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บทคัดย่อ 
 
 ปรากฏการณ์ความขัดแย้งในสื่อสังคมออนไลน์ช่วงเวลาไม่นานมานี้ มีผลกระทบต่อ
ความรู้สึกของข้าพเจ้าอย่างมาก เนื่องด้วยเหตุการณ์ต่าง ๆ ในปัจจุบันนั้นถูกบันทึกและถ่ายทอดด้วย
สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ การเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นเป็นเรื่องที่สะดวกและง่าย ท าให้ผู้คนในสังคมขาดการ
ไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนในการเสพสื่อ และน าไปสู่การเผยแพร่ข้อมูลอย่างรวดเร็วไม่มีการกลั่นกรองที่ดี 
ท าให้เกิดผลเสียต่อบุคคลอื่น สิ่งนี้เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุด “เหยื่อ
ทางอารมณ์ในสื่อสังคมออนไลน์” โดยน าเสนอศิลปะภาพพิมพ์ เทคนิคภาพพิมพ์วัสดุ (Collograph) 
ใช้รูปทรงสัญลักษณ์อีโมจิ (Emoji) หน้ายิ้มที่นิยมใช้ในสื่อสังคมออนไลน์มาแทนใบหน้าคนที่ตกเป็น
เหยื่อในเหตุการณ์ต่าง ๆ ใช้ภาพถ่ายและองค์ประกอบของภาพสถานที่ที่เกี่ยวข้องมาเล่าเรื่อง ภาพ
หน้าจอมือถือที่เป็นช่องทางหลักในสื่อสังคมออนไลน์ใช้แทนความรู้สึก สายตาของผู้คนที่รุมจ้องมอง
ด้วยความสนุกสนานและเย้ยหยัน ซึ่งมองตรงไปหาเหยื่อที่แทนด้วยใบหน้ายิ้ม แสดงถึงความเสแสร้ง
และภาพลักษณ์ที่ยอมจ านน เพราะแม้เหยื่อจะปฏิเสธหรือมีค ามากมายที่ต้องการจะอธิบายให้สังคม
ได้รับรู้มากเพียงใด แต่พวกเขาก็โดนตัดสินโทษไปเรียบร้อยแล้ว จึงได้แต่ส่งรอยยิ้มเพื่อปล่อยผ่าน
ความรู้สึกที่เจ็บปวดนั้นไป ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ขึ้นมาเพื่อตอกย้ าข้อเสียของสื่อสังคม
ออนไลน์ที่ฉาบฉวยรวดเร็วนั้นว่า สามารถน าไปสู่การเข้าใจผิดจนสามารถสร้างความขัดแย้งในสังคมได้ 
รวมทั้งสะท้อนปัญหาสังคมในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีผู้ตกเป็นเหยื่ออารมณ์ของสื่อสังคมออนไลน์และ
ได้รับผลกระทบร้ายแรงต่อการด าเนินชีวิต 
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Abstract 
 

Recently, conflict phenomenon in social media had a great impact on my 
feelings. Due to the current events being recorded and transmitted by modern 
technology media, accessing to information is convenient and easy. As a result, 
people in society lack thorough consideration in the media consumption leading to 
quick dissemination of information without effective screening which causes negative 
effects on other people. This is an inspiration for the creation of this art thesis 
"Emotional Victims in Social Media." The work is presented through Printmaking, 
techniques (Collograph). An emoji symbol smiley face, which was commonly used in 
social media, was applied to replace the victim's face in various events. Use photos 
and elements of the image of the relevant places to tell the story. Photos and 
elements of the image of the relevant place are used to tell the story. Mobile screen 
images that are the main channel in social media are used to transmit the feelings. 
The mocking eyes of the people who watched with fun look directly at the victims 
instead of smiling faces demonstrating the hypocrisy and surrendered image. 
Although, how much the victim refuses or has many words that want to explain to 
the society, they have already been convicted and can only send a smile to release 
that painful feeling. I created this work to emphasize the disadvantages of rough 
social media that can lead to misunderstandings which can cause conflicts in society 
as well as reflecting the social problems in the current situation with the victims of 
the social media emotion and being severely affected to their lives. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 
ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณบิดา มารดา ผู้ที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนในการศึกษาและ

อบรมสั่งสอน มอบความรักความเข้าใจแก่ข้าพเจ้าตลอดมา ท าให้ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดี ข้าพเจ้าขอกราบขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ให้ความกรุณา และเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา
ความรู้ ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลมาลย์  ขันธะชวนะ อาจารย์ผู้ควบคุมศิลปนิพนธ์ที่
คอยให้ความช่วยเหลือและชี้แนะแนวทาง อบรมสั่งสอนและช่วยเหลือแนวคิด วิธีการต่าง ๆ ในการท า
ศิลปนิพนธ์ ท าให้การท างานในครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ และขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนช่วยไม่ว่าจะเป็นพ่ี
น้องหรือใครก็ตามที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ที่ท าให้ศิลปนิพนธ์นี้ส าเร็จลุล่วงได้ในทุก
ประการ 
 
 ข้าพเจ้าขอให้คุณค่าในงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ในครั้งนี้สามารถให้ประโยชน์แก่ผู้ที่มี
ความสนใจงานศิลปะ และขอให้ผลงานทั้งหมดนี้ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมและวงการ
ศิลปะร่วมสมัยของประเทศไทยไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง 
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ค าน า 
 

เอกสารฉบับนี้เป็นส่วนประกอบของผลงานศิลปนิพนธ์  ปีการศึกษา 2561 ของคณะ
จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากรโดย มีวัตถุประสงค์ในการเขียนเพื่อ
อธิบายถึงขั้นตอนความเป็นมาและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ ในหัวข้อ “เหยื่อทาง
อารมณ์ในสื่อสังคมออนไลน์” ตั้งแต่ขั้นตอนการอธิบายให้เห็นถึงที่มาและแรงบันดาลใจ การรวบรวม
ข้อมูล ขั้นตอนการแสดงออกมาเป็นผลงาน ขั้นตอนการแก้ปัญหา การวิเคราะห์ และพัฒนาผลงาน
โดยที่คาดหวังว่าจะเกิดประโยชน์และแรงขับเคลื่อนบางอย่างต่อสังคมและผู้ที่สนใจต่อการศึกษา
ศิลปะทั่วไป 
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บทที่ 1 

บทน า 

 ศิลปะแต่ละชิ้นนั้นมีที่มาหลากหลายและมีความสมบูรณ์แบบที่แตกต่างกันออกไป ไม่ได้
สมบูรณ์เพียงแค่วิธีการหรือรูปแบบเท่านั้น แต่รวมไปถึงที่มาแรงบันดาลใจและกระบวนการทาง
ความคิดก่อนสร้างสรรค์ผลงาน รวมไปถึงการตั้งวัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์ผลงาน การให้
ความส าคัญกับขั้นตอนทั้งหมดเกี่ยวกับวิธีสร้างสรรค์ผลงานนั้นมีความจ าเป็นอย่างมาก เพราะจะก่อน
เกิดเป็นประโยชน์ต่อผู้สร้างสรรค์ผลงานให้เข้าใจผลงานตัวเองอย่างลึกซึ้ง นอกจากนี้ ยังก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ผู้ที่รับชมที่สนใจในงานศิลปะชิ้นนั้นได้เรียนรู้และเข้าถึงผลงานสร้างสรรค์ได้มากกว่าการ
รับรู้เพียงแค่ตาเห็น 

ความเป็นมาและความส าคญัของการสรา้งสรรค ์

 ปัจจุบันเราอยู่ในสังคมที่ภาพลักษณ์ในสื่อสังคมออนไลน์ หรือโลกโซเชียลมีเดียและ
ภาพลักษณ์ตัวตนของแต่ละคนในทางสังคมนั้นถูกมองเป็นภาพเดียวกัน ผู้คนมากมายในโลกนี้มักจะ
มองเห็นประโยชน์มากมายจากโลกโซเชียล แต่ในทางกลับกันข้าพเจ้ากลับมองเห็นโทษและข้อเสีย
บางอย่าง กล่าวคือโลกโซเชียลมีเดียได้ตกเป็นเครื่องมือระบายอารมณ์ กลั่นแกล้ง และประจาน
พฤติกรรมของคนอื่นแม้จะไม่รู้จักกัน  โดยเฉพาะการเผยแพร่ข้อมูลอย่างรวดเร็วไม่มีการกลั่นกรอง 
ซึ่งเราไม่สามารถรับรู้ได้เลยว่าข้อมูลเหล่านี้จะมีความเป็นจริงมากน้อยสักเพียงใด ภาพอีโมจิ (Emoji) 
หน้ายิ้ม หรือภาพสัญลักษณ์ที่อาจถูกสร้างมาแทนความรู้สึกยินดี ความรู้สึกว่ามีความสุขซึ่งนิยมใช้ใน
สื่อสังคมออนไลน์ แต่ในทางกลับกันหน้ายิ้มนั้นกลับถูกใช้แสดงแทนการเสแสร้งและภาพลักษณ์อัน
จอมปลอม จนก่อให้เกิดความขัดแย้งภายในสังคม น าไปสู่การท าลายล้างผู้ที่คิดเห็นต่างออกไปจากตน
หรือคนกลุ่มมาก การประจานในโลกโซเชียลมีเดีย ท าให้เกิดกลุ่มคนที่ตกเป็นเหยื่อหรือจ าเลยของการ
กล่าวหา รวมถึงตัวข้าพเจ้าเองที่เคยตกเป็นจ าเลยของสังคมเพราะได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง
การรับน้องระบบโซตัส (Sotus) ในทางโปรแกรม Facebook ซึ่งมีคนน าข้อความนั้นไปเผยแพร่สู่
สาธารณะ มีการส่งต่อ ๆ ไปเพื่อด่าทอและคุยกันในวงสนทนาอย่างเสียหาย มีคนส่งข้อความทักทาย
เพื่อมาข่มขู่ ต่อว่าถึงเรื่องส่วนตัว การงานและการศึกษา รวมไปถึงเรื่องเพศที่สาม ปัญหาเหล่านี้ส่งผล
ให้มีปัญหาด้านสุขภาพกายและจิต ท าให้ข้าพเจ้าเกิดอาการเครียดและไม่กล้าไปเจอหน้าผู้คนซึ่งมี
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มากมายเช่นเดียวกันที่ได้กลายเป็นเหยื่อสังคมออนไลน์ ตกเป็นจ าเลย ความรุนแรง ความขัดแย้งยังคง
มีอยู่ในสังคมและเป็นปัญหาของสังคมในรูปแบบใหม่ 

วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค ์

 - เพื่อค้นคว้าหารูปแบบการแสดงออกที่มีลักษณะเฉพาะตน สร้างผลงานศิลปะภาพพิมพ์
ที่สามารถถ่ายทอดความคิดอารมณ์ความรู้สึกภายในใจของตนเองที่มีต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ผ่านรูปทรง
สัญลักษณ์ที่สื่อสังคมนิยมใช้ในปัจจุบันและภาพเหตุการณ์ในอดีต  

 - ต้องการแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกที่น่าหดหู่และสะเทือนอารมณ์ ของการท าร้ายกันของ
คนในสังคมเพียงเพราะความคิดเห็นที่แตกต่าง  

  - เพื่อสะท้อนปัญหาสังคมถึงสถานการณ์ปัจจุบัน ที่มีผู้ตกเป็นเหยื่ออารมณ์ของสื่อสังคม
ออนไลน์และได้รับผลกระทบร้ายแรงต่อการด าเนินชีวิต 

แนวความคิดในการสร้างสรรค ์

 ความรุนแรงและความขัดแย้งทางสังคมที่เคยมีในอดีตนั้นไม่เคยได้หายไป เพียงแต่มัน
แปรเปลี่ยนวิธีการสื่อสารและรูปแบบของตัวมันเองไปตามยุคสมัย ปัจจุบันความรุนแรงนั้นได้เปลี่ยน
รูปแบบเข้าไปอยู่ในโลกของโซเชียลมีเดียกลายเป็นการสร้างเหยื่อทางอารมณ์ในสื่อสังคมออนไลน์ซึ่ง
เกิดขึ้นแทบทุกวัน ข้าพเจ้าได้ตระหนักถึงปัญหาที่เหล่าผู้ตกเป็นเหยื่ออารมณ์ของโลกโซเชียลมีเดีย
เผชิญอยู่ จึงต้องการน าเสนอผ่านภาพเหตุการณ์ในอดีตและน ารูปทรงสัญลักษณ์ อีโมจิ (Emoji) หน้า
ยิ้มที่นิยมใช้ในสื่อสังคมออนไลน์มาใช้แทนใบหน้าคนที่เป็นเหยื่อในเหตุการณ์นั้น ๆ ใช้ภาพถ่ายและ
องค์ประกอบของภาพในอดีตมาเล่าเรื่องแทนความรู้สึกสายตาของผู้คนที่จ้องมองด้วยความสนุกสนาน
และเย้ยหยัน เปรียบเสมือนหน้าจอมือถือที่เป็นช่องทางหลักในสื่อสังคมออนไลน์ น าไปสู่การท าร้าย
กัน รุมจ้องมองตรงไปหาเหยื่อที่แทนด้วยหน้ายิ้มแสดงถึงความเสแสร้ง และภาพลักษณ์อันจอมปลอม
ที่ยอมจ านน เพราะแม้ตนเองจะปฏิเสธหรือมีค ามากมายที่ต้องการจะอธิบายให้สังคมได้รับรู้มาก
เพียงใดแต่พวกเขาก็โดนตัดสินโทษไปเรียบร้อยแล้วจึงได้แต่ส่งรอยยิ้มเพื่อปล่อยผ่านถามรู้สึกที่
เจ็บปวดนั้นไป 
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ขอบเขตของโครงการ 

 - ด้านเนื้อหา ต้องการสะท้อนให้เห็นว่าถึงความโหดร้ายและด ามืดของสังคม ความรู้สึกที่
น่าหดหู่ สะเทือนอารมณ์ของคนที่ท าร้ายกันเองเพียงเพราะความคิดเห็นที่แตกต่าง รวมทั้งโทษหรือ
ภัยจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์  

 - ด้านรูปแบบ เป็นผลงานภาพพิมพ์ 2 มิติ จ าลองภาพขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีตผสมผสาน
การใช้ภาพสัญลักษณ์ อีโมจิ (Emoji) หน้ายิ้ม แทนใบหน้าคนที่เป็นเหยื่อในเหตุการณ์นั้น ๆ ที่
บรรยากาศเต็มไปด้วยความเศร้าหดหู่ 

 - ด้านเทคนิค น าเสนอด้วยการสร้างสรรค์ผลงานเทคนิคภาพพิมพ์วัสดุ หรือคอลโลกราฟ 
(Collograph) จากแผ่นอลูมิเนียม เป็นเทคนิคหลักส าคัญในการสร้างน าหนักขาว-เทา-ด าและพ้ืนผิว 

