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บทคัดย่อ !
ณ ห้วงแห่งความฝัน  สุข  ทุกข์  ของการดำเนินชีวิตของคนปัจจุบันเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับ

ข้าพเจ้า ความรัก  ความอบอุ่น  และความเข้าใจในครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญของการดำรงอยู่ ดังนั้น  เรื่องราว
ชีวิตที่ผ่านประสบการณ์ต่างๆความรู้สึกที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไป การเปลี่ยนแปลงของชีวิตครั้งนี้ 
ข้าพเจ้าเกิดเเรงบันดาลใจ ความมุมานะ  เพียรพยายาม  ความทรงจำที่แสนสุขใจ คิดถึง  ห่วงหา  ผูกพัน 
ถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ ชุด  “ห้วงแห่งความฝัน” โดยเทคนิคภาพพิมพ์โลหะร่อง
ลึก  

ทุกสิ่งล้วนแล้วแต่ผ่านเข้ามาและผ่านพ้นไป ข้าพเจ้าเชื่อว่าความทรงจำที่ดีงามเป็นดั่งแรง
บันดาลใจให้ก้าวผ่านเรื่องราวต่างๆและพร้อมที่จะนำพาชีวิตดำเนินไปอย่างเข้มแข็ง !!!!!!!!!!
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Abstract !
Dreams, happiness, and sorrow are the naturalness of the lifestyle nowadays. 

For me, love, warmth and and understanding in our own family is the most significant 
element of living. Therefore, the feeling of losing loved ones is not only my mournful 
experience, but also my life transformation. This feeling inspires me to create the art 
thesis project named “In a wave of dream” by expressing my perseverance, delight 
memories, remembrance and close relationship via intaglio printing process. 

In our life, everything comes and goes, but I believe that cheerful memories are 
great inspirations to get through obstacles and make a strong living. !!!!!!!!!!!!!!!!!
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กิตติกรรมประกาศ !!
ข้าพเจ้าสามารถใช้ชีวิตและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้สำเร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมายได้เพราะ

ความรัก ความเข้าใจที่ได้รับจากครอบครัว ข้าพเจ้าขอน้อมรำลึกถึงพระคุณของบิดาและมารดาที่ให้กำเนิด  
ซึ่งคอยอบรมสั่งสอนในสิ่งที่ดีงาม มอบแรงบันดาลใจ ความหวัง  ความอบอุ่นที่ดีและให้กำลังใจแก่ข้าพเจ้า
เสมอมา เป็นดังทุกอย่างและแบบอย่างในการดำรงชีวิตบนเส้นทางที่ดีงาม 

ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาติ ศุภพันธ์  อาจารย์ผู้ควบคุมศิลปนิพนธ์  ที่ให้ความรู้   
ความชำนาญในกระบวนการทำงานภาพพิมพ์ รวมถึงความเอาใจใส่ ความหวังดีแก่ข้าพเจ้า สั่งสอนเรื่อง
ราวการใช้ชีวิตในเส้นทางที่ดีและถูกต้องเสมอมา ตลอดจนคณาจารย์ทุกท่านที่ได ้มอบความรู ้ 
ประสบการณ์ที่ดี รวมไปถึงคำแนะนำสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์  และขอบคุณทุก
บุคคลที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตเรียนรู้ในชีวิตของข้าพเจ้า  

ขอขอบพระคุณมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์  ที่มอบทุนการศึกษาต่อการสร้างสรรค์
ศิลปนิพนธ์ชุดนี้เป็นอย่างสูง !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
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คำนำ !
เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารประกอบการทำผลงานศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ กลุ่มวิชา

เอกภาพพิมพ์ ปีการศึกษา 2560 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย
ชื่อผลงานศิลปนิพนธ์ว่า “ห้วงแห่งความฝัน” (In a wave of dream) ตามหลักสูตรการศึกษาปริญญา
ศิลปบัณฑิต   โ ดยเขียนอธิบายที่มาของของแรงบันดาลใจ กระบวนของการคิด  วิเคราะห์  ตีความ  เพื่อ
อธิบายถึงขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานและกระบวนการศึกษาค้นคว้า  โดยข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจมา
จากครอบครัว และเรื่องราวประสบการณ์ของชีวิต การเปลี่ยนแปลงของชีวิต  สู่การสร้างสรรค์ผลงานผล
งานถ่ายทอดจากเรื่องราวของความทรงจำ ผ่านชีวิตที่เรียบง่ายและงดงามในธรรมชาติ เพื่อสร้างความหวัง 
สะท้อนความอบอุ่นจากเบื้องลึกของจิตใจ    โ ดยอาศัยถ่ายทอดผ่านการสร้างสรรค์ของศิลปะภาพพิมพ์
โลหะร่องลึก (Etching)   
 ข้าพเจ้าหวังอย่างยิ่งว ่าผลงานศิลปนิพนธ์จะเป็นดังสื่อแทนสัญลักษณ์บอกเล่าเรื่องราว 
ประสบการณ์ ความทรงจำ ผ่านความงดงามของธรรมชาติ จะเป็นส่วนหนึ่งของการต่อยอดความคิด ได้รับ
ซึ่งความรักความอบอุ่นจากใจที่บริสุทธิ์และมีความหวัง สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าหวังอย่างยิ่งว่าเอกสารศิลปนิพนธ์
ฉบับนี้จะเป็นแรงบันดาลใจและประโยขน์ให้แก่ผู้ศึกษาและสนใจต่อไป !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
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บทที่ 1 !
 
บทนำ !!

มนุษย์เราทุกคนล้วนอยากมีความสุขในการดำเนินชีวิต แต่เมื่อมีความสุขก็ย่อมมีความทุกข์เช่น
กัน  การเปลี่ยนแปลงในชีวิตล้วนแต่ตั้งอยู่บนวัฏจักรแห่งธรรมชาติ  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจึงเป็นสิ่งที่
หลีกเลี่ยงไม่ได้ของทุกชีวิต เกิด  แก่  เจ็บ ตาย  ร่วงโรยเป็นเรื่องธรรมดา การเรียนรู้ที่จะดำเนินชีวิตอย่าง
เป็นสุขสงบจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ ความทุกข์ของข้าพเจ้าเกิดจากการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ผู้เป็นดั่งเสา
หลักของบ้าน ก่อเกิดเป็นความทุกข์  เข้าใจถึงคำว่าสูญเสีย ความโศกเศร้าเจ็บปวดแสนสาหัสต่อจิตใจและ
ครอบครัว ความสิ้นหวังได้กลืนกินความสุขในชีวิตและจิตใจอยู่ตลอดเวลา  ความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลง
ของชีวิตทำให้สถานการณ์ทุกอย่างนั้นค่อยๆดีขึ้น เพราะในความจริงนั้นไม่มีสามารถวัฏจักรแห่งการเกิด
ดับของชีวิตได้ ทำให้ข้าพเจ้าได้มีความเข้าใจและยอมรับความจริงเหล่านี้  

ฉะนั้นความรักความอบอุ่นจากครอบครัวที่เคยได้รับจึงเปรียบเป็นความหวังเดียวที่บันดาลใจให้
ก้าวผ่านเรื่องราวร้ายๆ ความทรงจำที่ดีเป็นดังเครื่องเตือนใจของความสุขที่จะอยู่ภายในจิตใจ สู่การ
สร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะสะท้อนความสุขภายในใจ ผ่านประสบการณ์ที่ได้รับในชีวิตที่เปี่ยมไปด้วย
ความหวังไปสู่ความสุขที่ปรารถนาอีกครั้ง   !!!
ความเป็นมาและความสำคัญ !

ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนต้องดำเนินไปข้างหน้า ก้าวผ่านวัฏจักรชีวิต  เกิดเป็นเรื่องราวทั้งสุขและทุกข์
ที่ต้องเผชิญ เติบโตผ่านการเปลี่ยนแปลงของสังคมและวิถีของชีวิต  ข้าพเจ้าเฝ้ามองความเปลี่ยนแปลงของ
ธรรมชาติ ทำให้เห็นว่าทุกสิ่งล้วนแล้วแต่เกิดขึ้น ตั้งอยู่เพื่อรอเวลาที่จะดับไป ล้วนเป็นวัฏจักรของชีวิต ไม่มี
มีใครสามารถที่จะหลีกหนีจากวัฏจักรนี้ได้ ซึ่งนี่เป็นความจริงที่งดงามของชีวิต   

เมื่อชีวิตหมุนแปรเปลี่ยนไปตามธรรมชาติ การเบ่งบานของดอกไม้ก็ย่อมมีการร่วงโรย ความ
ตายเป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถหลีีกเลี่ยงได้ ข้าพเจ้าได้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ช่วงเวลาแห่งการสูญเสีย 
ย่อมก่อให้เกิดทุกข์เข้าครอบงำ ความเจ็บปวด ทำให้ข้าพเจ้าได้สร้างพื้นที่แห่งหนึ่งขึ้นมาภายในจิตใจ  
ความทุกข์ของชีวิตเป็นแรงผลักดันให้ข้าพเจ้าได้หวนทบทวนถึงสิ่งดีๆที่เคยได้รับจากครอบครัว ความรัก 
ความอบอุ่น เป็นดังส่วนที่มาเติมเต็ม เปลี่ยนสภาวะที่มีผลต่อจิตใจในทางที่ไม่ดีให้เปลี่ยนเป็นความหวังเมื่อ
ข้าพเจ้ารู้สึกท้อและสิ้นหวัง เป็นดังห้วงแห่งความทรงจำที่ได้เก็บเรื่องราวประทับใจไว้ตลอดเวลาที่ผ่านมา
และเป็นที่พักผ่อนจิตใจให้เกิดเป็นแรงผลักดันให้ลุกขึ้นสู้และเข้มแข็งอีกครั้งผ่านการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้  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ข้าพเจ้าได้ถ่ายทอดเรื่องราวของความสุข ผ่านเรื่องราวของธรรมชาติ การเกิดเจริญเติบโตของ

ชีวิต ความอบอุ่น ความรัก 
การแปรเปลี่ยนไปของรูปแบบชีวิตในแต่ละช่วงชีวิตเป็นดังเครื่องย้ำเตือนว่า ทุกสิ่งล้วนแล้วแต่

ผ่านเข้ามาและผ่านพ้นไป ความไม่จีรังของชีวิต  ข้าพเจ้าเชื่อว่าความทรงจำที่ดีงามเป็นดั่งแรงบันดาลใจให้
ก้าวผ่านเรื่องราวต่างๆและพร้อมที่จะนำพาชีวิตดำเนินไปอย่างเข้มแข็ง  !!
วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ !

ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อ ถ่ายทอดเรื่องราวประสบการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ในชีวิต ช่วงเวลาของความทรงจำที่ดีซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากครอบครัว ก่อเกิดเป็นความหวัง  นำเสนอ
รูปแบบชีวิตที่มีความอบอุ่นมอบให้ซึ่งกันและกัน ผ่านความงามในอีกมุมมองหนึ่ง  มิติของการดำรงชีวิตใน
ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตเล็กๆในรูปทรงของรังอันอบอุ่น หิ่งห้อยเป็นดังความหวังที่คอยเป็นแสงสว่างใน
ความมืด ผีเสื้อเป็นดังสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงของชีวิต โผบินล้อกับธรรมชาติและดอกไม้ที่แบ่งบาน
และร่วงโรยลงไป เปรียบเสมือนความจริงที่ได้เรียนรู้จากการเปลี่ยนแปลงของชีวิต   

โดยการสร้างพื้นที่แห่งความสุขอย่างสงบ ประทับใจ เรื่องราวของ “ห้วงแห่งความฝัน” ความ
สุขของชีวิตข้าพเจ้า ผ่านการสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ ศิลปะภาพพิมพ์โลหะร่องลึก !!
แนวความคิดในการสร้างสรรค์ !

ภายใต้ของวิถีชีวิตทุกชีวิตย่อมจะต้องเผชิญทั้งสุขและทุกข์ เรื่องราวของการสูญเสีย นำไปสู่
ความทุกข์อันแสนเจ็บปวดภายในจิตใจ หากแต่ข้าพเจ้าต้องการที่จะแสดงออกถึงเรื่องราวที่อบอุ่นและเป็น
ความความหวัง เกิดขึ้นในขณะที่วัฏจักรชีวิตต้องเผชิญกับเรื่องทุกข์ใจ ความรัก  ความผูกพันธ์เป็นดังความ
หวังที่ได้หล่อหลอมจากประสบการณ์ในอดีตอันแสนอบอุ่นมาเป็นแรงบันดาลใจ และเรื่องราวความสุข
เล็กๆน้อยๆที่เคยผ่านมา สู่การดำรงอยู่อย่างมีหวัง เรื่องราวของชีวิตที่ได้เรียนรู้ ความทรงจำที่ดีในอดีตเป็น
ดังแสงสว่างให้ความคิดของข้าพเจ้านำทางไปสู่สิ่งที่ถูกต้อง  

ข้าพเจ้าจึงได้สร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นเป็นภาพของความสุขภายในใจ ถ่ายทอดโดยจินตนาการ  ผ่าน
วัฏจักรของชีวิตและรูปทรงในธรรมชาติ แสดงออกซึ่งสัญลักษณ์ความรักที่อบอุ่น  การเติบโตของช่วงชีวิต
ผ่านความงดงามอย่างมีหวัง  !!!!!!!
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ขอบเขตของโครงการ !

ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชุดนี้ของข้าพเจ้าได้กำหนดกรอบแนวความคิดของการ
แสดงออกภายใต้วิจารณญาณและความรู้สึกนึกคิด สื่อความรู้สึกเพื่อถ่ายทอดห้วงแห่งความฝันของ
ข้าพเจ้าโดยลำดับเป็นประเด็นได้ดังนี้คือ !
 1.ด้านเนื้อหา   
 ผลงานการสร้างสรรค์ต้องการแสดงออกในเรื่องราวความรัก ความหวังอันแสนอบอุ่น เกิดจาก
การผสมผสานของรูปทรง  โ ดยอาศัยสัญลักษณ์เรื่องราวของชีวิตในธรรมชาติ สิ่งมีชีวิตที่อยู่อาศัยและพืช
พรรณไม้ที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึก เช่น หิ่งห้อยเป็นสิ่งมีชีิวิตเล็กๆที่สามารถสร้างแสงสว่างด้วยตัวมันเอง 
ผีเสื้อเปรียบดังการจากไปของชีวิตหนึ่งไปสู่อีกชีวิต ช่วงเวลาของแมลงทำให้ข้าพเจ้าได้ช่วงเวลาของชีวิตได้
อย่างชัดเจน  เชื่อมโยงกับสัจธรรมการเกิด แก่ เจ็บ ตาย วัฏจักรความจริงของชีวิตที่ปรับตัวอยู่ตลอดเวลา 
ความรู้สึกจากความโศกเศร้าและภาพความทรงจำที่ข้าพเจ้าได้ประทับไว้ในจิตใจ บรรยากาศเรื่องราวใน
อดีต มุ่งเน้นเพื่อประเด็นความสุขในการดำรงอยู่ของชีวิต  !
 2.ด้านรูปแบบ   
 สร้างสรรค์ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก  (Etching)  ในรูปแบบของผลงาน 2 มิติ  ขอบเขตของความคิด
เกี่ยวกับการประกอบสร้างรูปทรงของรังประสานกลมเกลียวรวมเข้าด้วยกันกับบรรรยากาศ ผ่านวิถีของ
การดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เปราะบางอย่างมีความหวังและเรียบง่าย เกิดเป็นรูปแบบความงามเบ่ง
บานของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ ซึ่งเป็นการประกอบกันของรูปทรงของชีวิต  เพื่อมุ่งเสนอถึงความควมจริง
ของโลกใบนี้ ความสุขและทุกข์ของความคิดภายในใจ เห็นถึงวัฏจักรของชีวิต   ตลอดจนพืชพันธ์ุอันมา
ประกอบเป็นรูปทรงที่แปลกตาและงดงามในบรรยากาศของความอบอุ่นในความทรงจำอย่างมีความหวัง  !
 3.ด้านเทคนิค   
 การสร้างสรรค์ผลงานโดยเทคนิคภาพพิมพ์โลหะร่องลึก  (Etching) ซึ่งเป็นกระบวนการที่ข้าพเจ้า
มีความชื่นชอบและสนใจ ซึ่งในทางเทคนิคมีความสอดคล่องกับเรื่องราวผลงานศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้า 
การบันทึกเรื่องราวผ่านร่องรอย  โ ดยอาศัยการขูดขีด สร้างร่องรอยรูปทรงทีละส่วน  ประกอบจนเกิดเป็น
รูปทรง ซึ่งตอบสนองความรู้สึกของข้าพเจ้า  บาดแผลในความรู้สึกจากชีวิตที่ต้องเผชิญ เป็นดังสิ่งหล่อ
หลอมให้ข้าพเจ้ามีความเข้มแข็ง ถ่ายทอดความรู้สึกผ่านลายเส้น  เขียนสร้างเป็นน้ำหนักภาพของผลงานสู่
บรรยากาศ ถ่ายทอดความรู้สึกของความคิดและความทรงจำ 
  !!! !

  



4!
นิยามศัพท์เฉพาะ  !
Etching   ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก (Etching) ในการสร้างผลงานชุดนี้ใช้แม่พิมพ์ทองแดง  
   โดยนำแม่พิมพ์แผ่นทองแดง ทาเคลือบด้วยวานิชดำผสมน้ำมันสน มีคุณสมบัติ 
   กันกรด   โดยขีดเขียนด้วยเหล็กแหลมเพื่อเปิดหน้าแม่พิมพ์แผ่นทองแดง แล้วจึง 
   นำแม่พิมพ์แผ่นทองแดงไปแช่ในบ่อกรด แช่เสร็จล้างด้วยน้ำแล้วจึงล้างวานิชดำ 
   ออก  นำแม่พิมพ์ทองปดงไปอุดหมึกแล้วเช็ดหมึก ซึ่งจะเหลือหมึกเฉพาะที่ฝังใน 
   ร่องลึกเท่านั้น พิมพ์โดยผ่านแรงกดของแท่นพิมพ์  !
Aquatint   Aquatint ในการสร้างผลงานชุดนี้โดยโรยผงแอสพัลตั้มลงแม่พิมพ์ทองแดงด้วย 
   ตู้โรย แล้วจึงใช้ความร้อนทำให้ผงแอสพัลตั้มเกาะติดแม่พิมพ์แผ่นทองแดงจาก 
   ด้านล่าง เพื่อให้ผงแอสพัลตั้มติดแน่นบนแม่พิมพ์ โดยวิธีนี้ใช้สร้างน้ำหนักบนแม่ 
   พิมพ์แผ่นทองแดง  !
Hard Ground  เป็นกระบวนการทางเคมีของการสร้างลายเส้นผลงาน โดยการวาดเส้นด้วย 
   ปากกาปลายเหล็กแหลม (Needle) ลงบนเพลททองแดงที่ทาเคลือบด้วย 
   วานิชดำเพื่อเป็นการเปิดผิวหน้าของแม่พิมพ์ เพื่อให้น้ำกดกัดจนเกิดเป็น 
   ร่องลึก  !
Copper Plate  แผ่นทองแดงที่ใช้สำหรับนำมาสร้างเป็นแม่พิมพ์โลหะร่องลึก !
Needle   ปากกาปลายเหล็กแหลม ใช้สำหรับขูด ขีด เปิดหน้าเพลทเพื่อให้น้ำกรด 
   แทรกเข้ากัดเพลททองแดง !
Sketch   ภาพร่างความคิด รูปจำลองสู่การสร้างสรรค์ผลงาน  !
From   รูปร่างหรือรูปทรงต่างๆที่แสดงออก สะท้อนความคิด จินตนาการ ความรู้สึก 
   ในจินตนาการ ผ่านออกมาเป็นรูปธรรม !!!!!
  !



บทที่ 2  
 
 

ข้อมูลที่ใช้ในการสร้างสรรค์ !!!
ที่มาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ !
 การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนั้นย่อมมีที่มาที่แตกต่างกันออกไปตามทัศนคติของศิลปิน ที่ต้องการ
จะถ่ายทอดผลงานความคิด อารมณ์ความรู้สึก  เรื่องราวในความทรงจำ รวมไปถึงประสบการณ์ชีวิตผ่าน
จินตนาการออกมาอย่างสร้างสรรค์ สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของผลงานศิลปะ  
 ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ผลงานจากครอบครัวและประสบการณ์ความรู้สึกที่สูญเสียบุคคลอันเป็น
ที่รัก การเปลี่ยนแปลงของช่วงเวลาในชีวิตครั้งนี้ เกิดเป็นแรงบันดาลใจให้หวนคิดถึงความรักที่อบอุ่น ความ
รู้สึกผูกพัน ความเข้าใจกันในครอบครัวและเกิดเป็นแรงผลักดันในการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติ สู่
การสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ เป็นดังสื่อกลางของจิตใจอันเปี่ยมไปด้วยความหวัง ความทรงจำที่แสนสุขใจ
ของข้าพเจ้า 

