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บทคัดย่อ 
 

               เม่ือนึกยอ้นกลบัไปในวยัเด็กก็จะมีทั้งสุข สุขท่ีเห็นตวัเองมีความสุข หรือเศร้าท่ีไม่สามารถ
เอาเวลาท่ีมีความสุขกลบัมาได ้ผลงานศิลปนิพนธ์ “ความทรงจ าในวยัเด็ก” ขา้พเจา้มองส่ิงต่างๆ ท่ี
เกิดข้ึนเป็นเร่ืองยากท่ีจะแก้ปัญหาไปเสียทุกเร่ืองไม่ว่าปัญหาจะเล็กหรือใหญ่ ในวยัเด็ก เช่น 
ส่ิงแวดล้อมต่างๆ ท่ีจะต้องพบเจอ การท่ีต้องรู้จกัเพื่อนใหม่ การบ้านในวิชาท่ีตัวเองท าไม่ได้ 
กฎระเบียบหรือขอ้บงัคบัต่างๆ ทั้งในบา้นและนอกบา้นเป็นตน้ ซ่ึงในช่วงอายท่ีุเด็กเกินกวา่จะแกไ้ข
ปัญหาและยงัหากุญแจท่ีจะไขค าตอบนั้นไม่ไดจึ้งท าให้อุปสรรคต่างๆ นั้นเป็นปัญหาอนัยิ่งใหญ่
ส าหรับขา้พเจา้มาก 
 ผลงานการสร้างสรรค์ภาพพิมพโ์ลหะร่องลึกชุดน้ี ขา้พเจา้แสดงให้เห็นถึงมุมมองในด้าน
ต่างๆจากประสบการณ์จริงในแต่ละช่วงวยัของชีวิตอาจเป็นเร่ืองหนกัหนา หรือหนกัจริงๆจนเกิน
รับไหว เม่ือผ่านมาได ้กลบักลายเป็นเร่ืองตลก ท่ีถูกน ามาลอ้เลียนเล่าซ ้ าอย่างสนุกสนานในกลุ่ม
เพื่อนๆ ครอบครัว  ขณะเดียวกนัไม่วา่จะเจอเร่ืองดีหรือร้ายก็ตามกลบัเป็นเคร่ืองเตือนใจสะทอ้นให้
เห็นถึงประสบการณ์การให้ขา้พเจา้ไดเ้รียนรู้และเติบโตข้ึนเป็นผูใ้หญ่ซ่ึงพร้อมเผชิญหนา้กบัปัญหา
หรือส่ิงท่ีไม่เขา้ใจจะตอ้งพบเจอในปัจจุบนัและอนาคตอยา่งแน่นอน 
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Abstract 
 

 When I think about my childhood, there is happiness which I have when I see myself happy 
or sadness which I have when I cannot bring may happiness back. My art Thesis is named “When 
I was young ” I look at the things that happen are difficult to solve no matter how small or large the 
problems are in childhood such as the environment that must be met, the need to make new friends, 
homework that I cannot do and rules or regulations, both indoors and outdoors. It is in the age that 
some child can solve it and cannot find the answer. It results in being my problems for me. 

 I evince many viewpoints which different from real experience in each age through my 
intaglio printing artwork. It may be so serious that someone cannot get over but they can pass, It’s 
becomes to a joke that was mocked and repeatedly entertained in the group of friends and family. 
At the same time, whether it is a good or bad story, it is a reminder to reflect on the experience I 
have learned and grow up as an adult who is ready to force to some problems of something 
uncomprehending that I have to see in current and in the future. 
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กติติกรรมประกาศ 
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สร้างสรรค ์ศิลปนิพนธ์ในชุดน้ี ทั้งในเร่ืองทุนทรัพยแ์ละก าลงัใจในการท างาน และเป็นผูใ้ห้โอกาส
ในการเขา้มาศึกษาศิลปะท่ีมหาวทิยาลยัศิลปากร 
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 เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ท่ีคอยช่วยเหลือในเวลาท่ีมีปัญหาต่างๆ ให้ผ่านพน้อุปสรรคนั้นไปได้
และเป็นก าลงัใจท่ีดี ในช่วงเวลาท่ีจดัท าศิลปนิพนธ์ชุดน้ี 

 ขา้พเจา้หวงัอยา่งยิง่วา่ เอกสารศิลปนิพนธ์เล่มน้ีจะเป็นประโยชน์ ต่อผูท่ี้ตอ้งการขอ้มูลทาง
ศิลปะ หรือผูท่ี้มีความสนใจในแนวทางเดียวกนัไม่มากก็นอ้ย 
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ค าน า 
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พิมพ ์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 โดยวตัถุประสงคใ์นการจดัท าข้ึนเพื่อ อธิบายขั้นตอนและกระบวนการในการคน้ควา้ศึกษา 
ภายใตใ้นหัวขอ้เร่ือง “ความทรงจ าในวยัเด็ก” ซ่ึงได้รวบรวมและเรียบเรียง เน้ือหาแนวความคิด 
รูปแบบและเทคนิคกระบวนการ การสร้างสรรค ์ในศิลปะสาขาภาพพิมพ ์
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1 

บทที ่1 

บทน า 

 

 หาก ณ ขณะน้ีคือปัจจุบนัส่ิงท่ีผ่านมาแล้วก็คือ อดีต ถา้หากเราจดจ าอดีตเป็นรูปรสกล่ิน
เสียงตวัขา้พเจา้เองจะนบัเป็นความทรงจ า ซ่ึงเราคงใส่ใจรายละเอียดทุกส่วนของชีวิตไปซะหมดทุก
เร่ืองไม่ได ้เรามกัจะเลือกจ าในเร่ืองท่ีเราอยากจดจ าและเร่ืองท่ีเจ็บปวด แมเ้ราอยากจะจดจ าเร่ืองท่ี
สวยงามเราก็คงลบเร่ืองท่ีไม่ดีทิ้งไปไม่ไดอ้ยูดี่ 
 ความทรงจ าอยูใ่น ‘หวัใจ’ หาใช่ในสมอง สมองต่างหากท่ีพยายามหาเหตุมาหยดุย ั้งหัวใจท่ี
มกัเตลิด1 เป็นหน่ึงในวลีของนกัปราชญ์ชาวอิตาลี ซ่ึงตวัขา้พเจา้เห็นดว้ยในบทความน้ีหากเราใช้
สมองจดจ าในทุกๆเร่ืองเราคงเป็นหุ่นยนตไ์ม่ใช่มนุษย ์ในอีกมุมหน่ึงความทรงจ าเป็นตวัขบัเคล่ือน
ชีวิตเป็นครูท่ีคอยบอกเราว่าอะไรดีไม่ดี อะไรควรไม่ควร ความทรงจ านั้ นเกิดจากการท่ีเรา
ปฏิสัมพนัธ์กบัผูค้นรอบตวัในทุกช่วงเวลาทั้งเร่ืองดีและร้ายผสมกนั แต่ในอีกดา้นหน่ึงหากเรายึดติด
กบัอดีตมากจนเกิดอาจท าให้เราไม่สามารถกา้วเดินไปขา้งหน้าเราควรเรียนรู้จากความทรงจ า เพื่อ
เป็นกาวระหวา่งอดีตกบัปัจจุบนัเพื่อกา้วไปในอนาคต 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ในทุกๆ วนัท่ีเราต่ืนข้ึนมาเรามกัมีเป้าหมายในการใช้ชีวิตในแต่ละวนัด้วยความเคยชิน 
เพราะในทุก ๆวนันั้นเรามีเร่ืองใหต้อ้งคิดมากมาย จนหลงลืมเด็กตวันอ้ย ๆคนหน่ึงในอดีตท่ีใชชี้วติ
ทุกวนัดว้ยความสนุกและเดียงสา 
 ทุกๆ วนัตอนเราเป็นเด็กนั้นเราใช้ชีวิตเพียงวนัต่อวนั การออกไปผจญภยัไปพบเจอความ
สนุกๆใหม่รอบๆบา้นของเราเท่านั้นโดยไม่ไดค้  านึงวางแผนวา่จะตอ้งอะไร เม่ือพบเจอปัญหาเร่ือง
ทุกเร่ืองจะดูยากส าหรับเราทั้งหมด ซ่ึงนัน่ดูเป็นเหมือนด่านเล็กๆ ท่ีเราตอ้งผา่นมนั  เช่น   การขา้ม
ถนน การตอ้งข้ึนรถเมยค์นเดียว หรือการตดัสินในบางเร่ืองดว้ยตนเอง เป็นตน้ เม่ือเราผา่นด่านเล็กๆ 

                                                           

 1 300 BC ความทรงจ า อยูท่ี่ “หวัใจ”,  เขา้ถึงเม่ือ 4 มีนาคม 2562, เขา้ถึงไดจ้าก https://thematter.com 

https://thematter.com/
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เหล่านั้นมาได้ เราก็จะเจอปัญหาท่ีใหญ่ข้ึนตามอายุ ท าให้ส่ิงท่ีเคยหนักหนา ณ ขณะนั้นกลับ
กลายเป็นเร่ืองธรรมดาส าหรับเราไปเสียแลว้ แต่เม่ือเรามองกลบัไปสังเกตในรายละเอียดชีวติ ส่ิงนั้น
เรียกว่าประสบการณ์ เป็นเหมือนเสบียงและอาวุธท่ีเขา้มาเติมเต็มการเดินทางของเราในภายภาค
หนา้ 
 
วตัถุประสงค์ในการสร้างสรรค์ 
 1. ตอ้งการน าเสนอ อารมณ์ความรู้สึกสีหนา้ตวัละคร ท่ีแสดงอารมณ์ต่างๆกนั ในสถานท่ีท่ี
ไม่น่าไวว้างใจและวงัเวง 

 2. เพื่อน าเสนอให้เห็นคุณค่าของคนใกล้ตัว และให้ความส าคัญของกันและกันไม่ว่า
เหตุการณ์ท่ีพบเจอดว้ยกนัจะดีหรือร้าย เม่ือผา่นมาแลว้ลว้นเป็นประสบการท่ีดีเสมอ 

