
 
 

การเดินทางสู่อสิรภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
นายณฐัพล พร้อมประเสริฐ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ศิลปนิพนธ์นีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาศิลปบัณฑิต 
สาขาวชิาทศันศิลป์ ( ภาพพิมพ์ )  

ภาควชิาภาพพมิพ์ 
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพมิพ์ มหาวทิยาลัยศิลปากร 

ปีการศึกษา 0652 



 

การเดินทางสู่อสิรภาพ 

 

 

 

 

 

 

โดย 

นายณฐัพล พร้อมประเสริฐ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ศิลปนิพนธ์นีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาศิลปบัณฑิต 
สาขาวชิาทศันศิลป์ ) ภาพพิมพ์ ) 

ภาควชิาภาพพมิพ์ 
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพมิพ์ มหาวทิยาลัยศิลปากร 

ปีการศึกษา 0652 



 

yeuruoJ  of the Freedom 

 

 

 

 

 

 

BJ 

Mr. Nattapheu Premprasort 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree 
Bachelor of Fine Arts ( B.F.A. ), Program in Visual Arts 

Department of  stAraphpa Gr  
The Faculty of Painting, Sculpture and Graphic Arts 

Silpakorn University 
Academic Year 0202



 
 

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวทิยาลยัศิลปากร อนุมติัให้ศิลปนิพนธ์ 
เร่ือง  “การเดินทางสูท อิสรภาพ”  เสนอโดยนายณัฐพล พร้อมประเสริฐ เป็นสทวนหน่ึงของการศึกษา
ตามหลกัสูตรปริญญาศิลปบณัฑิต สาขาวชิาทศันศิลป์ กลุทมวชิาเอกภาพพิมพ ์

 
………………………………………....   
   ( ศาสตราจารยญ์าณวทิย ์กุญแจทอง ( 

คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
     .....……/…………....………./ ...……… 

ผูค้วบคุมศิลปนิพนธ์ 
ศาสตราจารยเ์กียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร 
 

คณะกรรมการตรวจศิลปนิพนธ์    ………………………………………   ประธานกรรมการ 
      ( ศาสตราจารยพ์ดัยศ พุทธเจริญ ( 
.....……/…………....………./ ...…… 
 

 ………………………………………  กรรมการ 
      ( ศาสตราจารยเ์กียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร ( 

.....……/…………....………./ ...…… 
 
………………………………………  กรรมการ 

         ( ผูช้ทวยศาสตราจารยว์มิลมาลย ์ขนัธะชวนะ ( 
.....……/…………....………./ ...…… 
 
………………………………………  กรรมการ 

                         ( ผูช้ทวยศาสตราจารยป์าริชาติ ศุภพนัธ์ ( 
.....……/…………....………./ ...…… 

 
      ………………………………………   กรรมการและเลขานุการ 

                     ( ผูช้ทวยศาสตราจารยป์ราการ จนัทรวชิิต ( 
.....……/…………....………./ ...……



ง 

 

หวัขอ้ศิลปนิพนธ์ การเดินทางสูทอิสรภาพ 
ช่ือนกัศึกษา  นาย ณฐัพล พร้อมประเสริฐ 
สาขาวชิา  ทศันศิลป์ 
ภาควชิา   ภาพพิมพ ์
ปีการศึกษา  2560 

 
 

บทคัดย่อ 
 

ส่ิงมีชีวิตทุกชีวิตลว้นตอ้งการเป็น อิสระ มนุษยก์็เชทนกนัทุกคนลว้นตอ้งการเป็นอิสระ 
หลุดพน้จากกฎเกณฑ์ข้อบังคับใดๆ แตทถึงอยทางนั้นการใช้ชีวิตรท วมกันในสังคมนั้นต้องอาศัย
กฎเกณฑข์อ้บงัคบัหลายอยทาง เพื่อท่ีจะท าให้มนุษยทุ์กคนสามารถอยูทรทวมกนัในสังคมได ้ท าให้เกิด
ความรู้สึกวทาจริงๆ แลว้ มนุษยไ์มทอาจจะเป็นอิสระอยทางแทจ้ริงโดยไมทมีกฎเกณฑใ์ดๆ ได ้แตทถึงอยทาง
นั้นการท่ีไดอ้ยูทในจุดท่ีพอใจไร้กงัวลหรือจุดท่ีรู้สึกถึงความผทอนคลายก็ท าให้สามารถรับรู้ถึงความ
เป็นอิสระไดใ้นชัว่ขณะหน่ึง ความรู้สึกน้ีไดม้าเป็นแรงบนัดาลใจในการท างานศิลปะของขา้พเจา้ 
และถทายทอดผทานการบวนการภาพพิมพโ์ลหะ เมซโซทินท์ ในรูปแบบ 2 มิติ และไดเ้ลือกใช้
เร่ืองราวของภาพท่ีสามารถหยุดน่ิงความเคล่ือนไหวเป็นชทวงเวลาท่ีไมทบอกวทาเป็นเวลาใดโดยใช้
รูปทรงท่ีธรรมชาติสร้างข้ึนอยทางททอนไมข้อนไม ้เพื่อมาเป็นสัญลกัษณ์ท่ีแสดงจุดยืนท่ีผทอนคลาย
และใช้สัตวปี์กจ าพวกนกท่ีสามารถเลียน เสียงมนุษยไ์ด้โดยธรรมชาติ ร้ิวน ้ าท่ีมีการเคล่ือนไหว
อยทางไมทมีระเบียบ พื้นท่ีบริเวณกวา้ง เพื่อแสดงให้เห็นถึงความต้องการท่ีจะได้สัมผสัถึงความ
ตอ้งการท่ีจะเป็นอิสระอยทางแทจ้ริง 
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Abstract 
 

 All creatures in the world want to be free, as well as all human beings. We want to be 
free from all kinds of rules and regulations. However, to live together in a society, we need some 
rules to follow, in order to keep a society functioning. It made me realize that human beings 
cannot be truly free and live without any rules; nevertheless, to live at the point where you feel 
relaxed and have no concern at all, you can be free for a moment. This feeling inspired me to 
create this artwork by using the two-dimensional mezzotint technique. I used natural resources 
such as logs in my artwork to symbolize relaxation, and the types of birds that can naturally 
imitate the human voice, the ripple that move disorderly and a large area to represent the desire 
for an ultimate freedom. 
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กติติกรรมประกาศ 
 

 ขา้พเจา้นายณฐัพล พร้อมประเสริฐ ขอขอบพระคุณบิดา มารดา และสมาชิกในครอบครัว 
ท่ีคอยให้ก าลงัใจท าให้สามารถผทานอุปสรรคตทางๆ มาไดแ้ละไดใ้ห้ก าลงัใจพร้อมค าแนะน าในการ
ใช้ชีวิตบอกถึงขอ้ดีและขอ้เสียในตวัขา้พเจา้และส่ิงท่ีสามารถไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวนัให้เกิด
ประโยชนแ์ละยงัสทงเสียทั้งคทาเลทาเรียน คทาใชจ้ทายยามปท วยไข ้ตลอดทั้งปีการศึกษาทุกส่ิงอยทางท่ีไดรั้บ
มานั้นขา้พเจา้จะขอจดจ าเอาไวต้ลอดไป  
 ขอขอบคุณ ศาสตราจารยเ์กียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร อาจารยผ์ูค้วบคุมศิลปนิพนธ์ท่ีไดใ้ห้
ความรู้ค าแนะน าและคอยสละเวลาให้ค  าปรึกษาขา้พเจา้ในยามท่ีทอ้แท ้คอยบอกในส่ิงท่ีดีและส่ิงท่ี
ควรแกไ้ข เพื่อท่ีจะใหข้า้พเจา้นั้นสามารถกา้วไปขา้งหนา้ได ้และขอขอบพระคุณ คณาจารยทุ์กททาน
ท่ีคอยสั่งสอนและให้ความรู้ตลอดเวลาท่ีขา้พเจา้นั้นอยูทในชทวงศึกษา และก าลงัคน้หาตนเองขา้พเจา้
หวงัวทาศิลปนิพนธ์เลทมน้ีจะเป็นประโยชน์ตทอผูท่ี้สนใจไมทมากก็นอ้ย  
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ค าน า 
 

  ศิลปนิพนธ์น้ีเป็นสทวนหน่ึงของการศึกษาในคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ ์
ท่ีมีช่ือเร่ืองวทา การเดินทางสูท อิสรภาพ  ภายในจะมีเน้ือหาท่ีบอกถึงเร่ืองราวและ  ท่ีมาของเน้ือหา     
รวมไปถึงขั้นตอนการท าศิลปนิพนธ์ จุดประสงคเ์พื่อตอ้งการ ใหผู้ท่ี้สนใจศึกษาในเร่ืองของรูปแบบ
และวธีิการสามารถศึกษาถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน และวิธีการแกปั้ญหา สามารถน าไปปรับใชใ้นชีวิตจริง
ได ้ทั้งน้ี ขอนอ้มรับทุกค าติชมเพื่อน าไปปรับแกไ้ขเพื่อผลงานดีท่ีข้ึนในอนาคต 
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บทที ่1 
 

บทน า 
 

 ธรรมชาติได้ให้ก าเนิดส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ มากมายหลายสายพนัธ์ุและส่ิงมีชีวิตล้วนมี
ความรู้สึกนึกคิดเป็นของตวัเอง ส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ ลว้นตอ้งการเป็นอิสระไม่ว่าจะเป็น มนุษย ์หรือ 
สัตว์ แต่โดยธรรมชาตินั้น มนุษย์ถูกสร้างข้ึนมาให้มีความคิด ความฉลาด มีความรัก ความสุข 
ความทุกข์ และมีการแสดงอารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ ออก มาผ่านทางสีหน้าหรือท่าทางมากกว่า
ส่ิงมีชีวติชนิดอ่ืน ๆ และความเครียด คืออารมณ์หรือส่ิงท่ีมนุษยทุ์กคนมีความวติกกงัวล ความเครียด
ไดห้ลายอย่างหรือจากความกดดนัในสังคมเพื่อน ผลกระทบจากสภาพแวดลอ้ม ครอบครัว ความ
เจ็บป่วย หน้าท่ีการงานหรือการใช้ชีวิตประจ าวนัการถูกบีบบงัคบัและการขาดอิสระ ก็เป็นปัจจยั
หน่ึงท่ีท าให้เกิดความเครียด ซ่ึงจะตามมาดว้ยอาการทางกาย เช่น ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย นอนหลบั
ยาก และอาการทางใจ ซึมเศร้า วิตกกงัวลมีความทุกข์หม่นหมอง ร้องไห้ มองโลกในแง่ร้าย ซ่ึง
จะต้องหาสาเหตุของความเครียดเพื่อท าการรักษาหรือบ าบดัอาการ  เช่น การท าจิตใจให้สงบ       
ผอ่นคลาย การพกัผอ่น ท าสุขภาพจิตใหดี้ 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ในการด าเนินชีวิตมีปัจจยัหลายอย่างท่ีท าให้ขาดอิสรภาพในการใช้ชีวิตอย่างเต็มท่ีใน
สังคมมี กฎเกณฑ์ต่าง ๆ มากมายท่ีควบคุมและตอ้งท าตามกฎไม่ว่าจะเป็นทาง ครอบครัว เพื่อน 
สังคมภายนอก ท าให้ขาดความอิสระก็จะเกิดความเครียดข้ึนมา ความเครียดมีท่ีมาหลายปัจจยั      
เกิดมาจากความกดดนัความวิตกกงัวลความสงสัยคบัขอ้งใจความขดัแยง้และสุขภาพของร่างกาย 
การถูกบีบบงัคบัของสังคมอย่างออ้ม ๆ พอมีความเครียดใจก็ไม่เป็นสุข การรู้สึกถึงการเป็นอิสระ 
คือค าตอบของการแกปั้ญหาความเครียดความรู้สึกถึงการขาดอิสรเสรีภาพ การบรรเทาความเครียด
ไดน้ั้น คือการไปอยูใ่นจุดท่ีมีความสุขผอ่นคลาย การสงบจิตใจ ตดัปัญหาท่ีไม่ส าคญัออกไป และ
ถามตัวเองว่าต้องการอะไร ศิลปะก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีสามารถบ าบัดความเครียดให้ออกไปได ้           
ทั้งสภาพทางศิลปะท่ีเป็นการผอ่นคลาย บนัเทิง และในเน้ือหาของศิลปะท่ีเป็น ธรรมชาติ ความสุข 
ความสงบ มกัจะใหชี้วติท่ีไหลไปตามภาวะโลกปัจจุบนั สงบลง เช่ืองชา้ลง 
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วตัถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 
 ตอ้งการแสดงความรู้สึกของขา้พเจา้ผา่นรูปแบบแนวคิดและเทคนิคท่ีช่ืนชอบและส่ิงท่ี
เป็นส่ือโดยใช้ผ่านจินตนาการ ผ่านแนวความคิด แสดงออกด้วยรูปทรง เส้น สี เทคนิค พื้นท่ีว่าง 
และสัญลกัษณ์ ตอ้งการใหผู้ดู้งานเห็นถึงความอิสระความผอ่นคลายจากปัญหาทางความรู้สึก ความ
วิตกกงัวล การเป็นอิสระโดยผ่านเร่ืองราวเน้ือหาท่ีเป็นธรรมชาติสะทอ้นช่วงเวลาท่ีหยุดน่ิงมีความ
สงบไม่วา่จะเป็นส่ิงมีชีวติเล็กๆ ขอนไมแ้ละสายน ้า และเพื่อใหเ้ขา้ใจวา่การเลือกวธีิการน าเสนอและ
แนวความคิดสัมพนัธ์กนัอยา่งไร ทราบถึงความเป็นมาของปัญหาและกระบวนการสร้างสรรคง์าน
ตั้งแต่แหล่งท่ีมา แรงจูงใจ แรงบนัดาลใจ กระบวนการคิด และผลลพัธ์ความส าเร็จของผลงานท่ีเป็น
ความงามของศิลปะในงานผา่นกระบวนการภาพพิมพโ์ลหะร่องลึก Mezzotint  
 
แนวความคิดในการสร้างสรรค์ 

 การใช้ชีวิตประจ าวนัท่ีตั้งอยู่ภายใตก้ฎเกณฑ์ต่าง ๆของสังคมท่ีปฏิบติักนัเป็นประจ า
ซ ้ าๆ ท าใหรู้้สึกขาดอิสระทางความคิดและการแสดงออกจึงเป็นส่วนท าให้เกิดความตึงเครียดความ
เศร้าและขาดความสุขในชีวติและเลือกใชก้ารแสดงออกผา่นงานศิลปะภาพพิมพ ์สร้างสภาวะท่ีรู้สึก
ถึงความตอ้งการเป็นอิสระไร้กฎเกณฑอ์ยูใ่นจุดท่ีผอ่นคลายอิสระและใชน้กขุนทอง  เป็นสัญลกัษณ์
ตวัแทนของความอิสระท่อนไมแ้ละก่ิงไมเ้ป็นสัญลกัษณ์แทนจุดยืนสถานท่ีอยูแ่ลว้สบายใจไร้กงัวล
และเลือกรูปทรง ท่ีธรรมชาติสร้างข้ึนเป็นรูปทรงท่ีแสดงถึงความเป็นอิสระ มาใช้แสดงถึงความ
ผ่อนคลาย ความรู้สึกในงานต้องการส่ือให้รู้สึกถึงความต้องการความเงียบความเ ป็นอิสระ             
ไร้กฎเกณฑ์ การปล่อยวาง และต าแหน่งในการวางองค์ประกอบน้ีจะไม่ซับซ้อน เรียบง่ายชดัเจน 
และ สภาพของสีและน ้าหนกัโดยรอบจะคลุมเพื่อใหรู้้สึกถึงอารมณ์ท่ีไปในทิศทางเดียวกนัพื้นท่ีวา่ง
ในงานจะมืดสนิทและโล่งเพื่อแสดงถึงความเป็นส่วนตวัและความสงบไม่วุ่นวาย และการส่ือเอา
เทคนิคภาพพิมพ์ Mezzotint มาใช้ในระหว่างการปฏิบติังานทางเทคนิค มีส่วนท่ีจะท าให้เกิด
ความรู้สึกผอ่นคลายจากความตึงเครียดได ้

 