!!
อิทธิพลที่ได้รับจากธรรมชาติ !
 อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ธรรมชาติเป็นแหล่งกำเนิดของทุกชีวิต  การเปลี่ยนแปลงใน
ชีวิตล้วนแต่ตั้งอยู่บนวัฏจักรแห่งธรรมชาติ ทุกสิ่งย่อมจะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ธรรมชาติจึงมี
ผลต่อข้าพเจ้าทั้งทางด้านของร่างกายและจิตใจ ความอุดมสมบูรณ์ในธรรมชาติ การอยู่ร่วมกันของสิ่งมี
ชีวิต อิงอาศัยเกื้อกูล  เกิดเป็นการพึ่งพาซึ่งกันและกัน  การอยู่รวมกันในการดำรงชีวิตอย่างเรียบง่ายราย
ล้อมไปด้วยต้นไม้และสิ่งมีชีวิตน้อยใหญ่ สงบสุข เกิดเป็นแนวคิดที่สะท้อนเรื่องราวความผูกพันของสิ่งมี
ชีวิตและธรรมชาติ สู่อิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ที่งดงามและคุณค่าทางจิตใจ !!!
อิทธิพลที่ได้รับจากประสบการณ์ชีวิตและครอบครัว !
 ข้าพเจ้าเกิดในครอบครัวเล็ก ๆ อันประกอบด้วยบิดา มารดาและข้าพเจ้า การเป็นลูกคนเดียว
ทำให้ได้รับความรักความอบอุ่นทั้งทางกายและทางจิตใจนั้นเต็มเปี่ยม พร้อมด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกัน
ในครอบครัว จนกระทั้งชีวิตเกิดการเปลี่ยนแปลง  ข้าพเจ้าสูญเสียบุคคลที่เป็นที่รัก ความรู้สึกและทุกสิ่ง  
อย่างในชีวิตของข้าพเจ้านั้นรู้สึกเปลี่ยนแปลงไป ความทุกข์ในการดำเนินชีวิตการปรับตัวเพื่อที่จะดำรงอยู่  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เกิดเป็นแรงบันดาลใจผ่านประสบการณ์ความรู้สึก การสูญเสีย ถ่ายทอดผ่านเรื่องราวความทรงจำอัน
อบอุ่นทางจิตใจที่ก้าวผ่านเรื่องราวที่เจ็บปวดเกิดเป็นผลงานศิลปนิพนธ์ชุด “ห้วงแห่งความฝัน” 
 งานศิลปนิพนธ์ชุดนี้เป็นดังพื้นที่ของความทรงจำที่แสนสุขใจ ห่วงหาอาทร  ผูกพัน  คิดถึง  ผ่าน
ความเรียบง่ายของชีวิต ก่อเกิดเป็นห้วงความฝันแห่งความหวัง !!
  
อิทธิพลจากแนวคิดทางปรัชญา !
 ทุกสิ่งในชีวิตล้วนแต่ผ่านเข้ามาและผ่านพ้นไป เรื่องราวของชีวิตทั้งสุขและทุกข์ การที่ข้าพเจ้าได้
ผ่านความสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก เมื่อไม่สามารถยอมรับความเปลี่ยนแปลงนั้นได้ก็ย่อมก่อให้เกิดความ
ทุกข์ทั้งทางกายและจิตใจ การเปลี่ยนแปลงของชีวิตครั้งนี้  เป็นดังสิ่งย้ำเตือนถึงความอนิจจังของชีวิต  ทุก
สิ่งล้วนย่อมจะต้องเปลี่ยนไปตามกาลเวลาไม่เที่ยงแท้และยั่งยืน 
 ปรัชญาและศาสนาอยู่คู่กันเสมอมา  พุทธศาสนาสอนให้เรารู้จักความสุขและทุกข์ เข้าใจถึงความ
คิดและเหตุผลวิธีการแห่งการหลุดพ้นจากความทุกข์ แท้จริงแล้วชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงไปตามกฎของ
ธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา การเกิด ดำรงอยู่ และดับสลายไป ทำให้ข้าพเจ้าได้คิดทบทวนถึง
ความจริงของทุกสรรพสิ่งในธรรมชาติ ข้าพเจ้าจึงนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทาง
ของการปล่อยวาง ความจริงที่มาจากจิตที่รู้หมาย  ความไม่คาดหวังและความปรารถนาในสิ่งที่ถูกต้องใน
ชีวิตเป็นดั่งการเติมเต็มความสุข ซึ่งถ่ายทอดเป็นรูปธรรมผ่านการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ !!!!!!!!!!!!!!!!!!
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อิทธิพลที่ได้รับจากงานศิลปกรรม !
 การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนั้นล้วนแล้วแต่ต้องการที่จะถ่ายทอดความคิด แสดงออกซึ่งอารมณ์ 
ความรู้สึกของผลงาน อันเกิดจากเรื่องราวสะท้อนประสบการณ์เรื่องราวต่างๆในชีวิต สื่อสารประเด็นของ
ความหมายใจความสำคัญตีความผ่านวิจารณญาณ มุมมองที่อยู่ภายในจิตใจ ความรู้สึก  สู่รูปแบบการ
สร้างสรรค์งานศิลปะ !
 พัดชา แก้วทองตาล (Patcha Kaewtongtal) 
 ในการทำงานสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์  ข้าพเจ้ามีความสนใจในเทคนิคภาพพิมพ์โลหะร่องลึก 
ซึ่งได้รับอิทธิพลจากรูปแบบของผลงาน พัดชา แก้วทองตาล ซึ่งเป็นการนำเสนอเรื่องราวความสัมพันธ์ของ
สรรพชีวิตในธรรมชาติ สะท้อนมุมมองแง่คิดในเชิงบวก ที่แฝงในเชิงสัญลักษณ์ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
กับสิ่งแวดล้อม ชีวิตและธรรมชาติ ให้เห็นถึงการดำรงอยู่ร่วมกัน และความสัมพันธ์แห่งชีวิต 
 ซึ่งข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ทางด้านของเทคนิค รวมไปถึงในแง่
ของรูปแบบการนำเสนอเช่น มุมมองเชิงบวก องค์ประกอบ  ความเรียบง่ายของรูปทรงของธรรมชาติและ
การดำรงอยู่ในธรรมชาติของชีวิต สู่เรื่องราวการสะท้อนภาพแห่งความสุขของสรรพชีวิตแวดล้อมใน
ธรรมชาติ โดยอาศัยการสื่อสารผ่านความคิด การตีความ โดยอาศัยจินตนาการและประสบการณ์ชีวิต 

!
ภาพที่ 1 Patcha Kaewtongtal, ความสัมพันธ์แห่งชีวิต หมายเลข 1, Etching, 120 x 80 cm.  
ที่มา : Patcha Kaewtongtal. Retrieved April 11, 2018, from http://www.rama9art.org/

artisan/artdb/artists/home.php?p=profiles&name=Patcha%20Kaewtongtal 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!
ภาพที่ 2 Patcha Kaewtongtal, ความสัมพันธ์แห่งชีวิต หมายเลข 2, Etching, 200 x 90 cm.  
ที่มา : Patcha Kaewtongtal. Retrieved April 11, 2018, from http://www.rama9art.org/

artisan/artdb/artists/home.php?p=profiles&name=Patcha%20Kaewtongtal !!
  !!!
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 เคเซ โคบายาชิ (Keisei Kobayashi) 
 ข้าพเจ้ามีความประทับใจและชื่นชอบในการสร้างสรรค์รูปแบบผลงานของ Keisei Kobayashi 
ท่านนำเรื่องราววิถีชีวิตที่มีความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ในยุคสมัย ผ่านรูปแบบของ
บ้านเมืองในปัจจุบัน จนมองข้ามความสำคัญต่อสรรพชีวิตแวดล้อมในธรรมชาติ นำเสนอเป็นผลงานโดยใช้
ภาพของเมืองใหญ่ ตึกสูงสะท้อนความเจริญทางวิถีชีวิตและภาพของสรรพสัตว์ พืชพรรณ  อันสะท้อนภาพ
ความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ หลอมรวมกันสื่อสารเป็นเรื่องราวความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงของโลกใบนี้ 
 จากที่ข้าพเจ้าได้ศึกษาผลงานของ Keisei Kobayashi ข้าพเจ้าจึงได้รับอิทธิพลในกระบวนการ
ทางความคิด การสะท้อนภาพของการดำรงชีวิตอยู่ซึ่งมีสัมพันธ์กันในธรรมชาติ  สู่รูปแบบของสรรพชีวิต
และเรื่องราวของธรรมชาติ ผ่านจินตนาการในผลงานศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้า 
 

ภาพที่ 3 Keisei Kobayashi, Space Wonderland, Wood Engraving. 
ที่มา : Keisei Kobayashi. Retrieved April 13, 2018, from http://thewenblog.tumblr.com/

post/120522562603/illusional-planet-space-wonderland-wood !!
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ภาพที่ 4 Keisei Kobayashi, A Girl in Summer, 1992, Wood engraving with chine colle,  
 12 x 10 inches. 
ที่มา : A Girl in Summer (Blooming Forest). Retrieved April 13, 2018,https://

www.davidsongalleries.com/artists/contemporary/keisei-kobayashi/a-girl-in-
summer-blooming-forest/ 

ภาพที่ 5 Keisei Kobayashi, No. 8, 1981, Wood engraving with chine colle, 15 x 14.5 inches. 
ที่มา : Keisei Kobayashi. Retrieved April 13, 2018,https://www.davidsongalleries.com/

artists/contemporary/keisei-kobayashi/a-girl-in-summer-blooming-forest/ 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 มณี มีมาก (Manee Meemak) 
 ในการสร้างสรรค์ผลงานของ  มณี มีมาก เป็นการเสนอเรื่องราวของวิถีชีวิตผ่านธรรมชาติ สะท้อน
ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ คุณค่า  ความอบอุ่นของบรรยากาศทิวทัศน์จากธรรมชาติ  การอยู่ร่วมกัน  ผสม
กลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของธรรมชาติ แสดงออกถึงความผูกพันธ์และความสุขสงบภายในจิตใจ 
 ซึ่งส่งอิทธิให้ข้าพเจ้าในด้านความคิดและการแสดงออกถึงความอบอุ่นและเรียบง่ายในความเป็น
ไปของธรรมชาติ สู่การแสดงออกผ่านผลงานศิลปนิพนธ์ที่สื่อถึงความสุขสงบภายในจิตใจ 
  

ภาพที่ 6 Manee Meemak, Adoring Sense II, Etching, 80 x 150 cm. 
ที่มา : Manee Meemak. Retrieved April 30, 2018, from http://www.rama9art.org/artisan/

artdb/artists/home.php?p=profiles&name=Manee%20Meemark !!!!!!!!!
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ภาพที่ 7 Manee Meemak, Adoring Sense I, Etching, 80 x 150 cm. 
ที่มา : Manee Meemak. Retrieved April 30, 2018, from http://www.rama9art.org/artisan/

artdb/artists/home.php?p=profiles&name=Manee%20Meemark !