 3. เพื่อน าเสนอศิลปะภาพพิมพโ์ลหะร่องลึก (Intaglio Process) ท่ีสามารถถ่ายทอดอารมณ์
ความรู้สึกในงานท่ีตรงกบัภาพท่ีขา้พเจา้ไดจิ้นตนาการไว ้

 4. ต้องการน าเสนอ ให้นึกถึงภาพจ าในวยัเด็ก ในช่วงเวลาท่ีวิ่งเล่นกบัเพื่อน กับคนใน
ครอบครัว ในวยัท่ีทุกอยา่งยงัเป็นค าถามมากมาย และสนุกทุกๆวนัท่ีไดไ้ขความลบัใหม่ๆ 

 5. ต้องการน าเสนอให้คนดูตระหนักถึงความทรงจ า ท่ีสร้างประสบการณ์ ในอดีตเพื่อ
เรียนรู้ แลว้กา้วผา่นอยา่งมีสติโดยไม่ประมาท 

 

แนวความคิดในการสร้างสรรค์ 
 “ความไม่รู้” คือจุดเร่ิมตน้ของประสบการณ์ใหม่ ๆ ของชีวิตในการพบเจอส่ิงต่างๆรอบตวั
ทั้งท่ีคุน้เคย และไม่คุน้เคย ค าน้ีถา้เม่ือใชก้บัเด็กความไม่รู้คือ “ไร้เดียงสา” ส าหรับขา้พเจา้ความไร้
เดียงสา ไม่ไดเ้กิดข้ึนเฉพาะเด็กเท่านั้น เพราะในวยัท่ีเราเติบโตเป็นผูใ้หญ่เรามกัคิดว่าเราเช่ียวชาญ
และรู้จกัโลกน้ีเป็นอยา่งดีแลว้ แต่เม่ือเราออกจากพื้นท่ีปลอดภยัของตนเอง ไปในพื้นท่ีใหม่สังคม
ใหม่ นอกเขตสบาย (comfort zone) ของตนเอง เรากลบัมีความเคอะเขิน มากกวา่ตอนเด็กเสียดว้ยซ ้ า 
เม่ือเราเจอท่ีใหม่ๆและไม่รูจกัเราจะมีอาการไร้เดียงสา เกิดค าถาม ประหม่า แต่นัน่คือความสนุกของ
ชีวิตท่ีตอ้งการพบเจออะไรใหม่ๆ กลายเป็นประสบการณ์ใหม่ จนกลายเป็นความทรงจ าของเราใน
ท่ีสุด 
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ขอบเขตของโครงการ 
 

  ด้านเน้ือหา  
  ตอ้งการน าเสนอให้เห็นการผจญภยัในด่านต่างๆ ไปกบัเพื่อนๆผา่นสถานท่ีต่างๆท่ีน่ากลวั 
น่าฉงนสงสัย รูปทรงของตวัละครเปล่ียนแปลงตามจินตนาการและมีการแสดงอารมณ์สีหนา้แววตา
ตามลกัษณะนิสัยของเพื่อนคนนั้นๆ 

 ด้านรูปแบบ 
 การน าเสนอรูปทรงของตวัละครในภาพถูกปรุงแต่งดว้ยจิตนาการและลกัษณะนิสัยของ
เพื่อนผูเ้ป็นแบบ มีสภาพแวดลอ้มเป็นสถาปัตยกรรมผุพงั น่าพิศวง มองไม่เห็นส่ิงต่างๆหนา้ ท่ีไกล
เกินระยะแสงตกกระทบ 

 ด้านเทคนิค 
 น าเสนอผ่านกระบวนการภาพพิมพ์โลหะร่องลึก (Intaglio Process) ซ่ึงเป็นเทคนิคท่ี
สอดคล้องกับแนวความคิดของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงเลือกใช้เทคนิคน้ีเพื่อน าเสนอผลงานโดย
กระบวนการภาพพิมพร่์องลึกเป็นเทคนิคท่ีท ากระบวนการต่างๆบนแผน่ทองแดงท่ีทาวานิชเขียนให้
เกิดเส้นดว้ยเหล็กแหลม สร้างน ้ าหนกัและพื้นผิวดว้ยการน าไปกดักรดและจบงานไดต้รงตามความ
ตอ้งการท่ีขา้พเจา้คิดไวต้ั้งแต่ตน้ 

 
ขั้นตอนและวธีิการสร้างสรรค์ 
 1.เก็บบนัทึกขอ้มูลโครงสร้างงานสถาปัตยกรรมแบบจ าลอง และโครงสร้างสัตวท่ี์น่าสนใจ
 2.เก็บบนัทึกขอ้มูลภาพถ่ายใบหนา้เพื่อน      
 3.น ามาจดัองค์ประกอบเป็นภาพแบบร่าง โดยการวาดใบหน้าเพื่อนดว้ยมือโดยการจบัสี
หนา้อารมณ์บนใบหนา้และน าไปตดัต่อใส่ฉากในคอมพิวเตอร์    
 4.พฒันาผลงานและทดลองเทคนิคก่อนจะน ามาท างานภาพพิมพใ์หส้มบูรณ์ 

 
แหล่งข้อมูลทีใ่ช้ในการสร้างสรรค์ 
 1.ส ารวจความรู้สึกตนเองผา่นความทรงจ าต่างๆในช่วงเหตุการณ์ ท่ีเราประสบมากบัเพื่อน 
และดว้ยตนเอง          
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 2. ขอ้มูลจากเก็บบนัทึกภาพใบหนา้เพื่อน      
 3.ขอ้มูลจากหนงัสือและส่ือต่างๆในอินเทอร์เน็ต 
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บทที ่2 

ข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกบัการสร้างสรรค์ 
 

ทีม่าของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ             
 เกิดจากความรวดเร็วในสังคมรอบขา้ง การใชชี้วติท่ีตอ้ง คิด ฟัง อ่าน แกปั้ญหาใหร้อบคอบ
และรวดเร็ว จึงท าให้ตวันั่งน่ิงๆอยู่กับท่ี วิเคราะห์ยอ้นกลับไปในวยัเด็ก ท่ีใช้ชีวิตด้วยอารมณ์
ความรู้สึกของตนเองเป็นท่ีตั้ง มีพ่อ แม่ พี่ เป็นคนคอยตดัใจส่ิงถูกผิด  และยงัจดัการกบัความรู้สึก
ของตนเองไม่ได ้แต่ความสุขของเรากลบัมาจากเร่ืองง่ายๆใกลต้วั ค  าปลอบใจง่ายๆก็ท าให้เรารู้สึกดี
แลว้ และทุกอยา่งก็คล่ีคลายไดอ้ยา่งง่ายดาย แต่ในทุกๆวนัก็ยงัมีเร่ืองราวใหม่ๆเขา้มาเสมอ ไม่วา่เรา
จะตอ้งการหรือไม่ก็ตาม เราตอ้งยอมรับอยา่งไม่เตม็ใจเพื่อจะเติบโตเป็นผูใ้หญ่ส่ิงเหล่าน้ีจึงสะสมอยู่
ในความทรงจ าของเรา ความทรงจ าท่ีเป็นแนวความคิดตั้งตน้ท่ีขา้พเจา้ใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงาน 

 ในการสร้างสรรคผ์ลงานความทรงจ าจึงเป็นแรงบนัดาลใจท่ีขา้พเจา้น ามาคิดต่อยอด ในทุก
ช่วงเวลาของชีวิตตอ้งเผชิญหนา้กบัปัญหาต่างๆ ประสบการณ์ใหม่ๆท่ีไม่คุน้เคย ทุกๆเหตุการณ์มกั
มีคนใกลต้วัหรือเพื่อนท่ีผจญส่ิงต่างๆยูก่บัเราเสมอ ท าใหเ้ราอุ่นใจวา่ไม่ไดล้  าพงัตวัคนเดียว ขา้พเจา้
จึงสร้างสรรคผ์ลงานท่ีทุกคนบุกตะลุยด่านต่างๆผา่นจินตนาการท่ีเรามองกลบัไป เป็นการผจญภยั
ผา่นความทรงจ าในวยัเด็ก 

                           
ทศันคติเกีย่วข้องกบัการสร้างสรรค์ ความคิดในด้านปรัชญา 
 ในวยัเด็กเราอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีปิด ซ่ึงท าให้เราคุน้ชินกบัส่ิงเดิม เห็นส่ิงท่ีผูป้กครองอยากให้
เห็น ใช้ชีวิตอยู่ในพื้นท่ีปลอดภยั แต่เม่ือถึงวยัท่ีเราตอ้งมีหน้ามีความรับผิดชอบเช่น การตอ้งเขา้
โรงเรียน การพบเจอเพื่อนใหม่ หรือคนอ่ืนท่ีไม่ใช่คนในครอบครัว เป็นตน้ สภาพจิตใจเราจะมีการ
ต่อตา้นกบัส่ิงท่ีไม่คุน้เคยจึงท าให้เกิด ความกลวั ประหม่า ซ่ึงเราตอ้งรับมือดว้ยความเขา้ใจส่ิงนั้น
อยา่งค่อยเป็นค่อยไป 

 ความกลวัเป็นอารมณ์พื้นฐานของมนุษยไ์ม่ว่าเด็กหรือผูใ้หญ่ก็ตอ้งเผชิญกบัความกลวัอยู่
เสมอแต่จะแตกต่างกนัออกไปตามช่วงวยัเน่ืองจากส่ิงต่างๆรอบตวัเด็กถือเป็นส่ิงใหม่ ท่ีเด็กจะตอ้ง
เรียนรู้และท าความรู้จกั เม่ือเด็กตอ้งเผชิญหนา้กบัความกลวั พอ่แม่คน้หาวธีิรับมือกบัส่ิงเหล่านั้น
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เพื่อให้ความกลวัท าร้าย มนัฝังรากลึกเขา้ไปในใจ ดว้ยพ่อแม่ควรรู้วา่เด็กช่วงวยัใดมีความกลวัเร่ือง
อะไรจะไดห้าทางช่วยลูกให้ผา่นพน้ความกลวัเหล่านั้นไปไดแ้ละกลายเป็นการเรียนรู้ท่ีมีประโยชน์
ต่อตวัเองและเด็ก2