ขอบเขตของโครงการ 

 ขอบเขตด้านเนือ้หา 
 จะใชเ้ร่ืองราวชีวติประจ าวนัและความรู้สึกส่วนตวัเพื่อใหเ้กิดความรู้สึกอิสระผอ่นคลาย 
ปล่อยวาง จากส่ิงท่ีเคยยดึมัน่ 
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 ขอบเขตด้านแนวความคิด 
 เพียงแค่ตอ้งการแสดงถึงความรู้สึกขา้งใน ออก มา ผา่นงานศิลปะและให้ผูช้มรู้สึกถึงส่ิง
ท่ีตอ้งการจะส่ือความหมายและอารมณ์ความรู้สึก 

 ขอบเขตด้านรูปแบบ 
  รูปแบบเหมือนจริงการวางองค์ประกอบจะเรียบง่ายไม่ซับซ้อนและสัญลักษณ์ท่ี
น ามาใชไ้ม่มีมากเช่น นก ขอนไม ้และน ้าเช่ือมโยงถึงความเป็นอิสระและ ผอ่นคลาย 

 ขอบเขตด้านเทคนิค 
 จะใช้เฉพาะเทคนิคภาพพิมพ์โลหะร่องลึก Mezzotint ในการสร้างสรรค์บนแผ่น

ทองแดง 
 
ขั้นตอนในการสร้างสรรค์ 

 1. ขา้พเจา้เลือกศึกษาผ่านชีวิตประจ าวนัของขา้พเจา้และศึกษาจากความตอ้งการของ
ข้าพเจ้า ปรึกษาจิตแพทย์ในกระบวนการคิดการยบัย ั้งการบรรเทา และกระบวนการใช้ชีวิต 
ผลลพัธ์ของการคิดและการกระท า และปรึกษาอาจารยผ์ูส้อนแต่ละท่านเพื่อกระชบัความคิดเน้ือหา
รูปแบบองคป์ระกอบรวมไปถึงสัญลกัษณ์ท่ีน ามาใชผ้า่นรูปแบบและเทคนิค เพื่อหาความลงตวั และ 
น าหลกัปรัชญาในหนงัสือ บทความในแต่ละ เล่ม มาเป็นแรงบนัดาลใจ 

 2. วธีิการศึกษาทางเทคนิค ขา้พเจา้ไดป้รึกษาศิลปินท่ีมีความช านาญในการท าเทคนิคน้ี
ปรึกษารุ่นพี่ เพื่อนคนท่ีมีประสบการณ์และขา้พเจา้ก็ทดลองท าดว้ยขนาดเล็กไปใหญ่ และลองศึกษา
ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 3. ศึกษาองคป์ระกอบการจดัวางภาพให้เหมาะสมกบัพื้นท่ีและใช้สัญลกัษณ์ในงานได้
ศึกษาจากของจริง เช่น นกท่อนไมแ้ละน ้า 
 4. ศึกษาโดยถ่ายภาพส่ิงต่าง ๆ และการวาดเส้น เพื่อน ามาเป็นแบบไดมี้การจ าลองฉาก
ท่อนไมท่ี้อยูบ่ริเวณผวิน ้าเองและจดัองคป์ระกอบตามจินตนาการของขา้พเจา้ ส่วนนกท่ีน ามาใชน้ั้น
ไดถ่้ายรูปนกจริงเพื่อน ามาเป็นแบบในการศึกษาและเขียนงาน 
 5. การสร้างแบบร่างและแกไ้ขผลงาน ไดท้  าผา่นโปรแกรมปรับแต่งรูปภาพ ( Photoshop 
Program ) เพื่อตอ้งการสร้างองคป์ระกอบและจดัวางสัญลกัษณ์รวมถึงการสร้างบรรยากาศในงาน
ให้เป็นตามท่ีตอ้งการและปรึกษาอาจารยเ์พื่อท าการแก้ไขในจุดบกพร่องต่างๆและน ามาปรับใช้
เพื่อใหไ้ดง้านท่ีสมบูรณ์ข้ึน 
 6. ขั้นตอนการปฏิบติังานภาพพิมพเ์ทคนิค Mezzotint ไดท้  าการทดลองโดยปรึกษารุ่นพี่
และไดรั้บค าแนะน าจากผูท่ี้มีประสบการณ์มากกวา่และค าแนะน าจากอาจารยผ์ูส้อน ไดท้ดลองท า
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จากช้ินเล็ก และค่อย ๆ ท าช้ินใหญ่ ข้ึนเพื่อศึกษาขอ้บกพร่องทางเทคนิคและท าการปรับแกไ้ขเม่ือถึง
ขั้นตอนการท างานจริงจะไดพ้บปัญหานอ้ยท่ีสุด 
 
แหล่งข้อมูล 

 1. ปรึกษาจิตแพทย์ เร่ืองวิธีการควบคุมความคิด อารมณ์ความรู้สึกเพื่อต้องการให้
สามารถอยู่ในสังคมท่ีมีกฎเกณฑ์ขอ้บงัคบัไดอ้ย่าง มนุษยป์กติทัว่ไป และไดป้รึกษาอาจารยแ์ละ      
คนรอบข้างเร่ืองการปล่อยวางกับส่ิงท่ีเกิดข้ึนมาในชีวิต วิธีบรรเทาความเครียดและการสร้าง
ความสุขใหก้บัชีวติ 

 2. หาขอ้มูลจากเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 3. จากบทความในหนงัสือปรัชญาและหนงัสือ องคป์ระกอบศิลป์  และหนงัสือเก่ียวกบั
การด าเนินชีวติ 
 4. อิทธิพลจากศิลปิน ท่ีท าภาพพิมพ ์Mezzotint 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 Mezzotint คือ เทคนิคภาพพิมพโ์ลหะร่องลึกเป็นการน าเคร่ืองมือเฉพาะมากดทบัหรือ
โยกให้เกิดรอยทัว่แผ่นทองแดงและน าเหล็กมาขูดให้เกิดร่องรอยน ้ าหนกัแสงเงา เพื่อน ามาเป็น
แม่พิมพ ์

 Etching คือ เทคนิคภาพพิมพโ์ลหะท่ีตอ้งน าเพลททองแดงไปกดักรดเพื่อท าเส้นและน า
หนกัการท าน ้าหนกันั้นจะไล่จากด าไปขาวซ่ึงตรงขา้มกบั Mezzotint 
  Photoshop Program ( โปรแกรมโฟโตช้อ้ป ) คือโปรแกรมท่ีใช้ในกระบวนการตดัต่อ 
รูปภาพปรับแสงเงาและจดัวางองคป์ระกอบ 

 อิสระ ความหมายตามพจนานุกรมไทย คือเป็นใหญ่ เป็นไทแก่ตวัเอง ไม่ข้ึนแก่ใคร ไม่มี
สังกดั หรือการท่ีไม่มีขอ้บงัคบัจากทุกๆ ส่ิง จากคนรอบขา้งหรือแมก้ระทั้งตวัเราเอง1 

 Rocker, Burnisher,Scraper คือ อุปกรณ์ในการท าภาพพิมพ ์Mezzotint 
 

                                                 

 1Admin, ความหมายของค าว่า ‘อิสร,อิสระ’, เขา้ถึงเม่ือ 17 มกราคม 2561, เขา้ถึงไดจ้าก http://
พจนานุกรมไทย.com/45-1824-ความหมาย-อิสร,%20อิสระ.html 
 

http://พจนานุกรมไทย.com/45-1824-ความหมาย-อิสร,%20อิสระ.html
http://พจนานุกรมไทย.com/45-1824-ความหมาย-อิสร,%20อิสระ.html
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บทที ่2 

ข้อมูลทีใ่ช้ในการสร้างสรรค์ 
 

 ขอ้มูลในการท างานศิลปนิพนธ์ชุดน้ีนั้นมีจุดหมายคือตอ้งการบอกถึงจุดยืนท่ีมีอิสรภาพ
ทั้งทางความคิดและการแสดงออก และมีการบ่งบอกถึงมุมมองการขาดอิสรภาพและการมีอิสรภาพ
ท่ีต่างจากมนุษยท์ัว่ไปและรวมถึงสาเหตุทางความรู้สึกและการบรรเทาเม่ือขาดอิสรภาพ มุมมอง
ทางดา้นหลกัปรัชญาท่ีมีผลทางความคิดทั้งในชีวิตจริงและการน าไปปรับใช้ในตวังานและรวมถึง
สาเหตุของอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมต่างๆ ท่ีน ามาซ่ึงการแสดงออกทางอารมณ์และเหตุผลท่ี
สัญลกัษณ์ทั้งหมดนั้นไดแ้รงบนัดาลใจมาจากธรรมชาติ และอิทธิพลต่างๆของศิลปินท่ีมีผลต่อ การ
จดัองคป์ระกอบ การใชส้ัญลกัษณ์ และรวมถึงวิธีการทางเทคนิคท่ีน ามาปรับใชใ้นงาน และแนวคิด
ต่างๆ ท่ีสามารถน าไปสู่การสร้างสภาวะการเป็นอิสระได ้

 
ทีม่าของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ 

 อนัเน่ืองมาจากการใช้ชีวิตประจ าวนัอยู่การอยู่ภายใตก้รอบกฎเกณฑ์ของสังคม ความ
คาดหวงัในชีวิตในทางครอบครัวหรือเพื่อนท าให้เกิดการขาดอิสระในการใช้ชีวิตอาจน ามาซ่ึง
อาการป่วยทางจิตได้ ความเครียดวิตกกงัวล อาการซึมเศร้า และตอ้งหาทางรักษา ท าให้จิตใจสงบ 
ผอ่นคลาย ไม่วติกกงัวล รู้สึกเป็นอิสระและตอ้งการสร้างสภาวะท่ีส่ือถึงการเป็นอิสระผอ่นคลาย ใน
มุมมองของตวัเอง จึงเลือกแสดงออกผา่นงานศิลปะภาพพิมพท่ี์มีการน าเอาสัญลกัษณ์ท่ีแสดงถึงการ
เป็นอิสระ และการจดัองคป์ระกอบเรียบง่ายท่ีแสดงถึงพื้นท่ีวา่งท่ีบอกถึงความผอ่นคลาย 
 
ทศันคติทีเ่กีย่วข้องกบัการสร้างสรรค์ 

 แรงบันดาลใจในเชิงปรัชญาท่ีมีอิทธิพลต่อแนวความคิดได้แรงบันดาลใจมาจาก 
ปรัชญานวนิยายของริชาร์ด บาก เร่ือง โจนาทาน ลิฟวิงสตนั นางนวล เป็นหนงัสือเชิงปรัชญาว่า
ด้วยเร่ืองการบินเพื่อบรรลุถึงอิสรเสรีภาพ ในหนังสือนั้ นมีอยู่บท ความหน่ึง ซ่ึงข้าพเจ้าได ้          
แรงบนัดาลใจเชิงปรัชญาคือ “ เม่ือดวงตะวนัข้ึนมีนกเกือบพนัตวัมายืนถดัจากกลุ่มนักเรียนต่าง
มองดูเมยน์าร์ดอยา่งสนอกสนใจ มนัไม่สนใจวา่จะถูกจอ้งมองหรือไม่และมนัพยายามฟัง พยายามท่ี
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จะเขา้ใจนางนวลโจนาทาน”1 โจนาทานพูดถึงส่ิงง่าย ๆ วา่เป็นการถูกตอ้งส าหรับนางนวลท่ีจะบิน  
วา่  อิสรเสรีเป็นธรรมชาติท่ีแทจ้ริงของตนเอง ว่า อะไรท่ีมาขวา้งกนัอิสรภาพจะตอ้งโยนทิ้งไป ไม่
ว่าจะเป็นพิธีกรรม  ความเช่ือ โชคลาง หรือขอ้จ ากดัไม่ว่าจะมาในรูปใด “โยนทิ้งไป” ทั้งกลุ่มส่ง
เสียงข้ึน “แมก้ระทั้งกฎของฝูงนก หรือกฎท่ีแทจ้ริงอนัเดียวคือกฎท่ีน าไปสู่อิสรภาพ”2 โจนาทาน
ตอบไม่มีกฎอ่ืน ขา้พเจา้ตีความไดว้า่ผูเ้ขียน ไดบ้อกถึงส่ิงมีชีวติมีอิสระโดยธรรมชาติอยูแ่ลว้ อะไรก็
ตามท่ีผา่นเขา้มาในชีวติเราตอ้งละใหไ้ด ้ถึงจะเจอกบัค าวา่ อิสรภาพ 
 

 

 
 
ภาพท่ี 1 หนงัสือโจนาทาน ลิฟวงิตนันางนวล 
  
                                                 

 1ริชาร์ด บาก, โจนาทาน ลิฟวงิสตนั นางนวล (Jonathan Livingston Seagull), แปลโดย ชาญวทิย ์
เกษตรศิริ, พิมพค์ร้ังท่ี 6 ( กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพด์อกหญา้, 2536 ), 82. 
 2เร่ืองเดียวกนั. 
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 “ร่างกายของเธอทั้งหมด 
 จากปลายปีกหน่ึงไปสุดอีกปีกหน่ึง 
ไม่ใช่อะไรอ่ืนนอกจากความคิดของเธอเอง 
มนัเป็นรูปร่างท่ีเธอมองเห็น 
เม่ือเธอตดัโซ่ตรวนออกจากความคิดได ้
เธอกต็ดัโซ่ตรวนออกจากร่างกายนั้นไดด้ว้ย”3 

 
 แรงบนัดาลใจในการเป็นอิสระในเชิงปรัชญานางนวล วา่ดว้ยเร่ือง นกนางนวลตวัหน่ึง
ซ่ึงอยากท่ีจะบินให้สูงกวา่นกนางนวลตวัอ่ืนๆ มนัสนใจท่ีจะฝึกบินมากกวา่ฝึกการหาอาหารท าให้
ถูกหวัเราะเยอะจากกลุ่มนกนางนวล ถึงแมว้า่การบินในช่วงแรกจะทุลกัทุเล แต่สุดทา้ยมนัก็บินไป
อยูใ่นจุดท่ีนกนางนวลตวัอ่ืนไปเคยไปไดม้นัไดเ้ห็นโลกท่ีกวา้งกวา่ สวยกวา่ กลุ่มนกนางนวลนั้นก็
หมายถึงคนในสังคมท่ีวนัๆเอาแต่ท ามาหากินท าตามสังคมและไหลตามกระแสสังคมไปเร่ือยไม่
กลา้คิดนอกกรอบ ขาดอิสระในทางความคิด การใชชี้วิตท่ีอยูภ่ายใตก้รอบของสังคมนั้น แน่นอนวา่
ต้องไม่ใช่ชีวิตท่ีเป็นอิสระอย่างแท้จริง แต่ก็ใช่ว่าจะหา อิสระไม่ได้ การท่ีเราท าส่ิงต่างใน
ชีวิตประจ าวนัดว้ยเร่ืองท่ีเราถนดัหรือชอบ ท าให้เรามีความสุขนั้น ช่วงเวลาเหล่านั้นก็ดูเหมือนจะ
เป็นช่วงเวลาท่ีเราจะเป็นอิสระโดยลืมไปวา่เรามีความกดดนัหรือขาดอิสรภาพ เราเพียงตอ้งหาส่ิงท่ี
ท าให้จิตใจผ่อนคลาย ไม่เป็นกังวลอยู่ในสถานท่ีหรือจุดท่ีเราพึงพอใจสรุปว่าความอิสระนั้น          
จริงๆ อยูท่ี่มุมมองและความคิดมากกวา่ 
 ทศันคติทีเ่กีย่วข้องกบัแนวความคิดในเชิงปรัชญา 
 แซงตแ์บร์นาร์ด (Saint bernard)  เป็นชาวฝร่ังเศส เกิดเม่ือ พ.ศ. 1434 ตายเม่ือ พ.ศ.1496 
อายุ 62 ปี ตายก่อน วอลแตร์ถึง 800 ปี ไดก้ล่าวไวว้่า “ เวลาเกิดก็แสนยากเข็ญ เวลาเป็นก็แสน
ยากแคน้ เวลาตายก็แสนยากล าบาก”4 ขา้พเจา้ไดน้ าเอาปรัชญาน้ีมีเป็นส่วนหน่ึงในแนวความคิดของ
งานขา้พเจา้ ว่าดว้ยเร่ืองคนเราเกิดมาก็ตอ้งเจอกบั เร่ืองทุกข์ เป็นธรรมดา ถา้คนท่ีเขา้ใจความทุกข์
นั้น ก็สามารถปล่อยวา่งและท าใจยอมรับไดว้อลแตร์ (Voltaire) ชาวฝร่ังเศสเกิดเม่ือ พ.ศ.2237 ตาย
เม่ือ พ.ศ.2321 อายุ 84 กล่าววา่ “ชีวิตนั้น ตอนทา้ยท่ีสุดก็เป็นเร่ืองเศร้า ตอนกลางก็ไม่มีราคาค่างวด
อะไรและตอนเร่ิมข้ึนก็อปัยศอดสู”5 
                                                 

