิด 
เป็นความส าเร็จอีกขั้นหนึ่งของข้าพเจ้าที่ได้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และได้มีโอกาสเผยแพร่สู่
สาธารณะ 

ข้าพเจ้าหวังว่าผลงานวิทยานิพนธ์นี้ จะเป็นประโยชน์ สร้างแรงบันดาลใจเบื้องต้น 
ให้กับผู้คนได้น าไปปรับใช้ได้อย่างอิสระตามวิธีการของแต่ละคน หรืออาจจะสร้างความฉุกคิด
ให้กับใครหลายๆ คน เพื่อเป็นการต่อยอดความคิด และจินตนาการใหม่ๆ ไปสู่การสร้างสรรค์สิ่ง
อ่ืนๆ ต่อไปให้กับตนเอง และสังคม 
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