 

ความกลวัแต่ละช่วงวยั                                                                                

  ช่วง 2-4 ปี      ช่วงอายุ 5-7 ปี 

 -กลวัการนัง่กระโถน     -กลวัความมืด 

 -กลวัความมืด      -กลวัไฟ 

 -กลวัเงา       -กลวัคนไม่ดี 

 -กลวัการนอนคนเดียว     -กลวัการทดสอบ 

 -กลวัสภาพอากาศ     -กลวัหมอและเขม็ฉีดยา 

 -กลวัเสียงดงั      -กลวัการโดนปฏิเสธ 

 ช่วงอายุ 8-11 ปี      ช่วงอายุ 12 - 18 ปี 

 -กลวัคนไม่ดี      -กลวัความเจบ็ป่วย 

 -กลวัผ ี       -กลวัวา่ตวัเองจะไม่ปลอดภยั 

 -กลวัตาย      -กลวัโดนไล่ออกจากโรงเรียน 

 -กลวัการอยูบ่า้นคนเดียว     -กลวัสอบตก 

 -กลวัการเจบ็ปวด     -กลวัวา่รูปรักตวัเองจะไม่ดี 

 -กลวัการสอบตก      -กลวัความรุนแรง 

                                                           

 
2 ความกลวั…ของเด็กแต่ละช่วงวยั, เขา้ถึงเม่ือเม่ือ 5 มีนาคม  2562, เขา้ถึงไดจ้าก https://www. true- 

plookpanya.com 

https://www.trueplookpanya.com/
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 -กลวัโดนปฏิเสธ      -กลวัโดนไล่ออกจากโรงเรียน 

 ช่วงอายุ 18-20  

 -กลวัโรคภยัไขเ้จบ็                                                                                       - 

 -กลวัตาย 

 -กลวัการเป็นคนไร้บา้น                                                                                 

 -กลวัการโดนคนรักปฏิเสธ 

 -กลวัการน าเสนอหนา้ชั้นเรียน                                                                      

 -กลวัวา่ตวัเองจะไม่ปลอดภยั 

 วยัเด็กเป็นวยัท่ีไวต่อความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นความสุขความทุกข์หรือความกลวั การช่วยให้
เด็กรู้สึกผ่อนคลายสบายใจและปลอดภยัเป็นส่ิงท่ีพ่อแม่ควรมอบให้แก่ลูก เพื่อบรรเทาความกลวั
ต่างๆให้ลดลงเม่ือเด็กมีท่ีพึ่งทางจิตใจเขาก็สามารถมีสภาพจิตใจท่ีมัน่คงตามไปด้วยไม่ว่าจะเจอ
ความกลวัรูปแบบใดก็สามารถผา่นไปได ้
 เม่ือเราอยูใ่นพื้นท่ีท่ีไม่คุน้เคยไม่รู้จกัเรามกัรู้สึกประหม่า เพราะวา่ท่ีน่ีไม่มีคนท่ีคุน้เคยและ
เคยเห็น ไม่มีบา้นท่ีเราอยูท่  าให้เราเกิดความกลวัไม่เป็นตวัเองส่ิงเหล่าน้ีดูจะเป็นเร่ืองใหญ่ในวยัเด็ก
ท่ีเรายงัไม่รู้วิธีเขา้สังคมซ่ึงส่ิงท่ีดีท่ีสุดคือการเปิดใจให้กบัส่ิงใหม่และเวลาจะแก้ไขปัญหาอย่าง
คล่ีคลาย 
 
อทิธิพลทีไ่ด้รับจากสภาพแวดล้อมในครอบครัว 
 พฤติกรรมการรับมือกับปัญหาของทุกคนอาจจะมีไม่เท่ากัน ข้ึนอยู่กับสภาพสังคมใน
ครอบครัววา่ไดรั้บการอบรมเล้ียงดูมาอยา่งไร บางครอบครัวมีลูกคนเดียว หรือ มีพี่นอ้ง ซ่ึงขา้พเจา้
เกิดในครอบครัวท่ีมีพี่ชาย จึงมกัไดรั้บความช่วยเหลือจากพี่เสมอ ท าให้ส่งผลต่อระบบความคิดใน
เร่ืองการตดัสินใจต่าง ๆ ของขา้พเจา้ในวยัเด็กนั้นไม่หนกัแน่นและขาดความมัน่ใจ 
 ล าดบัท่ีเกิด (Birth Orders) ในการศึกษาให้เขา้ใจพฤติกรรมของมนุษยน์ั้นเร่ืองล าดบัเกิดมี
ความส าคญัไม่น้อย ซ่ึงแอดเลอร์ (Adler) มีแนวคิดว่าเด็กแม้จะเติบโตในครอบครัวเดียวกัน มี
ส่ิงแวดลอ้มในหลายๆอยา่งเกือบเหมือนกนั เช่น ความจน ความรวย รูปร่าง อายุของพ่อแม่ สภาพ
บา้นเรือนและส่ิงแวดลอ้มอ่ืนแต่พวกเขาพี่น้องจะอยู่ในต าแหน่งของการเกิดไม่เหมือนกนั เขามี
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ความแตกต่างทางสังคมครอบครัวมาตั้งแต่เล็กจนโตพ่อแม่ยอ่มปฏิบติัตอบต่อความตอ้งการของลูก
แต่ละคนไม่เหมือนกนัเช่นลูกคนโตไดอ้ านาจจากพ่อแม่ให้ดูแลน้องๆ และในขณะเดียวกนัคนเล็ก
หรือคนสุดทอ้งอาจจะไม่ตอ้งดูแลใครแต่ไดรั้บความรักความเอาใจใส่จากพ่อแม่อยา่งไม่มีวนัส้ินสุด
เป็นตน้ส าหรับล าดบัท่ีเกิดแบ่งไดด้งัน้ี  
 
 ลูกคนโต (First Born Child) ตามสภาพความเป็นจริงแลว้ลูกคนโตจะไดรั้บความสนใจจาก
คนในครอบครัวเป็นอยา่งมากตั้งแต่แรกเกิดแต่พอมีน้อง ความสนใจอาจถูกลดไป เพราะมีน้องมา
ช่วยแบ่งความรักจากครอบครัวไปซ่ึงในความเป็นจริงแลว้ พ่อแม่ไม่ทอดทิ้งลูกคนโตแต่เน่ืองจาก
ลูกคนโตพอช่วยเหลือตวัเองไดแ้ลว้จึงหนัไปเอาใจใส่คนเล็กท่ียงัช่วยตวัเองไม่ไดแ้ต่เขายงัไม่เขา้ใจ
เพราะยงัเล็กเกินไปส าหรับความรู้สึกน้ียงัยากเกินไปส าหรับเด็กเล็กๆ ซ่ึงสภาพการณ์เช่นน้ีจะ
เห็นชดัมากกบัครอบครัวท่ีไม่ไดรั้บการศึกษาหาความรู้ทางดา้นจิตวทิยา 
 
 ลูกคนกลาง บางคร้ังถูกเรียกว่า (Wednesday Child) ลูกคนกลางมกัปรับตวัยากและถ้า
ปรับตวัไม่ได้ก็จะกลายเป็นเด็กมีปัญหาไปในท่ีสุด จากการศึกษาขอ้สรุปได้ว่า ลูกคนกลางจะมี
แนวโน้มค่อนขา้งเพิกเฉย (Neglected) บางคร้ังก็สับสนแต่จะไม่กา้วร้าวเหมือนคนโตและขาดสติ
ง่ายๆ ชอบอยูก่บัเพื่อนเพราะในบา้นเขาจะถูกมองขา้มเสมอเขาตอ้งการความรักจากพ่อแม่จึงอาจมี
ปัญหา และควรมีแนวทางแกไ้ขคือใหเ้ขาเล่นดนตรีหรือกีฬาซ่ึงจะช่วยเขาเป็นมาก 
 
 ลูกคนสุดท้อง (Youngest Child) การเกิดของลูกคนเล็กไม่ค่อยมีอะไรท่ีน่าท้าทายใน
ช่วงแรกจะไม่ไดรั้บการตอ้นรับแต่จะไดรั้บความรัก มากข้ึนในภายหลงัอยา่งไม่มีส้ินสุดคือไม่มีใคร
แยง่หรืแทรกแซงจากการท่ีไม่ค่อยไดรั้บการทา้ทายน้ีเองพอเขาโตข้ึนจึงแสดงออกชดเชยส่ิงท่ีขาด
ไปตั้งแต่เด็กๆ แต่ความรัก ความสนใจลูกคนเล็กยงัปรารถนามากกว่าลูกคนอ่ืนๆ แมจ้ะเติบโตข้ึน
มาแลว้ก็ตามอีกส่วนหน่ึงท่ีลูกคนเล็กมีอยูม่ากก็คือจิตใจท่ีแข็งขนัมีความเช่ือมัน่ตวัเองสูงตอ้งการ
กา้วไกลกบัคนอ่ืนแต่จะมีการมองโลกในแง่ดี (Optimistic)3 
 
 ตวัขา้พเจา้เองนั้นเป็นลูกคนสุดทอ้งท่ีอยู่ในครอบครัวใหญ่ หน้าท่ีต่างๆ ส่วนใหญ่มกัตก
เป็นของพี่ชาย ท าใหข้า้พเจา้ไดรั้บมอบหมายเพียงหนา้ท่ีเล็ก เม่ือจะตอ้งท าส่ิงใดอ านาจการตดัสินใจ
จะตกอยู่ท่ีพ่อ แม่ หรือพี่ชาย ท าให้กระบวนการทางความคิดในเร่ืองการตดัสินใจในตวัขา้พเจา้
                                                           

 
3
  รองศาสตราจารย ์ดร.ลกัขณา สริวฒัน์, จติวทิยาในชีวติประจ าวนั, พิมพค์ร้ังท่ี 2, (กรุงเทพฯ: โอเดียน- 