 3เร่ืองเดียวกนั, 128. 
 4ร.ต.ท.วชิยั บุญธินนัท ์, การด าเนินชีวติใหม่ ( NEW LIFE MOVEMENT ), พิมพค์ร้ังท่ี 2, ( 

กรุงเทพ: โกมลคีมทอง, 2553 ), 17. 
 5เร่ืองเดียวกนั, 16. 
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  หลกัปรัชญาน้ี ตีความตามความหมายของขา้พเจา้ได้ว่า ชีวิตเราวนเวียนแต่เร่ืองความ
ทุกข ์ซ่ึงไม่แปลกท่ีจะมีทั้ง สุข และทุกข ์ความอิสระก็เหมือนความสุข การถูกบงัคบัก็เหมือนความ
ทุกข์ เราแค่ตอ้งท าใจยอมรับและใช้ชีวิตร่วมกบัมนั “ ชีวิต คือการพนนัอนัหน่ึง เม่ือเขา้ไปแลว้ ก็
ตอ้งเสียเสมอ”6 พูดได้ว่าหลกัปรัชญาของ วอลแตร์น้ีจะพูดว่าชีวิตก็ไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีอะไร
ตายตวัขา้พเจา้มองวา่ ความสุขกบัความ ทุกขก์็เช่นกนั มีมามีไปเสมออยา่ยดึติด 
 
ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัการสร้างสรรค์ 
 ทฤษฎีการควบคุมทางสังคมเป็นทฤษฎีท่ีขา้พเจา้น ามาอา้งอิงถึงแนวความคิดในส่วน
ของการขาดอิสรภาพ 
 การควบคุมทางสังคม พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถานให้ความหมายการควบคุม
ทางสังคมว่า หมายถึง กระบวนการต่าง ๆ ทางสังคมท่ีมุ่งหมายให้สมาชิกของสังคมยอมรับ และ
ปฏิบติัตามบรรทดัฐานของสังคม ความเป็นระเบียบของสังคมนอกจากเกิดข้ึนจากบรรทดัฐานทาง
สังคม สถานภาพทางสังคมและบทบาททางสังคม ยงัเกิดข้ึนโดยการท่ีสังคมใช้วิธีการต่าง ๆ เพื่อ
ควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมใหป้ระพฤติปฏิบติัตามกฎเกณฑท่ี์สมาชิกยอมรับร่วมกนั 
 1. การควบคุมทางสังคมโดยการจูงใจใหส้มาชิกปฏิบติัตามบรรทดัฐานทางสังคม ไดแ้ก่ 
การยกยอ่งชม เชย ใหร้างวลัแก่ผูท่ี้ปฏิบติัตามบรรทดัฐานทางสังคมตามสถานภาพและบทบาททาง
สังคมท่ีตนด ารงอยู ่เช่น เด็ก ๆ ท่ีปฏิบติัตามค าสั่งสอนของบิดามารดา จะไดรั้บค าชมเชยวา่เป็นเด็กดี 
นกัเรียนท่ีประพฤติตามระเบียบวนิยัของโรงเรียน จะไดรั้บค าชมเชยหรือใบประกาศเกียรติคุณท าให้
สมาชิกเกิดก าลงัใจท่ีจะปฏิบติัตนตามบรรทดัฐานทางสังคม 

 2. การควบคุมทางสังคมโดยการลงโทษสมาชิกท่ีละเมิดฝ่าฝืนบรรทดัฐานทางสังคม 
ไดแ้ก่ผูท่ี้ละเมิดฝ่าฝืนวิถีชาวบา้น จะไดรั้บปฏิกิริยาต่าง ๆ จากสมาชิกผูอ่ื้น ไดแ้ก่ การติฉินนินทา 
การ เยาะเยย้ เช่น ผูท่ี้แต่งกายผิดบรรทดัฐานทางสังคม จะไดรั้บการว่ากล่าวจากผูอ่ื้นวา่เป็นผูแ้ต่ง
กายไม่สุภาพ ผูท่ี้ไม่ปฏิบติัตามมารยาทของสังคมจะได้รับการติฉินนินทาจากผูอ่ื้นว่า เป็นผูไ้ม่มี
มารยาท ผูท่ี้ละเมิดฝ่าฝืนจารีต จะไดรั้บการต่อตา้นจากสมาชิกผูอ่ื้นรุนแรงกวา่ผูท่ี้ละเมิดวิถีชาวบา้น 
เช่น โดยการประชาทณัฑ์หรือก าจดัขบัไล่ออกไปจากทอ้งถ่ิน บางคร้ังอาจถือว่าเป็นความรุนแรง
มากกวา่การลงโทษดว้ยกฎหมาย เน่ืองจากจารีตมีผลต่อจิตใจของสมาชิกเป็นอยา่งมาก เพราะไดรั้บ
การอบรมสั่งสอนมาเป็นเวลาชา้นาน ผูท่ี้ฝ่าฝืนกฎหมาย จะไดรั้บการลงโทษตามท่ีกฎหมายก าหนด 

                                                 

 6เร่ืองเดียวกนั. 
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โดยหน่วยงานของรัฐและเจา้หนา้ท่ี เป็นผูค้วบคุมบทลงโทษอยา่งชดัแจง้7จากทฤษฎีการควบคุมทาง
สังคมท่ีขา้พเจา้ไดย้กตวัอยา่งมานั้นเป็นหน่ึงในเหตุผลท่ีมีอิทธิพล ต่อแนวความคิดในงาน เร่ืองของ 
ความกดดนัการขาดอิสรภาพในชีวติอยา่งแทจ้ริง การอยูภ่ายใตก้ฎเกณฑ์ของสังคม  ทั้งท่ีจริงไม่เห็น
ดว้ยในบางอยา่งแต่ก็ตอ้งจ าใจเห็นดว้ยเพราะเป็นเง่ือนไขในการด ารงชีวติ 

 

 
 

ภาพท่ี 2 อิทธิพลทางสภาพแวดลอ้ม 
 
อทิธิพลทางสภาพแวดล้อม  
 การใชชี้วติในท่ีท่ีมีการแข่งขนัสูงเน่ืองจากเป็นเมืองหลวงมีผูค้นจ านวนมากการใชชี้วิต
ก็ไม่ไดอิ้สระอยา่งใจตอ้งการ เน่ืองจากคนมาก กฎเกณฑท์างสังคมก็มากตามไปดว้ย สภาพแวดลอ้ม
จึงมีส่วนส าคญัท าให้เกิดความเครียดและสุขภาพจิตเสีย ยกตวัอยา่งเช่นการถูกบีบบงัคบัโดยสังคม
รอบข้าง ถ้าเกิดความคิดเห็นของเรานั้นเป็นส่วนน้อยและเราไม่เห็นด้วยกับความคิดของคน
ส่วนมากนั้นเราก็จะถูกมองวา่เป็นคนท่ีไม่เคารพต่อเสียงส่วนมากซ่ึงเพียงเพราะเหตุผลแค่ไม่ตรงกนั 
หรือตวัอยา่งอีกหน่ึงตวัอยา่ง เช่น การท่ีเราเป็นคนแต่งตวัธรรมดาบา้น ๆ ไปในสถานท่ีสาธารณะท่ี
ผูค้นส่วนใหญ่ท่ีแต่งตวัดูมีรสนิยม เราอาจถูกตดัสินจากภายนอกว่าเป็นคนท่ีไม่มีรสนิยม ไม่ให้
เกียรติสถานท่ี ทั้งท่ีจริงมุมมองอาจต่างกนัแต่น ามาตั้งเป็นกฎเกณฑ์ว่าสถานท่ีสาธารณะบริเวณ
ละแวกน้ีตอ้งแต่งตวัแบบน้ีถึงจะดูเหมาะสมและการท่ีผูค้นส่วนใหญ่นั้นช่ืนชอบวฒันธรรมจาก

                                                 

 7Admin, องคป์ระกอบของการจดัระเบียบสังคม การควบคุมทางสังคม ( Social control ), เขา้ถึงเม่ือ 17 
มกราคม 2561, เขา้ถึงไดจ้าก https://www.baanjomyut.com/library_3/extension-5/social_organization/05.html 

https://www.baanjomyut.com/library_3/extension-5/social_organization/05.html
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ต่างชาติแต่ส่วนตวัของเรานั้นช่ืนชอบวฒันธรรมไทยเราอาจถูกมองวา่ลา้หลงัไม่ทนัสมยัถูกมองเป็น
คนท่ีวสิัยทศัน์คบัแคบได ้อิทธิพลจากสภาพแวดลอ้มโดยรอบนั้นส่วนใหญ่จะพยายามบงัคบัให้เรา
นั้นเป็นส่วนหน่ึงของกฎเกณฑต่์าง ๆ ท่ีสร้างข้ึนโดยผูค้นส่วนมาก 
 
อทิธิพลทีไ่ด้รับจากธรรมชาติ 
 1. สัตวปี์กจ าพวกนก คือส่ิงท่ีขา้พเจา้หยบิยมืมาเป็นสัญลกัษณ์ท่ีแสดงถึงอิสรภาพ      การ
เป็นอิสระเน่ืองมาดว้ยความผกูพนัท่ีไดรู้้จกัการไดเ้ห็น นกในชีวติประจ าวนัในทุก ๆ วนั และเวลา
มองดูแลว้นึกถึงความเป็นอิสระการใชชี้วติท่ีเรียบง่ายและนกท่ีน ามาเป็นสัญลกัษณ์คือ นกขนุทอง 
เน่ืองจากนกขนุทองนั้นสามารถเลียนเสียงมนุษยไ์ด ้สามารถพดูไดอ้ยา่งอิสระ รูปร่างท่ีน ามาใชคื้อ
รูปเหมือนจริง เพื่อแสดงให้เห็นถึงส่ิงท่ีจะส่ือและสามารถเขา้ใจไดง่้าย ( ภาพท่ี 1 ) 
 

 
 

ภาพท่ี 3 อิทธิพลท่ีไดรั้บจากธรรมชาติ  
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ภาพท่ี 4 อิทธิพลท่ีไดรั้บจากธรรมชาติ 
 
 2. ขอนไมท้่อนไม ้( ภาพท่ี 2 ) เป็นส่ิงท่ีธรรมชาติสร้างข้ึนมีความงามและรูปทรงอิสระ
ซ่ึงเช่ือมโยงกบัแนวความคิดในงานว่าด้วยเร่ืองความเป็นอิสระ รายละเอียดบนขอนไมน้ั้นเป็น
รายละเอียดท่ีมีความล่ืนไหลซบัซอ้นแต่ผอ่นคลายเวลาไดม้องนกเกาะขอนไมน้ั้นรู้สึกถึง การอยูใ่น
จุดท่ีผอ่นคลายไร้กงัวลจุดท่ีไร้ซ่ึงภาระ 

 3. ร้ิวน ้า ( ภาพท่ี 2 ) ให้ความรู้สึกถึงการเป็นอิสระไร้ขีดจ ากดั อ่อนไหวและล่ืนไหลไป
ตามแรงลมแรงแรงกระทบความล่ืนไหลทางธรรมชาติเป็นส่ิงท่ีอิสระท่ีสุด  ไม่สามารถควบคุมได ้
เปล่ียนแปลงตามบริบทท่ีอยู่ และเม่ือน ามากินนั้นสามรถช่วยดบักระหายได้ แล้วถ้าน ามาอาบก็
สามารถช่วยใหร่้างกายสะอาดและผอ่นคลายน ้ าจึงมีความจ าเป็นส าหรับส่ิงมีชีวิตและมีอิทธิพลทาง
ความคิดและรูปแบบ เส้นของน ้าท่ีน ามาใชน้ั้นท าใหรู้้สึกผอ่นคลายและอิสระ เวลาไดม้องร้ิวน ้ าเป็น
ระลอกนั้นท าให้ รู้สึกผอ่นคลาย สบายใจ และเร่ืองเส้นในรูปทรงท่ีเลือกใช้ จะเป็นเส้นโคง้นอ้ย ๆ 
ให้ความรู้สึกสบายเปล่ียนแปลงได้ ล่ืนไหลต่อเน่ืองมีความกลมกลืนในการเปล่ียนทิศทางความ
เคล่ือนไหวชา้ ๆ สุภาพเป็นผูห้ญิงนุ่มและอ่ิมเอิบ ถา้ใช้เส้นเหล่าน้ีมากไปจะท าให้รู้สึกกงัวลเร่ือย
เฉ่ือยขาดจุดหมาย8 อิทธิพลเร่ืองเส้นจึงความความส าคญัมากในงานของขา้พเจา้บอกถึงอารมณ์
จงัหวะในงาน 

                                                 

 8ชลูด น่ิมเสมอ, องค์ประกอบของศิลปะ ( Composition of Art ), พิมพ์คร้ังท่ี 9 (กรุงเทพฯ: 
ส านกัพิมพอ์มรินทร์, 2553 ), 52. 
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ภาพท่ี 5 ตวัอยา่งผลงาน  

 ช่ือภาพ “The Freedom After the Relief  1” 
 เทคนิค  Mezzotint  
 ขนาด 60X80 ซม. 

 
แรงบันดาลใจทางทศันศิลป์ทีม่ีอทิธิพลต่องาน 
 ท่ีวา่ง พลงัเคล่ือนไหวของท่ีวา่ง ท่ีวา่งบนกระดาษหรือผนืผา้ใบวา่ง ๆ ช้ินหน่ึง โดยปกติ
แลว้จะมีค่าเป็นศูนย ์หรือมีลกัษณะเป็นกลางแต่เม่ือมีส่ิงใดส่ิงหน่ึงปรากฏข้ึน ท่ีวา่งนั้นจะเร่ิมแสดง
ปฏิกิริยาโตต้อบทนัที ปฏิกิริยาน้ีท าใหเ้กิดพลงังานเคล่ือนไหวของช่อวา่งข้ึนเปรียบเทียบระหวา่งผิว
น ้าความเงียบ ความมืด เพื่อใหเ้ห็นถึงการเคล่ือนไหวไดช้ดัเจน เม่ือมีกอ้นหินกอ้นหน่ึงตกลง บนน ้ า
ท่ีมีผวิเรียบ สงบ ผวิของน ้าก็จะกระจายเป็นวงออกไปเร่ือย ๆ จนกวา่พลงัการเคล่ือนไหวนั้นจะสงบ
ลง และเม่ือแสงไฟจุดข้ึนในความมืดจะมีปฏิกิริยาตอบโตท้นัที9 
 ขา้พเจา้ไดน้ าหลกัการน้ีมาใช้ในการจดัองค์ประกอบในงาน เพราะงานทุกช้ินท่ีท านั้น
ส่วนใหญ่จะให้ท่ีวา่งท างานควบคู่กบัองคป์ระกอบในงานท่ีวา่งในงานขา้พเจา้นั้นตอ้งการส่ือในแง่
ของความสงบไม่วุน่วาย ความสบาย และยงัเป็นการขบัใหรู้้ทรงท่ีน ามาใชใ้นงานใหเ้กิดจุดเด่นข้ึน 
 
  

                                                 

 9เร่ืองเดียวกนั, 103. 
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อทิธิพลทีไ่ด้รับจากงานศิลปกรรม 
 

 
 

ภาพท่ี 6 อิทธิพลท่ีไดรั้บจากงานศิลปกรรม ( บุญมี  แสงข า ) 
 ช่ือศิลปิน บุญมี  แสงข า 

 ช่ือผลงาน  “สาระ สัจจะ ความจริง หมายเลข 8” 
 เทคนิค  Mezzotint  
 ขนาด  105X75 ซม. 

ท่ีมา: Admin, Artist รายช่ือศิลปิน : บุญมี แสงข า, [ออนไลน์], เขา้ถึงเม่ือ 3 เมษายน 2561, เขา้ถึงได ้
1111 จาก http://www.rama9art.org/artisan/artdb/artists/home.php?p=profiles&name=Boonmee% 
 20Sangkhum 
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ภาพท่ี 7 อิทธิพลท่ีไดรั้บจากงานศิลปกรรม ( บุญมี  แสงข า ) 
 ช่ือศิลปิน บุญมี  แสงข า 

 ช่ือผลงาน  “สาระ สัจจะ ความจริง หมายเลข 10” 
 เทคนิค  Mezzotint  
 ขนาด  105X75 ซม. 