ขั้นตอนและวิธีการสร้างสรรค ์

 1. การหาข้อมูลที่สนใจจากนิตยสาร เว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ต เช่น Facebook,Twitter, 
Instagram หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หนังสือวิชาการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งทางด้านสังคม
ประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์โลก หรือ ทฤษฎีที่เกี่ยวกับสังคมวิทยา เช่น สังคมศาสตร์ มนุษย์
ศาสตร์เป็นต้นจากนั้นน าข้อมูลดิบเหล่านั้นมาวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ สังเกต
ความเคลื่อนไหวของสื่อต่าง ๆ ที่มีผลกระทบโดยตรงต่อผู้ที่รับข่าวสาร เช่น การให้ข่าวอันเป็นเท็จ 
การสร้างเรื่องให้คนในสังคมนั้นได้รับความเสียหาย ที่จะสามารถท าให้คนเสพสื่อมีอารมณ์ร่วมหรือ
ขัดแย้งขึ้นได้ สังเกตได้จากการโต้ตอบกันบนกระทู้หรือบนเว็ปไซต์ต่าง ๆ ในอินเทอร์เน็ตแบบวันต่อ
วัน จดจ าและน าความรู้สึกเหล่านั้นมาเป็นข้อมูลเพิ่มในการสร้างสรรค์ 

 2. น าข้อมูลต่าง ๆ นั้นรวมกับทัศนคติของตัวข้าพเจ้าที่มีต่อโลกโซเชียลมีเดีย กลั่นกรอง
ออกมาสร้างภาพร่าง จากข้อมูลภาพที่ศึกษาโดยตัดต่อภาพด้วยคอมพิวเตอร์ และการวาดเส้นระบาย
ค่าน้ าหนักเพื่อเป็นแบบในการขยายต่อไป 

 3. จากนั้นเริ่มปฏิบัติงาน ทดลองสร้างผลงานด้วยกระบวนการทางภาพพิมพ์เทคนิคภาพ
พิมพ์วัสดุ (รูปแบบผลงานอาจจะเปลี่ยนแปลงในบางส่วนเนื่องจากความเคลื่อนไหวของข่าวสาร
กระแสสังคมในอินเทอร์เน็ตที่ไม่หยุดนิ่ง) 

               4. วิเคราะห์และพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพและมีความสมบูรณ์ขึ้น 
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แหล่งข้อมูลทีน่ ามาใช้สร้างสรรค ์

 - ข้อมูลจาก เว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ต เช่น Facebook, Twitter, Instagram หนังสือพิมพ์ 
นิตยสาร หนังสือวิชาการ น าข้อมูลที่ได้นั้นมากลั่นกรองและเขียนแบบร่างโครงการให้เห็นภาพคร่าว ๆ 
ทั้งในเรื่องรูปแบบและเนื้อหา 

 - ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่สามารถน ามาปรับปรุงโครงการจากบทความวิชาการ และหนังสือ
วิชาการในหมวดในแต่ละหัวข้อที่จะท า 

 - ค้นหาและศึกษาข้อมูล เกี่ยวกับความคิดที่มาของคนกลุ่มที่สนใจจากบุคคลรอบข้างและ
เว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ต 

 - ค้นหารูปแบบภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว โดยค้นหาตามรูปแบบที่ร่างและสนใจไว้ตอนต้น 
 - ศึกษาเรื่องรูปแบบและวิเคราะห์เทคนิคจากงานภาพถ่าย งานภาพเขียนโบราณ 

เกี่ยวกับรูปแบบการน าเสนอผลงานตามที่ร่างไว้ในโครงการ 
 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

ระบบโซตัส (Sotus)  

 “คือระบบการรับน้องแบบเข้มข้นโดยยึดเนื้อหาส าคัญ 5 ประการที่ประกอบเป็นระบบโซตัส 
(SOTUS) คือ การเคารพผู้อาวุโส (Seniority : S) การปฏิบัติตามระเบียบวินัย (Order : O) การปฏิบัติตาม
ธรรมเนียมประเพณี (Tradition : T) การมีความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียว (Unity : U)  และการมีน้ าใจ  (Spirit 
: S)”1 

 
 
 
 
 
 
 

                                                            

 1ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ, ระบบโซตัส (SOTUS) อ านาจนิยมและความรุนแรงในวงการศึกษาไทย, 
เข้าถึงเมื่อ 30 เมษายน 2562, เข้าถึงได้จาก https://www.tcijthai.com/news/2015/08/article/5763 
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บทที่ 2 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค ์

 ในบทที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้จะเกี่ยวกับวิธีการสร้างสรรค์อย่างละเอียด จากอิทธิพลต่าง ๆ 
ที่ส่งผลต่อความคิด ทัศนคตทิี่ส่งผลต่อการสร้างและแนวความคิดของการสร้างสรรค์เพื่อแสดงให้เห็น
ถึงวิธีคิดและรูปแบบการพัฒนาของข้าพเจ้า 

ผลกระทบต่อแนวความคิดจากสังคมภายใต้สื่อสังคมออนไลน ์

  ปัจจุบันนั้นจะเห็นได้ชัดว่าสื่อสมัยใหม่ที่เป็นตัวสร้างสังคมออนไลน์นั้นได้มีอิทธิพลต่อ
สังคมไทยนั้นเป็นอย่างมาก จะเห็นได้จากจ านวนประชากรที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในประเทศ
ไทยได้ ดังต่อไปนี้  

 โดยทั้งสถิติจาก “Similarweb” และ “Alexa” มีผลอันดับ 1 ตรงกันคือ คนไทยเข้า
ใช้งาน “Google.co.th” มากที่สุด แสดงให้เห็นว่าทุกวันนี้ Google.co.th เป็น Portal web 
อันดับหนึ่งของคนไทยไปแล้ว 

 คนไทย 51 ล้านคนใช้ Social Media 
 ในจ านวนคนใช้ Social Media มีมากถึง 46 ล้านคนเข้าผ่าน “Mobile Device” 
 “Facebook” ยังคงเป็น Social Media ยอดนิยมอันดับ 1 ของคนไทย / ส่วนอันดับ 

2 คือ “YouTube / อันดับ 3 “LINE 
 ยอดผู้ใช้งาน Facebook ในไทย อยู่ที่ 51 ล้านคน แบ่งเป็น 49% ผู้หญิง และ 51% 

ผู้ชาย 
 จากยอดผู้ใช้ Facebook ในไทยโดยรวม มีมากถึง 90% เข้าผ่าน “Mobile Device”2

                                                            

 2Brandbuffet, สถิติผู้ใช้ดิจิทัลทั่วโลก “ไทย” เสพติดเน็ตมากสุดในโลก, “กรุงเทพ” เมืองผู้ใช้ 
Facebook สูงสุด, เข้าถึงเมื่อ 30 เมษายน 2562, เข้าถึงได้จาก https://www.brandbuffet.in.th/2018/02/ 
global-and-thailand-digital-report-2018/ 
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 ประเทศไทยมีผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือ 93.61 ล้านเลขหมาย (สูงกว่าจ านวนประชากร
ไทย) 99% ของการใช้งานโทรศัพท์มือถือคนไทย สามารถเข้าถึง 3G และ 4G จะเห็นได้ว่าสังคม
ปัจจุบันนั้นมีทัศนคติที่เปลี่ยนไปในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของคนในสังคมที่ต้องการความรวดเร็ว 
การส่งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของคนในสังคมนั้นก็รวดเร็วสะดวกสบายตามไปด้วย ยิ่งเห็นได้ชัดจากคน
ในสังคมรอบตัวเช่น ในระหว่างที่นั่งรถเมล์ไปท างานนั้นเราสามารถส่งข้อมูลอับโหลดลงเว็บไซต์ได้ด้วย 
Smart Phone เป็นต้น และจากเครือข่ายหลากหลายนี้เองที่ท าให้ก่อเกิดเป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่ถูก
สร้างจากสื่อสมัยใหม่ได้หลากหลายไม่สิ้นสุด 

 ชุมชนที่ถูกสร้างขึ้นในสื่อสมัยใหม่นี้ข้าพเจ้าจะเรียกว่าสังคมออนไลน์เปรียบเสมือนโลก
จ าลองแห่งหนึ่ง ที่ผู้คนในนั้นมีตัวตนที่แตกต่าง ที่อาจจะเชื่อมโยงหรืออาจจะไม่เชื่อมโยงในทาง
อารมณ์ อาจจะมีอุปนิสัยในนั้นเหมือนหรือแตกต่างจากโลกความเป็นจริงก็ได้ ดังนั้นจะกล่าวได้ว่า
สังคมออนไลน์ที่เกิดขึ้นนั้นมีรูปแบบที่ไม่ตายตัวมีรูปแบบเฉพาะของตัวมันเอง สามารถปรับเปลี่ยน
ยืดหยุ่นได้ตอลดเวลา 

 ไม่อาจจะปฏิเสธได้ว่าการเปิดพื้นที่ออนไลน์แบบอิสระนั้น ท าให้หลาย ๆ คนมีโอกาสได้
แสดงความคิดสร้างสรรค์ต่าง ๆ มากมาย ได้มีช่องทางเผยแพร่สิ่งที่สื่อทั่วไปอาจจะไม่สนใจหรือไม่มี
เวลาเพียงพอที่จะน าเสนอได้ ซึ่งถ้ามองอย่างนั้นก็คงเป็นเรื่องที่ดีอยู่ไม่น้อยแต่ในทางกลับกัน เราก็ต้อง
พบว่ามีการใช้สื่อในทางที่ไม่ดีไปพร้อม ๆ กัน การเปิดเพจที่ใช้ข้อความหยาบโลน การแสดงความ
คิดเห็นแบบสุดขั้วโดยใช้ค าอ้างว่า “เสรีภาพ” และน าไปสู่การสร้างผลประโยชน์ต่าง ๆ ทั้งทางตรง
และทางอ้อม รวมไปถึงการใช้พื้นที่เสรีในการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ที่อาจจะมีผลเสียต่อบุคคลใด
บุคคลหนึ่งและเรานั้นไม่สามารถตรวจสอบได้เลยว่าบุคคลนั้นเป็นใคร เพราะในโลกสังคมออนไลน์นั้น
มีการสร้างตัวตนที่ไม่จริงนั้นขึ้นมาใหม่ เพื่อสร้างความแตกแยกหรือเนื่องมาด้วยความเกลียดชัง ก็มี
ไม่ใช่น้อย เพราะสังคมออนไลน์น้ันได้จ าลองชุมชนท่ีเหมือนกระจกสะท้อนถึงความเป็นไปในโลกความ
เป็นจริง ได้ ยกตัวอย่าง เช่น การแสดงออกทางความคิดเห็นในเรื่องความงามภายใต้สื่อสมัยใหม่ อาทิ 
เว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ตของกลุ่มนักวิจารณ์ต่าง ๆ ล้วนจะเห็นแต่ค าวิจารณ์ที่รุนแรง มีข้อความปลุกปั่น
บนเว็บไซต์ อาจะกลายเป็นข้อโต้แย้งของคนทั้งประเทศได้ภายในข้ามคืน ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิด
ขึ้นมานั้นจึงกลายเป็นกลไกส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อสังคมโดยตรงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้3 

 

                                                            

 3nuttaputch.com, ภัยเงียบของสื่อใหม่ในมือคนรุ่นใหม่, เข้าถึงเมื่อ 2 มีนาคม 2562, เข้าถึงได้จาก 
https://www.nuttaputch.com/dark-side-of-new-media-in-new-generation/ 
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ผลกระทบต่อแนวความคิดในด้านสื่อสมัยใหม่ 

 ช่วงชีวิตปัจจุบันของของข้าพเจ้านั้นไม่สามารถแยกตัวตนของตนออกจากการใช้สื่อ
สมัยใหม่ได้ข้าพเจ้าเองก็มีตัวตนหนึ่งที่อยู่ในสังคมออนไลน์และสนใจถึงข้อเสีย ซึ่งเป็นสิ่งที่มีอิทธิพล
และเป็นแรงบันดาลใจต่อการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า อาทิ “การล่าแม่มด” บนโลกออนไลน์
หากพูดถึงการล่าแม่มด หลายคนอาจนึกถึงประวัติศาสตร์ยุโรปในช่วงยุคกลาง หรือที่เรียกว่า ยุคมืด 
ที่มีการจับหญิงชรา หรือสาวสวยจ านวนมาก มาเผาประจานอย่างโหดเหี้ยมด้วยข้อกล่าวหาว่าเป็นแม่
มด แต่ทุกวันนี้ยังคงมี “ปรากฏการณ์ล่าแม่มด” อยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนโลกออนไลน์ ตัวอย่างที่
เห็นได้ชัดเจน คือ กรณี นางสาวโศภิดา กาญจนรินทร์ (นิ้ง โศภิดา) สาวสวยผู้คว้ามงกุฎ มิสยูนิเวิร์ส
ไทยแลนด์ 2018 ที่โดนสังคมกลุ่มหนึ่งกล่าวหาว่าใช้เส้นสายในการคว้ามงกุฎ หน้าตาไม่เหมาะแก่การ
ชนะ สร้างกระแสล้อเลียนด้วยค่านิยมส่วนตัวของความงามท าให้เกิดความเสื่อมเสียและผลกระทบที่
รุนแรงต่อผู้โดนกล่าวหาเป็นต้น 

 การลงทัณฑ์ทางภาคสังคมในกลุ่มคนที่มีความคิดแตกแยก หรือไม่เห็นด้วยจากคนหมู่มาก 
ซึ่งมีพื้นฐานมาจากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตรู้สึกว่าตัวเองเป็นไม้บรรทัดมองโลก หากเกิดความไม่พอใจ ไม่
ถูกใจ หรือรับไม่ได้ ก็จะแสดงออกด้วยการเขียนข้อความโต้ตอบ ต่อว่า หรือด่าทอทันที และเมื่อเกิด
การรวมตัวของกลุ่มคนที่มีความไม่พอใจในเรื่องเดียวกัน ก็จะกลายเป็นการล่าแม่มดในโลกออนไลน์ไป
โดยปริยาย อย่างเช่นการรับข่าวสารบนโลกออนไลน์ บางคนอ่านเพียงหัวข้อข่าว ไม่อ่านรายละเอียด
ทั้งหมด ก็รีบเข้าไปแสดงความคิดเห็นด่าว่า ซึ่งสะท้อนว่าทุกวันนี้สังคมไทยอ่านหนังสือน้อย ท าให้
สงครามความคิดเกิดขึ้นทุกวัน ความคิดเห็นของคนกลุ่มน้อยก็จะถูกล่าจากความคิดเห็นของคนกลุ่ม
มาก แต่ต้องยอมรับว่าพฤติกรรมดังกล่าวท าให้ผู้ใช้มีเสียงที่ดังขึ้นในสังคม หากน ามาใช้ในทางที่ดีก็จะ
เกิดประโยชน์มากกว่าน ามาท าร้ายซึ่งกันและกัน 