สโตร์, 2549), 105 . 
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บกพร่องเป็นอย่างมาก เพราะมีคนคอยช่วยเหลืออยู่เสมอ ในช่วงแรกของชีวิตในวยัเด็กท าให้
ขา้พเจา้ล าบากในการเขา้สังคม การพูดคุยกบัผูใ้หญ่ กลวัสภาพแวดลอ้มท่ีไม่ใช่บา้นของตนเอง แต่
ทุกอยา่งมกัดีข้ึนดว้ยเวลาและประสบการณ์ ท่ีตอ้งเจอเร่ืองผิดหรือเร่ืองถูก ท่ีคอยสอนและย  ้าเตือน
เราเสมอมาใหผ้า่นมนัไปได ้  
 
อทิธิพลทีไ่ด้รับจากสภาพแวดล้อมทางสังคม และประสบการณ์ส่วนตัว 
 จากความทรงจ าของขา้พเจา้ สถานท่ีท่ีพบเจอผูค้นไม่นอ้ยไปกวา่คนในครอบครัว คือสังคม
ในโรงเรียนซ่ึงเปรียบเสมือนบา้นหลงัท่ีสอง โรงเรียนไม่ใช่สถานท่ีท่ีสอนหนงัสือและให้ความรู้
เพียงอยา่งเดียวเท่านั้น โรงเรียนสอนการใชชี้วิตแบบจ าลองให้กบัขา้พเจา้ก่อนท่ีจะไปเจอโลกแห่ง
ความจริง ซ่ึงแน่นอนเม่ือเทา้เรากา้วเขา้ร้ัวโรงเรียนวนัแรก เราจะตอ้งพบเจอเพื่อนใหม่สังคมใหม่ 
ซ่ึงยากเหลือเกินส าหรับเด็กท่ีขาดความมัน่ใจ และกลวัความไม่แน่นอนของคนอ่ืน ทั้งเพื่อนท่ีเกเร 
คุณครูท่ีดุ วิชาท่ีเราเรียนไม่เก่ง รวมทั้งอาหารโรงเรียนท่ีไม่ใช่ฝีมือคนท่ีบา้น แลว้จะท าอยา่งไรให้
ความกลวัต่างๆน้ีหมดไป ส่ิงท่ีขา้พเจา้ท าคือการปรับตวั เป็นส่ิงท่ีระบบธรรมชาติมอบให้เราโดย
อตัโนมติั เรามกัจะไม่ปรับตวักบัส่ิงท่ีไม่ตรงจริตของเรา โดยการเล่ียงเพื่อหนีจากการกระทบกระทัง่  
 

   การปรับตวัหมายถึงอะไรนั้น ไดมี้ผูใ้หค้วามหมายไวห้ลายท่าน เช่น 

 กมลรัตน์ หลา้สุวงษ ์ให้ความหมายวา่ การปรับตวัหมายถึง กระบวนการท่ีบุคคลพยายาม
ปรับสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนแก่ตนเองไม่วา่จะเป็นปัญหาดา้นอารมณ์ หรือปัญหาดา้นบุคลิกภาพ และ
ปัญหาดา้นความตอ้งการใหเ้หมาะกบัสภาพแวดลอ้มจนเป็นภาพการณ์ท่ีตนเองสามารถทนอยูไ่ดใ้น
สภาพแวดลอ้มหรือในสังคมนั้น ๆ 

 ส่วน ชวนพิศ ทองกว ีกล่าววา่ การปรับตวั คือ การพยายามเอาชนะความคบัขอ้งใจท่ีเกิดข้ึน
จากการมีอุปสรรคมากีดขวางทางท่ีจะน าไปสู่เป้าหมายท่ีตอ้งการ เพื่อรักษาสมดุลของชีวิต หรือ
รักษาศกัด์ิศรีของตนเองใหส้บายใจและมีความสุข  

 จากความหมายดงักล่าวพอสรุปไดว้า่ การปรับตวั คือ การท่ีบุคลสามารถสร้างหรือขดัเกลา
พฤติกรรมให้เขา้กบัแบบแผนของสังคม หรือส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลง ให้สามารถบรรลุจุดมุ่ง 
หมายท่ีตอ้งการท าให้มีชีวิตอยู่อย่างปกติสุขทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เกิดผลเสียทั้งต่อตนเองและ
ผูอ่ื้น4 
                                                           

 
4  รองศาสตราจารย ์ดร.ลกัขณา สริวฒัน์, จติวทิยาในชีวติประจ าวนั, พิมพค์ร้ังท่ี 2, (กรุงเทพฯ: โอเดียน- 

สโตร์, 2549), 105. 



10 

 

 

 

อทิธิพลทีไ่ด้รับจากส่ือ 
 อิทธิพลท่ีขา้พเจา้ได้รับคือ ภาพยนตร์ แอนนิเมชัน และหนังสือภาพประกอบ ขา้พเจา้มี
ความชอบในการชมภาพยนตร์ซ่ึงเป็นเหมือนช่วงเวลาพกัผอ่นและปล่อยใจไปกบัเร่ืองราว ทุกคร้ังท่ี
ขา้พเจา้ชมภาพยนตร์ดีๆ สักเร่ือง จินตนาการของขา้พเจา้ก็เร่ิมท างานคิดตามเน้ือเร่ืองท่ีดูและสร้าง
เร่ืองราวของตนเองข้ึนมาใหม่ในหัว ส่ิงท่ีข้าพเจ้าได้รับจากภาพยนตร์ หรือหนังสือภาพ คือ 
บรรยากาศ องคป์ระกอบต่างๆ รวมถึงสีหนา้ของตวัละคร  

 ส่ิงท่ีขา้พเจา้เลือกน ามาใชจ้ากภาพยนตร์ คือรูปแบบลกัษณะของตวัละคร สีหนา้อารมณ์ ท่ี
ผา่นการปรุงแต่งดว้ยจินตนาการจากความประทบัใจในภาพยนตร์หลายๆ เร่ืองรวมกนั 

 
อทิธิพลด้านความคิด                 
 ภาพยนตร์เร่ืองเจมส์กับลูกพีชย ักษ์ ( James and the Giant Peach) (ค.ศ. 1996) James 
เด็กชายผูน่้าสงสาร เขาไม่มีพอ่แม่ ตอ้งอาศยัอยูก่บัป้าใจร้ายสองคน ท่ีไม่ไดใ้หค้วามรักความอบอุ่น
แก่ James เลย เด็กชายฝันอยูเ่สมอวา่ ซกัวนัหน่ึง เขาจะมีอิสรภาพและหลุดพน้จากป้าใจร้าย และได้
อาศยัอยูใ่นสถานท่ีท่ีเขาอยากอยูจ่ริงๆ เหมือนสวรรคช่์วย มีชายลึกลบัใหข้องส่ิงหน่ึงกบั James และ
บอกวา่ ส่ิงน้ีจะช่วย James ให้หลุดพน้จากความเลวร้ายในชีวิตได ้แต่ James ท าของส่ิงนั้นหลุดมือ
แลว้มนัก็หายลงไปในดิน แต่อีกวนัหน่ึงเขาก็พบวา่ มนักลายเป็นลูกพีชยกัษ ์James เดินเขา้ไปขา้งใน
ลูกพีชยกัษลู์กน้ีแลว้เขาก็ไดพ้บกบัเพื่อนๆหนา้ตาประหลาดท่ีจะมาพา James หนีจากป้าใจร้าย เดิน
ทางไกลไปนิวยอร์คดว้ยลูกพีชยกัษลู์กน้ี ทุกคนออกเดินทางผจญภยัไปดว้ยกนั แต่ก่อนจะไปลูกพีช
ยกัษ์ลูกน้ีก็กล้ิงไปทบับา้นและป้าใจร้ายทั้งสองของJames จนแบนติดดิน ชอบเร่ืองน้ีเพราะชอบ
อิสรภาพเหมือนกนั แต่ระหวา่งการเดินทางสู่อิสรภาพ เราก็ตอ้งเจอเพื่อนท่ีดี ท่ีรักเราและพร้อมท่ีจะ
ช่วยเหลือเราโดยไม่มีเง่ือนไข เร่ืองน้ีไดรั้บรางวลัมามากมาย และถูกสร้างเป็นภาพยนตร์การ์ตูน แอ
นิเมชั่น (animation) ในปี 1996 โดยผูก้  ากบั Tim Burton ผูก้  ากบัช่ือดงัของฮอลลีวูด้ ท่ียอมรับว่า
ภาพยนตร์ของเขาหลายเร่ืองไดรั้บอิทธิพลมาจากเร่ืองราวต่างๆของ Roald Dahl5 

 ขา้พเจา้สนใจในแนวความคิดเร่ือง เจมส์กบัลูกพีชยกัษ์ (James and the Giant Peach)ของ 
Roald Dahl(ผูแ้ต่ง) เป็นเร่ืองราวการผจญภยัของเด็กก าพร้า ท่ีมีเพื่อนเป็นแมลงคอยช่วยแกปั้ญหา 
ภาพยนตร์เร่ืองน้ีถ่ายทอดเร่ืองราวท่ีเป็นแง่ลบให้กลายเป็นแง่บวก ให้เรามองอีกดา้นของปัญหาให้
เป็นโอกาส 

                                                           

 
5 James and the Giant Peach, เขา้ถึงเม่ือ 6 มีนาคม 2562, เขา้ถึงไดจ้าก https://www.dek-d.com. 

https://www.dek-d.com/
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 จากการตีความของขา้พเจา้ คือ ให้เรารีบควา้โอกาสและมองขา้มปัญหาอุปสรรคต่างๆท่ีไม่
ช่วยท าให้เราดีข้ึนแต่ให้หนัมองมิตรภาพท่ีดี คนรอบขา้งท่ีคอยช่วยเหลือเราไม่วา่ปัญหานั้นจะใหญ่
แค่ไหน เราผา่นมนัไปจนถึงความฝันของเราใหจ้งได ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 
 

ภาพที ่1 อิทธิพลท่ีไดรั้บจากภาพยนตร์เร่ือง James and the Giant Peach 

ท่ีมา : เขา้ถึงเม่ือ 6 มีนาคม 2562, เขา้ถึงไดจ้าก https://jediyuth.  