ภาพที่ 8 Manee Meemak, Kang Kong Flowers 1, 280x230 mm. 
ที่มา : Manee Meemak. Retrieved April 30, 2018, from http://www.saohtomos.com/

saohtomos2014/previous/previous121-140/pre.137-1.htm 



!!
บทที่ 3  
 
 

กระบวนการสร้างสรรค์ !!
 กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ “ห้วงแห่งความฝัน” จากเรื่องราวประสบการณ์ความ
เปลี่ยนแปลงของชีวิตทั้งสุขและทุกข์ เป็นดังการก้าวผ่านและเติบโตของช่วงชีวิต  เรื่องราวความรู้สึกจาก
การสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก เกิดเป็นแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้าจินตนาการถึงห้วงเวลาที่แสนสุข และผูก
พันธ์ สู่การนำเสนอรูปแบบเชิงสัญลักษณ์ของสิ่งมีชีวิตและธรรมชาติในที่สื่อความหาย ของรูปแบบที่เหนือ
จริง จากการสร้างภาพสมมุติในโลกของจินตนาการจากความทรงจำ  ความอบอุ่น  สะท้อนแนวความคิด
จากความรู้สึก โดยการใช้เทคนิควิธีการที่มีความเหมาะสมด้วยเทคนิคภาพพิมพ์โลหะร่องลึก (Etching) ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดในการสร้างสรรค์ บันทึกเป็นเรื่องราว ความพึงพอใจในการแสดงออกของตัวตน 
ถ่ายทอดออกมาเป็น “ห้วงแห่งความฝัน” สู่ผู้รับสารได้ตระหนักรู้ถึงสัจธรรมความจริงของชีวิต !!
ขั้นตอนการประมวลความคิด  !

ผลงานศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้ามุ่งสะท้อนความทรงจำที่แสนสุขใจ สร้างโดยผ่านวัฏจักรของการ
ดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติ ผ่านความรู้สึกห่วงหา คิดถึง ความสุขของชีวิต จากการ
ที่ได้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ความเข้าใจในความไม่จีรังของชีวิต แสดงออกผ่านเทคนิคภาพพิมพ์โลหะ
ร่องลึก (Etching) 

ข้าพเจ้าเลือกใช้เรื่องราวในธรรมชาติ เป็นรูปสะท้อนความจริงของชีวิต  แสดงให้เห็นถึงความ
เปลี่ยนแปลงของชีวิตประกอบกับจินตนาการและประสบการณ์ที่ประทับใจในอดีตเกิดเป็น “ห้วงแห่ง
ความฝัน” สื่อประเด็นถึงความเป็นไปของชีวิต ผ่านเรื่องราวของความอบอุ่น อิงอาศัยซึ่งกันและกัน     
เกิดเป็นความหวังแก่ชีวิต การเติบโต  ผลิบาน  สู่การร่วงโรยของพืชพรรณดอกไม้ รวมไปถึงสิ่งมีชีวิต  แมลง 
หิ้งห้อย ผีเสื้อโผบินสู่อิสระเป็นดั่งภาพแทนของการจากไป สู่การสะท้อนสัจธรรมความเป็นไปของชีวิต !!!!!!!!

13



14!
ขั้นตอนการวิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์ !!

เส้น (Line) 
ลักษณะของเส้นในผลงานของข้าพเจ้าถือเป็นองค์ประกอบหลักในการสร้างสรรค์ผลงาน เส้น

เป็นองค์ประกอบของการสร้างสรรค์รูปทรงประสานสัมพันธ์กันในเชิงองค์ประกอบ ลักษณะของเส้นที่แตก
ต่างกันในการสร้างรายละเอียดและทิศทางของเส้นในผลงานให้มีพลัง 

ลักษณะของเส้นที่แตกต่างกันย่อมให้ความรู้สึกที่แตกต่างกัน  โดยการวาดเส้นที่ดูบางเบาจะให้
ความรู้สึกของความเคลื่อนไหว เส้นหนาจะช่วยสร้างความแข็งและมั่นคง เส้นที่มุ่งแสดงถึงความนิ่งสงบ 
ลายเส้นของพืชพันธ์ดอกไม้ ผีเสื้อ  มีความแตกต่างตามเอกลักษณ์ของต้นแบบสิ่งมีชีวิต  การต่อจุดให้เกิด
เส้นสร้างเป็นน้ำหนักของเส้น เส้นของโครงสร้างขององค์ประกอบซึ่งเป็นเส้นที่ประสานรายละเอียดของรูป
ทรง  

ดังนั้นเส้นจึงส่งผลต่อการสะท้อนเรื่องราวผ่านการสร้างอารมณ์ความรู้สึกที่ต้องการแสดงออก
ผ่านลักษณะของเส้นและการนำสายตาไปยังจุดเด่น สื่อความหมายของผลงาน  

 

ภาพที่ 9 ภาพประกอบ การใช้เส้นในลักษณะต่างๆ ที่อยู่ในผลงาน 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ภาพที่ 10 ภาพประกอบ การใช้เส้นในลักษณะต่างๆ ที่อยู่ในผลงาน !

  ภาพที่ 11 ภาพประกอบ การใช้เส้นในลักษณะต่างๆ ที่อยู่ในผลงาน 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 สี (Colour) 
 ลักษณะของสีในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้านั้น จะเป็นโทนสีเข้มหม่น มีจุดประสงค์เพื่อ
แสดงออกถึงความรู้สึกที่มีความลึกลับ บรรยากาศท้องฟ้ายามค่ำคืนแทรกสีม่วงน้ำเงินสะท้อนความฟุ้งฝัน
ในห้วงแห่งจินตนตนาการ   โดยมีสีดำผสมน้ำเงินเป็นโทนสีหลักในการสร้างสรรค์และให้ค่าน้ำหนักแก่เส้น
และพื้นหลังของผลงาน สีของแสงในงานเป็นสีโทนสว่างเรืองรอง สื่อความรู้สึกถึงความหวังของชีวิต    ใน
ส่วนของธรรมชาติจะมีการแทรกสีเขียว เหลืองในบริเวณใบไม้ รากไม้  ซึ่งเป็นสีสัจจะในธรรมชาติ  เพื่อ
แสดงถึงความเจริญเติบโต แต่ในบางส่วนก็จะแสดงเป็นสีที่เหี่ยวแห้ง รวมไปถึงดอกไม้จะแทรกสีจาก
บรรยากาศเข้าไป เพื่อแสดงถึงความสดชื่น  การแทรกสีลงไปในภาพแสดงออกถึงความหวัง  และเรื่องราว
ความทรงจำของชีวิต !!

 

ภาพที่ 12 ภาพประกอบการใช้สีในผลงาน !!!!! !!
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ภาพที่ 13 ภาพประกอบการใช้สีให้ค่าแสงสว่างในผลงาน 

ภาพที่ 14 ภาพประกอบการใช้สีในผลงาน 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รูปร่างและรูปทรง (Shape-From) 
โครงสร้างรูปทรงที่ข้าพเจ้าเลือกใช้นั้นจะเป็นรูปทรงของฟอร์มในธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองและ

สรรค์สร้างจากสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ในธรรมชาติ ก่อเป็นรูปทรงมวลของรังชีวิตผ่านจิตนาการให้ดูเหนือจริง เป็น
ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ความงามที่ธรรมชาติให้สร้างขึ้น  โดยแนวคิดถูกวางไว้สำหรับเพื่อสร้างพื้นที่
แก่ความหวังของสิ่งมีชีวิตตัวเล็ก ๆ  ที่ไม่มีบทบาทมากในการล่าของระบบนิเวศ แต่เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งมี    
ชีวิตเล็กๆทีสร้างความสมบูรณ์และงดงามแก่ธรรมชาติ  โดยมีการจัดวางได้สอดคล้องกับแนวความคิด การ
ผันแปรของรูปทรงในธรรมชาติ การส่องสว่างแสงของหิ่งห้อย การเคลื่อนไหวโบยบินของเหล่าผีเสื้อ 
สะท้อนถึงความหวัง ความสุข ตลอดถึงการอยู่ร่วมกัน อิงอาศัยกันของธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตนำเสนอออก
มาผ่านความงาม 

ภาพที่ 15 ภาพประกอบ แสดงลักษณะของรูปทรงในผลงาน !
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พื้นที่ว่าง (Space) 
พื้นที่ว่างบรรยากาศโดยรวมในผลงาน เป็นองค์ประกอบที่สำคัญ   เป็นนัยยะแฝงของความก้าว

ใหญ่ที่อิสระ เป็นพื้นที่ที่ไร้ขอบเขตพรมแดนและกาลเวลา รวมไปถึงพื้นที่ว่างยังสนับสนุนรูปทรงหลักในผล
งานให้มีความโดดเด่น สู่การสร้างบรรยากาศที่ดูลึกลับ ฟุ้งฝัน และทางกายภาพในส่วนของพื้นผิวได้ 
สะท้อนบรรยากาศแห่งจินตนาการและความลึก ให้ผลงานมีมิติยิ่งขึ้น 

 

ภาพที่ 16 ภาพประกอบ แสดงลักษณะของพื้นที่ว่างในผลงาน !!!
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พื้นผิว (Texture) 
การสร้างพื้นผิว ซึ่งโดยรวมจะควบคู่ไปกับพื้นที่ว่างของผลงาน  และบางส่วนของรูปทรง  ดังเช่น

บรรยากาศของที่ว่างของท้องฟ้าเพื่อความเสมือนจริงในการสร้าง  โดยการใช้เทคนิคสีอะคริลิค ให้เกิดเป็น
บรรยากาศของความเคลือนไหว บรรยากาศฟุ้งฝัน  คลุมโทนโดยใช้สีดำน้ำเงิน สีน้ำเงินอมม่วง  เป็นดั่ง
บรรยากาศในจินตนาการ ส่วนพื้นที่ว่างของรูปทรงได้อาศัยเทคนิคของวานิชดำผสมทินเนอร์  แล้วจึงฉีดน้ำ 
ปล่อยให้ไหลและแห้งไปตามธรรมชาติจะเกิดเป็นร่องรอยของคราบ ซึ่งเป็นการสร้างเสน่ห์ให้แก่พื้นผิวใน
ผลงาน โดยทั้งหมดสะท้อนความเป็นห้วงแห่งความฝันของจินตนาการ 

 

ภาพที่ 17 ภาพประกอบ แสดงลักษณะของพื้นผิวของผลงาน !!!!
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ขั้นตอนการแสดงออกด้วยเทคนิควิธีการและดำเนินงาน !
ขั้นตอนการถ่ายทอดความคิดสู่ภาพร่าง (Sketch) !
1.การหาข้อมูลวัตถุต้นแบบในการสร้างภาพร่างผลงาน !