อิทธิพลที่ได้จากประวัตศิาสตร ์

 ล่าแม่มดในยุโรป 

 เมื่อราว ค.ศ. 1480 ถึง 1750 มานี้ ความกลัวเรื่องเวทมนตร์เป็นสาเหตุที่ท าให้มีการไล่ล่า
และสังหารแม่มดทั่วทั้งยุโรป นับตั้งแต่ฝรั่งเศส เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ ทางเหนือของอิตาลี และ
ประเทศที่อยู่ต่ ากว่าระดับน้ าทะเล เช่น เบลเยียม ลักเซมเบิร์ก และเนเธอร์แลนด์ หนังสือล่าแม่มดใน
โลกตะวันตก  กล่าวว่า “คนนับพันนับหมื่นในยุโรปและอาณานิคมของชาวยุโรปต้องตาย” และ “คน
อีกนับล้าน ๆ อยู่ด้วยความหวาดกลัว ถูกรังเกียจ ถูกใส่ร้ายป้ายสี ถูกจับกุม ถูกสอบสวน หรือถูก
ทรมาน” สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้คือ ศาลศาสนา หนังสือเล่มหนึ่ง (Der Hexenwahn) อธิบายว่า 
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คริสตจักรโรมันคาทอลิกได้ตั้งศาลศาสนาขึ้นในศตวรรษที่ 13 เพื่อดึงคนที่ตีตัวออกห่างจากคริสตจักร
กลับมา และป้องกันไม่ให้คนอื่นออกไปได้มีการเขียนหนังสือหนึ่งเล่มขึ้นมา ชื่อ The Malleus 
Maleficarum ซึ่งเป็นคู่มือการล่าแม่มดได้บันทึกวิธีการสอบสวนรวมไปถึงวิธีการท าโทษและยก
สารพัดเหตุผลทั้งทางศาสนาและกฎหมายขึ้นมาต่อต้านพวกที่ใช้เวทมนตร์ ทั้งยังบอกวิธีสังเกตดูว่าคน
ไหนเป็นแมม่ดและวิธีปราบพวกแม่มด ท าให้เกิดความขัดแย้งต่อผู้ท่ีหวาดกลัวและน าไปสู่ความรุนแรง
ต่อไป4 

การกล่าวหาที่กล่าวมาข้างต้นนั้นน าไปสู่การก าจัดผู้ที่เห็นต่าง (ในที่นี้ หมายถึงผู้ที่แตกต่างไป
จากคนหมู่มากทั้งร่างกายและความคิด) เกิดการหวาดกลัวเนื่องจากไม่สามารถเห็นต่างหรือแตกต่าง
ได้นั้นก็ไม่มาสารถตั้งค าถามได้ถูกจ ากัดความคิดปิดกั้นการสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ท าให้ยุคนั้นมีค าเรียกว่า 
ยุคมืดของสังคม และการกล่างหาว่าแม่มดนั้นยังมีนัยยะทางด้านผลประโยชน์เล็ก ๆ ระดับชุมชน 
ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเราเป็นร้านค้าที่เสียผลประโยชน์ให้กับร้านตรงข้ามที่มาเปิดแข่ง เราสามารถ
กล่าวหาข้อหาแม่มดต่อคู่แข่งของเราได้ ท าให้ยุคที่เรียกว่ายุคมืดนั้นเกิดความน่ารังเกียจของสังคมที่
เป็นผลพวงจากค่านิยมที่โดนก าหนดโดยชนช้ันปกครองอย่างชัดเจน 

อิทธิพลที่ได้รบัจากงานศลิปกรรม 

 กระแสนิยมที่เกิดขึ้นในโลกของศิลปะร่วมสมัย การลอกเลียนแบบจากสิ่งที่มีอยู่เพียงพอ
ต่อการสื่อสารของคนในยุคสมัยนี้แล้ว การสร้างงานที่แสดงถึงแต่ความงามเพียงอย่างเดียวก็ไม่
สามารถจะสื่อไปถึงความบิดเบี้ยวของสังคมที่ซ้อนทับกันจนไม่สามารถเข้าใจได้  ข้าพเจ้าเห็นว่าตัว
การ์ตูนก็เป็นหนึ่งเครื่องมือร่วมสมัยจึงจับมาใช้เป็นรูปแบบเพื่อการแสดงออก การ์ตูนถูกใช้เพื่อความ
บันเทิงของเด็กไม่ ว่าจะเป็นหนังสือการ์ตูนหนังรวมถึงวีดิโอเกมส์ การ์ตูนถูกสร้างจากจินตนาการของ
ผู้เขียน เป็นสิ่งสมมติที่มีหรือไม่มีอยู่จริงบนโลก แต่ด้วยการอาศัยความแนบเนียนทางศิลปะ คือ
เทคนิค การวาดเส้นการลงสีให้ออกมาในรูปแบบของความเป็น รูปภาพ ที่จะสามารถแสดงออกอย่าง
ตรงไปตรงมาเข้าใจง่ายเพื่อเกิดการสื่อสารต่อผู้ชม 

 โดยที่ตัวการ์ตูนนั้นถูกท าให้รายละเอียดที่เหมือนจริงถูกลดทอนลงไปจนหมดเหลือ
เพียงแต่รูปร่างหรือรูปทรงที่เรียบง่าย ซึ่งกระบวนการลดทอนรายละเอียดนั้นมีประโยชน์หลายอย่าง 
จุดประสงค์ของมันเองโดยข้าพเจ้าใช้ข้อมูลเช่ือมโยงและแยกแยะจากประสบการณ์ตั้งแต่เด็กจนโต 

 

                                                            

 4สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย, ล่าแม่มดในยุโรป, เข้าถึงเมื่อ 2 มีนาคม 2562, เข้าถึงได้จาก 
https://www.jw.org/th/สิ่งพิมพ์และวีดิทัศน์/วารสาร/g201405/ล่า-แม่มด-ยุโรป/ 
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อิทธิพลด้านเนื้อหา 

 วิลเฮล์ม ไฮนร์ชิ ออตโต ดิกซ์ (Wilhelm Heinrich Otto Dix) ค.ศ. 1891-1969 

 จิตรกรและศิลปินภาพพิมพ์ชาวเยอรมันผู้เป็นที่รู้จักจากการตีแผ่สังคมในยุคไวมาร์ของ
เยอรมันและความโหดร้ายของสงครามด้วยภาพวาดเหมือนจริงอันเกรี้ยวกราดจะแจ้งไร้ความรอมชอม 
เขาเป็นหนึ่งในศิลปินคนส าคัญที่สุดของกลุ่ม Neue Sachlichkeit หรือ New Objectivity 

 ออตโต ดิกซ์ มีความสนใจในวิถีชีวิตในเยอรมนีช่วงหลังสงครามอันยากเข็ญของบรรดา
เหล่าคนนอกคนชายขอบของสังคม ซึ่งมีทั้งปัญญาชน และเพื่อนศิลปิน แต่เหนือสิ่งอื่นใดเขาลุ่มหลงใน
วิถีชีวิตของเหล่าบรรดาชนชั้นแรงงาน โสเภณี และทหารผ่านศึกพิการ และถ่ายทอดมันออกมาใน
ภาพวาดและภาพพิมพ์ของเขา เขามุ่งเน้นในการถ่ายทอดธรรมชาติอันไม่จีรังของร่างกายมนุษย์อย่าง
โจ่งแจ้งไร้การประณีประนอม และสร้างไอคอน (เป็นสัญลักษณ์แทนบางสิ่ง) แห่งความอัปลักษณ์ทาง
เพศขึ้นมา ด้วยทัศนคติทางการเมืองที่เอียงซ้ายอย่างชัดเจน เขาถ่ายทอดถ่ายทอดความงดงามใน
ความน่ารังเกียจของสังคมเมืองใหญ่ในช่วงหลังสงคราม และมุ่งเน้นในการแสดงออกถึงความเป็นจริง
รอบตัวเขาด้วยการตัดแปะวัสดุ ทับซ้อนทัศนียภาพเพื่อท าลายโครงสร้างแบบประเพณีของภาพวาด 
และใช้สีสันฉูดฉาดในการวาดภาพเพื่อแสดงออกถึงสุนทรียะในความอัปลักษณ์ และตีแผ่ให้เห็นถึง
ความอยุติธรรมล าเอียงที่ปรากฏขึ้นในสังคมและแสดงให้เห็นถึงความวิปริตทางการเมืองที่ก าลังจะก่อ
ตัวกลายเป็นระบอบทรราชย์ของสาธารณรัฐไวมาร ์

 ในปี ค.ศ. 1925 เขาเริ่มถอยห่างจากรูปแบบเอ็กซ์เพรสช่ันนิสม์และเริ่มหันมาหาแนวทาง
ที่เน้นความเหมือนจริงและคมชัดในแบบสัจนิยมใหม่ (Neue Sachlichkeit หรือ New Objectivity) 
(หรืออันที่จริงแวริสม์ (Varism)) 

 ดิกซ์ย้อนกลับไปส ารวจแนวทางของภาพวาดในแบบประเพณีของเยอรมันในแบบ
ธรรมชาตินิยม (Naturalism) และสัจนิยม (Realism) ที่มีความเหมือนจริง และน ามันมายกระดับขึ้น
อีกขั้นหนึ่งด้วยการเน้นความเหมือนจริงและชัดเจนราวกับภาพถ่าย แต่ก็ใส่ความล้นเกินสุดขั้วจนแทบ
จะกลายเป็นการล้อเลียนเข้าไป ท าให้งานของเขามีความก้ ากึ่งระหว่างการน าเสนอความเป็นจริงอย่าง
เคร่งครัดกับการล้อเลียนเสียดสี ซึ่งเป็นแนวทางการท างานของศิลปินสัจนิยมใหม่ในยุคนั้น5 

                                                            

 5Share Chairs, ศิลปินผู้แสดงสุนทรียะในความอัปลักษณ์ ออตโต ดิกซ์, เข้าถึงเมื่อ 2 มีนาคม 
2562, เข้าถึงได้จาก https://www.facebook.com/107238396113389/photos/ศิลปินผู้แสดงสุนทรียะใน
ความอัปลักษณ์-ออตโต-ดิกซ์วิลเฮล์ม-ไฮน์ริช-ออตโต-ดิกซ์-wil/ 
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ภาพที่ 1  Otto Dix, Solitude, 1960, Painting, 67 X 93 cm  
ที่มา : ArtStack, Otto Dix, Accessed March 3, 2019.  Available from 
https://theartstack.com/artist/otto-dix/solitude-1960  

 

อองรี มาตีส (Henri Matisse) ค.ศ. 1869-1954 

จิตรกร ประติมากรและศิลปินภาพพิมพ์ชาวฝรั่งเศส ผู้เกิดในเมือง เลอ กาตู-กอมเบรซี แคว้น
นอร์ด-ปาส์-เดอ-กาเลส์ ประเทศฝรั่งเศส ในช่วงแรกของชีวิตเขาศึกษาวิชากฎหมาย และประกอบ
อาชีพพนักงานศาล ก่อนที่จะล้มป่วยลง และฆ่าเวลาในช่วงนอนพักฟื้นด้วยการวาดภาพ ก่อนที่จะตก
หลุมรักมันอย่างถอนตัวไม่ขึ้นจนต้องหันเหมาศึกษาทางศิลปะ จนมันกลายเป็นอาชีพสุดท้ายตลอด
ชีวิตที่เหลือ เขาเป็นศิลปินและผู้น ากระแสของงานศิลปะแบบโฟวิสม์ ผู้โดดเด่นในด้านการใช้สีสันที่
สดใสฉูดฉาดจัดจ้าน และลายเส้นที่ลื่นไหลเปี่ยมพลังอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว มาติส เป็นศิลปินที่
ได้รับการยกย่องเทียบเคียงกับ ปิกัสโซ่ และ มาเซล ดูชองป์ ว่าเป็นหนึ่งในสามศิลปินที่มีส่วนในการ
ปฏิวัติวงการศิลปะในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 และเป็นศิลปินหัวหอกในกระแสศิลปะโมเดิร์น Fauvism 
(ศิลปะโฟวิสม์, 1905) เป็นกลุ่มศิลปินผู้สร้างผลงานที่แสดงออกอย่างรุนแรง ไร้กฎเกณฑ์ ด้วยสีสันจัด
จ้าน ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามสัญชาตญาณในการแสดงออกจากสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจ จนได้รับการขนาน
นามว่าเป็นศิลปะที่มาจากสัตว์ป่า (Fauve ในภาษาฝรั่งเศสหมายถึง “สัตว์ป่า”)6 

                                                            

 6Share Chairs, อองรี มาตีส (Henri Matisse), เข้าถึงเมื่อ 3 มีนาคม 2562, เข้าถึงได้จาก 
https://www.facebook.com/107238396113389/photos/a.126378274199401/ 
377784509058775/?type=3&theater  
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ภาพที่ 2   Henri Matisse, Music, 1910, Oil on canvas, 260 X 389 cm 
ที่มา: Wikipedia, Music (Matisse), Accessed March 3, 2019.  Available from 
https://en.wikipedia.org/wiki/Music_(Matisse) 
 

 จะเห็นได้ว่าศิลปินที่กล่าวมาข้างต้นทั้งสองคนนั้นมีวิธีคิดในการสร้างผลงานที่แตกต่างกัน
พอสมควร แต่สิ่งที่มีเหมือนกันคือความแปลกใหม่ของรูปแบบที่มีต่อ กฎเกณฑ์ในยุคสมัยของตนเอง
การปฏิเสธแบบแผนความงามของศิลปินร่วมรุ่นในยุคเดียวกันที่ท าตามประเพณีนิยม  

 