ภาพที ่2 อิทธิพลท่ีไดรั้บจากภาพยนตร์เร่ือง James and the Giant Peach 
ท่ีมา : เขา้ถึงเม่ือ 6 มีนาคม 2562, เขา้ถึงไดจ้าก  http://oknation.nationtv.tv
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อทิธิพลด้านมุมมอง 
 

 ภาพยนตร์ Jumanji 
 
 ภาพยนตร์เร่ือง Jumanji เป็นผลงานการก ากบัของ Joe  Johnton เขา้ฉายปี 1995 วา่ดว้ยเร่ือง
ของเกมกระดานปริศนา ท่ีเม่ือเร่ิมเล่นแลว้ตอ้งเล่นให้จบไม่สามารถออกจากเกมได ้และทุกคร้ังท่ี
ทอยลูกเต๋าจะเป็นตวัก าหนดวา่เราจะเดินไปไดก่ี้กา้วซ่ึงมาพร้อมกบัปริศนาค าใบต่้างๆและอุปสรรค
ใหแ้กพ้ร้อมๆกนั 

              จึงท าใหข้า้พเจา้มีความสนใจในเร่ืองมุมมองความคิดท่ีตวัละครประหลาดเขา้มาบุกในโลก
แห่งความจริงและทุกท่ีเปรียบเสมือนกระดานเกม ทุกคนตอ้งร่วมกนัคิดร่วมกนัแกปั้ญหาเพื่อผ่าน
ด่านนั้นๆไปใหไ้ด ้เหตุน้ีจึงท าใหข้า้พเจา้เกิดมุมมองท่ีส่งผลใหเ้กิดผลงานชุดน้ี6 

  

                                                           

 6 Jumanji , เขา้ถึงเม่ือ 6 มีนาคม 2562, เขา้ถึงไดจ้าก www.bloggang.com 

http://www.bloggang.com/
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ภาพที ่3 อิทธิพลท่ีไดรั้บจากภาพยนตร์เร่ือง Jumanji 
ท่ีมา : เขา้ถึงเม่ือ 7 มีนาคม 2562, เขา้ถึงไดจ้าก  http://www.rojakdaily.com 
 

ภาพที ่4 อิทธิพลท่ีไดรั้บจากภาพยนตร์เร่ือง Jumanji 
ท่ีมา : เขา้ถึงเม่ือ 7 มีนาคม 2562, เขา้ถึงไดจ้าก  www.pinterest.com 

http://www.pinterest.com/
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อทิธิพลด้านรูปแบบ อารมณ์ และโทนสี 
 

 ทิม เบอร์ตนั( Tim Burton's) 

 ทิม เบอร์ตนั ผูก้  ากบั สัญชาติออเมริกนั  มกัจะมีอะไรๆ ท่ี “ไม่ธรรมดา” ชกัพาให้เรารู้สึก
ท่ึงไดเ้สมอ ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ความสามารถในดา้นการปรุงแต่งโลกแห่งจินตนาการของเขานั้น 
นอกจากจะ “กวา้ง” และ “ไกล” อยา่งท่ีคนทัว่ ๆ ไป มกัจะ “คิดไม่ถึง” เน้ือหาแนวคิดท่ีเขาเล่าถึง ก็
ยงัดูฉีกออกไปกวา่หนงัแฟนตาซีทัว่ ๆ ไปท่ีส่วนใหญ่ ถา้ไม่ตอบสนองความรู้สึกเชิงพาฝันของผูค้น
ท่ีอยากจะหลุดพน้ไปจากโลกจริงอนัน่าเบ่ือสู่การผจญภยัในโลกอีกใบท่ีต่ืนเตน้กวา่ ก็เป็นหนงัแฟน
ตาซีประเภทพร ่ าสอนคติธรรมท านองวา่ ธรรมะยอ่มชนะอธรรม ผา่นการต่อสู้ของตวัละครฝ่ายดีกบั
ฝ่ายร้ายท่ีแบ่งขั้วแยกขา้งกนัอยา่งชดัเจน ท่ีผูค้นส่วนใหญ่ให้ความรักและชอบในหนงัของทิม เบอร์
ตนั น่าจะเป็นเพราะเขาไม่เคยกลวัท่ีจะน าเอาเน้ือหาหม่น ๆ มวั ๆ มาใส่ไวใ้นหนงัแฟนตาซี ซ่ึงตาม
ความเช่ือ หนงัแนวน้ี ควรเนน้ใหเ้ห็นความสดใสมีชีวิตชีวาและมีความหวงัมากกวา่จะสะทอ้นอะไร
ท่ีชวนใหรู้้สึกจิตตกหดหู่7 

                                                           

 7 ผลงานศิลปะอนัน่าท่ึงของยอดผูก้  ากบั Tim Burton, เขา้ถึงเม่ือ 7  มีนาคม 2562, เขา้ถึงไดจ้าก https://hi 
light.com 

ภาพที ่5  อิทธิพลท่ีไดรั้บจากภาพยนตร์เร่ือง Jumanji 
ท่ีมา : เขา้ถึงเม่ือ 7 มีนาคม 2562, เขา้ถึงไดจ้าก http://astoldbyash.com 
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ภาพที ่6  อิทธิพลท่ีไดรั้บจากผลงานของ ทิม เบอร์ตนั 
ท่ีมา : เขา้ถึงเม่ือ 8 มีนาคม 2562, เขา้ถึงไดจ้าก www.classicalmpr.org 

ภาพที ่7  อิทธิพลท่ีไดรั้บจากผลงานของ ทิม เบอร์ตนั 
ท่ีมา : เขา้ถึงเม่ือ 7 มีนาคม 2562, เขา้ถึงไดจ้าก margethelarge.files.wordpress.com 
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 จากอิทธิพลในงานของ ทิม เบอร์ตนั ส่ิงท่ีขา้พเจา้สนใจคือ เร่ืองแสงเงาน ้ าหนกั ท่ีวตัถุและ  
สภาพแวดลอ้ม อยูใ่นน ้ าหนกัขาวด าไม่มีสี ทึมเทา ทวา่ชดัเจน และมีระยะจากการหลอกดว้ยเงา ให้
ความรู้สึกเหงาเปล่าเปล่ียว อา้งวา้ง ซ่ึงถ่ายทอดอยา่งชดัเจนตรงไปตรงมา และรูปทรงของตวัละคร 
ฉาก และองคป์ระกอบต่างๆ เป็นส่ิงท่ีผูส้ร้างคิดข้ึนมาใหม่โดยไม่อา้งอิงจากความเป็นจริง และใช้
ทศันะธาตุต่างๆ มาผสมกนัให้เกิดรูปทรงใหม่ตามจินตนาการ ซ่ึงตวัละครอาจอิงลกัษณะเด่นของ

ภาพที ่8 อิทธิพลท่ีไดรั้บจากผลงานของ ทิม เบอร์ตนั 
ท่ีมา : เขา้ถึงเม่ือ 7 มีนาคม 2562, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.cgw.com 
 

ภาพที ่9 อิทธิพลท่ีไดรั้บจากผลงานของ ทิม เบอร์ตนั 
ท่ีมา : เขา้ถึงเม่ือ 7 มีนาคม 2562, เขา้ถึงไดจ้าก margethelarge.files.wordpress.com 
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ส่ิงมีชีวิตอยู่บา้งเพื่อเป็นเคา้โครง แต่ดดัแปลงผ่านจินตนาการท าให้ผูดู้ได้รับรู้ถึงเอกลกัษณ์ของ
ผูส้ร้าง 

 
อทิธิพลทีไ่ด้รับจากศิลปกรรมและศิลปิน  
 

 ในทุกช่วงเวลาขา้พเจา้มกัพบเจอผลงานศิลปกรรมมากมายทั้งงานท่ีสวยด้วยทกัษะฝีมือ
และดว้ยความคิดซ่ึงงานต่าง ๆ มกัจะสะทอ้นความเป็นปัจเจกของตวัศิลปินเอง ส่งผ่านมาถึงผูช้ม
ผลงานท่ีประสบเหตุการณ์ความรู้สึกเช่นเดียวกนั จากเร่ืองปัจเจกเม่ือสู่วงกวา้งกบักลายเป็นเร่ือง
สากล ส่ือต่าง ๆ ทางศิลปะเป็นแรงบนัดาลใจขั้นตน้ท่ีท าใหข้า้พเจา้ท างานงานศิลปะต่อไป 

 ขา้พเจา้ไดรั้บแรงบนัดาลใจจากงานศิลปกรรมต่างๆทั้งในหรือต่างประเทศ ซ่ึงทุกคร้ังท่ี
ขา้พเจา้ไดดู้ผลงานศิลปกรรมท่ีขา้พเจา้สนใจ มกัจะจดจ าองคป์ระกอบและรูปแบบต่าง ๆ มาปรับใช้
กบัตนเองซ่ึงเป็นการเก็บขอ้งมูลของศิลปินท่ีขา้พเจา้ช่ืนชอบดงัน้ี 