ขั้นตอนของสร้างสรรค์ภาพร่างนั้น ข้าพเจ้าพิจารณาจากเรื่องราวของความสุข ความอบอุ่นที่มี
ในความทรงจำ เลือกวัตถุที่สอดคล้องกับแนวความคิด  พิจารณาจากความหมายมาเป็นต้นแบบ  ข้าพเจ้า
เลือกโครงสร้างจากรังเป็นโครงสร้างหลักของภาพ ถ่ายภาพบันทึกเรื่องราวในธรรมชาติ สิ่งมีชีวิต พืช
พรรณธรรมชาติ ดอกไม้ที่บ้าน ศึกษาหาข้อมูล สถานที่ที่ข้าพเจ้าได้เติมโตและคงอยู่ในความทรงจำ สังเกต
การดำรงชีวิตของพืชและสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ สู่รูปแบบของการดำรงชีวิตผ่านมุมมองความคิด แสดงถึงความไม่
เที่ยงแท้แน่นอน ประกอบเป็นข้อมูลสำหรับการสร้างสรรค์ผลงาน 

 

!
ภาพที่ 18 ภาพประกอบข้อมูลแสดงภาพถ่ายต้นแบบที่ใช้ประกอบเป็นแบบร่าง !!! !



22

ภาพที่ 19 ภาพประกอบข้อมูลแสดงภาพถ่ายต้นแบบที่ใช้ประกอบเป็นแบบร่างหิ่งห้อย 

ภาพที่ 20 ภาพประกอบข้อมูลแสดงภาพถ่ายต้นแบบที่ใช้ประกอบเป็นแบบร่างหอย 

ภาพที่ 21 ภาพประกอบข้อมูลแสดงภาพถ่ายต้นแบบที่ใช้ประกอบเป็นแบบร่าง 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2.การจัดองค์ประกอบศิลป์ในผลงาน !

เมื่อได้ข้อมูลแล้วนั้น ข้าพเจ้าจึงเลือกข้อมูลออกมาตีความเพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งที่ข้าพเจ้า
ต้องการจะนำเสนอ  โดยผ่านวิจารณญาณมาประกอบกันเป็นรูปทรง วาดเส้นเป็นโครงร่าง นำมาประกอบ
กับข้อมูลภาพที่ได้ศึกษาค้นคว้ามาเพื่อเป็นต้นแบบทางความคิด แล้วจึงนำมาประสานเข้าด้วยกันโดยผ่าน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อองค์ประกอบจะได้มีเอกภาพ จังหวะ และพื้นที่ว่าง รวมไปถึงมิติของชิ้นงาน ให้
เกิดขึ้นเป็นรูปแบบฟอร์มที่แปลกใหม่อย่างมีเอกภาพของรูปทรง จากการจัดองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต
ธรรมชาติอย่างงดงาม !

 

ภาพที่ 22 ภาพประกอบการสร้างภาพร่างผลงาน !!!
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ภาพที่ 23 ภาพประกอบการสร้างภาพร่างผลงาน  !

ภาพที่ 24 ภาพประกอบการสร้างภาพร่างผลงาน !
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ขั้นตอนวิธีการสร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิคภาพพิมพ์โลหะร่องลึก  !

ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ผ่านกระบวนการทางเทคนิคภาพพิมพ์โลหะร่องลึก 
(Etching) เนื่องจากเป็นกระบวนการทางภาพพิมพ์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการ
สร้างสรรค์ รูปแบบของผลงาน  รายละเอียด  อีกทั้งยังสร้างความน่าสนใจได้จากพื้นผิว ตลอดจนรูปทรง
จากร่องรอยสะท้อนเรื่องราวความทรงจำทั้งที่สุขและทุกข์ สัจธรรมภายใต้กฎของธรรมชาติ  ทำให้ผลงานมี
ความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ผ่านประสบการณ์ชีวิตของข้าพเจ้า ถ่ายทอดออกมาอย่างสมบูรณ์ตรงตามเป้า
หมาย !
1.ขั้นตอนการขยายแบบภาพร่าง !

เมื่อข้าพเจ้าได้แบบภาพร่างที่ตรงตามเจตนาและลงตัวแล้วนั้น จึงนำผลงานแบบร่างไปขยาย
แบบด้วยการเข้าเครื่องสแกน ภาพจะไปปรากฏขึ้นในคอมพิมเตอร์ แล้วกลับด้านของภาพจากซ้ายเป็นขวา 
ปรับแสงสว่างของภาพเล็กน้อย ปรับอัตราส่วนของแบบภาพร่างให้เหมาะสมกับขนาดที่ต้องการ  ซึ่งขนาด
จะต้องเท่ากับแม่พิมพ์เพลททองแดง แล้วถึงถ่ายเป็นสำเนาเพื่อความชัดเจนและง่ายต่อการถอดแบบภาพ
ร่าง 

ภาพที่ 25 ภาพประกอบ การขยายภาพร่าง !!!



26
2.ขั้นตอนการเตรียมแม่พิมพ์เพลททองแดง !

โดยขั้นตอนแรกข้าพเจ้าจะต้องตัดเพลททองแดงให้ได้ขนาดที่ต้องการ นำเพลทมาล้างด้วยน้ำ
สะอาดและน้ำยาล้างจานเพื่อล้างความมันและสิ่งสกปรก ขัดทำความสะอาดเพลททองแดงด้วยกระดาษ
ทรายน้ำละเอียด เบอร์  1,000 ขัดเป็นแนวนอนและแนวตั้ง  ขึ้นลงจนกว่าเพลททองแดงจะมีความใสและ
ปราศจากร่องรอยการขีดข่วน เสร็จแล้วจริงล้างหน้าเพลททองแดงด้วยน้ำยาล้างจานและน้ำเปล่า ตาม
ด้วยน้ำส้มสายชู ซีอิ๊วและเกลือ ใช้มือขัดให้ทั่ว ล้างด้วยน้ำสะอาด แล้วจึงนำไปเป่าให้แห้งเพื่อพร้อมต่อการ
ทำงานขั้นต่อไป !
3.ขั้นตอนการเคลือบเพลททองแดง !

ขั้นต่อมาผสมวานิชดำกับน้ำมันสนให้เข้ากัน มีความข้นพอเหมาะใส่ไว้ในแก้วโหล นำเพลท
ทองแดงที่เป่าแห้งแล้ว มาวางบนที่รอง สูงกว่าพื้นเล็กน้อย ซึ่งจะต้องเป็นระนาบที่เสมอกันทั้งแผ่น แล้วจึง
ใช้แปรงพู่กันแบนจุ่มวานิชดำที่ผสมกับน้ำมันสน ทาลงไปบนเพลททองแดงให้เรียบเสมอและไปในทิศทาง
เดียวกันทั่วทั้งเพลททองแดง รอจนกว่าจะแห้ง 

 

ภาพที่ 26 ภาพประกอบวิธีการเคลือบเพลททองแดง !
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4.ขั้นตอนการร่างภาพแบบลงบนเพลททองแดง !

ต่อมานำเพลททองแดงที่ทาวานิชดำผสมน้ำมันสนที่แห้งสนิทแล้ว   โรยด้วยแป้งฝุ่นลงบนเพลท 
เกลี่ยให้ติดเพียงบางๆทั่วเพลท เพื่อสะดวกต่อการร่างแบบและได้เห็นร่องรอยร่างที่ชัดเจน นำแบบร่างที่
ขยายแล้ววางลงบนเพลททองแดง ติดแบบร่างด้วยเทปน้ำตาลกับเพลททองแดงเพื่อตำแหน่งที่แน่นอน 
ไม่มีการคลาดเคลื่อนของแบบร่าง  โดยในลำดับต่อมาใช้ปากกาลูกลื่นกดเบา ๆ  เดินเส้นตามแบบภาพร่าง
ผลงาน เพื่อความชัดเจนต่อการมองเห็นและสะดวก !!
5.ขั้นตอนการทำ Hard ground !

โดยขั้นตอนต่อมาเป็นการวาดเส้นด้วยปากกาปลายเหล็กแหลม (Needle) ลงบนเพลททองแดง 
ถือเป็นการสร้างรูปทรงและลงรายละเอียดของผลงานได้เป็นอย่างดี ข้าพเจ้าได้เขียนวาดเส้นทั้งหมด แบ่ง
ตามตำแหน่งและน้ำหนักของผลงานในช่วงบริเวณนั้น ๆ เพื่อเป็นการเปิดผิวหน้าของแม่พิมพ์ พร้อมทั้ง
สร้างรายละเอียดของจุดลวดลายเช่น ลายปีก  ขนของผีเสื้อ  ตลอดถึงการสร้างน้ำหนัก  จุดและเส้นให้เกิด
มิติโดยรวมของผลงาน  

ต่อมาคือขั้นตอนการเพิ่มน้ำหนักของเส้น ซึ่งแต่ละเส้นจะมีน้ำหนักที่แตกต่างกันออกไปโดย
การนำเพลททองแดงไปแช่ในอ่างกรด ขั้นตอนของการกัดกรดเป็นการสร้างค่าน้ำหนักโดนการเกิดร่องลึก
ลงบนเพลททองแดง เมื่อการแช่ได้น้ำหนักตามที่ต้องการแล้วต้องล้างทำความสะอาดเพลททองแดงด้วยน้ำ
สะอาด ตามด้วยน้ำส้มสายชู  ซีอิ๊ว  เกลือ  น้ำยางล้างจาน  แล้วจึงใช้มือถูไปทั่วเพลทเพื่อเป็นการทำความ
สะอาด นำมาเป่าให้แห้ง  วาดเส้นด้วยปากกาปลายแหลมในส่วนของน้ำหนักถัดไป  ทำตามขั้นตอนเดิม 
จนกว่าจะได้ร่องลึกบนแพลททองแดงตามค่าน้ำหนักที่ต้องการ ซึ่งค่าน้ำหนักจะขึ้นอยู่กันระยะเวลาการแช่
ในกรดและปริมาณความเข้มข้นของกรด ทว่าค่าหน้ำหนักของเส้นจะเข้มขึ้นเมื่อแช่ในระยะเวลาที่มาขึ้น จึง
ต้องให้ความสำคัญของการจัดระบบของเวลา จึงจะเกิดเป็นมวล  มิติ  น้ำหนักของลายเส้นที่ีความคมชัด
และถ่ายทอดรายละเอียดที่ดี 

ภาพที่ 27 ภาพประกอบการวาดเส้นHard ground  ภาพที่ 28 ภาพประกอบการวาดเส้นHard ground !
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ภาพที่ 29 ภาพประกอบการวาดเส้นโดย Needle ในขั้นตอน Hard ground 

ภาพที่ 30 ภาพประกอบการนำเพลททองแดงไปแช่ในอ่างสำหรับกัดกรด !!
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6.ขั้นตอนการสร้างพื้นผิว !

เมื่อเสร็จขั้นตอนการวาดเส้น Hard ground เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต่อมาจึงนำแผ่นพลาสติกใส
ปิดลงบนหน้าเพลททองแดง แล้วจึงใช้คัตเตอร์กรีดบริเวณที่ต้องสร้างพื้นผิว ทำความสะอาดส่วนที่ต้องการ
สร้างพื้นผิวด้วยน้ำมันสน เช็ดวานิชดำออกด้วยเศษผ่านขาวให้สะอาด แล้วจึงนำเพลททองแดงไปล้างด้วย
น้ำยาล้างจานและน้ำสะอาด เป่าให้แห้งเพื่อนำไปสู่ขั้นตอนการสร้างพื้นผิว !