ท่ีมา: Admin, Artist รายช่ือศิลปิน : บุญมี แสงข า, [ออนไลน์], เขา้ถึงเม่ือ 3 เมษายน 2561, เขา้ถึงได ้
1111 จาก http://www.rama9art.org/artisan/artdb/artists/home.php?p=profiles&name=Boonmee% 
 20Sangkhum 
 
 1. บุญมี แสงข า เกิดเม่ือ 13 เมษายน 2518 จบสาขาภาพพิมพจ์ากมหาวิทยาลยัศิลปากร 
และคณะวจิิตรศิลป์ มหาวทิยาลยั เชียงใหม่10 แนวความคิดในงานพดูถึงเร่ือง วฏัสงสาร เล่นกบัส่ิงท่ี

                                                 

 
10Admin, Artist รายช่ือศิลปิน : บุญม ีแสงข า, [ออนไลน์], เขา้ถึงเม่ือ 3 เมษายน 2561, เขา้ถึงได้

จาก http://www.rama9art.org/artisan/artdb/artists/home.php?p=profiles&name=Boonmee%20Sangkhum 
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มีอยูแ่ละหายไปส่ิงท่ีเกิดข้ึนมาใหม่ท่ีท าใหเ้กิดความสุขในใจพื้นท่ีวา่งสีด าแทนความสงบในใจและ
พื้นท่ีส าขาวของรูปทรงท่ีค่อย ๆ สร้างปริมาตรข้ึนมาแทนการสร้างสมาธิในใจ 
 แรงบันดาลใจท่ีได้จากศิลปินคือการปล่อยท่ีว่างในงานการเล่นกับพื้นท่ีว่างสีด าท่ี
ตอ้งการให้รู้สึกถึงการปล่อยวางความสบายใจความสงบไม่แออดั ตอ้งการให้รู้สึกไม่วุน่วายสบาย
ตาความเป็นส่วนตวั และตอ้งการพูดถึงเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่าง ตวัเทคนิคกบั แนวความคิด 
เร่ืองสมาธิในการสร้างพื้นท่ี 
 

 
 
ภาพท่ี 8 อิทธิพลท่ีไดรั้บจากงานศิลปกรรม ( Yozo Hamaguchi ) 

 ช่ือศิลปิน Yozo Hamaguchi 
 ช่ือผลงาน  “Ear of corn and lemon 1909-2000” 
 เทคนิค  Mezzotint 

ท่ีมา: Admin, Yozo Hamagushi, [Online], accessed 3 April 2018, Available from  
 https://www.davidsongalleries.com/artists/modern/yozo-hamaguchi/ 
  
  

 

https://www.davidsongalleries.com/artists/modern/yozo-hamaguchi/
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ภาพท่ี 9 อิทธิพลท่ีไดรั้บจากงานศิลปกรรม ( Yozo Hamaguchi ) 

 ช่ือศิลปิน Yozo Hamaguchi 
 ช่ือผลงาน  “Pitcher, Grapes and Lemon” 
 เทคนิค  Mezzotint 
 ขนาด 29.5X34.5 ซม. 

ท่ีมา: Admin, Yozo Hamagushi, [Online], accessed 3 April 2018, Available from  
 https://www.pinterest.com/pin/431993789247594665/ 
 
 2. Yozo Hamagushi เกิดใน วาคายามะ ในปี 1909 และได้ศึกษาภาพพิมพ์โลหะท่ี
ฝร่ังเศสและไดท้  าเทคนิคภาพพิมพ ์Mezzotint ในปี 1953 และในปี1955 และไดรั้บรางวลัภาพพิมพ์
นานาชาติท่ี เซาเปาโล ในปี 1957 และไดเ้ป็นศิลปินภาพพิมพโ์ลหะชั้นน าของโลกและยา้ยไปอยูใ่น 
ซานฟรานซิสโก 1981 ยงัฝักใฝ่ในการท างานเป็นเวลา 15 ปี และกลบัญ่ีปุ่นในปี 1996 และผา่นไป
ในปี 2000 และยงัเป็นคนพฒันา ภาพพิมพ ์Mezzotint11  

                                                 

 11Admin, Yozo Hamagushi, accessed 3 April 2018, Available from https://www.yamasa.com/ 
musee/en/hamaguchi/ 
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 สีและเทคนิคของ Hamaguchi  สะทอ้นใหเ้ห็นถึงบรรยากาศเงียบสงบ และละเอียดอ่อน 
และผลงานของ Hamaguchi ถูกยกยอ่งใหเ้ป็นแบบอยา่ง ศิลปินท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดของวงการภาพพิมพ ์
 ศิลปิน Yozo Hamaguchi ไดเ้ป็นแรงบนัดาลใจในการท าเทคนิค Mezzotint เน่ืองจาก
เป็นเทคนิคท่ีตอ้งไล่แสงจากขาวมาด าซ่ึงท าให้เกิดเป็นรูปทรงข้ึน และเทคนิคน้ีตอ้งท าการโยก
เพลทให้ละเอียดก่อนจึงใช้เคร่ืองมือ โลหะมาลบเกิดเกิดน ้ าหนักข้ึนต่างจากเทคนิคภาพพิมพ์
โลหะอิชช่ิงตรงท่ีเขียนจากด าไปขาวซ่ึงเทคนิคน้ีเป็นเทคนิคท่ีตอ้งมีการวางแผนและเตรียมการ ตอ้ง
ใจเย็นมีสมาธิ ซ่ึงตรงกบัแนวความคิดและอารมณ์ของขา้พเจา้ ท่ีเวลาท าเทคนิคท่ีชอบจะรู้สึกมี
สมาธิไร้กงัวลและผอ่นคลาย 
 

 
 

ภาพท่ี 10 อิทธิพลท่ีไดรั้บจากงานศิลปกรรม ( Kiyoshi Hasegawa ) 
 ช่ือศิลปิน Kiyoshi Hasegawa 

 ช่ือผลงาน  “Oiseau et poissons en sympathie 1964” 
 เทคนิค  Mezzotint  
 ขนาด  35.6X26.5 ซม. 

ท่ีมา: Admin, Catalogue: Kiyoshi Hasegawa, [Online], accessed 3 April 2018, Available from  
 https://ader.auction.fr/_fr/lot/kiyoshi-hasegawa-1891-1980-oiseau-et-poissons-en- 
 sympathie-1964-maniere-13237901#.WugYry5ubIU 

http://www.artnet.com/artists/kiyoshi-hasegawa/
http://www.artnet.com/artists/kiyoshi-hasegawa/
http://www.artnet.com/artists/kiyoshi-hasegawa/
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ภาพท่ี 11 อิทธิพลท่ีไดรั้บจากงานศิลปกรรม ( Kiyoshi Hasegawa ) 
 ช่ือศิลปิน Kiyoshi Hasegawa 

 ช่ือผลงาน  “Birds and Orchid, 1961” 
 เทคนิค  Mezzotint  
 ขนาด  26.2X36 ซม. 

ท่ีมา: Admin, Kiyoshi Hasegawa, [Online], accessed 3 April 2018, Available from 
  http://www.artnet.com/artists/kiyoshi-hasegawa/3  
 
 3. คิโยชิ คาเซกาวา่  ( Kiyoshi Hasegawa ) เกิดเม่ือ 1891-1980 เป็นท่ีรู้จกัในดา้นภาพ
พิมพล์ ้าหนา้เทคนิคการแกะสลกัแม่พิมพ ์และไดเ้รียนในโรงเรียนศิลปะเรียนแกะสลกัภายใตศิ้ลปิน 
Bernard Leach ในปี 9191 อุทิศตนอยูท่างตอนใตข้องฝร่ังเศสเป็นเวลา 3 ปี เพื่อศึกษาศิลปะภาพ
พิมพอ์ยา่งลึกซ้ึง12 

                                                 

  12Admin, Kiyoshi Hasegawa, accessed 3 April 2018, Available from http://www.artnet.com/ 
artist/artnet.com/artists/kiyoshi-hasegawa/3  
 

http://www.artnet.com/artists/kiyoshi-hasegawa/
http://www.artnet.com/artists/kiyoshi-hasegawa/
http://www.artnet.com/artists/kiyoshi-hasegawa/
http://www.artnet.com/artists/kiyoshi-hasegawa/
http://www.artnet.com/artists/kiyoshi-hasegawa/
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 แรงบนัดาลใจท่ีไดจ้ากศิลปิน Kiyoshi Hasegawa คือสัญลกัษณ์ท่ีน ามาใช้ สัญลกัษณ์
ทั้งหมดจะเป็นรูปทรงอิสระ รูปทรงท่ีธรรมชาติสร้างข้ึนซ่ึงตรงกบัแนวความคิดในงานของขา้พเจา้ 
ท่ีพูดถึงการเป็นอิสรภาพ ไร้ขอ้บงัคบัและรูปทรงท่ีศิลปินหยิบยืมมานั้นมีการลดทอนรูปทรงดว้ย
และเป็นส่วนหน่ึงท่ีหยบิยมืมาใช ้ 
 สรุปผลแรงบนัดาลใจท่ีไดจ้ากศิลปินทั้ง 3 ท่าน 
 แรงบนัดาลใจท่ีไดจ้ากศิลปิน บุญมี แสงข า นั้นได้เร่ืองการปล่อยท่ีว่างเพื่อให้รู้สึกถึง
ความผ่อนคลาย ความสบายใจ ความสงบไม่แออดั และความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัเทคนิคท่ีน ามาใช้
ว่ามีส่วนสัมพนัธ์กันอย่างไรกบัแนวความคิด และการน ามาปรับใช้ในงาน ส่วนศิลปิน Yozo 
Hamaguchi นั้นไดแ้รงบนัดาลใจในเร่ืองของการท าเทคนิค  Mezzotint การไล่น ้ าหนกัเพื่อให้เกิด
เป็นรูปทรงและกระบวนการท างานรวมไปถึงการวางแผนขั้นตอนในการท างานและวิธีศึกษา
คุณสมบติั ของวสัดุท่ีน ามาใช้ในการท าเทคนิครวมถึงความต่างกนัของเทคนิค Mezzotint กับ
เทคนิค etching วา่มีส่วนต่างกนัอยา่งไรและเร่ืองของการฝึกสมาธิในการท างาน และในส่วนของ 
Kiyoshi Hasekawa นั้นไดเ้ร่ืองของรูปทรงท่ีน ามาใชเ้ป็นสัญลกัษณ์ในงานเพื่อแสดงออกถึงความ
อิสระรูปทรงท่ีธรรมชาติสร้างข้ึน และเร่ืองการลดทอนของรูปทรง 
 

http://www.artnet.com/artists/kiyoshi-hasegawa/
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บทที ่3 
 

การด าเนินงานสร้างสรรค์ผลงาน 
 

 การด าเนินงานสร้างสรรคผ์ลงานนั้นจะพูดถึงแนวความคิดและท่ีมาของการเดินทางสู่
อิสรภาพ จะบอกถึงเหตุผลของการใช้รูปแบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรู้สึกและบอกถึงเน้ือหาตั้งแต่
อิทธิพลท่ีไดรั้บจากส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลต่องานการน าเสนอมุมมองของสัญลกัษณ์ท่ีน ามาใชแ้ละ การ
ดดัแปลงสภาพของรูปทรงเพื่อให้รู้สึกถึงอิสระรวมไปถึงขั้นตอนการสร้างภาพร่าง ตั้งแต่ถ่ายรูป
สัญลกัษณ์ท่ีจะน ามาใช้ไปจนถึงการตดัต่อเพื่อจดัองค์ประกอบและกระบวนการทางเทคนิคตั้งแต่
ขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์ขั้นตอนการเตรียมแม่พิมพข์ั้นตอนปฏิบติังาน รวมไปถึงขั้นตอนการ
ประมวลความคิดท่ีเช่ือมโยงระหวา่งแนวความคิดกบัเทคนิค 
 
ก าหนดรูปแบบและวธีิการสร้างสรรค์ 
 การด าเนินงานมีวิธีการเร่ิมตน้จากการมองหาส่ิงท่ีตอ้งการหาท่ีสุดมองหาส่ิงท่ีขาดไป
และตอ้งการท่ีจะแสดงออกมา ผา่นงานศิลปะภาพพิมพ ์ และปัจจยัในการแสดงออกคือตอ้งการจะ
ส่ือถึงความรู้สึกขา้งในและระบายออกมา ผา่นงานศิลปะเพื่อใหผู้ช้มงานรู้สึกถึงส่ิงท่ีเราจะส่ือ 
 เนือ้หาสาระ 

 อิทธิพลท่ีไดรั้บจากส่ิงแวดลอ้มคือการอยูใ่นสังคมท่ีมีผูค้นเยอะและมีกฎเกณฑ์ในการ
บงัคบัผูค้นให้สามารถอยูด่ว้ยกนัในสังคมไดแ้ละนั้นเป็นสาเหตุท าให้ขาดอิสรภาพในการใช้ชีวิต
อย่างเต็มท่ีทั้งการแสดงออกและทางความคิด ได้ใช้อิทธิพลจากส่ิงท่ีธรรมชาติสร้างข้ึนมา เป็น
สัญลกัษณ์ในงาน เพื่อแสดงออก และจุดมุ่งหมายในการท างานคือให้แนวความคิด รูปแบบ และ
เทคนิคในงานสามารถเช่ือมโยงและส่ือออกมาไดอ้ยา่งชดัเจน 

 รูปแบบของผลงาน 
 รูปแบบของผลงานจะเป็น 2 มิติ เป็นงานภาพพิมพ ์Mezzotint ท่ีเรียบง่ายสบายตาโทนสี
เป็นค่าน ้าหนกั ขาว เทา ด า และมีการจดัองคป์ระกอบแบบเรียบง่าย จุดเด่นจุดรองชดัเจน ตรงไปตรงมา 
สัญลกัษณ์และรูปทรงทั้งหมดจะถูกเขียน เสมือนจริงลดทอนลายละเอียดเล็กนอ้ย 
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ธรรมชาติสร้างข้ึนเพื่อแทนความเป็นอิสระไร้ขอ้บงัคบั  โทนสีจะเป็นแค่ค่าน ้าหนกั ขาว เทา ด า เพื่อ
ความสบายตาและเรียบง่ายไม่วุน่วาย บรรยากาศท่ีแสดงออกมาในงานจะเป็น น ้ าหนกัด าปกคลุมทัว่
ทั้งภาพเพื่อสร้าง บรรยากาศ ท่ีส่ือถึงความเงียบสงบ ความเป็นเอกภาพ 
  จุดเร่ิมต้นของการสร้างผลงาน รูปทรงนั้ นจะเป็นรูปทรงอิสระ มีการเขียนเน้น
รายละเอียดมาก และมีรูปทรงของส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนอยา่งเชือก และตอนหลงั ไดต้ดัเอาสัญลกัษณ์
ท่ีเป็นเชือกออกเพื่อแสดงถึงความเป็นอิสระอย่างชดัเจน และสีท่ีน ามาใช้ตอนแรกนั้นจะเป็นสีด า
สนิทไม่เจือปนสีอ่ืน เพื่อตอ้งการให้น ้ าหนกัท่ีเขม้ท่ีสุดนั้นมีระดบัความลึกท่ีมากและมืดสนิทอยา่ง
ชดัเจนเพื่อใหต้รงกบัแนวความคิดของงาน 
 สัญลกัษณ์ 
 สัญลกัษณ์ ส าคญัท่ีแสดงออกในงานจะมี นกขุนทอง ( ภาพท่ี 10 ) ท่ีพูดแทน การเป็น
อิสระเน่ืองจากนกขุนทองนั้นเป็นสัตว์ปีกและสามารถเลียนเสียงมนุษย์ได้ นกขุนทองจึงเป็น
สัญลกัษณ์เด่นในงานเพื่อเป็นส่ือกลางให้ผูช้มงานนั้นเขา้ใจถึงจุดหมายทางแนวความคิดท่ีจะส่ือ 
และ สัญลกัษณ์ท่ีน ามาใช้เป็นจุดรองคือ ท่อนไมห้รือขอนไมแ้ทน ( ภาพท่ี 10 ) จุดท่ียืนอยู่แล้ว
สบายใจจุดท่ีไม่วุน่วายไร้ผูค้นและมีพื้นท่ีเพียงพอให้นกขุนทองเพียงตวัเดียวยืนอยูไ่ดอ้ยา่งสบายใจ 
และ น ้ า เป็นส่ิงท่ีจะส่ือถึงความสบายผอ่นคลาย ความน่ิง ความสงบ ร้ิวน ้ าจะไหลเป็นระลอกเบาๆ
เพื่อใหรู้้สึกถึงลมอ่อน ๆ ในงานท าใหไ้ม่รู้สึกอึดอดั ( ภาพท่ี 11 ) 
 