 ออตโต ดิกซ์ อิทธิพลที่ข้าพเจ้ารับมาจากงานศิลปะของดิกซ์ คือศิลปินไม่ได้แสดงให้เห็น
แต่เรื่องของความงามแบบทั่วไปแต่ศิลปินพยายามถ่ายทอดความงดงามในความน่ารังเกียจของสังคมที่
เห็นออกมาด้วยทัศนคติทางการเมือง ทัศนียภาพที่ท าลายโครงสร้างแบบประเพณีของภาพวาด 
แสดงออกถึงสุนทรียะในความอัปลักษณ์ และตีแผ่ให้เห็นถึงความอยุติธรรมล าเอียงที่ปรากฏขึ้นใน
สังคมที่แสดงให้เห็น สิ่งเหล่านี้ข้าพเจ้าหลงใหลและน าข้อดีทั้งหมดนี้มาเป็นหนึ่งในวิธีคิดในการ
สร้างสรรคผ์ลงาน  
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 อองรี มาตีส อิทธิพลที่ข้าพเจ้ารับมาจากงานศิลปะของ อองรี มาตีส เขาแสดงให้ข้าพเจ้า
เห็นว่าการสร้างงานศิลปะนั้นไม่จ าเป็นจะต้องเก่งทางด้านศิลปะแบบประเพณีนิยมทั่วไป การ
แสดงออกด้วยทีแปรงแบบตรงไปตรงมาโดยไม่ได้ค าถึงถึงความถูกต้องเป็นหลักนั้นไม่ใช่สิ่งที่ผิด การ
ถ่ายทอดอารมณ์ผ่านเส้นที่ลื่นไหลอันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวต่างหากที่ส าคัญ ถึงแม้งานของข้าพเจ้าจะ
ไม่ได้ใส่สีสันที่จัดจ้านตามแบบศิลปะ โฟวิสม์ ของอองรี มาตีส แต่การท าตามสัญชาตญาณในการ
แสดงออกจากสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจนั้นก็เพียงพอต่อการที่งานศิลปะชุดนี้ของข้าพเจ้าจะเรียกได้ว่า
ศิลปะที่มาจากสัตว์ป่าตามแบบของ อองรี มาตีส 

 อิทธิพลด้านรปูแบบ 

 เจค และ ดีโนส แชปแมน (Jake & Dinos Chapman)  

 ศิลปินชาวอังกฤษ เจค เกิด ค.ศ. 1966 และ ดีโนส แชปแมน เกิด ค.ศ. 1966  ผลงาน
ของเขาทั้งสองนั้นมีความน่าสนใจในด้านเนื้อหาและการแสดงออกที่ตรงไปตรงมาการเล่าเรื่องด้วย
โมเดลจ าลองท าให้เข้าใจง่ายเนื้อหาน าเสนอความน่าสมเพชที่มีต่ออารยธรรมตะวันตก ได้เคยกระท า
และทิ้งร่องรอยเอาไว้ งานของพวกเขามีลักษณะเป็นโมเดลจ าลองสถานการณ์ขนาดเล็ก ที่จ าลอง
เหตุการณ์ ถูกสร้างขึ้นมาให้เห็นภาพเหตุการณ์เหนือจริงที่มีภาพของกองซากศพจ านวนมาก ส่งผลอัน
น่าตกใจที่เกิดจากความโหดเหี้ยมและยังมีความพิถีพิถันของรายละเอียดจากฉากเต็มไปด้วยโม เดล
พลาสติกของทหารนาซีขนาดเล็กที่แสดงการกระท าพิลึกพิลั่นแปลกตาและความรุนแรงที่เหนือเพิ่มไป
จากความเป็นจริง ในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายรูปภาพการประหารชีวิตและการท าลายล้างในรูปแบบ
หนึ่งโดยที่ไม่มีผู้ชนะหรือผู้มีศีลธรรมคนใดที่สามารถระบุตัวได้7 

 

                                                            

 7David Risley Gallery Artists, Jake and Dinos Chapman, Accessed March 3, 2019.  
Available from http://www.davidrisleygallery.com/artists/jake-and-dinos-chapman?view=slider#11 
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ภาพที ่3   Jake & Dinos Chapman, “The Sum of All Evil, 2012-2013, Fibreglass, plastic 
and mixed media 
ที่มา: Jake & Dinos Chapman, The Sum of All Evil, Accessed March 3, 2019.  Available 
from http://jakeanddinoschapman.com/works/the-sum-of-all-evil/  
 
 อิทธิพลทางด้านรูปแบบถ้าเปรียบเปรยว่างานของข้าพเจ้าปรับเปลี่ยนเป็นงานสามมิติแล้ว
งานข้าพเจ้าอาจจะมีความความใกล้เคียงงานของ เจค และ ดีโนส แชปแมน มาก เพราะรูปแบบการ
น าเสนอผ่านตัวแทนเหยื่อที่แทนด้วยตัวการ์ตูนในภาพและองค์ประกอบภาพโดยรวมมีความใกล้เคียง
กันทั้งวิธีการคิดและวิธีการแสดงออกที่ตรงไปตรงมา การแสดงความรุนแรงด้วยเหตุการณ์ความ
รุนแรง แสดงความน่ากลัวด้วยเรื่องความน่ากลัว เพื่อให้คนเข้าใจง่ายแต่ก็แฝงเนื้อหาที่ลงลึกไป
มากกว่านั้นด้วยการใส่สัญลักษณ์สอดแทรกเข้าไปจ านวนหนึ่ง งานไม่ระบุฝ่ายหรือบุคคลชัดเจนว่าใคร
ท าอะไรมีแต่ภาพความน่ากลัวและความรุนแรงที่เก็บไปให้ผู้ชมได้คิดต่อแบบคลุมเครือ 
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บทที่ 3 

การด าเนินงานสรา้งสรรค์ผลงาน 

 การสร้างสรรค์ชิ้นงานในแต่ละชิ้นต่างมีวิธี กระบวนการและขั้นตอนที่หลากหลาย
แตกต่างกันออกไป และแต่ละขั้นตอนนั้นล้วนมีความส าคัญ กระบวนการที่แตกต่างเหล่านี้ไม่สามารถ
เกิดได้หากปราศจากแรงบันดาลใจ ซึ่งมีแหล่งที่มาแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสังคมและ
วัฒนธรรม ศาสนา สภาพแวดล้อม พื้นฐานชีวิตความเป็นอยู่ของแต่ละบุคคล การเมืองรวมทั้งเศรษกิจ 
ความรู้สึกภายในต่าง ๆ ท าให้ศิลปินกว่าจะรังสรรค์ผลงานงานเหล่าศิลปะแต่ละชิ้นออกไปได้ต้อง
อาศัยทักษะและประสบการณ ์
 ผลงานในชุดนี้ถูกสร้างขึ้นจากความรู้สึกของข้าพเจ้าที่มีต่อสภาพสังคมที่ใช้ชีวิตอยู่ไม่ว่า
จะเป็นสภาพแวดล้อมจากคนรอบข้าง สภาพแวดล้อมในโลกออนไลน์ที่ได้พบเจอ ขมวดรวมกันเป็นปม
ความรู้สึกต้องการถ่ายทอดประสบการณ์และแสดงอารมณ์ที่มีต่อสภาพแวดล้อมรอบตัวและในโลก
ออนไลน์ มุมมองเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มองว่าสิ่งเหล่านั้นแฝงความน่ากลัว ความหดหู่ ความตลกขบขัน 
สามารถสะท้อนสภาพสังคมให้เห็นอย่างถ่องแท้ในด้านต่าง ๆ ที่ก าลังเกิดความเปลี่ยนแปลงอันน่ากลัว
อย่างรวดเร็ว ข้าพเจ้าน าสิ่งเหล่านี้มาล้อเลียนและแสดงออกให้เกิดแรงปะทะทางจิตใ จให้ผู้ชม
ตระหนักถึงพฤติกรรมต่าง ๆ ของคนในโลกออนไลน์และเห็นถึงปัญหาสังคมมากขึ้น 
 
ขั้นตอนการศกึษาค้นคว้าขอ้มูล 
 ผลงานสร้างสรรค์ของข้าพเจ้าประกอบไปด้วยข้อมูลที่แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
 ข้อมูลจากประสบการณ์ตรง 

 เนื่องจากข้าพเจ้าอยู่ในสังคมที่คนส่วนหนึ่งมีชีวิตและตัวตนที่จมอยู่ในโลกออนไลน์ 
สภาพแวดล้อมของโลกออนไลน์เต็มไปด้วยความรวดเร็วและความวุ่นวาย ท าให้พฤติกรรมของผู้คน
นั้นหลากหลาย มีความเสื่อมของคนในสังคมบางกลุ่มเกิดขึ้น กระแสสังคมที่เข้ามาแล้วผ่านไปอย่าง
รวดเร็ว ในขณะที่พบเจอเหตุการณ์เหล่านี้ ข้าพเจ้ามักตั้งค าถามอยู่ภายในใจว่าท าไมพฤติกรรมเหล่านี้
จึงเกิดขึ้นท าไมคนเหล่านั้นถึงท าเช่นนั้น สิ่งที่พบเจอต่าง ๆ ท าให้เกิดความรู้สึกที่หลากหลาย บางครั้ง
ก็ตลกกับสังคม บางครั้งก็หงุดหงิด บางครั้งก็รู้สึกกลัว และบางครั้งนั้นกลับรู้สึกหดหู่กับสังคมที่ได้
ประสบพบเจออยู่ เบื้องหน้า ข้าพเจ้ามีจินตนาการลึกลงไปกว่ าที่ข้าพเจ้าเห็น ลึกลงไปกว่าที่
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เป็นอยู่ สับสนว่าทุก ๆ อย่างเกิดขึ้นจากอะไร ประสบการณ์หรือการเลี้ยงดูสั่งสอนในสังคมของคน
เหล่านั้นหรือเป็นเพียงเพราะค่านิยมเท่านั้น ข้าพเจ้าน าสิ่งเหล่านี้มาจินตนาการต่อ โดยได้รับข้อมูล
ประสบการณ์ตรงจาก คนรอบข้าง เช่น การสนทนากับเพื่อน ผู้คนและคนในครอบครัว เป็นต้น 

 
 ข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ 
 ในสมัยที่ทุก ๆ อย่างเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนั้น ผู้คนสามารถเข้าถึงข่าวสารได้

อย่างว่องไวด้วยเทคโนโลยี เกิดกระแสสังคมที่ผ่านไปอย่างไม่รู้จักจบ การแบ่งปันเรื่องราวส่วนตัวลงสู่
สาธารณะ การแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคลลงในสื่อที่แต่ละมุมมองแตกต่างหลากหลายท าได้ง่าย เกิด
ทั้งข่าวที่เป็นจริงและข่าวที่เป็นเท็จ ยังรวมถึงการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคนอื่นได้ง่ายขึ้น ซึ่งบางครั้ง
สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงแค่เปลือกที่ผู้คนต่างพากันสร้างขึ้นเพื่อให้เกิดภาพจ าที่ ดีหรือที่แย่แตกต่างกัน 
ข้าพเจ้าเล็งเห็นว่าพฤติกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนั้น สะท้อนให้เห็นปัญหาทางจิตใจของคนและปัญหา
สังคมในหลาย ๆ แง่มุม ดังนั้นข้าพเจ้าจึงน าสิ่งที่ข้าพเจ้าพบเจอในสื่อไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลข่าว ข้อความ
ความคิดเห็นต่าง ๆ และภาพถ่าย มาเป็นข้อมูลและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน 
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ภาพที่ 4 ข้อมูลจากสื่อออนไลน ์
 

  
 

ภาพที ่5 ข้อมูลจากสื่อออนไลน ์
 

 
 

ภาพที่ 6 ข้อมูลจากสื่อออนไลน ์
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ขั้นตอนการประมวลความคิด 
 เมื่อข้าพเจ้ามีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเช่ือมโยงของสังคมคนในโลกความจริงและสังคมคนใน

โลกออนไลน์แล้ว หลังจากนั้นน ามาผสานรวมกันและให้ความส าคัญกับการจินตนาการ ให้เกิดรูปทรง
ของคนที่ให้ความรู้สึกน่ากลัวและแปลกประหลาดด้วย บรรยากาศสภาพแวดล้อม ข้าพเจ้าจึงเริ่มใช้
ความคิดวิเคราะห์หาความพิเศษของสัญลักษณ์ที่สามารถแสดงได้ถึงโลกออนไลน์และสัญลักษณ์ที่
แสดงถึงมนุษย์ให้แตกต่างไปจากความคุ้นชินแต่ยังสามารถรู้สึกถึงได้ 

 

 รูปสัญลักษณ์ที่สื่อถึงโลกออนไลน์ 
 ในบางครั้งข้าพเจ้าต้องการให้อิสระในการตีความผลงานของผู้ชมได้อย่างเต็มที่ โดยการ

ไม่ใส่สัญลักษณ์ที่ตรงไปตรงมาหรือสื่อถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนหรืออาจจะมีสัญลักษณ์บางอย่างที่แอบ
ซ่อนอยู่ในบางส่วนของผลงาน แต่ถึงงานจะไม่ได้ระบุชัดเจนแต่ด้วยความคุ้นชินของคนที่เสพสื่อในโลก
ออนไลน์ก็จะสามารถเข้าใจเนื้อหาที่ข้าพเจ้าได้สอดแทรกเอาไว้ภายในงาน ข้าพเจ้าต้องการสื่อสารกับ
ผู้ชมโดยอาศัยใช้ประสบการณ์ร่วม   

 ภาพอิโมจิเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่เป็นส่วนที่เช่ือมโยงถึงโลกออนไลน์ข้าพเจ้าน ามาใช้แทน
สีหน้าของเหยื่อที่เป็นจุดเด่นภายในงาน 

 ภาพถ่ายต้นแบบของคนที่เคยถูกท าร้ายที่พบเห็นในอินเทอร์เน็ตในงานของข้าพเจ้านั้นท า
ให้งานมีเนื้อหาเรื่องราวที่นึกถึง เหตุการณ์ที่ถูกแชร์ซ้ าวนไปมาเพื่อให้นึกถึงบุคคลที่โดนกระท าใน
เหตุการณ์นั้น ๆ ที่ผ่านไปแล้ว ภาพที่น ามาจะเป็นภาพของบุคคลที่เคยโดนท าร้ายและโดนทารุณ 

 โทรศัพท์เป็นอีกหนึ่งในสัญลักษณ์ที่ชัดเจนวิธีที่ง่ายและว่องไวที่สุดในการเข้าถึงโลก
ออนไลน์ ในผลงานมีการน าเอารูปทรงของโทรศัพท์มือถือมาใช้ มีการปรับเปลี่ยนรูปทรงโดยการ
ดัดแปลงเอาแค่เค้าโครงและเอฟเฟคที่ได้จากแสงหน้าจอมืดถือมาใส่แทนส่วนที่เป็นดวงตาลักษณะ
เป็นแสงวูบวาบที่เด่นออกมาจากความมืด 

 ภาพถ่ายต้นแบบของสถานที่และเหตุการณ์ท าให้งานเชื่อมโยงกับเรื่องราวใน
ประวัติศาสตร์ข้าพเจ้าต้องการให้ผู้ชมไม่เพียงแต่จ าเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้แต่ข้าพเจ้าต้องการน าเสนอ
ความรุนแรงน้ันกลับมาเป็นงานและให้ผู้ชมได้ตระหนักถึงความรุนแรงเหล่าน้ัน 

 
 



18 
 

 
 
ภาพที่ 7  สัญลักษณ์ภาพอิโมจิ 
 

 
 

ภาพที่ 8  ตัวอย่างรูปทรงคนจากภาพถ่ายต้นแบบ 
 

 
 