- เทคนิคสีอะคริลิค 
เป็นการสร้างพื้นผิวบรรยากาศที่ว่างของท้องฟ้า ด้วยเทคนิคสีอะคริลิค  โดยการหยดสีอะครีลิค

ลงบนเพลททองแดง ฉีดน้ำลงไปเพื่อให้สีอะคริลิคมีพื้นผิวตามต้องการ  รอจนกว่าสีอะคริลิคแห้ง  แล้วจึงนำ
ไปแช่กรด  ในระยะเวลาตามความเข้มที่ต้องการ เหมือนในขั้นตอน  Hard ground ซึ่งผลที่ได้เมื่อกัดกรด
เสร็จจะมีลักษณะพื้นผิวคล้ายบรรยากาศของเมฆหมอก บรรยากาศของความเคลือนไหว ฟุ้งฝันดั่ง
จินตนาการ  

ภาพที่ 31 ภาพประกอบการสร้างพื้นผิวด้วยเทคนิคสีอะคริลิค !!
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 ภาพที่ 32 ภาพประกอบการสร้างพื้นผิวด้วยเทคนิคสีอะคริลิค 
 

ภาพที่ 33 ภาพประกอบการสร้างพื้นผิวด้วยเทคนิคสีอะคริลิค 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!!
- เทคนิควานิชดำผสมทินเนอร์ลอยน้ำ 
พื้นที่ว่างของรูปทรงก่อนหิน ไ ม้ และพื้นหลังบางส่วนได้อาศัยเทคนิคของวานิชดำผสมทินเนอร์

เทลงไปบนเพลททองแดง แล้วพ่นน้ำด้วยฟล็อคกี้  ปล่อยให้ไหลไปตามทิศทางที่ต้องการ  ซับด้วยผ้าหรือ
กระดาษเบา ๆ  ตากไว้รอจนแห้ง จึงนำไปแช่กรด เหมือนขั้นตอน Hard ground ผลคือเกิดเป็นร่องรอย
เป็นคราบและมีน้ำหนักที่ต้องการ !!

 

ภาพที่ 34 ภาพประกอบการสร้างพื้นผิวด้วยเทคนิควานิชดำผสมทินเนอร์ !!!!
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- เทคนิคสีสเปรย์ 
เป็นเทคนิคการพ้นสเปรย์ลงไปบนบริเวณหน้าเพลททองแดง โดยหน้าเพลงบางส่วนจะมีหยดน้ำ

อยู่ ข้าพเจ้าใช้สเปรย์สีขาวเพื่อให้ง่ายต่อการสังเกต ซึ่งเป็นเทคนิคการพ้นไล่น้ำหนักจากเข้มไปอ่อน รอจน
กว่าสีสเปรย์จะแห้ง แล้วจึงนำไปแช่กรด เมื่อเสร็จจะได้เป็นน้ำหนักที่ไล่ความเข้มตามที่ต้องการ !!

 

!
ภาพที่ 35 ภาพประกอบการสร้างพื้นผิวด้วยเทคนิคสีสเปรย์ !!!!!
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7.ขั้นตอนการตะไบเพลท !

เมื่อขั้นตอน Hard ground เสร็จเรียบร้อย จึงถึงขั้นตอนล้างเพลททองแดงด้วยน้ำมันสนและ
ทินเนอร์ให้สะอาด โดยการใช้แปรงขัดแล้วเช็ดด้วยเศษผ้าขาว เมื่อเพลทใสและสะอาดแล้วนั้น  จึงนำเพลท
ทองแดงไปล้างด้วยน้ำสะอาด ตามด้วยน้ำสายชู ซีอิ๊ว เกลือ ขัดให้ทั่ว แล้วล้างด้วยน้ำยาล้างจาน นำเพลท
มาเป่าด้วยไดร์ทเป่าลมร้อนให้แห้ง 

นำเพลททองแดงมาตะไบเพื่อลดความคมของขอบงานทั้ง 4 ด้านของเพลททองแดงหากไม่
ตะไบเพลทเมื่อโดนแรงกดของแท่นพิมพ์อาจทำให้กระดาษฟาเบียโน่ฉีกขาดได้  โดยการตะไบเพลทจะต้อง
เฉียงตะไบเหล็กอย่างน้อย 45 องศา  พยามให้ความหนาของขอบเพลททองแดงมีขนาดใกล้เคียงกันเพื่อ
ความสวยงามของชิ้นงาน !!

 

!
ภาพที่ 36 ภาพประกอบขั้นตอนการตะไบเพลททองแดง !
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8.ขั้นตอนการโรย Aquatint !

ขั้นตอนต่อมาคือการนำเพลททองแดงที่ล้างสะอาดใส่ไปในตู้ที่ภายในมีผงแอสพัลตั้มละเอียดซึ่ง
ผ่านการอัดลมเข้าไป ทำให้ภายในจะมีผงแอสพัลตั้มลอยวนอยู่ในตู้  รอให้ผงแอสพัลตั้มฟุ้งได้ที่จึงนำเพลท
ทองแดงใส่เข้าไปในตู้ รอให้ผงแอสพัลตั้มโรยติดลงบนเพลทประมาณ 8 นาที แล้วจึงนำเพลททองแดงออก
มาอย่างระมัดระวังไม่ให้ผงแอสพัลตั้มฟุ้งปลิว นำเพลททองแดงมาให้ความร้อนทั่วทั้งหน้าเพลทให้ผงแอส 
พัลตั้มละลายติดกับเพลทจนหมดเรียบร้อย ปล่อยทิ้งไว้จนความร้อนลดลง เสร็จสิ้นการโรยผงแอสพัลตั้ม !
 

ภาพที่ 37 ภาพประกอบขั้นตอนการทำเทคนิค Aquatint ! !
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ภาพที่ 38 ภาพประกอบการนำเพลททองแดงที่โรยด้วยผงแอสพัลตั้มมาให้ความร้อนทั่วทั้งแผ่น !!

ภาพที่ 39 ภาพประกอบเพลททองแดงที่โรยด้วยผงแอสพัลตั้ม 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9.ขั้นตอนการเขียนน้ำหนักโดย Aquatint !

โดยขั้นตอนต่อมาเป็นการกัดกรดไล่น้ำหนักโดยการใช้ดินสอไขสีขาวเขียนเป็นค่าน้ำหนักราย
ละเอียดของผลงานลงบนเพลททองแดงที่ผ่านเทคนิค Aquatint ซึ่งขั้นตอนนี้สร้างรูปทรงและลงราย
ละเอียดค่าน้ำหนักเข้ม-อ่อนของผลงานได้เป็นอย่างดี ค่าน้ำหนักจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาของการแช่เพลท
ทองแดงในอ่างกรด เพื่อให้ได้น้ำหนักของผลงานในบริเวณที่ต้องการ 

ภาพที่ 40 การเขียนค่าน้ำหนักเข้ม-อ่อน                ภาพที่ 41 การเขียนค่าน้ำหนักเข้ม-อ่อน !!
10.ขั้นตอนการพิมพ์งานอุดหมึกและเช็ดหมึกภาพพิมพ์ !

ต่อมาเป็นขั้นตอนการพิมพ์งานอุดหมึกลงบนแม่พิมพ์เพลททองแดง เริ่มจากการผสมสีหมึก
พิมพ์ระหว่างสีดำกับสีน้ำเงินให้มีความเหมาะพอดีสำหรับการพิมพ์  โดยใช้ยางปาดหมึกไปให้ทั่วหน้าเพลท
ทองแดง เมื่อหมึกติดทั่วเพลททองแดงแล้วจึงใช้นิ้วอุดวนหมึกลงซ้ำอีกครั้งจนทั่วเพลท เพื่อให้หมึกลงไปอุด
แน่นในร่องลึก จากนั้นจึงนำกระดาษบรู๊ฟมาซับหมึกออก  โดยการที่เอากระดาษบรู๊ฟวางไว้บนเพลทใช้ลูก
กลิ้ง กลิ้งจนทั่วทั้งเพลท  ดึงกระดาษบรู๊ฟออก  แล้วจึงใช้กระดาษลอกลายเช็ดหมึกออกเบาๆทั่วทั้งเพลท 
เช็ดจนกว่าเพลทมีความใส ลื่น  และไม่มีคราบหมึกติดกระดาษลอกลายออกมา  เพื่อช่วยให้ลายเส้นมีความ
คมชัด  แล้วจึงเช็ดขอบเพลทที่ตะไบไว้แล้วให้สะอาด โดยการใช้เบนซินขาวหยดบนเศษผ้าขาวเช็ดขอบทั้ง 
4 ด้านให้สะอาด !!! !!
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ภาพที่ 42 ภาพประกอบขั้นตอนการอุดหมึก 
 !!!!!!!!!!!!!!

ภาพที่43ประกอบขั้นตอนการเช็ดหมึกภาพพิมพ์        ภาพที่44 ประกอบขั้นตอนการเช็ดหมึกภาพพิมพ์ !



38
11.ขั้นตอนการเตรียมกระดาษพิมพ์งาน !

ขั้นตอนต่อมาข้าพเจ้าได้เลือกใช้กระดาษฟาเบียโน่ (Fabriano) เป็นกระดาษพิมพ์งาน 
เนื่องจากเนื้อกระดาษมีความยืดหยุ่นที่ดี  โดยเริ่มจากการนำกระดาษไปทำชื้นทุกครั้งก่อนพิมพ์งานเพื่อให้
กระดาษซึมซับสีหมึกได้ดี แช่กระดาษลงไปในอ่างน้ำที่เตรียมไว้ สังเกตให้น้ำไหลเข้าทั่วถึงทุกบริเวณของ
กระดาษ แช่กระดาษไว้ประมาณ 1 ชั่วโมง  แล้วจึงนำกระดาษมาซับน้ำด้วยกระดาษบรู๊ฟ ให้มีความหมาด
กำลังดี ซึ่งเป็นผลดีต่อความคมชัดของลายเส้นและน้ำหนักของผลงานที่จะพิมพ์ออกมา !
12.ขั้นตอนการพิมพ์ !