 
 
ภาพท่ี 12 สัญลกัษณ์ท่ีส าคญัในผลงาน 
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ภาพท่ี 13 สัญลกัษณ์ท่ีส าคญัในผลงาน 
 
 เทคนิค 
 เทคนิคท่ีน ามาใช้นั้นเป็นเทคนิค Mezzotint เป็นหน่ึงในเทคนิคภาพพิมพโ์ลหะท่ีแยก
แขนงออกไปอีกเน่ืองจากเป็นเทคนิคท่ีตอ้งอาศยัเวลา สมาธิและการเอาใจใส่อยา่งมาก ตอ้งมีความ
อดทนในการท า ท าให้ตวัเทคนิคไปโยงกบัเน้ือหาในงานคือตอ้งมีความใจเยน็ในกระบวนการท า
และการคิด และระหวา่งท่ีท านั้นนั้นรู้สึกไดถึ้งความผอ่นคลายในการค่อย ๆ ลบเพลททองแดง สร้าง
รูปทรงข้ึนมา และเน่ืองดว้ยตวัเทคนิคท่ีเป็นการเขียนแสงข้ึนมาจากความมืด จึงท าให้รู้สึกถึงความ
สบายตา เวลามองดูผลงาน 
 
ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน 
 ขั้นตอนการประมวลความคิด   
 การศึกษารูปร่างของนกขนุทองนั้นไดถ่้ายมาจากตน้แบบจริงเพื่อน ามาเป็นแบบร่างและ
เป็นสัญลกัษณ์ท่ีส่ือถึงความอิสระมีปากเสียง ขอ้มูลในการหาแบบถ่ายรูปนกขุนทองนั้นไดม้าจาก
คนในหมู่บา้นและขอนไมท่ี้ส่ือถึงจุดยืนความเป็นอิสรภาพนั้นไดซ้ื้อมาจาก ร้านขายตน้ไมป้ระดบั 
แถวสวนตระไคร้ จงัหวดั นครปฐม 
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 ขั้นตอนการสร้างภาพร่าง 
 ขั้นตอนแรกถ่ายรูปนกขุนทองจะถ่ายหลาย ๆ มุม เพื่อจะไดเ้ลือกมุมท่ีดีท่ีสุดในการจดั
องคป์ระกอบ และน าขอนไมท่ี้เลือกมาถ่ายหลาย ๆ มุม โดยใชแ้สงอาทิตยจ์ะไดแ้สงเงาท่ีชดัเจนและ
สะดวกต่อการตดัต่อภาพ และเลือกขอนไมท่ี้มุมสวยงามท่ีสุดมาจดัองค์ประกอบจากนั้นน าไป
ปรับแต่งสี ในโปรแกรมโฟโตช้้อป ( Photoshop Program ) แลว้ ดดัแปลงองศาของขอนไมใ้น
มุมมองท่ีเราตอ้งการ แลว้น าภาพนกขุนท่ีเหลือแค่รูปทรงของตวันกมาจดัองค์ประกอบกบัขอนไม ้
เพื่อหาความสมดุลของภาพ จากนั้นลงรายละเอียดแสงเงาตามความเหมาะสม แล้วปรับภาพเพื่อ
ความสมดุลอีกคร้ัง 
 

 
 
ภาพท่ี 14 ขั้นตอนการสร้างภาพร่าง ( นกขนุทอง )  
 

 
 

ภาพท่ี 15 ขั้นตอนการสร้างภาพร่าง ( ขอนไม ้)  
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จากนั้นน ารูปภาพท่ีเลือกมาวางใน โปรแกรมตดัต่อภาพ ( Photoshop Program ) ปรับแต่งแสงเงาจดั
องคป์ระกอบดดัแปลงสภาพขอนไมต้ามความเหมาะสม 
 

 
 
ภาพท่ี 16 ขั้นตอนการสร้างภาพร่าง ในโปรแกรมตดัต่อภาพ  
 

 
ภาพท่ี 17 ขั้นตอนการสร้างภาพร่าง ในโปรแกรมตดัต่อภาพ  
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ภาพท่ี 18 ภาพร่างผลงานท่ีเสร็จสมบูรณ์ผา่นการจดัวางและการสร้างสรรค ์
 
ขั้นตอนการแสดงออกด้วยเทคนิคและวธีิการ 
 เทคนิคภาพพิมพ ์Mezzotint  คือเทคนิคภาพพิมพโ์ลหะชนิดหน่ึงซ่ึงแยกออกจากภาพ
พิมพ์ Etching1 ท่ีกดักรดด้วยทองแดง สร้างน ้ าหนักจากด าไปขาวซ่ึงต่างจาก Mezzotint ท่ีสร้าง
น ้าหนกัจากขาวไปด า เร่ิมตน้คือ น า เพลททองแดงมาแลว้ ใชป้ากกา เมจิค แบ่ง ทิศในการโยก ตอ้ง
ยกทั้งหมด 16 ทิศ จนกวา่เพลททองแดงจะเป็นร่องจนละเอียด เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการโยก คือ rocker 
น า rocker มาวางบนรางโยกจากนั้นควบคุมทิศทางดว้ยมือเราเร่ิมโยกจากดา้นล่างสุดของเพลททอง
แดงไปหาบนสุด พอโยกครบ 16 ทิศแลว้ น าเพลททองแดงไปลา้งดว้ย ทินเนอร์ ตามดว้ย น ้ ามนัสน 
เพื่อให้คราบ เมจิค สีแดงออกให้หมด จากนั้น ตามดว้ยน ้ าเปล่าและน ้ าส้มสายชู และ ซีอ้ิวขาว แลว้
ค่อยลา้งน ้าเปล่าอีกรอบ น ้าเพลท ไปเป่าดว้ยพดัลมใหแ้หง้ จากนั้น น าภาพร่างงานท่ีขยายแลว้มาวาง
บนเพลททองแดงเตรียมลอกลายลงบนเพลททองแดง วสัดุท่ีใชล้อกลายคือ กระดาษก๊อปป้ี หลงัจาก
ท่ีลอกลายเสร็จ น าเคร่ืองมือ ท่ีไวล้บ เพลท คือ scraper และ burnisher มาไวใ้ชล้บเพื่อสร้างน ้ าหนกั 
พอลบเพลทท่ีเขียนไวน้ ้ าหนกัแรกเสร็จ น าเพลททองแดงไปลา้งรอยท่ีร่างภาพดว้ยกระดาษ ก๊อปป้ี
                                                 

 1 Etching คือภาพพิมพโ์ลหะท่ีตอ้งน าไปกดักรดเพ่ือให้เกิดเส้นและค่าน ้ าหนกั ค่าน ้ าหนกัจะไล่จาก
ด าไปขาว 
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ออกด้วย ทินเนอร์ แล้วตามด้วย น ้ ามนัสน  แล้วล้างน ้ าเปล่าออกเป่าเพลทให้แห้งและใช้ตะไบ 
ตะไบขอบเพลททั้งส่ีมุมให้เรียบร้อย  จากนั้นท าการตั้งแท่นพิมพง์านตามความเหมาะสม แลว้ตาม
ดว้ย วางเพลททองแดงลงบนโต๊ะท่ีตอ้งการจะอุดหมึก เตรียมอุปกรณ์การพิมพใ์ห้พร้อม กระดาษ 
บรูฟ กระดาษอาร์ตดา้น ผา้ซับหมึก เกรียงปาดสี ลูกกล้ิง หมึกพิมพ ์ตามดว้ยอุปกรณ์การลา้งทิน
เนอร์ น ้ามนัสน จากนั้นใชเ้กรียงตีหมึกออกมาเป็นแนวยาวพอๆกบั ลูกกล้ิง และ แลว้น ามากล้ิงบน
เพลท ทองแดง ใหท้ัว่เพลท จากนั้นใชก้ระดาษ บรูฟ ซบัหมึกออกจากเพลท สองคร้ัง แลว้น าผา้ซบั
หมึกมาท าเป็นลูกประคบ และท าการเช็ดหมึกเบา ๆ ทัว่เพลท ดว้ยการหมุนผา้ และเปล่ียนหนา้ผา้
ซบัหมึกใหส้ะอาดอยูต่ลอดเวลา จากนั้นเช็ดเนน้ตรงรายละเอียดท่ีตอ้งการให้น ้ าหนกัสวา่งมากดว้ย
แรงกด แลว้หลงัจาก เช็ดหมึกเสร็จเรียบร้อย ท าไปวางบนแท่นพิมพท่ี์ท าความสะอาดแลว้ ท าการ
พิมพอ์อกมาเพื่อดูน ้ าหนกัรอบท่ี หน่ึง เพื่อน าไปปรับแกไ้ขน ้ าหนกั หลงัจากท่ีแกไ้ขน ้ าหนกัเสร็จ
แลว้ น ากระดาษ ฟาเบียโน่ ท าช้ืนทิ้งไว ้ในอ่างแช่น ้ า แลว้ท าตามขั้นตอนเดิม เพิ่มเติมคือตอนเช็ด
หมึกเสร็จ ให้น าเศษผา้สะอาด ชุบทินเนอร์แลว้เช็ดของเพลททองแดงทั้ง ส่ีมุม หลงัจากนั้นวางบน
แท่นพิมพ์ แล้วเอากระดาษ ฟาเบียโน่ ท่ีท าช้ืนแล้ว มาซับให้แห้งด้วยกระดาษบรูฟ จากนั้นวาง
กระดาษลงบนเพลทแลว้ท าการพิมพอ์อกมา น าผลงานท่ีพิมพแ์ลว้มาตรวจดูความสะอาด แลว้น าไป
วางบนกระดานไมเ้พื่อท าการขึงกระดาษจากนั้นน า กระดาษกาวน ้ า มาติดทั้ง 4 มุม แลว้ท าความ
สะอาดแท่นพิมพแ์ละโตะ๊พิมพง์านใหเ้รียบร้อยเป็นอนัเสร็จกระบวนการท างาน 
 
อุปกรณ์ 
1. เพลททองแดง 
2. rocker 
3. scraper 
4. burnisher 
5. กระดาษก๊อปป้ี 
6. กระดาษบรูฟ 
7. สก๊อตเทป 
8. ไมบ้รรทดั 
9. ปากกาเมจิค 
10. ทินเนอร์ 
11. น ้ามนัสน 
12. ซีอ้ิว 
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13. น ้าส้มสายชู 
14. หมึกพิมพ ์
15. เกรียงปาดสี 
16. ลูกกล้ิง 
17. ผา้ซบัหมึก 
18. กระดาษฟาเบียโน่ 
19. กระดาษกาวน ้า 
20. กระดาษอาร์ตดา้น 
21. ตะไบ 
22. ไดร์เป่าผม 
23. น ้ายาลา้งจาน 
24. เศษผา้สะอาด 
25. กระดาษเช็ดหมึก 
 
กระบวนการท างานภาพพมิพ์ Mezzotint 
 1. เตรียมอุปกรณ์ในการร่างผลงาน และ เขียนทิศทางในการโยกเพลท ดว้ยปากกาเมจิค 
กระดาษก็อปป้ี สก็อตเทป ไมบ้รรทดั 
 

 
 
ภาพท่ี 19 เตรียมอุปกรณ์ร่างผลงาน 
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2. น าไมบ้รรทดัปากกาเมจิคมาและท าการเขียนทิศทางเพื่อท าการโยกเพลทดว้ย rocker 
 

 
 
ภาพท่ี 20 เตรียมแม่พิมพ ์
 
จากนั้นโยก rocker ลงบนเพลททองแดง ท่ีก าหนดทิศทางไวแ้ลว้  
 

 
 

ภาพท่ี 21 เตรียมแม่พิมพ ์
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3. ท าการโยกใหค้รบทั้งหมด 16 ทิศเพื่อความละเอียดของแม่พิมพ ์
 

 
 

ภาพท่ี 22 เตรียมแม่พิมพ ์
 
4. หลงัจากท่ีลา้งคราบเมจิคออกจากแม่พิมพด์ว้ยทินเนอร์ น ้ามนัสน ซีอ้ิว น ้าส้มสายชูแลว้ น าไปเป่า
ใหแ้หง้เพื่อท าการร่างแบบลงบนแม่พิมพ ์
 

 
 
ภาพท่ี 23 เตรียมร่างแบบ 
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ภาพท่ี 24 ร่างแบบลงแม่พิมพ ์
 
5. หลงัจากท่ีท าการร่างแบบลงบนแม่พิมพแ์ลว้เตรียมอุปกรณ์เพื่อท่ีการลบเพลทเพื่อสร้างน ้ าหนกั
ใหก้บังาน อุปกรณ์การลบเพลท จะมี burnisher scraper 
 

 
 
ภาพท่ี 25 อุปกรณ์ลบเพลท 
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6. ท าการลบแม่พิมพท่ี์ร่างภาพเสร็จแลว้ 
 

 
 
ภาพท่ี 26 ลบแม่พิมพ ์
 
7. หลงัจากร่างภาพเสร็จแลว้น าเพลททองแดงไปลา้งเส้นภาพร่างของกระดาษก๊อปป้ีออกให้หมด 
ลา้งดว้ยทินเนอร์ น ้ามนัสน ซีอ้ิว น ้ายาลา้งจาน แลว้ตามดว้ยน ้าเปล่า 
 

 
 
ภาพท่ี 27 อุปกรณ์ลา้งเพลท 
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ภาพท่ี 28 อุปกรณ์ลา้งเพลท 
 

 
 

ภาพท่ี 29 ขั้นตอนการลา้งเพลท 
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8. หลงัจากนั้นเป่าเพลทใหแ้หง้ดว้ยไดร์เป่าผม 
 

 
 

ภาพท่ี 30 ขั้นตอนการเตรียมแม่พิมพ ์
 
9. ท าการตะไบเพลททองแดงทั้ง 4 มุม 
 

 
 

ภาพท่ี 31 ขั้นตอนการเตรียมแม่พิมพ ์
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10. ท าการเตรียมอุปกรณ์ในการพิมพ ์ลูกกล้ิง ผา้เช็ดหมึก เกรียงปาดสี กระดาษบรูฟ กระดาษอาร์ต
ดา้น แม่พิมพท์องแดง และหมึกพิมพ ์
 

 
 

ภาพท่ี 32 อุปกรณ์ในการพิมพ ์
 

 
 
ภาพท่ี 33 อุปกรณ์ในการพิมพ ์
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11. ใชเ้กรียงปาดหมึกปาดหมึกใหพ้อดีกบัลูกกล้ิง แลว้ตีหมึกใหล้ะเอียด 
 

 
 
ภาพท่ี 34 อุปกรณ์ในการพิมพ ์
 

 
 
ภาพท่ี 35 อุปกรณ์ในการพิมพ ์
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12. น าลูกกล้ิงมากล้ิงบน เพลททองแดง ใหท้ัว่เพลท 
 

 
 
ภาพท่ี 36 ขั้นตอนการพิมพ ์
 
13. น ากระดาษบรูฟมาซบัหมึกออก 2 คร้ัง เพื่อท าการเช็ดหมึกและน าผา้ซบัในมาท าเป็นลูกประคบ
เพื่อเช็ดหมึก 
 

 
 
ภาพท่ี 37 ขั้นตอนการพิมพ ์
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14. จากนั้นน าเพลทไปวางบนแม่พิมพท่ี์ท าการตั้งน ้าหนกัแลว้ 
 

 
 

ภาพท่ี 38 ขั้นตอนการพิมพ ์
 
15. น ากระดาษท่ีท าช้ืนไวม้าซบัน ้าออก 
 

 
 

ภาพท่ี 39 ขั้นตอนการพิมพ ์
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16. น ากระดาษไปวางบนเพลททองแดงท่ีวางต าแหน่งเอาไวแ้ลว้ 
 

 
 

ภาพท่ี 40 ขั้นตอนการพิมพ ์
 
17. ท าการหมุนแท่นพิมพแ์ลว้ดึงงานออกเพื่อตรวจสอบน ้าหนกัของงาน 
 

 
 
ภาพท่ี 41 ขั้นตอนการพิมพ ์
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18. ตรวจสอบน ้าหนกัของงาน 
 

 
 
ภาพท่ี 42 ขั้นตอนการพิมพ ์
 
19. ท าการแกไ้ขเฉพาะจุด 
 

 
 