ภาพที่ 9  ภาพถ่ายแสงจากหน้าจอมือถือ 
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ภาพที่ 10  ตัวอย่างภาพถ่ายสถานที่ต้นแบบ 
 
ขั้นตอนการท าภาพร่าง 

 จากที่ข้าพเจ้าได้เก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ และได้ภาพถ่ายที่ต้องการน าเสนอเรียบร้อย
แล้วก็ได้น าข้อมูลที่รวบรวมมาประมวลความคิด พิจารณาว่าข้อมูลไหนที่เหมาะน ามาใช้สร้างผลงาน 
ข้อมูลไหนต้องปรับแต่งหรือหาข้อมูลเพิ่มเติม จากนั้นศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของสีและน้ าหนักของ
บรรยากาศว่าค่าน้ าหนักต่าง ๆ ควรให้อารมณ์แบบใด ผลงานควรมีน้ าหนักแบบใดจึงจะสามารถสื่อ
อารมณ์ได้ดี ท าให้ข้าพเจ้าเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นและมุ่งแสดงออกในเรื่องอารมณ์ความรู้สึกที่น่า
กลัวแต่แฝงความตลกขบขัน โดยไม่มุ่งเน้นไปที่ความถูกต้องของสัดส่วนตามความเป็นจริง เพิ่มจ านวน
หน่วยย่อยของรูปทรงให้มีมากขึ้นสร้างองค์ประกอบที่ต้องการให้ดูอึดอัด 

 หลังจากที่ได้ข้อสรุปของข้อมูลทั้งหมดแล้ว เริ่มต้นสร้างภาพร่าง (Sketch) ด้วยการ
ดัดแปลงจากต้นแบบ ขั้นตอนนี้มีความส าคัญต่อการสร้างสรรค์ผลงานเป็นอย่างมาก เพราะภาพร่าง
จะเป็นตัวก าหนดหลาย ๆ อย่างในกระบวนการท าภาพพิมพ์ ทั้งเทคนิคที่ ใช้สร้างแม่พิมพ์ ระยะเวลา
การท าแม่พิมพ์ พื้นผิวและน้ าหนักของงาน ซึ่งท าภาพร่างออกมาได้สมบูรณ์เท่าไหร่ ปัญหาในการ
ท างานก็จะเกิดขึ้นน้อยเท่านั้น ภาพถ่ายจะถูกน ามาดัดแปลงโดยการใช้ลายเส้นเขียนทับและสร้าง
รูปทรงให้เรียบง่ายตัดทอนจากต้นแบบจริง ๆ เพื่อให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกที่สัมพันธ์กับแนวความคิด
และจุดประสงค์ที่จะถ่ายทอดออกมา พื้นหลังหรือฉากหลังจะใช้พื้นผิวในการสร้างเป็นบรรยากาศ ตัด
ทอนรูปทรงที่ไม่ต้องการและไม่ส าคัญออกไปเพื่อให้ภาพร่างมีความสมบูรณ์ที่สุด 
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เทคนิคและวิธีการท าภาพร่าง 
 ในช่วงแรกการท าภาพร่างจะใช้เทคนิคการตัดแปะภาพเหตุการณ์ที่หามาแล้วท าการลงสี

อะคริลิกและหมึกจีนทับภาพต้นแบบเพื่อท าลายความเป็นรูปภาพเดิม ก่อนจะน าดินสอEEและดินสอ
ไขมาเขียนทับ และจบด้วยน้ าหนักที่สว่างสุดด้วยสีโปสเตอร์สีขาว 

 เทคนิคท าภาพร่างในช่วงหลังจะเป็นการน ารูปภาพที่ท าการตัดต่อในโปรแกรม Adobe 
Photoshop และเมื่อได้ภาพที่ต้องการน ามาวาดเส้นเพิ่มในโปรแกรม Clip Studio Paint เมื่อได้
ลายเส้นที่พอใจน ามาปรับสีและสร้างบรรยากาศในโปรแกรม Adobe Photoshop อีกครั้ง 

 
 
 

 
 

ภาพที่ 11 ภาพร่างระยะที่ 1 ภาพที่ 1 
 

 
 
ภาพที่ 12 ภาพร่างระยะที่ 1 ภาพที่ 2 
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ภาพที่ 13 ภาพร่างระยะที่ 1 ภาพที่ 3 
 

 
 
ภาพที่ 14 ภาพร่างระยะที่ 2  ภาพที่ 1 

 

 
 
ภาพที่ 15 ภาพร่างระยะที่ 2 ภาพที่ 2 
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ภาพที่ 16 ภาพร่างระยะที่ 3 ภาพที่ 1 
 

 

 
 
ภาพที่ 17 ภาพร่างระยะที่ 3 ภาพที่ 2 
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ภาพที่ 18 ภาพร่างระยะที่ 3 ภาพที่ 3 
 
การจัดองค์ประกอบศิลป์ในผลงาน          

 รูปทรง (Form) 
 ข้าพเจ้าน ารูปทรงของคน และสถานที่ทั้งในจินตนาการและในความจริงจากภาพถ่ายมา

ผสมผสานกันผ่านจินตนาการกับความรู้สึก และตัดทอนรูปทรงเข้าด้วยกัน สร้างเป็นสถานที่ใหม่ 
สถานที่ในความคิดที่ดูลึกลับ แปลกประหลาด และสร้างมิติลวงตาให้รู้สึกถึงความเป็น 2 มิติ และ 3 
มิติของรูปทรงเพ่ือให้เกิดแสงเงาลวงตา 

 

 
 
ภาพที ่19 ภาพแสดงรูปทรง 
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 จุด (Point) 
 จุดที่ปรากฏขึ้นในผลงานนั้นเป็นจุดสีขาวที่สร้างเลียนแบบแสงไฟจากที่มืดเปรียบดั่ง

สายตาที่คอยจ้องมองมาจากมุมมืด บางครั้งอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มใหญ่เหมือนกลุ่มคนที่คอยจ้องมอง
จับผิดให้ความรู้สึกกดดันโดยน าเสนอให้ไร้ความรู้สึกโดยการไม่ใส่แววตาของดวงตาลงไป และในเชิง
ความหมายเพื่อเชื่อมโยงกับแนวความคิดแสงสว่างจากดวงตานั้นยังเหมือนแสงไฟจากหน้าจอมือถือที่
ส่องแสงตลอดเวลาที่มีการใช้งานอีกด้วย 

 

 
 

ภาพที่ 20 รูปภาพแสดงจุด 
 

 เส้น (Line) 
 การปรากฏขึ้นของเส้นในงานนั้นเป็นเส้นโครงสร้างที่ก าหนดทิศทางในการมอง แบ่งระยะ

ของรูปทรงให้เกิดความรู้สึกใกล้ไกล และก าหนดโครงสร้างของรูปทรงภายในซึ่งเป็นเส้นที่เกิดจากการ
ประกอบของรูปทรงในทิศทางต่าง ๆ นั่นอาจจะเป็นเส้นที่ไม่ปรากฏอยู่ในภาพแต่จะสามารถเห็นได้
จากความรู้สึก นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังใช้เส้นที่มีความหนาบาง เน้นรูปทรง และสร้างน้ าหนักของรูปทรง
ในบางส่วนเช่นเส้นกิ่งไม้ลักษณะการชี้ของกิ่งไม้ ทิศทางของคนในงานเป็นต้น 

 



25 
 

 
 

ภาพที่ 21 รูปภาพแสดงเส้น 
 
 พื้นที่ว่าง (Space) 
 พื้นที่ว่างในงานนั้นข้าพเจ้าพยายามเติมเต็มด้วยพื้นผิวที่หลากหลาย ต้องการให้พื้นที่ว่าง

นั้นท างานได้เล็กน้อย เพื่อให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกที่อึดอันของก้อนรูปทรงที่ปรากฏในงาน เสมือน
ความรู้สึกของตัวเองที่มีต่อภาพของโลกออนไลน์ซึ่งมีขนาดใหญ่โตแต่ช่างอึดอัดและคับแคบทางใจ 
และพื้นที่ว่างของผลงานบางส่วนข้าพเจ้าเลือกใช้เป็นบรรยากาศของสถานที่ภาพเหตุการณ์นั้น ๆ 
พยายามควบคุมให้เกิดบรรยากาศในงานและผลักระยะรูปทรงให้เกิดจุดเด่น 
 

 

 
 

ภาพที ่22 รูปภาพแสดงพ้ืนที่ว่าง 
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สีน้ าหนัก อ่อน – แก่ (Color – Tone) 
สีและน้ าหนักอ่อน – แก่ในผลงานเกิดจากน้ าหนักของเส้นและพื้นผิวต่าง ๆ น้ าหนักโดยรวม

ถูกควบคุมด้วยเทคนิคภาพพิมพ์โมโนพริ้นท์ (Monoprint) เน้นรูปทรงให้มีมิติและปริมาตร ก าหนด
แสงให้มาในทิศทางเดียว เน้นอารมณ์ของภาพให้มีความมืด จุดเด่นของภาพให้มีความสว่าง เลือกใช้สี
ด ามาสร้างน้ าหนักในผลงาน และสีที่เพิ่มเติมเข้ามานั้นพยายามควบคุมให้เป็นโทนสีเดียวกันเพื่อเพิ่ม
ความสมบูรณ์และสร้างบรรยากาศให้กับผลงาน 

 

 
 

ภาพที่ 23 ภาพแสดงน้ าหนักอ่อน – แก ่
 

 พื้นผิว (Texture) 
 พื้นผิวที่ใช้ในผลงานเป็นพื้นผิวที่เกิดจากเทคนิคต่าง ๆ ในกระบวนการสร้างภาพพิมพ์โดย

ใช้เป็นบรรยากาศและองค์ประกอบของรูปทรงภายในงาน ควบคุมบรรยากาศให้เกิดอารมณ์ พื้นผิว
ของตัววัตถุ เช่น ผิวของคน ก าแพง ผ้า เลือกท าพื้นผิวให้เข้ากับวัตถุนั้น ๆ เพื่อสร้างอารมณ์ความรู้สึก
ในงานให้มีบรรยากาศมากกว่าความเป็นจริงแต่ยังนึกถึงภาพความเป็นจริงได้เช่นกัน 

  ลักษณะผิวที่ปรากฏขึ้นในผลงานนั้นมาจากการสร้างพื้นผิวบนแพิมพ ์
 แบงออกเป็น 3 วิธี ดังนี ้
   1. การสร้างพื้นผิวด้วยการทาสีบนแม่พิมพ์ โดยเลือกใช้สีพลาสติกกึ่งเงาในการสร้าง

พื้นผิว เนื่องจากสีพลาสติกมีคุณสมบัติ คือแห้งเร็ว มีความยืดหยุ่นและท าใหพื้นผิวที่เกิดขึ้นสามารถคง
สภาพตามการสร้างสรรคได้เป็นอย่างดี พื้นผิวเกิดขึ้นได้หลายลักษณะ เช่น พื้นผิวแบบทิ้งรอยทีแปรง 
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(Brushstroke) เป็นต้น ซึ่งลักษณะผิวที่เกิดจากอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน การกระท าลงบนแม่พิมพ์นั้นก็
จะท าให้เกิดผลลัพธ์ที่แตกตา่งกันตามอุปกรณ์ที่ใช้ 

   2. การสร้างพื้นผิวด้วยวัสดุปะติดลงไปบนแม่พิมพ์ โดยวัสดุที่ใช้ต้องมีความแบนราบ ไม่
หนาแข็ง หรือนูนจนเกินไปเพราะจะท าให้ลูกกลิ้งของแท่นพิมพ์เสียหายได้ วัสดุที่มักน ามาใช้กันนั้น
ไดแ้ก่ ผา้ กระดาษ ใบไม้ เป็นตน้ 

   3. การสร้างพื้นผิวด้วยการขูดขีดลงบนแผ่นแม่พิมพ์ โดยเกิดจากการใช้วัตถุแหลมคมขูด
ขีด หรือใช้อุปกรณ์จากแม่พิมพแ์กะไม้ในการสร้างเส้น หรือลักษณะผิวให้ปรากฏบนภาพ ซึ่งใช้การขูด
ขีดในบางส่วนของภาพที่ต้องการให้เส้นมีความเล็กในการขับเน้นบางส่วนของรูปทรงให้ปรากฏชัด
ขึ้นมาเปน็ลวดลายตามความตอ้งการ ซึ่งลวดลายที่เกิดขึ้นช่วยสร้างความเป็นเอกลักษณ์ ให้กับรูปทรง
แต่ละรูปทรงมีความแตกต่างกัน พื้นผิวที่มีลักษณะแตกต่างกันในรูปทรงช่วยส่งเสริมให้รูปทรงนั้นเกิด
ความนา่สนใจและให้ความรู้สึกสมจริงมากขึ้น 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 24 ภาพแสดงพ้ืนผิว ภาพที่ 1 
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ภาพที่ 25 ภาพแสดงพ้ืนผิว ภาพที่ 2 
 

 
 

ภาพที่ 26 ภาพแสดงพ้ืนผิวบนแม่พิมพ์ ภาพที่ 1 
 

 
 

ภาพที่ 27 ภาพแสดงพ้ืนผิวบนแม่พิมพ์ ภาพที่ 2 
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ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ ์
 วิธีการและเทคนิคในการสร้างสรรค์ 
 ข้าพเจ้าเลือกใช้เทคนิคกระบวนการทางภาพพิมพ์วัสดุหรือภาพพิมพ์คอลโลกราฟ 

(Collograph) เป็นหลักในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยผสมผสานกับการระบายสีหมึก (Ecoline) ใน
บางส่วนและรองพื้นด้วยเทคนิคภาพพิมพ์ (Monoprint) เพื่อเพิ่มน้ าหนัก และบรรยากาศในภาพให้มี
ความกลมกลืน และสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

 ในตอนแรกเริ่มที่สร้างสรรค์ผลงาน ข้าพเจ้าถ่ายทอดผลงานโดยผ่านกระบวนการภาพ
พิมพ์ผิวนูน ซึ่งมีความประทับใจแรกตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นของการสร้างแม่พิมพ์แกะไม้ (Woodcut) 
จนกระทั่งส าเร็จเปน็งาน และเริ่มศึกษาทดลองเพ่ือให้เข้าใจถึงวิธีการเกิดของลักษณะผิวแบบต่าง ๆ ที่
มีวิธีการและผลลัพธ์ที่ไม่เหมือนกัน อีกทั้งช่วยตอบสนองต่อแนวความคิดได้อยา่งหลากหลาย 