หลังจากที่การอุดหมึกและเตรียมชื้นกระดาษเรียบร้อยแล้วนั้น จึงเตรียมแท่นพิมพ์โดยการวัด
น้ำหนักของแทนพิมพ์ เพื่อให้แท่นพิมพ์น้ำหนักแท่งทั้งสองด้านเท่ากันและไม่มีน้ำมากหรือน้อยจนเกินไป 
ตรวจสอบความเรียบร้อย แล้วจึงทำเพลทมาวางไว้ตรงตำแหน่งที่กำหนดไว้ เพื่อพิมพ์ออกมาผลงานจะอยู่
ตรงกลางของกระดาษพอดี นำกระดาษฟาเบียโน่ที่เตรียมไว้ผ่านการทำชื่นเรียบร้อยแล้วนั้นวางลงบน
เพลท ตามด้วยกระดาษบรู๊ฟอีกจำนวนหนึ่งแผ่น วางผ้าสักหลาด แล้วจึงหมุนแท่นด้วยความเร็วที่พอ
เหมาะเพื่อให้เพลทผ่านแรงกดของแท่นพิมพ์ด้วยน้ำหนักและความเร็วที่เหมาะสมเสมอกัน 

ภาพที่ 45 ภาพประกอบขั้นตอนการพิมพ์ !
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ภาพที่ 46 ภาพประกอบขั้นตอนการพิมพ์ !
13.ขั้นตอนการขึงกระดาษ !

เมื่อผ่านขั้นตอนการพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น เปิดกระดาษจากแม่พิมพ์เพลททองแดง แล้วจึง
นำกระดาษมาวางบนแผ่นไม้อัดหนา 10 มิลลิเมตรให้เรียบ นำกระดาษกาวน้ำฉีดด้วยฟล็อคกี้  ติดขึงด้วย
กระดาษกาวน้ำกับแผ่นไม้ต่อกันจนครบทั้ง 4 ด้าน  รอจนหมึกและกระดาษแห้งเป็นเวลา 5-7 วันให้หมึก
แห้งสนิทแล้วจึงดึงผลงานออกมา ถือเป็นการเสร็จขั้นตอนดำเนินงาน 

ภาพที่ 47 ภาพประกอบขั้นตอนการขึงกระดาษ 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อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน !
- เพลททองแดง (Copper Plate) 
- วานิชดำ 
- กระดาษฟาเบียโน่ (Fabriano) 
- หมึกพิมพ์ 
- กระดาษทรายน้ำละเอียด เบอร์ 1,000   
- ปากกาปลายแหลมเหล็กแหลม (Needle) 
- น้ำมันสน (Turpentine) 
- ทินเนอร์ (Thinner) 
- แปรง พู่กันหลายขนาด 
- มีดคัตเตอร์ (Cutter)  
- กระดาษบรู๊ฟ (Proof paper) 
- กระดาษลอกลาย 
- สีสเปรย์ 
- อ่างสำหรับกัดกรด 
- แผ่นพลาสติกใส 
- สีอะคริลิค (Acrylic) 
- แปรงปัดผุ่น 
- ดินสอไขสีขาว 
- แป้งฝุ่น 
- ปากกาลูกลื่น 
- เกรียงผสมหมึก 
- เศษผ้าขาว 
- น้ำยาล้างจาน 
- น้ำส้มสายชู (Vinegar)  
- ซีอิ๊ว  
- เกลือ (Salt)  
- เบนซินขาว (White gasoline)  
- ผง Asphaltum  !!!!



บทที่ 4  
 

การวิเคราะห์และพัฒนาการสร้างสรรค์ 
     

 ใน การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจะต้องอาศัยแรงบันดาลใจอันเกิดจากผู้สร้าง ประสบการณ์  เรื่อง
ราว ต่อยอดแนวทางสะท้อนคุณค่าภูมิปัญญาทางความคิดและรูปแบบของผลงาน  สุนทรียศาสตร์ทางผล
งานศิลปะ ตลอดจนการพัฒนาคุณค่าทางรูปแบบและแนวความคิดที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น การวิเคราะห์สู่การ
พัฒนาจึงเป็นสิ่งอันสำคัญ ข้าพเจ้าได้ใช้เรื่องราวความทรงจำ ความรัก  ความอบอุ่น   ใ นช่วงขณะที่พบกับ
ประสบการณ์การสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก พัฒนาสู่ผลงานศิลปะบำบัดความทุกข์เศร้าภายใน การ
เปลี่ยนแปลงของชีวิตเกิดแรงบันดาลใจให้มุมานะ เพียรพยายามค้นหาความทรงจำอันแสนสุข สะท้อน
ความรัก คิดถึงภายในใจ ผ่านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ ชุด “ห้วงแห่งความฝัน” พัฒนา เติบโตไป
พร้อมกับความคิด เทคนิค  สร้างสรรค์ผ่านเจตนาที่บริสุทธิ์ของความรู้สึก พร้อมท้ังสอดแทรกอารมณ์และ
ความรู้สึกโดยใช้เทคนิควิธีการที่มีความเหมาะสม สู่งานศิลปะแบ่งเป็นระยะดังต่อไปนี้ !
ระยะที่1 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา2559 !
   ในระยะเริ่มต้นของการสร้างสรรค์ผลงานเป็นช่วงของการทดลองและเรียนรู้เทคนิคภาพพิมพ์
โลหะร่องลึก (Etching) รวมไปถึงการค้นหาแนวความคิดของผลงาน เพื่อรูปแบบที่แน่นอนได้แสดงออกถึง
รูปทรงความงดงามสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติตามจินตนาการ ซึ่งข้าพเจ้าได้เริ่มจากการร่างภาพที่เกิดขึ้นกับ
จินตนาการผ่านความรู้สึกที่ข้าพเจ้าจะต้องการสื่อออกไป แล้วจึงได้เริ่มการบันทึกข้อมูลด้วยภาพถ่ายและ
สื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อศึกษาถึงความถูกต้อง  
 ซึ่งในระยะแรกนั้นถือเป็นการทดลองทางเทคนิคและหารูปแบบที่สอดคล้องกับแนวความคิดสู่การ
คลี่คลายของรูปทรงในธรรมชาติ ข้าพเจ้าเลือกทำเทคนิคเป็นเทคนิคภาพพิมพ์โลหะร่องลึก เพราะ
เนื่องจากในหลายส่วนของกระบวนการสามารถตอนสนองความต้องการในทางรูปแบบ กระบวนการและ
ผลทางเทคนิค ถ่ายทอดความรู้สึกของข้าพเจ้าออกมาได้เป็นอย่างดี  โ ดยในช่วงแรกข้าพเจ้ายังขาดความ
เข้าใจถึงกระบวนการและประสบการณ์ในทางเทคนิค จึงทำให้บางส่วนยังคงถ่ายทอดออกมาไม่ดีเท่าที่ควร 
โดยช่วงเวลานี้ข้าพเจ้าได้ศึกษาปฏิบัติงานทางภาพพิมพ์ พยายามทำความเข้าใจถึงกระบวนการทางความ
คิด พร้อมทั้งหารูปแบบในการสร้างภาพร่างทางความคิด  เพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาเรื่องราว ข้าพเจ้า
พยายามค้นหาแนวทางที่สะท้อนเรื่องราวในชีวิตของตนเอง ผ่านการทำความเข้าในตนเอง ตลอดจนศึกษา
รูปทรงในธรรมชาติเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกที่ข้าพเจ้าอยากที่จะนำเสนอ โดยข้าพเจ้าได้ตีความเเรื่องราวของ
ธรรมชาติ มาจัดวางองค์ประกอบถ่ายทอดทางความรู้สึกถึงชีวิต  ซึ่งในระยะนี้ยังไม่มีความสมบูรณ์ทั้งใน
ด้านของรูปแบบและแนวความคิดของผลงาน !
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ภาพที่48 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะที่ 1 Hope 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ภาพที่49 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะที่ 1 Last beauty !
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ภาพที่50 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะที่ 1 Last beauty !!
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ระยะที่2 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา2559 !
 โดยต่อมาในช่วงระยะที่  2 นั้น  ผลงานในระยะนี้เป็นการพัฒนาทางด้านเนื้อหาของแนวความคิด   
ความชัดเจนทางรูปแบบมากขึ้น โดยในระยะนี้เป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากช่วงระยะแรก ข้าพเจ้าได้ 
นำข้อมูลรูปแบบเชิงสัญลักษณ์มาตีความ ตลอดถึงเรื่องราวของบรรยากาศสร้างความลึกของพื้นที่ว่าง มุ่ง
เน้นเรื่องอารมณ์และความรู้สึกของภาพ สร้างความสัมพันธ์สร้างมิติของพื้นที่ผสมผสาน โดยเฉพาะรูปแบบ
รูปทรงของสิ่งมีชีวิต ที่อยู่อาศัยและการอยู่ส่วนกันของสิ่งมีชีวิตสัมพันธ์กับพืชพรรณธรรมชาติ สะท้อน
คุณค่าเพิ่มความหมายมากขึ้น และได้แก้ไขปัญหาในเรื่องทางเทคนิคพัฒนาจนเริ่มมีความชำนาญมากยิ่งขึ้น 
จึงทำให้หลายส่วนสามารถถ่ายทอดออกมาได้ค่อนข้างดีขึ้น และยังคงพยายามที่จะหารูปแบบ เพื่อที่จะ
สอดคล้องกับเนื้อหาและถ่ายทอดออกมาให้ตรงประเด็นมากที่สุด  โดยในระยะนี้ได้เริ่มกำหนดแสงของผล
งานให้ดูสว่างและมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เช่น แสงสว่างบริเวณตัวหิ่งห้อยและดอกไม้ เป็นต้น ตลอดจน
การแสดงถึงเร่ืองราวด้วยรูปแบบความสัมพันธ์ของชีวิตในการจัดการกับพื้นที่และค่าน้ำหนัก มิติของรูป
ทรงในเชิงทัศนศิลป์ วัตถุทางความคิดที่ก่อตัวขึ้นมาใหม่จากการเจริญเติบโตของชีวิต จนเกิดความเป็น
ลักษณะเฉพาะตัว และในส่วนของทางอารมณ์ความรู้สึกที่ชัดเจนมากขึ้น  
 ข้าพเจ้านั้นพยายามที่จะสอดแทรกความรู้สึกส่วนตัวลงไปในผลงานให้มากที่สุดเพื่อแสดงออกถึง
ความเป็นตัวตน ซึ่งผลในระยะที่  2 ยังมีความลงตัวของรูปทรง  ปัญหาทางกายภาพผลงาน  ยังขาดราย
ละเอียดในส่วนที่สำคัญบางส่วน ความปราณีตในเรื่องของเทคนิคที่กำลังพัฒนา การเน้นจุดเด่นและแสง
สว่าง-มืดค่าน้ำหนักบางส่วนยังไม่ปรากฎตามความรู้สึกที่ต้องการ 

ภาพที่51 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะที่ 2 The memory 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ภาพที่52 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะที่ 2 Once upon a time !!!
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ภาพที่53 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะที่ 2 Hope !! !
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ภาพที่54 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะที่ 2 In a wave of dream !!!