ภาพท่ี 43 ขั้นตอนการพิมพ ์



40 
 

 

 

20. หลงัจากแก้ไขตวังานเสร็จแลว้น ามาพิมพจ์ริงและท าตามขั้นตอนเดิม ด้วยการตีหมึกลงบน
แม่พิมพ ์
 

 
 

ภาพท่ี 44 ขั้นตอนการพิมพ ์
 
21. ตีหมึกจนทัว่เพลทซ ้ าไปมาจนแน่ใจวา่หมึกพิมพน์ั้นลงทุกจุดแลว้ค่อยท าการซบัหมึก 
22. น ากระดาษบรูฟท่ีเตรียมมาซบัหมึกออกจากแม่พิมพ ์2 คร้ังเพื่อใหห้มึกนั้นบางลง 
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ภาพท่ี 45 ขั้นตอนการพิมพ ์
 
23. เช็ดหมึกโดยรวมทั้งหมดก่อนเพื่อดูน ้าหนกั 
 

 
 
ภาพท่ี 46 ขั้นตอนการพิมพ ์
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24. ท าการเช็ดเนน้รายละเอียดท่ีตอ้งการความสวา่งของตวังานดว้ยกระดาษเช็ดหมึก 
 

 
 
ภาพท่ี 47 ขั้นตอนการพิมพ ์
 
25. ภาพหลงัจากท าการเช็ดหมึกเสร็จเรียบร้อยแลว้ 
 

 
 
ภาพท่ี 48 ขั้นตอนการพิมพ ์
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26. ท าการเช็ดขอบเพลททองแดงดว้ยเศษผา้ชุบ ดว้ยทินเนอร์ เช็ดทั้ง 4 มุม จนสะอาด  
 

 
 

ภาพท่ี 49 ขั้นตอนการพิมพ ์
 
27. แลว้น าเพลททองแดงไปวางบนแท่นท่ีท าการตั้งน ้าหนกัแลว้ 
 

 
 

ภาพท่ี 50 ขั้นตอนการพิมพ ์
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28. น าเอากระดาษฟาเบียโน ท่ีท าช้ืนอยูอ่อกมาซบัใหแ้หง้เพื่อท าการพิมพ ์
 

 
 
ภาพท่ี 51 ขั้นตอนการพิมพ ์
 
29. น ามาซบัดว้ยกระดาษบรูฟแลว้รอประมาณ 4 นาทีเพื่อใหก้ระดาษไม่ช้ืนจนเกินไป 
 

 
 
ภาพท่ี 52 ขั้นตอนการพิมพ ์
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30. น ากระดาษมว้นเป็นวงกลมเพื่อน าไปวางบนแม่พิมพท์องแดง 
 

 
 

ภาพท่ี 53 ขั้นตอนการพิมพ ์
 
31. ดึงงานออกเพื่อเตรียมขึงกระดาษ 
 

 
 

ภาพท่ี 54 ขั้นตอนการพิมพ ์
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32. น างานมาวางบนแผน่ไมเ้พื่อเตรียมขึงกระดาษ ดว้ยกระดาษกาวน ้า 
 

 
 

ภาพท่ี 55 ขั้นตอนการพิมพ ์
 

33. จบขั้นตอนกระบวนการท าภาพพิมพ ์Mezzotint 
 

 
 
ภาพท่ี 56 เสร็จส้ินกระบวนการพิมพ ์
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บทที ่4 
 

การวเิคราะห์และพฒันาผลงาน 
 
 การพฒันาดา้นเน้ือหาทางช่วงแรกนั้นจะเป็นเน้ือหาทาง ความผ่อนคลายจากอิสรภาพ  
ดว้ยอนัเน่ืองมาจากการใชชี้วิตท่ีตอ้ง  อยูก่บักฎเกณฑ์ทางสังคมต่าง  ๆ  มากมายท่ีตอ้งยอมรับ ท าให้
เกิดความเครียดและสุขภาพจิตย  ่าแย ่จึงหาหนทางเพื่อความผอ่นคลายในชีวิต ขา้พเจา้จึงลอง คน้หา
ส่ิงท่ีจะมาเยีย่วยาจิตใจตนเอง ลองศึกษาและมองดูวา่กิจกรรมอะไรท่ีท าให้จิตใจผอ่นคลาย และการ
ท างานศิลปะนั้น ช่วยเยีย่วยาจิตใจได ้ และน ามาพฒันาต่อในผลงานศิลปนิพนธ์  ทั้งช่วงท่ี 1และช่วง
ท่ี 2ไดมุ้่งเขา้สู่เน้ือหาโดยตรงคือการเดินทางสู่อิสรภาพ 
 1. สัญลกัษณ์  ท่ีน ามาใช้ในงานช่วงแรกนั้น จะมี กอ้นหิน ท่ีแสดงถึงจุดยืนท่ีอยู่แล้ว
สบายใจจุดท่ีห่างไกลจากผูค้นท าให้จิตใจสงบและสัญลักษณ์ท่ีแสดงถึงความเป็นอิสรภาพคือ 
นกกระจอกธรรมดา ทัว่ไป อนัเน่ืองมาจากนกกระจอกนั้นเป็นสัตวปี์กธรรมดาไม่ไดมี้ความพิเศษ
หรือส่ิงท่ีต่างจากบุคคลอ่ืน เหมือนแทนตวัขา้พเจา้วา่เป็นเพียงคนธรรมดาทัว่ไป นกกระจอกนั้นถือ
เป็นสัตวปี์กขนาดเล็กท่ีใชชี้วิตอยูใ่นเมือง ขา้พเจา้จึงแทนผูค้นท่ีใชชี้วิตในเมืองดว้ย แต่นกกระจอก
ท่ีน ามาเป็นสัญลกัษณ์ในงานนั้นจะมีเพียงตวัเดียวแสดงถึงความสันโดษ ไม่ขอ้งแวะกบัใคร และ
สัญลกัษณ์ท่ีน ามาใช้ต่อคือ ดอกโมก ซ่ึงแทนถึงความสบายใจดอกโมกมีกล่ินหอมมาก และตาม
ความเช่ือโบราณวา่ตน้โมกนั้น ปลูกไวใ้นบา้นจะมีความสุขและความบริสุทธ์ิ 
 ในช่วงแรกนั้น มีการน าผา้มาเป็นสัญลกัษณ์ แทนความอบอุ่น และไดน้ ามาห่อกอ้นหิน
เอาไวจึ้งเป็นสัญลกัษณ์ซ้อน ท่ีพูดถึงความอบอุ่นในจุดท่ียืนอยู่ และพื้นดา้นล่างของผลงานจะเป็น
เงาสะทอ้นน ้ าน่ิง ๆ น ้ านั้นแทนความสบายผ่อนคลายและล่ืนไหล และในการสร้างผลงานก่อน      
ศิลปนิพนธ์ระยะท่ี 1 นั้นไดมี้การเพิ่มเชือกข้ึนมาเชือกท่ีผา่นการถกัทอดว้ย มนุษย ์คุณสมบติัของ
เชือกนั้นมีไวรั้ดแต่ท่ีน ามาแสดงออกนั้นคือน ามาโอบลอ้มน ามาคลอ้งไวเ้ฉย ๆ ไม่ไดมี้การบีบรัดแต่
อยา่งใดแสดงถึงการใชชี้วตินั้น 
 ถึงแมจ้ะมีกฎเกณฑห์รือถูกบีบบงัคบั แต่ก็ยงัมีความผอ่นคลาย ยงัมีความอิสระอยู ่ และ
ช่วงหลงัของผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะท่ี 1 นั้นไดเ้พิ่มขอนไมเ้ขา้ไปแทนจุดยืนและไดน้ ากอ้น
หินและดอกโมกออกไปขอนไมน้ั้นมีรายละเอียดท่ีค่อนขา้งซบัซ้อนแต่มีความงามซ่อนอยู่และได้
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ปรับเปล่ียนสัญลกัษณ์บางส่วนในผลงานศิลปะนิพนธ์ทั้งช่วงท่ี 1 และช่วงท่ี 2 ไดมี้การเปล่ียนจาก
นกกระจอกเป็นนกขุนทองแทนความอิสระทางการพูดการแสดงความคิดเห็นและนกขุนทอง
สามารถเลียนเสียงมนุษยไ์ดท้  าให้เกิดความผ่อนคลายและไดต้ดัสัญลกัษณ์ท่ีเป็นเชือกออก เพื่อพูด
ถึงการเดินทางสู่อิสรภาพอย่างชัดเจนและในศิลปนิพนธ์น้ีได้เพิ่มการเคล่ือนไหวของร้ิวน ้ าเป็น
วงกลมเพื่อแสดงออกถึงการเคล่ือนไหวอยา่งเป็นอิสระ 
 

 
 
ภาพท่ี 57 การวเิคราะห์และพฒันาผลงาน ( สัญลกัษณ์ในงาน ) 
 

 
 

ภาพท่ี 58 การวเิคราะห์และพฒันาผลงาน ( สัญลกัษณ์ในงาน ) 
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 2. องคป์ระกอบในงาน ในช่วงผลงานก่อนศิลปนิพนธ์  จะมีการจดัวางแบบเรียบง่ายไม่
ซบัซ้อนจดัวางตรงกลางแบบเรียบง่าย ไม่มีการแบ่งระยะของงาน ตอ้งการให้รู้สึกแค่ในจุดเด่นจุด
เดียว และปล่อยท่ีวา่ง โล่ง ค่อนขา้งมากเพราะตอ้งการให้รู้สึกสบายไม่อึดอดั ไม่วุน่วาย โทนสีท่ีใช้
นั้นจะเป็นสีท่ีเป็นค่าน ้ าหนกั ขาวและ ด า บรรยากาศท าให้รู้สึกถึงความสบายตา และในภายหลงั
ของศิลปนิพนธ์ ได้มีการเพิ่มสัญลกัษณ์ไปวางในต าแหน่งต่าง ๆ เพื่อสร้างระยะให้เกิดข้ึนและ
องคป์ระกอบในงานส่วนใหญ่จะไม่วางตรงกลางจะเล่นกบัพื้นท่ีมากข้ึน 
 

 
 

ภาพท่ี 59 การวเิคราะห์และพฒันาผลงาน ( องคป์ระกอบในงาน ) 
 
 3. รูปแบบ ท่ีน ามาใชน้ั้นจะเป็น 2 มิติ เรียบง่ายขนาดไม่ใหญ่มากและเขียนแบบ เสมือน
จริง  ลดทอนรายละเอียดบางส่วนและเพิ่มรายละเอียดในบางส่วน เป็นงานขาวด า จดัองคป์ระกอบ
แบบเรียบง่าย ภายหลงัในชุดของงานศิลปนิพนธ์ก็ยงัคงเป็นแบบเดิม 

 4. เทคนิค ท่ีน ามาใชคื้อเทคนิคภาพพิมพ ์Mezzotint เป็นภาพพิมพโ์ลหะท่ีแยกออกจาก
เทคนิค Etching 
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คือเทคนิคท่ีมีการลบแม่พิมพท์องแดงใหเ้กิดแสงข้ึน เพื่อสร้างรูปทรง และพิมพบ์นกระดาษ ผลงาน
ก่อนศิลปะนิพนธ์ระยะ 1 และ 2 นั้น ไดโ้ยกเพลททั้งหมด 10 ถึง 14 ทิศ แต่ในศิลปนิพนธ์นั้นจะโยก
ทั้งหมด 16 ทิศ เพื่อความละเอียดของตวังานและไดถ่้วงน ้ าหนกัเพิ่มท่ีตวัอุปกรณ์ เพื่อความลึกของ
แม่พิมพ ์
 
ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 ( ปีการศึกษา 2559 ) 
 

 
 
ภาพท่ี 60 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 1 
 ช่ือผลงาน “The Freedom After the Relief 1” 
 เทคนิค Mezzotint  
 ขนาด 60X40 ซม. 
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ภาพท่ี 61 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 2 
 ช่ือผลงาน “The Freedom After the Relief 2” 
 เทคนิค Mezzotint  
 ขนาด 60X80 ซม. 
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ภาพท่ี 62 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 3 
 ช่ือผลงาน “The Freedom After the Relief 4” 
 เทคนิค Mezzotint  
 ขนาด 60X80 ซม. 
 
 วเิคราะห์ผลงาน 
 1. เน้ือหา   
 ทางด้านเน้ือหาทางความคิดนั้นจะส่ือ ถึงความผ่อนคลายจากอิสรภาพ มีอิสรภาพ
ทางการกระท าหรือ ทางความคิด  อารมณ์ท่ีตอ้งการจะแสดงออก คือตอ้งการใหผู้ช้มงานรู้สึกถึงการ
เป็นอิสระไม่ยึดติดปล่อยวาง ไม่วุ่นวายและตอ้งการคลุมค่าน ้ าหนกัในงานเพื่อให้รู้สึกถึง อารมณ์
เดียว 
 2. สัญลกัษณ์  
 นกกระจอกท่ีน ามาใช้นั้น จะเป็นสัญลักษณ์ท่ีต้องการให้ผูช้ม ดูแล้วรู้สึกถึง อิสระ 
ขา้พเจา้ได ้ใส่จินตนาการในการจดัแบบทางองคป์ระกอบในช่วง ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะท่ี 1 
นั้นในผลงานช่ือ The Freedom After the Relief 1ไดแ้บ่งองคป์ระกอบองคเ์ป็น 3 ส่วน  เพื่อให้รู้สึก
ถึงความต่างกนัของสัญลกัษณ์แต่ยงัไม่สามารถแสดงออกถึงส่ิงท่ีจะส่ือไดอ้ยา่งชดัเจนแต่ใน 2 ช้ิน
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หลงันั้นไดท้  าการรวมสัญลกัษณ์ไวด้้วยกนัเพื่อให้เกิดความหมายใหม่และ เพื่อความกระชบัของ
เน้ือหาท่ีตอ้งการส่ือถึงความผอ่นคลายของอิสรภาพ 
  3. เร่ืองราว 
  เร่ืองราวท่ีน ามาใช ้  นั้นจะเป็นเร่ืองราวท่ีสนบัสนุนกบัรูปแบบอยา่งชดัเจนและมีการใช้
ใหส้อดคลอ้งกบัอารมณ์ความรู้สึกโดยตรง เร่ืองราวจะมุ่งไปถึง การแสดงออกเพื่อตอ้งการอิสระ 

 4. รูปแบบทางศิลปะ   
 ในรูปแบบท่ี 2 กบั 3 นั้นไดมี้การจดัวางกบัสัญลกัษณ์ให้อยูร่วมกนัต่างกบัรูปผลงานช้ิน

ท่ี1 ซ่ึงยงัคงแยกกนัอยู่ เหตุผลท่ีรวมสัญลกัษณ์ คือตอ้งการให้เกิดอารมณ์ท่ีแตกต่างกันจากการ
รวมกนัขององคป์ระกอบเพื่อแสดงถึงอารมณ์ท่ีจะส่ือ ออกมา 
 5. รูปทรง   
 รูปทรง ท่ีน ามาใช้นั้นจะเป็นรูปทรงอิสระและเป็นรูปทรงท่ีธรรมชาติสร้างข้ึนจะไม่มี
รูปทรงตายตัวเพื่อท่ีจะได้ตรงกบัแนวความคิดการเป็นอิสระ และได้มีการเน้นรายละเอียดของ
รูปทรงให้ดูเกินจริงในบางส่วนเพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์และการเพิ่มอารมณ์ ให้ต่างจากรูปทรง
อิสระทัว่ไปรูปทรงท่ีหยิบยืมมาจากธรรมชาตินั้น จะมีกอ้นหินในผลงานรูปท่ี 1 รูปทรงน้ีสร้างข้ึน
ดว้ยการบีบไปมาเสมือนการระบายอารมณ์ไปดว้ยและการประกอบกนัของ รูปทรงของเชือกและ
ท่อนไมใ้นรูปท่ี 3 นั้น เพื่อให้รู้สึกถึงการท างานของสัญลกัษณ์ ซ่ึงไดน้ าเชือกมาโอบลอ้มไวเ้พื่อ
แสดงถึงการมี กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบัแต่ก็มีอิสระอยูบ่า้ง 
 6. พื้นท่ีวา่ง  
 ลักษณะการท างานของพื้นท่ีว่างในรูปทรงนั้น ในงานนั้นจะอยู่บริเวณรอบ ๆ ของ 
รูปทรง แสดงถึงความเป็น อิสระ จึงมีพื้นท่ีวา่งค่อนขา้งมาก  และบรรยากาศท่ีตอ้งการแสดงออกคือ 
ความเงียบ ความสงบ จึงใชพ้ื้นท่ีวา่งสีด า เพื่อ เป็นส่ือถึงความเงียบไม่วุน่วาย 