 ในที่สุดเมื่อข้าพเจ้าได้พัฒนาแนวความคิด และรูปแบบของการแสดงออกที่เป็นตัวเอง
มากขึ้นข้าพเจ้าจึงหันมาศึกษากระบวนการของภาพพิมพ์คอลโลกราฟ ซึ่งเป็นกระบวนการที่สามารถ
มุ่งเน้นการแสดงออกทางลักษณะพื้นผิวได้หลากหลาย อีกทั้งสามารถตอบสนองความคิดความรู้สึกได้
เป็นอย่างดี ช่วงแรกข้าพเจ้ารู้สึกถึงข้อจ ากัดในการท างานบางขั้นตอน จนกระทั่งมาถึงชุดผลงาน   
ศิลปนิพนธ์ ข้าพเจ้าได้เขา้ใจ และเกิดความช านาญในการควบคุมเทคนิคเป็นอย่างดี 

 วัสดุที่ใช้ในการสร้างแม่พิมพ์น้ันคือ แผ่นอลูมินั่มที่ใช้ในกระบวนการท าภาพพิมพ์หินมี
คุณสมบัติที่แข็ง ทนต่อแรงกระแทก ความร้อน และท าความสะอาดง่าย และที่ส าคัญเป็นการลด
ต้นทุนในการสร้างผลงานเพราะแผ่นอลูมินั่มที่น ามาใช้นั้นเป็นวัสดุที่ เหลือใช้จากเทคนิคภาพพิมพ์หิน
ซึ่งเราสามารถใช้ด้านหลังของแผ่นอลูมินั่มที่ไม่ได้ใช้มาทดแทนได้ 

 โดยวัสดุดังกลา่วมีความพิเศษและส่งผลตอ่งาน ดังนี้ 
 1. สามารถสร้างผลงานขนาดใหญ่ไดต้ามต้องการ 
 2. สามารถปะติดวัสดุตา่ง ๆ (Collage) ลงบนแม่พิมพไ์ด ้
 3. ผิวของอลูมินั่มสามารถยึดเกาะวัสดุและเนื้อสีไดเ้ป็นอยา่งดี 
 4. สามารถขูดขีด ให้เกิดร่องรอยแบบกระบวนการดรายพอยท์ (Drypoint) ซึ่งให้ลายเส้น 

ที่แตกตา่งจากแม่พิมพท์องแดง และแม่พิมพ์ไม ้
 5. ในขั้นตอนการสร้างแม่พิมพ์สามารถท าได้ทันทีด้วยอุปกรณ์หรือวัสดุต่าง ๆ ที่มีอยู่

รอบตัว โดยแตกต่างจากแม่พิมพ์โลหะร่องลึกที่ต้องอาศัยการกัดกรด หรือวิธีการอื่น ๆ ที่ต้องใช้
อุปกรณ์บางอยา่งที่อาจจะหาได้ยากกว่า 
  6. สามารถตอบสนองต่อความรู้สึกต่าง ๆ ผ่านลักษณะพื้นผิวที่หลากหลายได้ในแม่พิมพ์
แผน่เดียว 
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 อุปกรณท์ี่ใช้ในการท าภาพพิมพ์ 
1. แผ่นอลูมินั่ม 
2. สีพลาสติก 
3. ผงคาร์บอรันดัม (Carborundum) 
4. แลคเกอร์เงา (สเปรย์) 
5. แปรงทาส,ี พูกั่น 
6. โมเดลลิ่ง เพสท ์(Modeling Paste) 
7. อุปกรณท์ี่ใช้สร้างร่องรอยและพื้นผิว เช่น เครื่องมือแกะไม้ มีด สิ่วและตะไบ เป็นต้น 
8. วัสดุที่ใช้สร้างร่องรอยและพื้นผิว เช่น เศษไม้ แผ่นน้ าพลาสติกในโมเดลสถาปัตย์ 
9. กาวลาเท็กซ์ 
10. หมึกพิมพเ์อทชิ่ง (Etching) 
11. ยางปาด 
12. กระดาษภาพพิมพ ์Fabriano หรือกระดาษภาพพิมพ์อื่น 
13. แผน่สักหลาด 
14. อ่างน้ าขนาดใหญ่ (ส าหรับท าชื้นกระดาษ) 
15. ไม้กระดาน (ส าหรับขึงกระดาษ) 
16. กระดาษกาวน้ า 
17. กระดาษปรู๊ฟ 

  
 ขั้นตอนการเตรียมแม่พิมพ ์
   หลังจากได้ภาพรา่งต้นแบบหรือแบบร่าง (Sketch) ตามที่ตอ้งการแล้ว น าต้นแบบมากลับ

ด้าน (สลับซ้าย-ขวา) จากนั้นจะน าแบบร่างไปขยายให้ได้ขนาดเท่ากับตัวแม่พิมพ์ แบบร่างยังเป็น 
เพียงรูปทรงที่มีแสงเงาคร่าว ๆ ไม่ได้แสดงรายละเอียดภายในที่สมบูรณ์และยังต้องมีการศึกษา        
วิเคราะหล์ักษณะรูปทรงอีกครั้งตามความเหมาะสม เพื่อปรับแก้ไขตามขนาดของพ้ืนที่ซึ่งกวา้งขึ้น อาจ
มีการเพิ่มหรือลดขนาดในบางส่วนของรูปทรงตามความเหมาะสมของพื้นผิวและความรู้สึกที่มีต่อ 
ภาพรวมทั้งหมด จากนั้นจึงเริ่มร่างรายละเอียดภายในให้มีความชัดเจน โดยข้าพเจ้าต้องการให้รูปทรง
มีความสัมพันธ์จากเสน้โครงสร้างภายใน และก าหนดลักษณะพื้นผิวในบริเวณต่าง ๆ อย่างคร่าว ๆ 

 ข่าพเจ้าจะน ารูปทรงแต่ละชนิดนี้มาตัดตามรูปทรง เพื่อน าไปปะติดลงบนแม่พิมพ์ใน
ขั้นตอนตอ่ไป 

 แผ่นแม่พิมพ์วัสดุและสีชนิดต่าง ๆ ที่ใช้บนแม่พิมพ์ควรมีสีขาวเท่านั้น หรือสีในโทนสว่าง 
เนื่องจากสีขาวจะท าใหเ้ราไมส่ับสนในเรื่องของน้ าหนักออ่น - แก่ ในขณะเข้าสู่กระบวนการพิมพ ์
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 ผิวของวัสดุบางชนิดที่มีความด้าน เช่น กระดาษ อาจมีการดูดซับสีของหมึกตกค้างไว้บน
ผิว นั่นคือไม่เป็นสีขาว ซึ่งจะเกิดขึ้นในขั้นตอนการเช็ดหมึกในระหวางการกระบวนการพิมพ์อาจท าให้
เกิดความสับสนเกิดขึ้นได ้

 
   การสร้างแมพ่ิมพ์ 

1. กลับดา้นต้นแบบ (สลับซ้าย - ขวา) 
2. ร่างภาพรูปทรงขยายลงบนกระดาษตามขนาดที่ก าหนดไว้บนแม่พิมพ ์
3. สร้างบรรยากาศในส่วนพ้ืนหลังของแม่พิมพท์ั้งหมด 
4. สร้างลักษณะพื้นผิวบริเวณต่าง ๆ ของรูปทรงและพื้นหลัง 
5. สร้างน้ าหนักด าในส่วนที่เป็นเงาตามที่ต้องการ 
6. สร้างลวดลายบริเวณต่าง ๆ ของรูปทรงที่เป็นพ้ืนหลัง 
7. พ่นแลคเกอร์เงาเคลือบแม่พิมพ ์
8. น าแม่พิมพม์ากดรีดด้วยแท่นพิมพ ์เพื่อลดความนูนของพื้นผิวบนแม่พิมพก่์อนพิมพ์ 

 

 
 

ภาพที่ 28 ภาพแสดงขั้นตอนการสร้างแมพ่ิมพ์ ภาพที่ 1 
ภาพแสดงขั้นตอนการเขียนร่างภาพลงบนแผ่นอลูมินั่ม เนื่องจากแผ่นอลูมินั่มมีความมันสูง

การดราฟหรือร่างจากกระดาษแบบปกติไม่สามารถสร้างรายละเอียดที่ครบถ้วน จึงต้องอาศัยการ
เขียนเพ่ิมเติมจากเค้าโครงที่ร่างไว้ตอนต้น 
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ภาพที่ 29 ภาพแสดงขั้นตอนการสร้างแมพ่ิมพ์ ภาพที่ 2 

ลงสีพลาสติก และเริ่มสร้างบรรยากาศโดยรวมโดยการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น แปรงสีฟัน 
พู่กัน นิ้วมือ เป็นต้น 
 

 

 
 
ภาพที่ 30 ภาพแสดงขั้นตอนการสร้างแมพ่ิมพ์ ภาพที่ 3  

ลงสีพลาสติกในส่วนของวัตถุ และจุดส าคญัภายในงาน  
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ภาพที่ 31 ภาพแสดงขั้นตอนการสร้างแมพ่ิมพ์ ภาพที่ 4 

 สร้างน้ าหนักด าด้วยสีพลาสติกผสมผงคาร์บอรันดัมเพื่อสร้างขอบเขตของรูปทรงต่าง ๆ 
ในขั้นตอนน้ีจะมีการประติดวัสดุต่าง ๆ ลงไปในงานเพื่อสร้างพ้ืนผิวที่แปลกตามากยิ่งขึ้น 

 
 

 
 
ภาพที่ 32 ภาพแสดงขั้นตอนการสร้างแมพ่ิมพ์ ภาพที่ 5 

 สร้างน้ าหนักด าสุดด้วยการลงสีพลาสติกที่ผสมผงคาร์บอรนัดัมทาลงในรปูทรงที่ต้องการ
และในขณะทีส่ีนั้นยังไม่แห้ง ข้าพเจ้าโรยผงคาร์บอรันดัมลงไปอีกเพื่อสร้างพ้ืนผิวให้มีการรับหมึกมาก
ขึ้น 
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ภาพที่ 33 ภาพแสดงขั้นตอนการสร้างแมพ่ิมพ์ ภาพที่ 6 

 สร้างน้ าหนักสว่างสุดด้วยการหยดสีพลาสตกิลงไป และปะติดวัสดุที่ต้องการสร้างลวดลาย 
 

ขั้นตอนการพิมพ ์
ขั้นตอนการพิมพ์งานนั้นจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่เป็นภาพพิมพ์โมโนพริ้นท์ 

และส่วนที่เป็นภาพพิมพ์วัสดุหรือภาพพิมพ์คอลโลกราฟ 

การพิมพ์ภาพพิมพ์โมโนพริ้นท์ 
1.  กลิ้งสีที่เตรียมไว้ลงบนแผ่นไม้อัด 
2.  น าแผนสักหลาดปูทับดานบนของแท่น และปรับน้ าหนักของแท่นให้มีน้ าหนักพอดี   
3.  น าแม่พิมพ์มาวางในช่องที่ก าหนดต าแหน่งวางกระดาษ 
4.  วางกระดาษในต าแหน่งที่ก าหนดไว้ 
5.  ปูทับดวยกระดาษปรู๊ฟ 1 แผ่น ปิดด้วยแผ่นสักหลาด 
6.  หมุนแท่นจนออกมาสุดอีกด้านหนึ่ง 
7.  น าผลงานที่ไดอ้อกมาวางลงบนกระดานที่เตรียมไว ้เพื่อเตรียมท าในกระบวนการที่ 2  

 การพิมพ์ภาพพิมพ์วัสด ุ
1.  อุดหมึกลงบนแพิมพ ์
2.  ใช้กระดาษปรูฟ๊ซับหมึกออกให้บาง 
3.  เช็ดแม่พิมพใ์ห้สะอาด โดยสังเกตจากความขาวของพื้นผิวบนแม่พิมพ ์
4.  น าแผน่สักหลาดปูทับด้านบนของแท่น และปรับน้ าหนักแรงกดของแท่นให้พอดี   
5.  น าแม่พิมพว์างในชอ่งที่ก าหนด 
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6.  น ากระดาษไปแชใ่นอ่างที่เปดิน้ าเตรียมไว้ ทิ้งไว้สักครู่ 
7.  น ากระดาษมาซับน้ าด้วยกระดาษปรู๊ฟให้หมาด 
8.  วางกระดาษในต าแหน่งที่ก าหนดไว้ 
9.  ปูทับด้วยกระดาษปรู๊ฟ 1 แผน่ ปิดด้วยแผ่นสักหลาด 
10. หมุนแท่นจนออกมาสุดอีกด้านหนึ่ง 
11. น าผลงานที่ไดอ้อกมาวางลงบนกระดานที่เตรียมไว ้
12. ขึงกระดาษทั้งสี่ดา้นด้วยกระดาษกาวน้ า 
13. รอจนแห้ง ลอกกระดาษกาวน้ าออก ท าความสะอาดภาพ และลงลายมือชื่อลงบน

ผลงานตามแบบแผนของภาพพิมพ์เปน็อันเสร็จสิ้นกระบวนการ 
 

 
 
ภาพที่ 34 ภาพแสดงขั้นตอนการเตรียมหมึกเพ่ือท าภาพพิมพ์โมโนพริ้นท์ 

 

 
 

ภาพที่ 35 ภาพแสดงขั้นตอนการตั้งแท่นพิมพ์ 
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ภาพที่ 36 ภาพแสดงขั้นตอนการอุดหมึกลงบนแมพิมพ ์
 
 

 
 

ภาพที่ 37 ภาพแสดงขั้นตอนการใชกระดาษปรู๊ฟซับหมึกออกใหบาง 
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ภาพที่ 38 ภาพแสดงขั้นตอนการเช็ดแม่พิมพใ์ห้สะอาด  
 
 

 
 

ภาพที่ 39 ภาพแสดงขั้นตอนการปรับน้ าหนักแรงกดของแท่นใหพ้อดี 
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ภาพที่ 40 ภาพแสดงขั้นตอนการน ากระดาษไปแชใ่นอ่างน้ า 
 
 

 

 
 

ภาพที่ 41 ภาพแสดงขั้นตอนการวางกระดาษ 
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ภาพที่ 42 ภาพแสดงขั้นตอนการปูทับดว้ยกระดาษปรู๊ฟและแผ่นสกัหลาด  
 

 

 
 

ภาพที่ 43 ภาพแสดงขั้นตอนการหมุนแทน่พิมพ ์
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ภาพที่ 44 ภาพแสดงขั้นตอนการขึงผลงานภาพพิมพ์ 
  

 

 
 
ภาพที่ 45 ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ ์  
 ขึงกระดาษทั้งสี่ด้านด้วยกระดาษกาวน้ ารอจนแห้ง ลอกกระดาษกาวน้ าออก เป็นอันเสร็จ
สิ้นกระบวนการพิมพ์ เมื่อหมกึของผลงานแห้งสนิท ให้แกะออกจากแผ่นไม้ น ามาท าความสะอาดแล้ว
ลงลายมือช่ือลงบนผลงานตามวิธีแบบแผนของภาพพิมพ์ 
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บทที่ 4 