 Yue Minjun 

 Yue Minjun เกิดเม่ือปี ค.ศ. 1962 ท่ีเมือง Heilongziang ประเทศจีนครอบครัวยา้ยเขา้มาอยูท่ี่
กรุงปักก่ิงเม่ือเขาอายไุด ้6 ขวบเร่ิมท างานเป็นช่างไฟฟ้าของบริษทัผลิตน ้ามนัเม่ือปี ค.ศ. 1979พร้อม 
ๆ กบัเรียนศิลปะไปดว้ย Yue Minjun ส าเร็จการศึกษาในปี ค.ศ. 1983 จากHebei Normal University 
ดา้นการวาดภาพสีน ้ ามนัจากนั้นก็เบนเข็มเขา้สู่โลกศิลปะอย่างเต็มตวั ในปี ค.ศ.1990 Yue Minjun
ยา้ยไปอยูใ่นชุมชนศิลปินนอกกรุงปักก่ิงช่ือ Yuan Ming Yuan อนัเป็นท่ีซ่ึงศิลปินหนุ่มสาวจากทัว่
จีนยา้ยมาอยูโ่ดยเช่าบา้นราคาถูกจากชาวนา นอกจากค่าเช่าท่ีถูกแลว้ยงัไกลหูไกลตาเจา้หน้าท่ีของ
รัฐดว้ยอยูไ่ดไ้ม่นานเจา้หน้าท่ีของรัฐก็เขา้มาดูแล ชุมชนศิลปินถูกสลาย Yue Minjun กบัศิลปินอ่ืน
อีกร่วม 50 คนจึงยา้ยไปอยู่ท่ีใหม่คือ Tangxianในช่วงน้ีเขาเร่ิมขายภาพได ้เขาเร่ิมวาดภาพคนโดย
ภาพคนของ Yue Minjunนั้นได้อิทธิพลด้านแนวคิดมาจากภาพคนหัวเราะของศิลปินรุ่นพี่ท่ีช่ือ 
GengJianyi แต่ภาพคนทั้งหมดท่ีปรากฎอยูใ่นงานของ Yue Minjun นั้นคือภาพตวัเขาเองเขาใชภ้าพ
และลกัษณะของตวัเองมาเป็นแบบในการผลิตผลงานศิลปะ Yue Minjun เจา้ของผลงาน กล่าวว่า 
เขาพยายามส่ือแนวคิดอนัเจ็บปวด น่าสลดใจ แต่ใส่ความตลกขบขนั และความสุขลงไปในแต่ละ
ภาพด้วยใบหน้าเป้ือนยิ้มท่ีถูกเน้นสัดส่วนให้ใหญ่เกินจริง ท่ามกลางเหตุการณ์ส าคัญทาง
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ประวติัศาสตร์ท่ีดูไม่สมเหตุผล คือเอกลกัษณ์โดดเด่น ท่ีศิลปินผูน้ี้ใชย้ ัว่ลอ้สังคมอนัเคร่งเครียดของ
จีนในยคุปัจจุบนั8 
 
 

 

 

 

 

 

  

ช่ือภาพ : Yue Minjun, Holding Head ท่ีมา: เขา้ถึงเม่ือ 7 มีนาคม 2562, เขา้ถึงไดจ้าก  

http://www.portfolios.net/forum/topics/yue-minjun 

 

 

 

 

  

    

ช่ือภาพ Untitled, 2006, Oil on canvas, 82 x 82 cm. 

ท่ีมา : เขา้ถึงเม่ือ 7 มีนาคม 2562, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.portfolios.net/forum/topics/yue-minjun 

                                                           

 8 งานข าๆของ Yue Minjun  , เขา้ถึงเม่ือเม่ือ 8 มีนาคม 2562, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.portfolios.net 

ภาพที ่10 อิทธิพลท่ีไดจ้ากงานศิลปกรรม 

ภาพที ่11 อิทธิพลท่ีไดจ้ากงานศิลปกรรม 

http://www.portfolios.net/forum/topics/yue-minjun
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บทที ่3 

การด าเนินงานสร้างสรรค์ผลงาน 
 

ขั้นตอนการประมวลความคิด 
 ในขั้นตอนความคิดข้าพเจ้าได้ประมวลผลจากความทรงจ าของตนเองในอดีตผ่าน
เหตุการณ์ต่างๆท่ีผ่านเขา้มาเพื่อท่ีตระหนกัรู้อารมณ์ความรู้สึกของตนเอง และน ามาตีความให้เป็น
รูปธรรม คิดหาสัญลกัษณ์ใส่ลงไปในเน้ือหา เพื่อใหเ้กิดการสร้างสรรค ์ในรูปแบบงานศิลปกรรม 

ข้ันตอนการแสดงออกทางรูปธรรม 
 ขา้พเจา้น าเสนอรูปทรงในงานโดยใชรู้ปแบบงานท่ีอา้งอิงมาจากเกมส์กระดานมีรูปทรง คน 
สัตว ์ส่ิงของ  และ  สถาปัตยกรรม บางพื้นท่ีในงานถูกน ามาผสมเป็นรูปทรงอิสระ ซ่ึงรูปทรงส่วน
ใหญ่ท่ีใชเ้ป็นรูปทรงอินทรีย ์คือ รูปทรงของส่ิงมีชีวติ มีโครงสร้างประกอบข้ึนดว้ยการขยายตวัและ
ผนึกตวัของเซลลต่์างๆ ไดแ้ก่ คน สัตว ์พืช ฯลฯ 

รูปลกัษณ์ทีส่ื่อความหมายภายในงาน 

 รูปทรง คือ ส่วนท่ีเป็นรูปธรรมของงานศิลปะรูปทรงเป็นตวัส าคญัท่ีส่ือความหมายจาก
ศิลปินไปสู่ผูดู้ และดว้ยรูปทรงเพียงส่วนเดียว ศิลปินก็สามารถส่ือความหมายไดอ้ยา่งสมบูรณ์โดย
ไม่ตอ้งอาศยัเร่ืองหรือหรือเน้ือเร่ืองใดๆ รูปทรงจึงมีความส าคญัท่ีสุด จนอาจกล่าวไดว้า่รูปทรงคือ
งานศิลปะ9 

 คน รูปทรงคนขา้พเจา้ไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจาก เพื่อน คนใกลต้วัเป็นตวั แทนของความ 
คุน้เคยความสบายใจและสนุกสนาน ซ่ึงถ่ายทอดอารมณ์ผา่นสีหนา้ตวัละคร ท่ีดูเกินจริงโอเวอร์ ซ่ึง
ท าให้เกิดอารมณ์ในแง่บวกซ่ึงขดักบับรรยากาศโดยรอบ เพื่อให้เกิดความขดัแยง้ทางอารมณ์ของ
ผูช้ม 

 

                                                           

 
9 ชลูด น่ิมเสมอ, องค์ประกอบศิลปะ, (กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2557), 267. 
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วัตถุ ขา้พเจา้เลือกใชลู้กเต๋า ซ่ึงใชเ้ป็นการแทนกฎเกณฑ์ของสังคม ท่ีเปรียบชีวิตเราท่ีทอยลูกเต๋าไป
บนเกมส์กระดานของชีวิต ซ่ึงเราไม่รู้ว่าจะออกเลขอะไรและไม่ว่ามนัจะออกเลขอะไร เราก็ยงัคง
ตอ้งเล่นต่อไป ไม่มีการออกจากเกมส์  

 สถาปัตยกรรม ขา้พเจา้เลือกใช้สถานท่ีท่ีเป็นอาคารเก่าท่ีผุพงัซ่ึงใช้แทนสถานท่ีท่ีเราไม่
คุน้เคย สถานท่ีท่ีเราไม่ไวว้างใจ ท าให้เราเกิดความกลวัแต่การท่ีเราจะกา้วผา่นความกลวัน้ีไปไม่ได้
ถา้เราไม่เดินหนา้ต่อไป   

 สัตว์ รูปทรงสัตว ์สัญลกัษณ์ท่ีขา้พเจา้ใช้ร่วมกบัตวัคนซ่ึงเป็นตวัแทนของลกัษณะนิสัยผู ้
เป็นแบบท่ีขา้พเจา้น ามาใช ้ซ่ึงสัตวแ์ต่ละชนิดอาจมีอยูจ่ริงหรือไม่มีอยูจ่ริงก็ไดซ่ึ้งขา้พเจา้เลือกจาก
บุคลิกท่ี   รู้จกันิสัยใจคอของคนคนนั้น 

 

ข้ันตอนการวเิคราะห์องค์ประกอบศิลป์ 

 รูปทรง(Form)  
 ในการสร้างสรรคผ์ลงาน  รูปแบบท่ีขา้พเจา้ใชคื้อรูปทรงมนุษยแ์ละสัตวม์าผสมกนั เพื่อให้
เกิดความรู้สึกใหม่ผ่านจินตนาการและกระบวนการสร้างสรรค์ของขา้พเจา้  และสัตวท่ี์ขา้พเจา้
น ามาใชเ้ป็นการแทนค่าลกัษณะนิสัยของผูเ้ป็นแบบ เพื่อเพิ่มอารมณ์ความรู้สึกท่ีแตกต่างขดัแยง้ใน
บรรยากาศของงานท่ีทึมเทาน่ากลวั 
 

      

 

  

 

 

 

 
ภาพที ่12 ภาพแสดงรูปทรงของสัตวแ์ละมนุษย ์
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 ภาพที ่13 ภาพแสดงรูปทรงของสัตวแ์ละมนุษย ์

ภาพที ่14 ภาพแสดงรูปทรงของสัตวแ์ละมนุษย ์
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 พืน้ผวิ (Texture) 

 การแสดงออกของพื้นผวิภายในงาน ขา้พเจา้ตอ้งการน าเสนอพื้นผวิท่ีมีความเป็น อตัลกัษณ์
ของพื้นผิวนั้นๆ เพื่อถ่ายทอดความแตกต่างของวตัถุนั้นๆให้แยกออกจากกนัอย่างชดัเจน ลกัษณะ
ของพื้นผิวท่ีขา้พเจา้ถ่ายทอดนั้น จะเป็นลกัษณะของพื้นผิวอาคารเก่าท่ีมีร้ิวลอย ผา่นอายุการใชง้าน
มาอยา่งยาวนานและพื้นผวิของไม ้ท่ีมีลวดลายแตกต่างกนัออกไป 
 

            

    

 

 

 

  

 

  

ภาพที ่15 ภาพแสดงลกัษณะของพื้นผวิ 

ภาพที ่16 ภาพแสดงลกัษณะของพื้นผวิ 
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 น า้หนักอ่อน-แก่ ( Tone) 