 7. น ้าหนกัแสงเงา   
 น ้ าหนกัแสงเงาท่ีใช้จะเป็นสีด าโทนเดียวไม่เจือปนเพื่อให้ตรงตามแนวความคิดคือไม่

วุน่วายและตอ้งการแสดงอารมณ์เพียง อารมณ์เดียว และ บรรยากาศของสีจะถูกปกคลุมดว้ยน ้ าหนกั
ด าเขม้สนิท 

 8. พื้นผวิ  
 พื้นผิวจะเป็นพื้นผิวเรียบ และใช้การลบเพลททองแดง เพื่อสร้างค่าน ้ าหนกัให้รูปทรง 

เน่ืองจากผลงานนั้นเป็น 2   มิติ และการท างานของน ้ าหนักและบรรยากาศนั้นตอ้งอาศยัเวลาและ
ความใจเยน็ 
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9. เทคนิค   
 วสัดุท่ีน ามาใช้ในกระบวนการนั้น แม่พิมพ์จะใช้ทองแดงเน่ืองมาจากทองแดงนั้นมี

คุณสมบติัท่ีดีต่อการท าเทคนิคและวสัดุท่ีน ามาใชท้  า rocker นั้นเป็นโลหะท่ีความแข็งกวา่ทองแดง
จึงเหมาะสมในการท าผิวและการขดูหรือลบแม่พิมพท์องแดงและเหตุผลท่ีน ามาใชส้ร้างงานศิลปะ
นั้น เน่ืองจากเป็นค่าน ้ าหนักท่ีต้องเขียนจากสว่างไปหามืด และต้องอาศยัเวลาใน การสร้างค่า
น ้ าหนัก   จึงตรงกับอารมณ์ในงานท่ีต้องการจะเดินทางหาอิสรภาพและตัวเทคนิคค่อนข้าง
สอดคลอ้งกบัเน้ือหางานเร่ือง ความผอ่นคลาย การมีสมาธิไม่วุน่วาย 

 10. ขอ้เปรียบเทียบกบัเทคนิคอ่ืน 
  เทคนิค mezzotint ต่างจากเทคนิคภาพพิมพโ์ลหะทัว่ไปคือ การเตรียมเพลททองแดงท่ี

ตอ้งท าการโยกเพลทก่อน ท าให้ใช้เวลาค่อนขา้งมาก ตอ้งท าการโยกเพลทจนละเอียด เพื่อท าการ
สร้างค่าน ้าหนกัดว้ยการลบ หรือขดูออกเป็นการเขียนจาก ขาวมาหา ด า ซ่ึงการใชเ้วลาในการท ามาก
เลยท าใหต้อ้งมีระเบียบและสมาธิ การท าเทคนิคน้ีเลยเป็นการฝึกสมาธิไปในตวั 
 11. ความบกพร่อง 
 ดว้ยการท่ียงัไม่ค่อยช านาญในเทคนิคเลยท าใหมี้ขอ้ผดิพลาดบางประการการโยกเพลท 
ทองแดงดว้ย rocker นั้น น ้าหนกัท่ีกดลงไปบนหนา้เพลทตอ้งท่ีความสม ่าเสมอกนัแต่ดว้ยความท่ียงั
ไม่ช านาญท าให้เกิดการจิกบริเวณปลายของเคร่ืองมือ ซ่ึงตอ้งแก้ด้วยการลบัเคร่ืองมือใหม่ และ
ทองแดงยงัไม่ได้มาตรฐานมาจากทางโรงงานตอนพิมพ์งานจะมีเส้นบางๆข้ึนซ่ึงไม่สามารถ
แกปั้ญหาได ้

 12. ขอ้จ ากดัของเทคนิค  
 อุปกรณ์ราคาค่อนขา้งสูง ไม่สามารถหาซ้ือภายในประเทศไดจึ้งยากต่อการซ่อมบ ารุง 
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ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 (ปีการศึกษา 2560 /ภาคต้น) 
 

 
 
ภาพท่ี 63 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 1 
 ช่ือผลงาน “The Freedom After the Relief 5” 
 เทคนิค Mezzotint  
 ขนาด 60X80 ซม. 
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ภาพท่ี 64 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 2 
 ช่ือผลงาน “The Freedom After the Relief 7” 
 เทคนิค Mezzotint  
 ขนาด 60X80 ซม. 
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ภาพท่ี 65 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 3 
 ช่ือผลงาน “The Freedom After the Relief 9” 
 เทคนิค Mezzotint  
 ขนาด 60X80 ซม. 
 
 วเิคราะห์ผลงาน 
 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะท่ี 2 ทางดา้นเน้ือหายงัคงเหมือนเดิม แต่ ในแนวความคิด
และสัญลักษณ์มีการปรับเปล่ียน ซ่ึงในช่วงแรกของ ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะท่ี 1 นั้น กับ 
ผลงานรูปท่ี 4 จะยงัคงใช้นกกระจอกแต่ 2 ช้ินหลงัจะเปล่ียนไปใช้ นกขุนทอง มาเป็นสัญลกัษณ์
แทน เน่ืองมาจากนกขุนทองนั้นสามารถเลียนเสียงมนุษยไ์ดเ้องตามธรรมชาติ พูดคุยได ้และท าให้
เกิดความรู้สึกผอ่นคลาย และขอนไมท่ี้น ามาใชน้ั้น จะมีรายละเอียดมากข้ึน เพื่อแสดงถึงสมาธิและ
ความใส่ใจในตวังาน จะตดัเชือก ท่ี ให้ความรู้สึกถึงการผกูมดัออกเพื่อให้รู้สึกถึง ความเป็นอิสระ
มากข้ึน และในรูปผลงานช้ินท่ี 5 ไดเ้พิ่มสัญลกัษณ์ข้ึนมาคือ ลูกต าลึงท่ีเป็นอาหารท่ีนกขุนทองชอบ
กิน สภาพบรรยากาศยงัคงเหมือนเดิม เพิ่มเติมคือผลงานในช้ินท่ี 6 ไดม้าการน า   ขอนไม ้มาวางอีก
จุดหน่ึง เพื่อสร้างระยะในตวังาน และ เปล่ียนการเคล่ือนไหวของน ้ าจากน ้ าน่ึงกลายเป็นน ้ าท่ี
เคล่ือนไหว ท าใหรู้้สึกถึงลมอ่อน ๆ เพื่อสร้างบรรยากาศในงาน 
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และรูปทรงท่ีเลือกใชท้ั้งหมดยงัคงเป็นรูปทรงธรรมชาติ และ ไม่มีการแปรสภาพรูปทรงเหมือนงาน
ในช่วงแรก มีการจดัวางองคป์ระกอบของขอนไมม้ากข้ึน เพื่อ สร้างมิติ และจุดยนืท่ีเปล่ียนไป 
 1. พื้นท่ีวา่งและน ้าหนกัแสงเงา  
 พื้นท่ีวา่งและน ้าหนกัแสงเงาในงาน ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะท่ี 2 ยงัคงแนวความคิด
เดิมคือตอ้งการความโล่งและคลุมบรรยากาศดว้ยโทนเขม้สีด าเพื่อใหรู้้สึกไม่วุน่วาย 
  2. พื้นผวิ 
 พื้นผิวในงานจะมีความละเอียดข้ึนเน่ืองจากเพิ่มรอบโยกให้แม่พิมพ์มีความละเอียด  
ลกัษณะในตวังาน ยงัคงเป็นพื้นผิวท่ีเรียบไม่มีการผสมเทคนิคเน่ืองจากอยากให้รู้สึกถึงความเรียบ
ง่ายและจะไดส้อดคลอ้งระหว่างตวัเทคนิคกบัเน้ือหา ลกัษณะงานยงัคงเป็น 2 มิติ และยงัคงใช้ค่า
น ้าหนกัจากการลบหรือขดู แม่พิมพ ์

 3. เทคนิค  
 ความบกพร่องทางเทคนิคคือ รอยจิกของ rocker ท่ีบนแม่พิมพไ์ดท้  าการแกไ้ขดว้ยการ

ลบั rocker ท าให้ปัญหาการจิกเพลทหายไปและไดท้  าการเพิ่มรอบโยกและถ่วงน ้ าหนกัตวัโยก เพื่อ
แกปั้ญหาอาการด่างของน ้ าหนกัตวังาน และเพิ่มความละเอียดของตวังาน แต่ปัญหาของเพลททอง
แดงของโรงงานท่ีไม่ไดม้าตรฐานนั้นยงัไม่สามารถแกไ้ขได ้ท าให้เกิดรอยและเส้นบางๆข้ึนบนตวั
งาน 
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การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ ( Art Thesis ) ช่วงที ่1 
 

 
 

ภาพท่ี 66 ผลงานศิลปนิพนธ์ ช่วงท่ี 1 ช้ินท่ี 1 
 ช่ือผลงาน “1ightless eorld 1” 
 ปีท่ีสร้าง 2560 
 เทคนิค Mezzotint  
 ขนาด 60X80 ซม. 

 



60 
 

 
 

 
 
ภาพท่ี 67 ผลงานศิลปนิพนธ์ ช่วงท่ี 1 ช้ินท่ี 2 
 ช่ือผลงาน “Lightless World 2” 
 ปีท่ีสร้าง 2560 
 เทคนิค Mezzotint  
 ขนาด 60X80 ซม. 
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ภาพท่ี 68 ผลงานศิลปนิพนธ์ ช่วงท่ี 1 ช้ินท่ี 3 
 ช่ือผลงาน “Lightless World 3” 
 ปีท่ีสร้าง 2560 
 เทคนิค Mezzotint  
 ขนาด 60X40 ซม. 
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ภาพท่ี 69 ผลงานศิลปนิพนธ์ ช่วงท่ี 1 ช้ินท่ี 4 
 ช่ือผลงาน “Lightless World 4” 
 ปีท่ีสร้าง 2560 
 เทคนิค Mezzotint  
 ขนาด 60X80 ซม. 
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ภาพท่ี 70 ผลงานศิลปนิพนธ์ ช่วงท่ี 1 ช้ินท่ี 5 
 ช่ือผลงาน “Lightless World 5” 
 ปีท่ีสร้าง 2560 
 เทคนิค Mezzotint  
 ขนาด 60X40 ซม. 
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ภาพท่ี 71 ผลงานศิลปนิพนธ์ ช่วงท่ี 1 ช้ินท่ี 6 
 ช่ือผลงาน “Lightless World 6” 
 ปีท่ีสร้าง 2560 
 เทคนิค Mezzotint  
 ขนาด 52X80 ซม. 
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ภาพท่ี 72 ผลงานศิลปนิพนธ์ ช่วงท่ี 1 ช้ินท่ี 7 
  ช่ือผลงาน “Lightless World 7” 
  ปีท่ีสร้าง 2560 
 เทคนิค Mezzotint  
 ขนาด 60X40 ซม. 
 
วเิคราะห์ผลงานศิลปนิพนธ์ ช่วงที ่1 
 1. เน้ือหา 
 เน้ือหาจะพฒันาข้ึนจากเดิมจะมุ่งเป้าไปท่ีการเดินทางสู่อิสรภาพ ซ่ึงในช่วงแรกจะเป็น
อิสระจากความผอ่นคลาย   ในช่วงหลงัจะเนน้ไปท่ีการแสดงออกของการหลุดพน้ ตดัสัญลกัษณ์ท่ี
ไม่ส าคัญออกไปอย่างเชือก หิน ผ้า ลูกต าลึง และ ดอกโมก กระชับเน้ือหาและจุดเด่นไปท่ี
นกขนุทอง และจุดรองเป็นไม ้

 เร่ืองราวท่ีใชจ้ะสนบัสนุนผลงานในดา้นเน้ือหามากกวา่ทางดา้นอารมณ์เน่ืองจากท่ีหยิบ
สัญลกัษณ์มาใชน้ั้นไม่ไดแ้สดงออกทางดา้นอารมณ์อยา่งชดัเจน และในผลงานศิลปะนิพนธ์ช้ินท่ี 1 
ไดมี้การเอาสัญลกัษณ์อยา่งนกไปอยูใ่น ลกัษณะปร่ิมน ้ า เห็นเงาสะทอ้นลางๆ  เพื่อส่ือถึงความผอ่น
คลายและความสบายใจ 
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 2. รูปแบบ    
 ยงัคงเป็น 2 มิติไม่ไดมี้การแต่งเติมหรือผสมเทคนิค การจดัองคป์ระกอบในภาพจะมีการ

เล่นกบัพื้นท่ีมากข้ึน ไม่วางในต าแหน่งกลางภาพมากนกั มีการใช้ร้ิวน ้ า การกระจายตวัของร้ิวน ้ า
เป็นวงเพื่อแสดงออกถึงการเคล่ือนไหวอยา่งเป็นธรรมชาติ และ สัญลกัษณ์ท่ีน ามาใชใ้นงานทั้งหมด
จะเป็นรูปทรงอิสระ กบัรูปทรงท่ีธรรมชาติสร้างข้ึนเพื่อตอบสนองต่อเน้ือหา แตกต่างจากตอนแรก
ท่ีมีเชือก และ หินท่ีเกิดจากการสร้างรูปทรงข้ึนมาใหม่ และรูปทรงทั้งหมดไม่ไดมี้การประกอบกนั
ของรูปทรงเหมือน ช่วงผลงานก่อนศิลปนิพนธ์  เพื่อตอ้งการให้รูปทรงแสดงความเป็นอิสระอยา่ง
แทจ้ริง 

 3. พื้นท่ีวา่ง   
 พื้นท่ีว่างในงานจะยงัคงปล่อยพื้นท่ีว่างเป็นบริเวณกวา้งเพื่อให้รู้สึกถึงความอิสระไม่

แออดัไม่วุน่วาย การท างานกนัระหวา่งรูปทรงกบัพื้นท่ีวา่ง จะมีการแทรกน ้ าหนกัของพื้นท่ีวา่งเขา้
ไปในรูปทรงหรือสัญลกัษณ์เพื่อแสดงถึงความกลมกลืนและเป็นการสร้างบรรยากาศใหก้บังาน 
 4. ค่าน ้าหนกัและแสงเงา  
 การใช้สีจะยงัคงเป็นสีด าไม่เจือปนสีอ่ืนเน่ืองจากอยากให้รู้สึกถึงความเงียบในการปก
คลุมของสีด าและบรรยากาศในงานตอ้งการให้รู้สึกสงบสบายมีแรงลมเล็กนอ้ยท าให้น ้ าเกิดสั่นเป็น
ร้ิววงกลม 

 5. พื้นผวิ  
 พื้นผิวยงัคงเป็นพื้นผิวท่ีเรียบไม่มีการผสมเทคนิคเน่ืองจากอยากให้รู้สึกถึงความเรียบ

ง่ายและจะไดส้อดคลอ้งระหว่างตวัเทคนิคกบัเน้ือหา ลกัษณะงานยงัคงเป็น 2 มิติ และยงัคงใช้ค่า
น ้ าหนกัจากการลบหรือขูด แม่พิมพ ์พื้นผิวบริเวณตวันกค่อนขา้งท่ีจะแข็ง และมีลกัษณะ คลา้ยกบั
ไม ้จึงท าให้แยกระหว่างจุดเด่นกบัจุดรองล าบาก และด้วยแสงเงาท่ีมีการกระจายในทุกจุดของ
รูปทรงยิ่งท าให้จุดเด่น ถูกลดทอนคุณค่าลงไปด้วย   การท่ีจะท าให้งานมีคุณภาพและก้าวเขา้สู่
จุดมุ่งหมายคือ การจดัแสงเงาให้ชัดเจน ก าหนดจุดเด่นจุดรองอย่างชัดเจน และ เขียนพื้นผิวของ
สัญลกัษณ์แต่ละอยา่งใหแ้ตกต่างกนัเพื่อแยกสัญลกัษณ์ออกจากกนั 

 6. เทคนิค  
 เทคนิคท่ีใชย้งัคงเป็นเทคนิค Mezzotint ท่ีสร้างค่าน ้ าหนกัจากการขดูลบ เพลททองแดง 