การวิเคราะหแ์ละการพัฒนาผลงาน 

 การสร้างสรรค์ผลงานและการพัฒนาผลงานเป็นส่วนที่มีความส าคัญมากในการท างาน 
เพราะเป็นการเเสดงถึงความใส่ใจในการสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งการเรียนรู้ปัญหาเเละข้อจ ากัดต่าง  ๆ 
ของตัวเทคนิค กระบวนการ การฝึกเเก้ปัญหาต่าง ๆ เป็นสิ่งที่จ าเป็นในการสร้างงานศิลปะ จาก
ประสบการณ์เเละการลองผิดลองถูกตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จนพัฒนามาถึงผลงานศิลปนิพนธ์ในชุด 
“เหยื่อทางอารมณ์ในสื่อสังคมออนไลน์” สามารถสรุปผลการพัฒนาเเละวิเคราะห์ผลงาน ได้ดังนี ้

ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 (ปีการศึกษา 2559)  

 1. ทางด้านเนือ้หาเรื่องราว 
 ผลงานในช่วงระยะนี้จะยังไม่มีความลงตัวทั้งด้านเนื้อหาและเทคนิค ซึ่งจะมีเนื้อหา

เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ข้าพเจ้าพบเจอในชีวิตประจ าวันเป็นส่วนมาก เช่น โลกที่วุ่นวาย การจราจร ข่าว
คนตีกันฆ่ากัน เป็นต้น เมื่อพบเจอโลกที่น่าเบื่อเหล่านี้ข้าพเจ้าเลยต้องการสร้างโลกขึ้นมาอีกหนึ่งใบ
เพื่อหลีกหนีความวุ่นวาย โดยอิงการสร้างโลกจากแนวความคิดที่ว่าโลกที่เราเห็นนั้นเป็นเพียงสิ่งที่
จินตนาการของเราสร้างภาพให้เราเห็น ข้าพเจ้าจึงจินตนาการสิ่งของต่าง ๆ ออกมาเป็นรูปทรงที่
แปลกประหลาด เช่น สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม วงกลม เพื่อให้รูปทรงดูอิสระที่สุดแต่ภายในงานก็ยังแสดง
ส่วนลึก ๆ ที่ต้องการน าเสนอที่ว่าถึงเราจะหนีมาอยู่ในโลกของจินตนาการแล้วความรู้สึกว่าความ
วุ่นวายกดดันนั้นก็ยังตามเรามาภายใต้จิตอันไร้ส านึกของเรา จึงแสดงออกเป็นงานที่แสดงความอิสระ
ที่อยู่ภายใต้ความกดดัน 

 2. ทางด้านรูปแบบ 
ข้าพเจ้าจินตนาการสิ่งของต่าง ๆ ออกเป็นรูปทรงที่แปลกประหลาด เช่น สี่เหลี่ยม 

สามเหลี่ยม วงกลม เพื่อให้รูปทรงดูอิสระที่สุดรูปทรงต่าง ๆ เกิดจากจินตนาการของสิ่งรอบตัว เช่น 
เก้าอ้ี โทรศัพท์ และสิ่งมีชีวิต น ามาลดทอน ยืด ท าให้มีลักษณะผิดปกติไปไปจากเดิม สร้างรูปทรงใหม่
ที่ข้าพเจ้าไม่คุ้นชินจัดวางให้มีองค์ประกอบที่เหมาะสม มีจุดเด่นเป็นตัวหลัก ใช้น้ าหนักของเส้นและ
น้ าหนักที่เกิดจากเทคนิคมาช่วยท าให้เกิดระยะความมีมิติในรูปทรง สีที่ใช้เป็นสีที่ถูกควบคุมไว้ตั้งแต่
แรกโดยได้รับคู่สีมาจากสิ่งของต้นแบบที่เอามาตัดทอนเพ่ือเพ่ิมความสมบูรณ์แบบให้กับผลงาน 
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3. ทางด้านเทคนิค 

 ใช้เทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ (Woodcut) ในการสร้างผลงาน โดยสร้างรูปทรงและพื้นผิว
ด้วยเทคนิคและควบคุมน้ าหนักภาพรวมภายในงานด้วยเทคนิคภาพพิมพ์แม่พิมพ์กระดาษ 
(Paperblock) หลังจากนั้นเพิ่มความสมบูรณ์ของงานด้วยการใช้เทคนิคพิมพ์โฟมยาง (Stamping) 
เพื่อสร้างรายละเอียดเพ่ิมเติมให้มีความกลมกลืนมากขึ้น 

 

 

 

 

 
ภาพที ่46    ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 

ชื่อผลงาน  “My box No.1” 
เทคนิค   ภาพพิมพ์แกะไม้ และภาพพิมพ์แม่พิมพ์กระดาษ 
ขนาด   40 X 60 ซม. 
ปีที่สร้างผลงาน 2559 
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ภาพที่ 47    ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 

ชื่อผลงาน  “My box No.2” 
เทคนิค  ภาพพิมพ์แกะไม้ และภาพพิมพ์แม่พิมพ์กระดาษ 
ขนาด  40 X 60 ซม. 
ปีที่สร้างผลงาน 2559 
 

 

 
 

ภาพที่ 48   ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 
ชื่อผลงาน  “My box No.3” 
เทคนิค  ภาพพิมพ์แกะไม้ และภาพพิมพ์แม่พิมพ์กระดาษ 
ขนาด  40 X 70 ซม. 
ปีที่สร้างผลงาน       2559  
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ภาพที่ 49    ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 

ชื่อผลงาน  “My box No.4” 
เทคนิค  ภาพพิมพ์แกะไม้ และภาพพิมพ์แม่พิมพ์กระดาษ 
ขนาด  70 X 40 ซม. 
ปีที่สร้างผลงาน 2559  

 

ผลงานก่อนศิลปนพินธ์ระยะที่ 2 (ปีการศึกษา 2560) 

 1. ทางด้านเนือ้หาเรื่องราว 
 ผลงานช่วงนี้มีความใกล้เคียงกับช่วงศิลปนิพนธ์มากขึ้น เพราะเริ่มน ากระแสสังคมมามี

ส่วนในงานเหตุการณ์แทบทั้งหมดที่น ามาท าจะพูดถึงภาพรวมความรุนแรงที่เกิดจากการเสพสื่อ
ทั้งหมด โดยเน้นไปที่ผู้คนที่โดนโจมตีในโลกออนไลน์ ทั้งเรื่องความเห็นต่างจากสังคมการโดนใส่ร้าย
ป้ายสี เกิดความสับสนวุ่นวายในสังคมผู้คนเสพข่าวอย่างไร้วิจารณญาณ หลงเชื่อข่าวปลอมท าให้มี
บุคคลที่ตกเป็นเหยื่อของโลกออนไลน์ 

 2. ทางด้านรูปแบบ 
 รูปแบบของผลงานจะเน้นไปที่จุดเด่นที่เป็นตัวการ์ตูนสีขาวหน้ายิ้มที่ได้รับต้นแบบมาจาก

อีโมจิที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ ไม่เน้นให้แสดงอารมณ์ แต่กลับให้พื้นหลังของงาน
สภาพแวดล้อมองค์ประกอบอื่น ๆ ได้แสดงอารมณ์ได้อย่างเต็มที่ ภาพที่น ามาสร้างงานได้แรงบันดาล



45 
 

 
 

ใจมาจากรูปในหนังสือที่เคยเกิดความรุนแรงขึ้นมาในอดีต  โดยแฝงความหมายและเป็นนัยยะ
แสดงออกเกี่ยวกับเนื้อหาของผลงาน สร้างกลุ่มคนที่เป็นสีด าเหมือนตัวตนของคนในโลกออนไลน์ที่
พยายามจับผิดและคอยรุมท าร้าย โดยจัดให้อยู่อย่างกลมกลืน พยายามใช้รูปทรงแสดงออกถึง
ความรู้สึกอึดอัดมากขึ้น ผลงานในระยะนี้จะเป็นน้ าหนักขาว เทา ด า เป็นส่วนมากโดยมีการใส่สีลงไป
เพียงเล็กน้อย 

 3. ทางด้านเทคนิค 
 ผลงานในระยะนี้เริ่มเรียนรู้เทคนิคภาพพิมพ์คอลโลกราฟ เนื่องจากข้าพเจ้าต้องการ

ลักษณะพื้นผิวเฉพาะตัวและน้ าหนักขาว-เทา-ด าที่จัดจ้านเพื่อเหมาะแก่การสร้างผลงานที่ต้องการ ตัว
เทคนิคภาพพิมพ์คอลโลกราฟ มีความสนุกหลากหลายและระยะเวลาในการสร้างค่อนข้างเหมาะกับ
เวลาในการสร้างผลงานแต่ละครั้ง ท าให้งานมีความน่าพึงพอใจมากขึ้น 

 

 

 
ภาพที่ 50    ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 

ชื่อผลงาน  “Males Maleficarum of Social” 
เทคนิค  ภาพพิมพ์คอลโลกราฟ 
ขนาด  40 X 60 ซม. 
ปีที่สร้างผลงาน 2560  
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ภาพที่ 51    ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 

ชื่อผลงาน  “The Malleus Maleficarum”  
เทคนิค  ภาพพิมพ์คอลโลกราฟ 
ขนาด  40 X 60 ซม. 
ปีที่สร้างผลงาน 2560 
 

 

 

 
ภาพที่ 52    ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 

ชื่อผลงาน  “Hunt Together”  
เทคนิค  ภาพพิมพ์คอลโลกราฟ 
ขนาด  40 X 60 ซม. 
ปีที่สร้างผลงาน 2560 
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ภาพที่ 53    ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 
ชื่อผลงาน  “Hang Together ”  
เทคนิค  ภาพพิมพ์คอลโลกราฟ 
ขนาด  40 X 70 ซม. 
ปีที่สร้างผลงาน 2560 

 

ผลงานศลิปนพินธ ์(ปีการศกึษา 2561) 

 การเรียนรู้และพัฒนาผลงานในช่วงระยะเวลาก่อนศิลปนิพนธ์ และในภาคการศึกษา
ปลายท าให้ได้รับการเรียนรู้จากความผิดพลาดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลา เกิดการฝึกฝนแก้ไข
ปัญหาในหลาย ๆ รูปแบบ สะสมเป็นประสบการณ์จนกระทั่งสามารถควบคุมและน าเอาเทคนิควิธีการ
มาใช้สร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ เพื่อสื่อสารออกมาทางด้านรูปแบบรวมถึงตัวเนื้อหาเกิดเรื่องราวสี
สอดคล้องกัน จนเกิดเป็นผลงานที่สมบูรณ์ตามเปา้หมายที่ข้าพเจ้าได้ตั้งไว ้

1. ทางด้านเนื้อหาเรื่องราว 
 จากการสะสมประสบการณ์ สังเกตผู้คนและเหตุการณ์ต่าง ๆ รอบตัว เกิดเป็นข้อมูลและ

แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน ตลอดระยะเวลาในช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ที่ผ่านมา ท าให้มีความ
เข้าใจในเนื้อหาเรื่องราวที่ต้องการจะสื่อมากขึ้น  ผลงานศิลปนิพนธ์นี้ น ากระแสสังคมมามีส่วนร่วมใน
งาน น าถ้อยค าที่รุนแรงที่เกิดจากการเสพสื่อทั้งหมดมาแบ่งย่อยเป็นแต่ละเรื่องราว โดยเน้นไปที่ผู้คนที่
โดนโจมตีในแต่ละเรื่องที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์แบบเฉพาะเจาะจงเป็นหัวข้อย่อย เช่น เรื่องการเห็น
ต่างทางด้านบรรทัดฐานความงาม ความเห็นต่างทางด้านการเมือง เป็นต้น เพื่อนสะท้อนปัญหาต่าง ๆ 
ในสังคมที่ถูกมองข้าม ข้าพเจ้าจึงหยิบเอาเรื่องราวเหล่านี้มาล้อเลียนเพื่อให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกและ
แรงปะทะต่อผู้ชมงาน ให้หันกลับมาใส่ใจพฤติกรรมของตนเองและคนรอบข้างมากขึ้น เนื้อหาใน
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ผลงานศิลปนิพนธ์ยังเป็นเนื้อหาที่ท าต่อจากระยะที่ 2 แต่เป็นการดึงเอาข้อมูลต่าง ๆ มาใช้และ
เฉพาะเจาะจงมายิ่งขึ้น 

2. ทางด้านรูปแบบ 
 ผลงานในชุดนี้ก็ยังคงเน้นไปที่จุดเด่นที่เป็นตัวการ์ตูนสีขาวหน้ายิ้มที่ได้รับต้นแบบมาจากอี

โมจิที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ ไม่เน้นให้แสดงอารมณ์ แต่กลับให้พื้นหลั งของงาน
สภาพแวดล้อมองค์ประกอบอื่น ๆ ได้แสดงอารมณ์ได้อย่างเต็มที่ มีการใช้รูปทรงที่ผิดเพี้ยน บีบอัด 
เกินจริงให้เกิดแรงปะทะกับความรู้สึกของผู้ชมงาน ผลงานส่วนพื้นหลังเป็นบรรยากาศของเหตุการณ์
นั้น ๆ พยายามสร้างเรื่องราวให้แนบเนียน เพื่อสื่อความหมายต่าง ๆ เลือกใช้สีที่แสดงถึงความน่ากลัว 
และให้ความรู้สึกที่ประหลาดแตกต่างจากภาพของมนุษย์ทั่วไป 

3. ทางด้านเทคนิค 
 ผลงานศิลปนิพนธ์เป็นผลสรุปของการทดลองเทคนิคต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ไม่

ว่าผลลัพธ์จะออกมาจากความตั้งใจหรือออกมาจากความผิดพลาด ก็ท าให้ข้าพเจ้าเกิดการเรียนรู้และ
ประสบการณ์จากการได้แก้ไขปัญหา และเมื่อน าเทคนิคต่าง ๆ มาใช้สร้างผลงาน ท าให้สามารถ
ควบคุมให้เกิดผลลัพธ์ตามที่ตอ้งการได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถพัฒนาเทคนิคต่าง ๆ เพื่อสร้างรูปแบบที่
น่าสนใจให้กับผลงาน ซึ่งผลงานในชุดนี้ ข้าพเจ้าได้ใช้เทคนิคทางภาพพิมพ์คอลโลกราฟสร้างแม่พิมพ์
ด้วยขั้นตอนต่าง ๆ และใช้เทคนิคการระบายหมึกสีลงไปในผลงานเพื่อสร้างบรรยากาศของแสงและสี 
และยังมีวิธีการเขียนดินสอไขสีขาวในส่วนที่ต้องการความสว่างวาบขึ้นมา แต่ก็ยังคงอาศัยน้ าหนัก
ขาว-เทา-ด ามาควบคุมบรรยากาศโดยรวม 