 ขา้พเจา้เสนอผลงานผา่นรูปทรงของคน และงานสถาปัตยกรรมในน ้าหนกัขาวด า ซ่ึงมีแสง
สวา่งตดักบัความมืดในรูปแบบแสงจดัเงาจดั และตอ้งการน าเสนอตวัคนเป็นประธานหลกั จึงท าให้
ตวัละครต่างๆมีน ้ าหนกัแสงจดัเงาจดั ท่ีชดัเจนแยกกนัออกกบัวตัถุและสถาปัตยกรรมต่างๆ และมี
พื้นหลงัเป็นน ้าหนกัเขม้สุดเพื่อคดัวตัถุและรูปทรงข้ึนมาอีกระยะหน่ึง 

 

      

                                                                                    
ภาพที ่17 ภาพแสดงลกัษณะของน ้าหนกัอ่อน-แก่ 
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 พืน้ทีว่่าง (Space) 

 ในรูปแบบงานของข้าพเจ้า พื้นท่ีในงานส่วนใหญ่นั้นเป็นน ้ าหนักเงา แสงจดัเงาจดัซ่ึง
บรรยากาศในพื้นท่ีเงาจะด าสนิทมีอากาศภายในพอให้เห็นรูปทรง เพื่อคดัตวังานดา้นท่ีเป็นแสงให้
เด่นชดั เพื่อใหเ้ห็นรายละเอียดดา้นหนา้ของพื้นผวิ และมีพื้นท่ีใหป้ล่อยสายตาทางดา้นหลงั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพที ่18 ภาพแสดงลกัษณะของพื้นท่ีวา่ง 
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ขั้นตอนและเทคนิควธีิการสร้างสรรค์ 

การสร้างแบบร่าง 

 ขั้นตอนการเก็บขอ้มูล ขา้พเจา้ไดส้ ารวจความทรงจ าของตนเองและตีความมาเป็นภาพผ่าน
การคิดวิเคราะห์หารูปทรงและรูปแบบท่ีประทบัใจ จากนั้นขา้พเจา้จึงเก็บขอ้มูล โดยการถ่ายภาพ
เหมือนบุคคลในสีหนา้อารมณ์ต่าง ๆ จากนั้นจึงเร่ิมสร้างแบบร่างดว้ยการเขียนดว้ยมือ และน ามาตดั
ต่อด้วยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใส่ฉากและบรรยากาศต่างๆ ให้เห็นความเป็นไปได้
ทั้งหมดใหต้รงกบักระบวนการความคิดตั้งตน้ในขั้นแรกก่อนน าไปขยายเป็นผลงานภาพพิมพใ์นขั้น
ต่อไป 

 

  

 

ภาพที ่19 ภาพร่าง 
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กระบวนการทางเทคนิคของภาพพมิพ์โลหะร่องลกึ (Intaglio Process) 
 

ภาพพมิพ์โลหะร่องลกึ (Intaglio Process) 
 แม่พิมพโ์ลหะ (มกันิยมใชแ้ม่พิมพท์องแดง หรือสังกะสี) โดยน าแม่พิมพม์าเคลือบด้วยวา
นิชด า ซ่ึงมีคุณ สมบติักนัน ้ ากรดได ้แลว้ขีดเขียนดว้ยเหล็กแหลม ( needle) ลงไปเพื่อเปิดผิวหน้า
แม่พิมพ ์จากนั้นน าแม่พิมพล์งไปแช่ในอ่างน ้ ากรด แลว้ลา้งดว้ยน ้ าเรียบร้อยจึงค่อยน าไปลา้งวานิช
ด าออกด้วยน ้ ามันสน  และน าแม่พิมพ์ไปอุดหมึก  ในขั้นตอนการพิมพ์ เช็ดหมึกในส่วนท่ีไม่
ตอ้งการของผิวหน้าแม่พิมพ์ออก คงเหลือไวแ้ต่หมึกพิมพท่ี์ฝังอยู่ในร่องลึกเท่านั้น จากนั้นน าไป
พิมพโ์ดยใชก้ระดาษเน้ือดีท่ีท าช้ืนเตรียมไว ้ พิมพผ์า่นแรงกดของแท่นพิมพ ์กระดาษพิมพท่ี์ช้ืนจะ
ลงไปซบัหมึก ในร่องลึกของแม่พิมพข้ึ์นมาปรากฏเป็นภาพท่ีตอ้งการ 

ขั้นตอนตอนการสร้างแม่พมิพ์ในผลงานศิลปนิพนธ์ 
 ขั้นตอนแรกในการท างาน น าแผ่นทองแดงท่ีเตรียมไวไ้ปขดัดว้ยกระดาษทรายน ้ า เบอร์ 
800-1000 เพื่อให้ผิวของทองแดงเรียบไม่มีรอยขีดข่วนมาลบกวนงาน เม่ือขดัจนไดห้นา้ผิวแม่พิมพ์
ท่ีเรียบไม่มีรอยแลว้ น าไปลา้งดว้ยซีอ๊ิว น ้ าส้มสายชู เกลือ และใชน้ ้ ายาลา้งจานท าความสะอาดเป็น
ขั้นตอนสุดทา้ย จากนั้นน าแม่พิมพไ์ปเป่าใหแ้หง้ พร้อมท่ีจะน าไปท าในขั้นตอนการทาวานิส 
 น าวานิสท่ีผสมกบัน ้ ามนัสนในสัดส่วนท่ีพอดี ทาลงไปบนแม่พิมพท์องแดงแลว้รอใหแ้หง้ 
พร้อมไปสู่ขั้นตอนการเขียนฮาร์ดกราวด์(Hard ground) 

 

 

 

ภาพที ่20 ภาพแม่พิมพท์องแดง 
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 กระบวนการเขียนฮาร์ดกราวด์ คือ การใชเ้หล็กแหลม (needle) ขูดขีดเป็นรูปร่างตามแบบ
ร่าง เพื่อเปิดทางให้กรดท าปฏิกิริยากบัทองแดง จนเกิดน ้ าหนัก น ้ าหนักท่ีเกิดข้ึนบนแม่พิมพ์เรา
สามารถควบคุมไดด้ว้ยการแช่กรดตามเวลาท่ีเราก าหนด และขา้พเจา้จะเร่ิมจากเวลาท่ีมากท่ีสุดก่อน
ไปจนจนถึงเวลาท่ีนอ้ยท่ีสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เม่ือไดแ้ม่พิมพท่ี์ท าการเขียนเส้นเสร็จแลว้ น าแม่พิมพไ์ปลา้งวานิชด าออก ดว้ยน ้ ามนัสน 
และลา้งท าความสะอาดแม่พิมพด์ว้ย ซีอ๊ิว น ้ าส้มสายชู เกลือ และน ้ ายาลา้งจาน เป่าให้แห้งพร้อมท่ี
จะน าไปสู่กระบวนการขั้นต่อไป  การท าพื้นผิวในกระบวนการน้ีขา้พเจา้จะปิดหน้าแม่พิมพ์ด้วย
สต๊ิกเกอร์ใสเพื่อกนัพื้นท่ีบางจุดท่ีเราไม่ตอ้งการท าพื้นผวิเอาไวใ้ห้อยูค่งเดิม ในขั้นตอนน้ีขา้พเจา้ใช้
ถุงพลาสติกเพื่อท าให้เกิดพื้นผิวท่ีคลา้ยกบัปูนซีเมนต ์โดยการน าถุงพลาสติกไปจุ่มวานิสด าท่ีผสม
ดว้ยน ้ ามนัสนในความเหลวพอประมาณ แลว้น ามาสแตมป์ลงบนแม่พิมพท์องแดงท่ีเปิดไว ้รอให้
แห้ง แลว้น าไปกดักรดตามน ้ าหนกัเวลาท่ีเราพอใจ และน าข้ึนมาลา้งท าความสะอาดดว้ยน ้ ามนัสน 
ก่อนท่ีท่ีจะน าไปลา้งหนา้แม่พิมพท์องแดงดว้ยขั้นตอนแรก พร้อมท่ีน าไปสู่ขั้นต่อไป 

ภาพที ่21 รูปแม่พิมพท์องแดงท่ีเขียนเส้นฮาร์ดกราวด ์(Hard ground) แลว้ 
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ภาพที ่22 ภาพแม่พิมพท่ี์ท าพื้นผวิดว้ยถุงพลาสติก 

 อะควาทินท์ (Aquatint)  คือ การน าแม่พิมพ์เขา้ไปในตูอ้ะควาทินท์ โดยท่ีในตูมี้ผงแอส
ฟัลตั้ม วิธีการโรยผงแอสฟัลตั้ม(Asphultum)คือใช้ลมเป่าเขา้ไปในตูเ้พื้อให้ผงแอสฟัลตั้มลอยฟุ้ง
กระจายไปทัว่ตู ้ในขณะท่ีเป่าลมขา้พเจา้จะน าแม่พิมพเ์ขา้ไปในตู ้และรอเวลาใหผ้งแอสฟัลตั้มตกลง
มาจนเต็มหนา้ผิวแม่พิมพ ์รอประมาณ5-9นาทีตามการฟุ้งของผง เม่ือครบเวลาท่ีก าหนดขา้พเจา้จะ
น าแม่พิมพ์ออกมาจากตู้ ในขั้นตอนน้ีในห้องไม่ควรมีลมหรือควรแม้กระทัง่ลมหายใจของตัว
ขา้พเจา้เอง เน่ืองจากผงแอสฟัลตั้มจะเคล่ือนตวัออกจากแม่พิมพ ์หลงัจากน าแม่พิมพอ์อกมาแล้ว
ขั้นตอนต่อไปคือการป้ิงแม่พิมพ์ดว้ยไฟจากเตาแก๊สปิคนิคในความร้อนท่ีคงท่ี วิธีการเผาผงแอส
ฟัลตั้ม ขา้พเจา้ตอ้งมองในระดบัเดียวกบัแม่พิมพ ์เพื่อท่ีจะไดเ้ห็นความร้อนท่ีเผาผงแอสฟัลตั้มได้
เสมอเท่ากนัทัว่ทั้งแม่พิมพ ์เม่ือป้ิงเสร็จแลว้ให้ทิ้งเอาไวเ้พื่อรอความร้อนคลายตวัหรือน าแม่พิมพไ์ป
วางท่ีแท่นหินอ่อนเพื่อใหค้วามร้อนคลายตวัเร็วยิง่ข้ึน พร้อมท่ีจะน าไปเขียนในขั้นตอนต่อไป 