เพื่อใหเ้กิดเป็นปริมาตร และความบกพร่องทางเทคนิคหรือเพลททองแดงท่ีทางโรงงานท ามาไม่ดีจึง
เกิดเป็นรอยได ้ผ่านการแกไ้ขไ้ดเ้รียบร้อย เลือกซ้ือเพลททองแดงท่ีมีคุณภาพมากข้ึน และรอยจิก
ของเคร่ืองมือโยกเพลท rocker ได้ท าการซ่อมแซม จนหายเป็นรอยจิกแล้วและได้ท าการถ่วง
น ้ าหนักท่ีตวั rocker เพื่อแก้ปัญหาผลงานด่างและ ปัญหาท่ีพบคือ กระดาษหลงัขึงงานเสร็จเกิด
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อาการย่น ตวัเน่ืองจาก Mezzotint เป็นเทคนิคท่ีมีหมึกอยู่บนกระดาษค่อนขา้งมากท าให้กระดาษ
หนกั จึงเกิดเป็นรอยยน่และเป็นคล่ืน   แกไ้ขดว้ยการทบักระดาษดว้ยไมอ้ดัอยา่งหนา เป็นเวลานาน 
 7. การเปรียบเทียบระหวา่งเทคนิคอ่ืน  
 เน่ืองมาจากเพลททองแดงนั้นมีความคงทนสูงจึงสามารถพิมพไ์ดเ้ป็นจ านวนมาก ต่าง
จากภาพพิมพ ์หรือ ภาพพิมพแ์กะไม ้ท่ีจ  านวนในการพิมพน์อ้ยกวา่และมีจ านวนจ ากดัแต่แม่พิมพมี์
ราคาถูกกวา่หลายเท่าตวั 
 
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ (Art Thesis) ช่วงที ่2 
 

 
 
ภาพท่ี 73 ผลงานศิลปนิพนธ์ ช่วงท่ี 2 ช้ินท่ี 1 
 ช่ือผลงาน “Lightless World 8” 
 ปีท่ีสร้าง 2561 
 เทคนิค Mezzotint  
 ขนาด 60X80 ซม. 
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ภาพท่ี 74 ผลงานศิลปนิพนธ์ ช่วงท่ี 2 ช้ินท่ี 2 
 ช่ือผลงาน “Lightless World 9” 
 ปีท่ีสร้าง 2561 
 เทคนิค Mezzotint  
 ขนาด 60X40 ซม. 
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ภาพท่ี 75 ผลงานศิลปนิพนธ์ ช่วงท่ี 2 ช้ินท่ี 3 
 ช่ือผลงาน “Lightless World 10” 
 ปีท่ีสร้าง 2561 
 เทคนิค Mezzotint  
 ขนาด 60X80 ซม. 
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ภาพท่ี 76 ผลงานศิลปนิพนธ์ ช่วงท่ี 2 ช้ินท่ี 4 
 ช่ือผลงาน “Lightless World 11” 
 ปีท่ีสร้าง 2561 
 เทคนิค Mezzotint  
 ขนาด 60X40 ซม. 
 
วเิคราะห์ผลงานศิลปนิพนธ์ ช่วงที ่2 
 1. เน้ือหา 
 เน้ือหาจะยงัคงเหมือนเดิม  จะพฒันาข้ึนจากเดิมจะมุ่งเป้าไปท่ีการเดินทางสู่อิสรภาพ 
กระชบัเน้ือหาและจุดเด่นไปท่ีนกขุนทอง และจุดรองเป็นไม ้และมีการใชข้อนไมใ้นระยะหลงัมาก
ข้ึนเพื่อสร้างระยะให้ลึกมากกว่าเดิม และ เร่ืองราวท่ีใช้จะสนบัสนุนผลงานในดา้นเน้ือหามากข้ึน 
ทางดา้นอารมณ์ในงานจะยงัคงเท่าเดิมเน่ืองจากท่ีหยิบสัญลกัษณ์มาใชน้ั้นไม่ไดแ้สดงออกทางดา้น
อารมณ์จึงเพิ่มความละเอียดของขนนกเพื่อสร้างความแตกต่างอยา่งชดัเจนของแต่ละรูปทรง  และจะ
เนน้แสงเงาของนกขนุทองมากข้ึน เพื่อตอบสนองต่อเน้ือหา 
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 2. รูปแบบ   
 จะมีการวางตรงก่ึงกลางมากกว่าในช่วงแรก และท าการสร้างระยะดว้ยการวางท่อนไม้
ในต าแหน่งต่าง ๆ ไม่จดัองคป์ระกอบในจุด ๆ เดียว 

 3. รูปทรง  
 รูปทรงท่ีเลือกจะยงัคงเป็นรูปทรงอิสระและรูปทรงท่ีธรรมชาติสร้างข้ึนเพื่อ ตอบสนอง

ต่อเน้ือหาและอารมณ์ ของภาพ มีการลดทอนในบางส่วนและเพิ่มรายละเอียดในจุดเด่นบางส่วน
ของภาพเพื่อตอ้งการให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางอารมณ์ ให้รู้สึกถึงการปล่อยและความสนใจใน
บางส่วน ในส่วนของนกขุนทองนั้นไดมี้การเขียนเนน้รายละเอียดมากข้ึนร้ิวของขนนก ค่าน ้ าหนกั
ของนกเพื่อท าให้เกิดความกลม เป็นปริมาตรและความนุ่ม และยงัคงไม่มีการสร้างรูปทรงใหม่และ 
ลดการประกอบกนัของรูปทรง เพื่อใหส้ัญลกัษณ์ในงานไดเ้ช่ือมโยงกบัเน้ือหาอยา่งเตม็ท่ี 

 4. พื้นท่ีวา่งในงาน  
 พื้นท่ีวา่งในงานจะยงัคงใหส้ภาพบรรยากาศปกคลุมดว้ยโทนด า ปล่อยท่ีวา่งเยอะเพื่อให้

รู้สึกผอ่นคลายและ ให้ค่าน ้ าหนกับริเวณพื้นท่ีว่างกินเขา้ไปในตวังานเยอะกวา่เดิมเพื่อตอ้งการให้
รู้สึกถึงความกลมกลืนของบรรยากาศในภาพ 
 5. ค่าน ้าหนกัและแสงเงาในงาน 
 จะคลุมโทนด าเขม้สนิทเหมือนเดิม เพื่อความสบายตาและการคลุมบรรยากาศในภาพท า
ใหไ้ม่วุน่วาย 
 6. พื้นผวิ  
 พื้นผิวในงานจะยงัเรียบไม่มีการผสมเทคนิคเขา้ไป และสร้างค่าน ้ าหนัก จากการลบ
แม่พิมพท์องแดงมีการเปล่ียนแปลงเล็กน้อยจะเน้นค่าน ้ าหนกัมากบริเวณจุดเด่นตรงตวันก เพื่อ ดึง
ความสนใจ และ คุมน ้าหนกับริเวณอ่ืน ใหเ้ขม้ข้ึน เพื่อลดความส าคญัลง มีการก าหนดจุดเด่นจุดรอง
ชดัเจนมากข้ึนกว่างานช่วงก่อนและเพิ่มรายละเอียดพื้นผิวบริเวณขอนไมม้ากข้ึน เพื่อให้เกิดสมาธิ
ตอนท างาน เพื่อสนองต่อเป้าหมายท่ีชดัเจน 

 7. ความบกพร่องของเทคนิคและการแกไ้ข 
 เน่ืองจากตอนพิมพ์งานแล้วกระดาษช้ืนเกินไปท าให้ความละเอียดในงานลดน้อยลง 
แกไ้ขดว้ยการรอ 3-5 นาที เพื่อให้กระดาษไม่เปียกมาก และแกไ้ขกระดาษเป็นคล่ืนดว้ยการทบั
กระดาษดว้ยไมอ้ดั 
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บทที ่5 
 

บทสรุป 
 
 การสร้างผลงานภาพพิมพ ์เทคนิค Mezzotint ท่ีมีเน้ือหา การเดินทางไปสู่อิสรภาพนั้น
ตอ้งตอ้งค านึงถึง การรวบรวมขอ้มูล ตั้งแต่แบบร่าง ท่ีมาของเน้ือหาและแรงบนัดาลใจในการท างาน
รวมถึงตอ้งคิดสัญลกัษณ์ และรูปแบบองคป์ระกอบ มุมมองท่ีจะน าเสนอ และ ตอ้งการแสดงออกวา่
มีส่วนเช่ือมโยงกับ เทคนิควิธีการหรือไม่และสามารถ ส่ือสารกับคนดูได้หรือไม่ และต้อง
ท าการคน้ควา้หาข้อมูลมารองรับเน้ือหาท่ีจะเสนอ และในตวัของเทคนิคนั้นตอ้งท างานทดลอง
ศึกษาตั้งแต่ คุณสมบติัของเพลททองแดง คุณสมบติัของ rocker  การใชง้านของเคร่ืองมือต่าง ๆ รวม
ไปถึงเร่ืองของ ความช้ืนของกระดาษท่ีน ามาพิมพ ์และกระดาษท่ีน ามาทดลองพิมพว์า่มีคุณสมบติั
แตกต่างกนัมากแค่ไหน และคุณสมบติัของหมึกท่ีน ามาใช้ และการค านวณเร่ืองของเวลาในการ
ท างาน เน่ืองจากปากกาเมจิค ท่ีน ามาใชน้ั้น มีสารเคมีท่ีท าปฏิกิริยากบัเพลททองแดง จึงตอ้งใชเ้วลา
ในการท าท่ีเหมาะสม จะไดไ้ม่เกิดปัญหาเร่ืองเส้นท่ีมากวนในผลงาน และระหว่างการ ลบหรือขูด
แม่พิมพน์ั้นตอ้งอาศยัความช านาญในการทเน่ืองจาก ถา้เกิด ลบพลาดแลว้จะแกไ้ขไดย้าก และใน
ขั้นตอนการพิมพง์านนั้น ตอ้งศึกษาน ้าหนกัและแรงกดของแท่นพิมพว์า่มีความเหมาะสมไหมจะได้
ไม่เกิดปัญหาตวังาน ด่าง เน่ืองจากแท่นพิมพมี์น ้าหนกัท่ีไม่สมดุล 
 ผลท่ีไดรั้บ ในทางดา้นเน้ือหาค่อนขา้งเป็นไปตามเป้าหมายท่ีตอ้งการจะแสดงออกถึงส่ิง
ท่ีจะส่ือแต่ในทางด้านอารมณ์นั้น ยงัไม่สามารถแสดงอารมณ์ออกมาได้มากเท่าท่ีควร เน่ืองจาก
สัญลกัษณ์ท่ีน ามาใชน้ั้นไม่ไดส่ื้อถึงเป้าหมายอยา่งชดัเจน รวมถึงบรรยากาศในภาพท่ีแสดงอารมณ์
ออกมายงัไม่มากพอ ท าให้ผูท่ี้ชมงานยงัไม่รู้สึกถึงถึงอารมณ์ท่ีตอ้งการจะส่ือ แต่ในกระบวนการ
ท างานนั้น เป็นไปดว้ยดี เน่ืองจากไดรู้้ปัญหาต่าง ๆ และสามรถท าการแกไ้ขได ้ท าให้การแสดงออก
ทางเทคนิคและกระบวนการท านั้นสามารถแสดงผลออกมาไดค้่อนขา้งดี 
  ขอ้เสนอแนะแนวความคิดในการท างาน ตอ้งพยายามศึกษาหาขอ้มูลทางดา้น เน้ือหา 
สัญลกัษณ์และการจดัองค์ประกอบให้มากข้ึนเพื่อ มารองรับแนวความคิดและส่ิงท่ีจะส่ือสารกบั
ผูช้มงาน และกระบวนการทางดา้นเทคนิค ตอ้งท าการทดลองมาก ๆ เน่ืองจากตวัเทคนิคนั้นมีความ
ละเอียดอ่อน และ แม่พิมพช์ ารุดค่อนขา้งง่าย ตอ้งเก็บรักษาแม่พิมพอ์ยา่งดีหลงัจากพิมพง์านเสร็จ 
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รายช่ือผลงานศิลปนิพนธ์ 

ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ปีการศึกษา 2559  

ช่ือผลงาน เทคนิค ขนาด 
The Freedom After the Relief 1 ภาพพิมพโ์ลหะร่องลึก  60 X 40 ซม. 
The Freedom After the Relief 2 ภาพพิมพโ์ลหะร่องลึก 60 X 80 ซม. 
The Freedom After the Relief 4 ภาพพิมพโ์ลหะร่องลึก 60 X 80 ซม. 
The Freedom After the Relief 5 ภาพพิมพโ์ลหะร่องลึก 60 X 80 ซม. 
The Freedom After the Relief 7 ภาพพิมพโ์ลหะร่องลึก 60 X 80 ซม. 
The Freedom After the Relief 9 ภาพพิมพโ์ลหะร่องลึก 60 X 80 ซม. 
      
ผลงานศิลปนิพนธ์ ปีการศึกษา 2560  

ช่ือผลงาน เทคนิค ขนาด 
Lightless World 1 ภาพพิมพโ์ลหะร่องลึก  60 X 80 ซม. 
Lightless World 2 ภาพพิมพโ์ลหะร่องลึก 60 X 80 ซม. 
Lightless World 3 ภาพพิมพโ์ลหะร่องลึก 60 X 40 ซม. 
Lightless World 4 ภาพพิมพโ์ลหะร่องลึก 60 X 80 ซม. 
Lightless World 5 ภาพพิมพโ์ลหะร่องลึก 60 X 40 ซม. 
Lightless World 6 ภาพพิมพโ์ลหะร่องลึก 52 X 80 ซม. 
Lightless World 7 ภาพพิมพโ์ลหะร่องลึก  60 X 40 ซม. 
Lightless World 8 ภาพพิมพโ์ลหะร่องลึก 60 X 80 ซม. 
Lightless World 9 ภาพพิมพโ์ลหะร่องลึก 60 X 40 ซม. 
Lightless World 10 ภาพพิมพโ์ลหะร่องลึก  60 X 80 ซม. 
Lightless World 11 ภาพพิมพโ์ลหะร่องลึก 60 X 40 ซม. 
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บรรณานุกรม 
หนังสือภาษาไทย 
ชลูด น่ิมเสมอ. องค์ประกอบของศิลปะ ( Composition of art ). พิมพค์ร้ังท่ี 9. กรุงเทพฯ:  
 ส านกัพิมพอ์มรินทร์, 2553. 
ริชาร์ด บาก. โจนาทาน ลฟิวงิสตัน นางนวล (Jonathan Livingston Seagull). แปลโดย ชาญวทิย ์ 
 เกษตรศิริ. พิมพค์ร้ังท่ี 6. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพด์อกหญา้, 2536. 
วชิยั บุญธินนัท.์ การด าเนินชีวติใหม่ ( NEW LIFE MOVEMENT ). พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพ :โกมล 
 คีมทอง. 2553.  
 
ระบบข้อมูลออนไลน์ 
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ประวตัิผู้สร้างสรรค์ 
 

ช่ือ-นามสกุล  ณฐัพล พร้อมประเสริฐ 
เกดิ   1 มิถุนายน พ.ศ. 2538 

ทีอ่ยู่   ท่ีอยู ่32 รัชดาภิเษก ประชานุกุล 62 เขตบางซ่ือ แขวงบางซ่ือ  
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10800 

อเีมล์   a_king95@hotmail.com  
โทรศพัท ์  086-326-6208  
การศึกษา           - สาชาวชิาทศันศิลป์ กลุ่มวชิาเอกภาพพิมพ ์คณะจิตรกรรม  
    ประติมากรรมและภาพพิมพ ์ 

   มหาวทิยาลยัศิลปากร 
- โรงเรียนมธัยมประชานิเวศน์ จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
- โรงเรียนประถมสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

 
เกยีรติประวตัิการแสดงงาน 
2557    - ร่วมแสดง 10 step the art exhibition ณ คณะจิตรกรรม ประติมากรรม 

  และภาพพิมพ ์มหาวทิยาลยัศิลปากร วงัท่าพระ จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
2560   - ร่วมแสดง Print for you 4th art exhibition ณ คณะจิตรกรรม  

  ประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวทิยาลยัศิลปากร  
  พระราชวงัสนามจนัทร์ จงัหวดันครปฐม 

2560    - ร่วมเเสดงศิลปกรรมร่วมสมยัของศิลปินรุ่นเยาว ์คร้ังท่ี 43  
  ณ ศูนยศิ์ลปวฒันธรรม เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา  
  มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ จงัหวดันครปฐม 

 


	Cover
	Abstract
	Acknowledgments
	Content
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4
	Chapter 5
	References
	Biography