 องค์ประกอบและความหมายในงาน 

 รูปทรง เป็นจินตภาพที่ปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรม ซึ่งในแต่ละรูปทรงนั้นข้าพเจ้าน าเสนอ
โดยใช้เค้าโครงของรูปร่างมนุษย์ที่ใช้เพียงแค่กลุ่มเงาสีด าเปรียบเสมือนกลุ่มคนที่อยู่ในโลกออนไลน์สื่อ
ถึงความไม่ชัดเจนไม่สามารถระบุตัวตนที่แท้จริงหรือจิตใจที่มืดด า และอีกกลุ่มหนึ่งเป็นรูปร่างมนุษย์สี
ขาวที่ได้ต้นแบบมาจากสัญลักษณ์อีโมจิที่ใช้ในสื่อออนไลน์ในหน้าที่ยิ้มแย้มได้ต้นแบบมาจากอีโมจิรูป
ย้ิมที่ถูกใช้ในหลายความหมายทั้งยินดี ประชดประชันเป็นต้น 

 ดวงตา ดวงตาเป็นสิ่งที่ให้ความรู้สึกถึงชีวิตมากมายที่คอยจ้องมองมากมายมาจากความ
มืด คล้ายแสงสว่างที่ส่องจากที่มือของหน้าจอโทรศัพท์มือถือ ดวงตาที่ไม่ได้แสดงออกถึงอารมณ์ใด ๆ 
ไม่รู้ว่าประสงค์ร้ายหรือประสงค์ดีความไม่ชัดเจนแบบนี้เปรียบเสมือนตัวตนของผู้คนในโลกออนไลน์ที่
คอยจับผิดเราตลอดเวลา 
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 สถานที่ เป็นพื้นที่สมมติที่ได้แรงบันดาลใจมาจากสถานที่จริงบรรยากาศที่หลุดออกมา
จากหนังสือเมื่ออ่านเรื่องราวต่าง ๆ ที่ข้าพเจ้ารู้สึกถึงความวุ่นวายที่เกิดขึ้นจนค่อย ๆ กลายเป็นความ
เงียบสงัดเหมือนหยุดเวลาก่อนจะสังหารโดยสะท้อนภาพของจิตภายในอันหน้าหดหู่ 

 
วิเคราะห์ผลงานศลิปนิพนธ ์

ผลงานในช่วงศิลปนิพนธ์แบ่งออกเป็นหลายเรื่องตามสถานการณ์และกระแสในโออนไลน์
ได้แก ่

ช่วงระยะที่ 1 ผลงานประกอบไปด้วยรูปเหยื่อที่โดนแขวนคอเนื่องด้วยในช่วงนั้นตรงกับ
วันที่ 6 ตุลาคมท าให้คนออกมาพูดและวิจารณ์เกี่ยวกับวันที่ 6 กันมาก คนหลากหลายกลุ่มอ้างข้อมูล
ที่ต่างกันทั้งจริงและไม่จริงไม่มีใครสามารถตัดสินได้ท าให้เกิดการโจมตีกันอย่างหนักท าให้คนหลายคน
ต้องตกอยู่ในที่นั่งล าบาก ช่วงนี้งานค่อนข้างอิงการเมืองเป็นพิเศษท าให้รูปแบบของงานนั้นหลุด
ประเด็นจากหัวข้อศิลปนิพนธ์ที่ตั้งไว้มากพอสมควรถึงแม้จะพยายามใส่สัญลักษณ์ที่สื่อถึงโซเชียลมีเดีย
เข้าไปแล้วก็ตาม ภาพจ าของเหตุการณ์ที่น ามาเป็นตัวเล่าเรื่องกลับแสดงผลมากกว่าสิ่งที่ต้องการ
น าเสนอ (ภาพที่ 54-57) 

ช่วงระยะที่ 2 ระยะถัดมางานจะประกอบไปด้วยรูปเหยื่อที่โดนส่งขึ้นบนลานประหาร
เนื่องด้วยช่วงนั้นเป็นข่าวของนางงามการวิจารณ์เรื่องบรรทัดฐานของความงามที่ถูกต้องและเป็นความ
งามแบบไทย ในโลกออนไลน์นั้นมีการโจมตีมิสยูนิเวิร์สอย่างหนักท าให้ข้าพเจ้าหยิบความรู้สึกช่วงนั้น
มาท างาน ข้าพเจ้าพอใจในเรื่องเนื้อหาแต่หนึ่งในข้อผิดพลาดก็คือรูปต้นแบบที่น ามาใช้นั้นมีเนื้อหาที่
ค่อนข้างท าให้นึกถึงอีกเรื่องหนึ่งและอาจจะหลุดไปจากสิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการจะน าเสน อทางด้าน
เทคนิคมีการท าภาพพิมพ์โมโนปริ้นท์มาสร้างบรรยากาศท าให้งานค่อนข้างพัฒนาและสมบูรณ์มากขึ้น 
(ภาพที่ 58-61) 
 ช่วงระยะที่ 3 ระยะสุดท้ายงานจะเน้นไปเรื่องของสถานที่คือรัฐสภา เนื่องด้วยในช่วงนี้เป็น
เรื่องของข่าวการเลือกตั้ง กระแสของแคนดิเดตนายกของแต่ละพรรคที่ล้วนโดนจับผิดและโดนโจมตี 
ทางด้านเนื้อหาข้าพเจ้าพอใจเนื่องด้วยภาพที่น ามาใช้นั้นไม่มีภาพจ าอื่น ๆ ที่ สอดแทรกเข้ามาเพื่อ
เปลี่ยนความหมายแต่ภาพดึงแค่สถานที่และวิธีการประหารมาเท่านั้น จึงได้สร้างเป็นองค์ประกอบ
ภาพใหม่ท าให้งานได้แสดงความหมายของตัวงานมากยิ่งขึ้น  ในด้านเทคนิคนั้นข้าพเจ้าสร้างน้ าหนัก
ด าให้มากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการให้ภาพมีสีที่มืดและสอดคล้องกับแนวความคิดมากย่ิงขึ้น 
(ภาพที ่62-64) 
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ภาพที่ 54    ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 1 
ชื่อผลงาน  “Hangman in Social ” 
เทคนิค  ภาพพิมพ์คอลโลกราฟ 
ขนาด  60 X 80 ซม. 
ปีที่สร้างผลงาน 2561 
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ภาพที่ 55  ภาพผลงานศิลปนิพนธ์  ชิ้นที่ 2 

ชื่อผลงาน  “Thai Hang in Social” 
เทคนิค  ภาพพิมพ์คอลโลกราฟ 
ขนาด  60 X 180 ซม. 
ปีที่สร้างผลงาน 2561 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

 
 

 

 

 

 
ภาพที่ 56  ภาพผลงานศิลปนิพนธ์  ชิ้นที่ 3 

ชื่อผลงาน  “Judge” 
เทคนิค  ภาพพิมพ์คอลโลกราฟ 
ขนาด  100 X 70 ซม. 
ปีที่สร้างผลงาน 2561 
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ภาพที่ 57   ภาพผลงานศิลปนิพนธ์  ชิ้นที่ 4 

ชื่อผลงาน  “Judge”  
เทคนิค  ภาพพิมพ์คอลโลกราฟ 
ขนาด  100 X 70 ซม. 
ปีที่สร้างผลงาน 2561    
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ภาพที่ 58   ภาพผลงานศิลปนิพนธ์  ชิ้นที่ 5 

ชื่อผลงาน  “Shwing”  
เทคนิค  ภาพพิมพ์คอลโลกราฟ 
ขนาด  70 X 100 ซม. 
ปีที่สร้างผลงาน 2561    
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ภาพที่ 59   ภาพผลงานศิลปนิพนธ์  ชิ้นที่ 6 

ชื่อผลงาน  “Shot” 
เทคนิค  ภาพพิมพ์คอลโลกราฟ 
ขนาด  70 X 100 ซม. 
ปีที่สร้างผลงาน 2561    
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ภาพที่ 60   ภาพผลงานศิลปนิพนธ์  ชิ้นที่ 7 

ชื่อผลงาน  “Burn” 
เทคนิค  ภาพพิมพ์คอลโลกราฟ 
ขนาด  25 X 40 ซม. 
ปีที่สร้างผลงาน 2561    
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ภาพที่ 61   ภาพผลงานศิลปนิพนธ์  ชิ้นที่ 8 
 ชื่อผลงาน  “Refugee”  
 เทคนิค  ภาพพิมพ์คอลโลกราฟ 
 ขนาด  70 X 200 ซม. 
 ปีที่สร้างผลงาน 2562    
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ภาพที่ 62  ภาพผลงานศิลปนิพนธ์  ชิ้นที่ 9 

ชื่อผลงาน  “Judge Group No.1” 
เทคนิค  ภาพพิมพ์คอลโลกราฟ 
ขนาด  100 x 70 ซม. 
ปีที่สร้างผลงาน 2562 
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ภาพที ่63   ภาพผลงานศิลปนิพนธ์  ชิ้นที่ 10 
 ชื่อผลงาน  “Judge Group No.2” 
 เทคนิค  ภาพพิมพ์คอลโลกราฟ 
 ขนาด  70 X 100 ซม. 
 ปีที่สร้างผลงาน 2562    
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ภาพที่ 64   ภาพผลงานศิลปนิพนธ์  ชิ้นที่ 11 
 ชื่อผลงาน  “Iron Maiden” 
 เทคนิค  ภาพพิมพ์คอลโลกราฟ 
 ขนาด  70 X 100 ซม. 
 ปีที่สร้างผลงาน 2562    
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บทที่ 5 

บทสรปุ 

 ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้สร้างขึ้นจากความรู้สึกภายในที่ข้าพเจ้ามีต่อสังคมในโลกออนไลน์ 
ที่ข้าพเจ้าได้มีตัวตนและมีส่วนร่วมอยู่ภายในสังคมออนไลน์ สะท้อนให้เห็นถึงความคิดของผู้คนที่
หลากหลาย ในสังคมที่ก าลังพัฒนาส่งผลให้เกิดพฤติกรรมต่าง ๆ มากมาย  ตัวตนของแต่ละคนในทาง
สังคมนั้นถูกมองเป็นภาพเดียวกัน ผู้คนมากมายในโลกออนไลน์นี้ คนส่วนใหญ่มักจะมองเห็นประโยชน์
มากมายจากโลกโซเชียล แต่ข้าพเจ้ามองเห็นข้อเสียมากมาย ความน่ากลัวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม
ออนไลน์  ล้วนส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของบุคคลมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการ หลงเชื่อข่าวปลอม การใช้
ความคิดตัวเองเป็นใหญ่โดยปราศจากการวิเคราะห์แยกแยะ เหล่านี้ท าให้เกิดเป็นพฤติกรรมที่แฝง
ความน่ากลัว ความโหดร้ายที่ยังซ่อนความตลกขบขัน ข้าพเจ้าจึงสื่อสารออกมาในรูปแบบของงาน
ศิลปะสองมิติ โดยใช้สัญลักษณ์ทางรูปทรงที่ไม่มีความชัดเจนผิดเพี้ยน ท าลายรูปทรงเดิมบางส่วนและ
สร้างรูปแบบและบรรยากาศขึ้นมาใหม่ในรูปแบบของข้าพเจ้าเอง เพื่อสะท้อนและชักจูงให้ตระหนักถึง
พฤติกรรมความรุนแรงที่ก าลังก่อตัวขึ้นแล้วในโลกสังคมออนไลน์แบบเงียบ ๆ อย่างลึกซึ้งและเข้าใจ 

  ในด้านเทคนิคและวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน ข้าพเจ้าใช้เทคนิคทางภาพพิมพ์คอลโลกราฟ 
มาใช้ในการสร้างผลงาน ผสมผสานกระบวนการต่าง ๆ ทางภาพพิมพ์เพื่อสร้างบรรยากาศที่แตกต่าง
กันออกไปในผลงานแต่ละชิ้นเพราะเทคนิคภาพพิมพ์คอลโลกราฟ ที่ข้าพเจ้าเลือกใช้นั้นมีความ
น่าสนใจและสร้างอารมณ์ความรู้สึกของพื้นผิวลักษณะต่าง ๆ ที่ได้จากการทดลอง รวมทั้งการใช้สีหมึก
และการท าภาพพิมพ์โมโนพริ้นท์มาควบคุมบรรยากาศในงานเพื่อให้ผลงานมีความสมบูรณ์มากขึ้น 
รูปทรงต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสีของตัวละคร ท่าทาง สถานที่ ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ออกมาจากความรู้สึก
ภายในที่ผนวกรวมกับภาพจ าจากรูปถ่าย การแสดงออกเช่นนี้  สร้างความบรรยากาศที่น่ากลัว 
โหดร้าย ท าให้เกิดแรงปะทะทางความรู้สึก ซึ่งข้าพเจ้าหวังว่าผลงานทุกชิ้นของข้าพเจ้าจะสามารถท า
ให้ผู้ชมตระหนักถึงความส าคัญในพฤติกรรมต่าง ๆ  และรู้ทันต้นตอของการเกิดพฤติกรรมเหล่านี้ได้ไม่
มากก็น้อย 
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สุดท้ายนี้งานที่ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ไว้ก็ได้บรรลุวัตถุประสงค์ ในเรื่องการแสดงออกที่มี
ลักษณะเฉพาะตนการแสดงอารมณ์ออกไปผ่านผลงานภาพพิมพ์โดยใช้ความรู้รอบตัวและความรู้จาก
การศึกษาค้นคว้าในวิชาเรียนต่าง ๆ สร้างสัญลักษณ์เมารวบรวมเข้ากับเหตุการณ์ในอดีตเพื่อแสดงให้
เห็นถึงความรู้สึกที่น่าหดหู่และสะเทือนอารมณ์ของการท าร้ายกันของคนในสั งคมอดีตสู่ปัจจุบัน 
สะท้อนให้เห็นปัญหาของสังคมในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีผู้ตกเป็นเหยื่อของสื่อสังคมออนไลน์ 

ตลอดระยะเวลาที่ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ผลงานชุด “เหยื่อทางอารมณ์ในสื่อสังคม
ออนไลน์”  แม้จะพบกับข้อผิดพลาดอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งบางครั้งเกิดความรู้สึกท้อถอย กับปัญหาหลาย ๆ 
เรื่อง แต่สุดท้ายการท างานอย่างต่อเนื่องก็ได้สร้างความส าเร็จ และความภาคภูมิใจในผลงานให้แก่
ข้าพเจ้า ความคิดเห็นมากมายและก าลังใจจากคนรอบข้าง รวมทั้งทัศนคติดี ๆ จากผู้มีประสบการณ์ 
ท าให้ข้าพเจ้ามีการพัฒนาและบรรลุเป้าหมายในการสร้างสรรค์ผลงานได้ส าเร็จ 
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