49
ระยะที่3 ผลงานศิลปนิพนธ์ ปีการศึกษา2560 !
 ผลงานในส่วนของการการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชุด “ห้วงแห่งความฝัน”(In A Wave of Dream) 
เป็นช่วงของการสรุปแนวความคิดและรูปแบบที่พัฒนาอย่างเป็นระบบ เพื่อความชัดเจน ข้าพเจ้าได้
สะท้อนเรื่องราวความคิดพัฒนาแนวความคิด ตีความออกมาอย่างสมเหตุสมผลและชัดเจนมากยิ่งขึ้น รวม
ถึงให้ความสำคัญในด้านประเด็นของอารมณ์ รูปทรงที่คอยโอบอุ้ม บรรยากาศภาพรวมที่แสดงออกซึ่ง
ความหวัง ความอบอุ่น ตลอดถึงเทคนิคซึ่งแก้ไขในส่วนที่มีความผิดพลาดในระยะก่อนหน้า สู่การพัฒนาขึ้น
มาในส่วนของเทคนิคเพื่อสร้างสรรค์ความน่าสนใจ   โดยอาศัยการสร้างความพิเศษของเทคนิคผ่านพื้นผิว
เช่น สร้างพื้นผิวบรรยากาศของท้องฟ้าด้วยเทคนิคสีอะคริลิค  เทคนิควานิชดำผสมทินเนอร์ลอยน้ำสร้าง
เป็นพื้นผิวของรูปทรง ผ่านการตีความ  คิดสร้างรูปร่างขึ้นมาใหม่อันแสดงถึงสัจธรรมและวิถีแห่งธรรมชาติ
มากยิ่งขึ้นสะท้อนเรื่องความรักความอบอุ่นของชีวิต สื่อสารความรู้สึกผ่านเรื่องราวและองค์ประกอบ การ
ให้ค่าโทนสีหลักในการสร้างสรรค์และสื่อความหมาย เช่น สีของแสงในงานเป็นสีโทนสว่างเรืองรอง สื่อ
ความรู้สึกถึงความหวังของชีวิต ซึ่งสร้างเป็นแสงที่มีความสว่างและฟุ้งฝัน  ตลอดจนความรู้ใหม่ที่ได้ศึกษา
เพิ่มเติมนั้นมาสอดแทรก  โดยให้หัวข้อในการสร้างสรรค์เป็นความทรงจำที่ดีอันสะท้อนความหวังของชีวิต 
การปรับเปลี่ยนมุมมองรูปแบบใหม่และสัมพันธ์กันในเชิงความหมาย ผนวกเข้ากับพื้นที่ วิถีการ
เปลี่ยนแปลงชีวิตของช่วงชีวิต ตลอดจนการสอดแทรกนัยยะของความหมาย สุข ทุกข์ของชีวิต เป็นดั่งแสง
สว่างและสำคัญต่อจิตใจ  
 ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ข้าพเจ้าได้นำสิ่งที่เรียนรู้ความผิดพลาดในการทำงาน สู่ประสบการณ์เรื่องราว
ความทุกข์ที่ต้องเผชิญ พัฒนาความคิดบำบัดความทุกข์ผ่านงานศิลปะ  เกิดเป็นผลงานกำลังใจ ความรัก 
ความอบอุ่นจากครอบครัว สะท้อนซึ่งความหวังในการมีชีวิตอยู่  และถ่ายทอดปรับใช้ผ่านผลงาน จากภาพ
ร่างสู่ผลงานศิลปนิพนธ์ ซึ่งข้าพเจ้าอันมุ่งมั่น มุ่งเน้นที่จะแสดงออกความสุขที่เกิดผ่านประสบการณ์ชีวิต
อย่างมีนัยยะ สู่ผลทางเทคนิค  รูปทรงและเนื้อหาเรื่องราวที่สอดคล้องไปกับรูปแบบผลงานตามเป้าหมาย
ของศิลปนิพนธ์ !!! !!!!!!!!!!!
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ภาพที่ 55  ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ 

   ชื่อผลงาน Halo 
   ขนาด   80 x 60 cm 
   เทคนิค   Etching 
   ปีที่สร้าง   2017 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ภาพที่ 56  ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ 

   ชื่อผลงาน In a wave of dream 
   ขนาด   80 x 60 cm 
   เทคนิค   Etching 
   ปีที่สร้าง   2017 !
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ภาพที่ 57  ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ 

   ชื่อผลงาน In a wave of dream 
   ขนาด   80 x 60 cm 
   เทคนิค   Etching 
   ปีที่สร้าง   2017 ! !
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ภาพที่ 58  ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ 

   ชื่อผลงาน In a dream 
   ขนาด   60 x 40 cm 
   เทคนิค   Etching 
   ปีที่สร้าง   2017 !
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ภาพที่ 59  ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ 
   ชื่อผลงาน Once upon a time 
   ขนาด   60 x 40 cm 
   เทคนิค   Etching 
   ปีที่สร้าง   2017 !
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ภาพที่ 60  ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ 
   ชื่อผลงาน Hopeful nostalgia 
   ขนาด   60 x 40 cm 
   เทคนิค   Etching 
   ปีที่สร้าง   2017 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ภาพที่ 61  ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ 
   ชื่อผลงาน Dream 
   ขนาด   80 x 60 cm 
   เทคนิค   Etching 
   ปีที่สร้าง   2017 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ภาพที่ 62  ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ 
   ชื่อผลงาน Hope 
   ขนาด   60 x 40 cm 
   เทคนิค   Etching 
   ปีที่สร้าง   2018 !
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ภาพที่ 63  ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ 
   ชื่อผลงาน In a wave of dream 
   ขนาด   60 x 40 cm 
   เทคนิค   Etching 
   ปีที่สร้าง   2018 !
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ภาพที่ 64  ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ 
   ชื่อผลงาน Hopeful nostalgia 
   ขนาด   80 x 60 cm 
   เทคนิค   Etching 
   ปีที่สร้าง   2018 !
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!
ภาพที่ 65  ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ 

   ชื่อผลงาน In a wave of dream 
   ขนาด   80 x 60 cm 
   เทคนิค   Etching 
   ปีที่สร้าง   2018 



!
บทที่ 5  
 

บทสรุป !
ในการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชุด “ห้วงแห่งความฝัน” (In A Wave of Dream) เป็นผลสำเร็จ

ของการสร้างสรรค์ศิลปะ ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากครอบครัว ความอบอุ่น  ประสบการณ์เรื่องราวชีวิต
ที่ผ่านมา สู่เหตุการณ์การสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก  ความทุกข์ที่อยู่ภายในใจ เกิดเป็นความเข้าใจถึงแก่น
แท้ของชีวิต ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนตั้งอยู่และดับไป  ถ่ายทอดออกมาสะท้อนมุมมองของความหวังและความ
จริงของชีวิต ค้นคว้าข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจถึงเรื่องของสัจธรรมชีวิต ความปรารถนาในความสุข  การ
ปรับเปลี่ยนของสิ่งมีชีวิตที่ข้าพเจ้าได้เรียนรู้และพิจารณา  โดยการที่สร้างจากแนวความคิดและจินตนาการ 
แสดงออกผ่านกระบวนการทำงานศิลปะ สะท้อน ความสุขของชีวิตของข้าพเจ้า ผ่านการสร้างสรรค์ทาง
ทัศนศิลป์ ศิลปะภาพพิมพ์โลหะร่องลึก 

ข้าพเจ้าได้ถ่ายทอดเรื่องราวประสบการณ์ของชีวิตสู่การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ สะท้อนถึงการ
เปลี่ยนแปลงของชีวิตที่ได้ผ่านกาลเวลาและเติบโต การเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่เกิดขึ้นชีวิตมีทั้งสุขและทุกข์
สิ่งเดียวที่เป็นแรงยึดเหนี่ยวทางจิตใจของข้าพเจ้าคือ ครอบครัว ครอบครัวเป็นทุกอย่างของชีวิตของ
ข้าพเจ้า ความรัก ความเข้าใจที่ได้รับ เป็นดังแรงบันดาลใจให้ก้าวผ่านเรื่องราวชีวิตที่ทุกข์ใจ ครอบครัวเป็น
แรงผลักดันที่ก่อให้เกิดศิลปนิพนธ์ในชุดนี้ ข้าพเจ้าต้องการที่จะสร้างสรรค์ผลงานเพื่อถ่ายทอดให้เห็นถึง
ความงดงามชีวิต ผ่านเรื่องราวความเป็นไปของชีวิตตามธรรมชาติ เป็นดั่งการบรรเทาความทุกข์ที่มีในใจ
จากการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก จินตนาการของข้าพเจ้าล้วนมีความตระหนักถึงความอบอุ่นผูกพันธ์ที่
เกิดขึ้นในครอบครัว ถ่ายทอดผ่านอารมณ์ความรู้สึก  สร้างสรรค์ผ่านทัศนคติ  กระบวนการ  รังสรรค์สู่แรง
บันดาลใจ เกิดเป็นจินตนาการ ก่อเกิดเป็นห้วงแห่งความฝัน 
 นับว่าศิลปนิพนธ์ชุด  “ห้วงแห่งความฝัน” เป็นผลงานที่ข้าพเจ้ามีความตั้งใจในการถ่ายทอดความ
รู้สึกอบอุ่นและความหวัง ความตั้งใจที่ผ่านการสร้างสรรค์ผลงาน ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ทั้งกระบวนการทาง
ความคิดและการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์โลหะร่องลึก ตลอดจนอุปสรรคจากการทำงาน ความผิด
พลาดจากการศึกษากระการทางภาพพิมพ์ ผสมผสานสู่จุดมุ่งหมายของผลงาน ซึ่งข้าพเจ้าหวังว่าผลงานชุด
นี้จะสามารถแสดงให้รับรู้ถึงความคิดความรู้สึกและแรงบันดาลใจ ซึ่งเกิดขึ้นจากจินตนาการของข้าพเจ้า 
เรื่องราวของคุณค่าของชีวิตและครอบครัวอันอบอุ่น เกิดเป็นพลังชีวิตและความหวังที่ยิ่งใหญ่และงดงาม  !!!!!!!!!
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รายชื่อผลงานศิลปนิพนธ์ !

!!!!! !

ชิ้นที่ ชื่อผลงาน ขนาด เทคนิค ปี

1 “Halo” 80 x 60 ซม. Etching 2560 

2 “In a wave of dream” 80 x 60 ซม. Etching 2560 

3 “In a wave of dream” 80 x 60 ซม. Etching 2560 

4 “In a dream” 60 x 40 ซม. Etching 2560 

5 “Once upon a time” 60 x 40 ซม. Etching 2560 

6 “Hopeful nostalgia” 60 x 40 ซม. Etching 2560 

7 “Dream”! 80 x 60 ซม. Etching 2560

8 “Hope” 60 x 40 ซม. Etching 2561

9 “In a wave of dream”! 60 x 40 ซม. Etching 2561

10 “Hopeful nostalgia”! 80 x 60 ซม. Etching 2561

11 “In a wave of dream”! 80 x 60 ซม. Etching 2561
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