  

ภาพที ่23 ภาพการเผาผงแอสฟัลตั้มบนแม่พิมพ ์
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  ในขั้นตอนการเขียนแม่พิมพอ์ะควาทินท์(Aquatint) ขา้พเจา้จะใช้ดินสอไขหรือวานิช ใน

การเขียนหรือปิดเพื่อหยุดน ้ าหนกัท่ีเราตอ้งการ ตวัขา้พเจา้นั้นจะใช้ดินสอไขเขียนไปบนแม่พิมพ์

อะควาทินท ์จนถึงน ้ าหนกัท่ีเราพอใจ และไม่เขียนต่อขา้พเจา้จะปิดน ้ าหนกันั้นดว้ยวานิช ก่อนท่ีจะ

น าไปกดักรดในขั้นตอนสุดทา้ย ในการลา้งกรดออกในขณะท่ีกระบวนการยงัไม่เสร็จนั้น ขา้พเจา้จะ

ใช ้น ้าส้มสายชู ซีอ๋ิว และน ้ายาลา้งจานเท่านั้น เพื่อท่ีจะไดรั้กษาผงแอสฟัลตั้มให้คงอยูไ่ด ้เม่ือเราจบ

ทุกกระบวนการในการเขียนแม่พิมพอ์ะควาทินท์ ขา้พเจา้จะน าแม่พิมพไ์ปลา้งผงแอสฟัลตั้มออก

ดว้ยทินเนอร์เท่านั้น และน าไปลา้งท าความสะอาดอีกคร้ัง ก่อนท่ีจะไปสู่กระบวนการพิมพ ์ขา้พเจา้

จะน าแม่พิมพ์ไปตะไบขอบลบเหล่ียมความคมของแม่พิมพ์ ซ่ึงอาจจะส่งผลให้กระดาษท่ีเป็น

ช้ินงานช ารุดได ้และขอ้ดีของการตะไบขอบแม่พิมพคื์อ ขอบท่ีตะไบจะช่วยส่งกระดาษออกจาก

แม่พิมพไ์ดง่้ายข้ึน และเพื่อความสวยงาม ขอบท่ีตะไบควรมีขนาดประมาณ 1-2 ซม. และน าไปท า

ความสะอาดก่อนท่ีจะน าแม่พิมพไ์ปสู้กระบวนการพิมพ ์

 

 

ภาพที ่24 ภาพการเผาผงแอสฟัลตั้มบนแม่พิมพ ์
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ขั้นตอนในการเตรียมพมิพ์ 

 ขั้นตอนสุดทา้ยของกระบวนการท าแม่พิมพคื์อกระบวนการพิมพซ่ึ์งเป็นขั้นตอนท่ีส าคญั 
หลงัจากท่ีท าความสะอาดแม่พิมพเ์รียบร้อยตอ้งมีการพิมพท์ดสอบก่อนพิมพจ์ริงทุกคร้ังเสมอ เพื่อ
เป็นการตรวจสอบดูน ้ าหนกัในงานว่าออกมาสมบูรณ์ตามแบบร่างหรือไม่ หากช้ินงานตอ้งมีการ
แกไ้ข ตอ้งวิเคราะห์หาเทคนิควิธีการท่ีเหมาะสมเพื่อแกปั้ญหา หากจุดท่ีเกิดปัญหามีขอ้ผิดพลาดไม่
มากนกัหรือน ้ าหนกัไม่คบเพียงเล็กน้อยสามารถใชเ้หล็กแหลม (Neddle) เพื่อเพิ่มน ้ าหนกัได ้หรือ
น ้ าหนกัในช้ินงานเขม้ไปสามารถใช้กระดาษทรายน ้ าเบอร์ 800-1200  ขดับริเวณท่ีมีน ้ าหนักเขม้
(ตอ้งค่อยๆเพิ่มน ้าหนกัมือไม่ในการขดัและพิมพท์ดสอบดูทุกคร้ังเพื่อใหไ้ดน้ ้าหนกัท่ีพอใจ) 
 1. หลงัจากท่ีพิมพง์านทดสอบจนไดน้ ้ าหนกัท่ีสมบูรณ์พร้อมท่ีจะพิมพจ์ริง ขั้นตอนต่อไป
คือการเตรียมกระดาษ น ากระดาษท่ีเตรียมไว ้วดัขนาดใหเ้หมาะสมกบังานท่ีจะพิมพ ์น ากระดาษไป
แช่ในอ่างน ้าสะอาดทิ้งไว ้5 นาที น าข้ึนจากอ่างแช่กระดาษ และใชพ้ลาสติกใสห่อกระดาษใหมิ้ดชิด
เพื่อเก็บรักษาความช้ืนใหเ้ตรียมขั้นตอนน้ีไวป้ระมาณ 1-2ชัว่โมงก่อนพิมพง์าน 
 2. น าแม่พิมพว์างไวบ้นแท่นหินอ่อน (ควรติดเทปน ้ าตาลก่อนท่ีจะวางแม่พิมพเ์พื่อไม่ให้
แม่พิมพเ์ล่ือนในขั้นตอนอุดหมึก) ผสมสีหมึกท่ีจะใชใ้นการพิมพ ์

 3. ใชลู้กกล้ิงยางหรือยางท่ีใชส้ าหรับปาดหมึก ปาดหมึกจนทัว่แม่พิมพ ์และใชน้ิ้วหวัแม่มือ
อุดหมึกให้ทัว่แม่พิมพ ์(หรือสามารถใชผ้า้สักหลาดมดัเป็นแท่งวนหมึกแทนน้ิวมือก็ได)้ ใชลู้กกล้ิง
ยางตีหมึกจนทัว่แม่พิมพใ์หเ้รียบและน ากระดาษบรู๊ฟมาซบั 3 คร้ังเพื่อน าหมึกท่ีหนาในชั้นแรกออก 

ภาพที ่25 ภาพการตะไบขอบแม่พิมพ ์
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แลว้ใชผ้า้สาลูหรือผา้ซบัในเช็ดบนหนา้แม่พิมพ ์โดยท าเป็นลูกประคบเช็ดไปในทิศทางเดียวกนัจน
ทัว่ และใชก้ระดาษร่างแบบเช็ดเคลียหน้าแม่พิมพจ์นหมึกไม่มีความหนืด แลว้เช็ดวนหนา้แม่พิมพ์
อีกคร้ังเพื่อใหเ้ห็นรายละเอียดแม่พิมพช์ดัเจน 
 4. น าแม่พิมพไ์ปเช็ดขอบเพื่อขจดัคราบหมึกท่ีติดอยูอ่อกให้หมด ดว้ยการใชเ้บนซินขาวเท
ลงบนผา้สะอาด เช็ดขอบให้คบทุกด้านของแม่พิมพ์ให้สะอาด ตรวจเช็คความสะอาดจนแน่ใจ
ก่อนท่ีจะน าไปพิมพ ์
 5. ปรับแท่นพิมพเ์ช็ดท าความสะอาดให้เรียบร้อย วางแม่พิมพล์งบนแผ่นพลาสติก (ซ่ึงมี
ความหนา3-5มิลิเมตร)เป็นตวัรองแม่พิมพ์และเป็นตวัก าหนดของต าแหน่งกระดาษ จากนั้นน า
กระดาษท่ีท าช้ืนไวซ้ับดว้ยกระดาษบรู๊ฟ 1-2 คร้ังจนไม่มีความช้ืนเกาะอยู่บนผิวหน้ากระดาษ น า
กระดาษวางทบัลงบนแม่พิมพต์ามต าแหน่งท่ีก าหนดไว ้และตามดว้ยกระดาษบรู๊ฟ 1-2 แผน่ ปิดทา้ย
ดว้ยผา้สักหลาดขนาดบาง (ความหนา3-5-มิลลิเมตร) วางเป็นชั้นสุดทา้ย จากนั้นตั้งแท่นพิมพ์ให้
น ้ าหนกัดา้นซ้ายและขวาเท่ากนั โดยการหมุนปรับไปพร้อมๆกนัเม่ือไดน้ ้ าหนกัท่ีลงตวัค่อยๆหมุน
แท่นพิมพ์ (ต่อเน่ืองห้ามหยุด) ไปจนถึงสุดปลายสักหลาดอีกด้านหน่ึงและคลายแท่นพิมพ์ออก 
จากนั้นค่อย ๆ เปิดผา้สักหลาด และดึงผลงานออกจากแม่พิมพ์ช้า ๆ น าผลงานไปวางไวบ้นไม้
กระดานท่ีเตรียมไว ้และติดผลงานดว้ยกระดาษกาวน ้าเหตุผลท่ีตอ้งติดกระดาษกาวน ้าคือ ในผวิกระ
ดาของผลงานมีความช้ืนอยู่ ถา้ไม่ขึงกระดาษไวจ้ะท าให้กระดาษหดตวั จากนั้นทิ้งช้ินงานให้แห้ง 
ประมาณ 6-7 วนัพอครบก าหนดจึงแกะผลงานออกได ้เป็นอนัเสร็จส้ินในกระบวนการพิมพง์าน 

  

 

 

 

 

 

 

 ภาพที ่26 ภาพขั้นตอนการพิมพง์าน 
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ภาพที ่27 ภาพขั้นตอนการพิมพง์าน 

ภาพที ่28 ภาพขั้นตอนการพิมพง์าน 
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ภาพที ่30 ภาพขั้นตอนการพิมพง์าน 

 

 

 

ภาพที ่29 ภาพขั้นตอนการพิมพง์าน 
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ภาพที ่31 ภาพขั้นตอนการพิมพง์าน 

ภาพที ่32 ภาพขั้นตอนการพิมพง์าน 
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อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน 

1.แผ่นแม่พมิพ์                                                                                                 
 -แผน่ทองแดง                                                                                                  

2.เคร่ืองมือในการสร้างแม่พิมพ์                                                                       
 -เหล็กปลายแหลม                                                                                           
 -คตัเตอร์                                                                                                          
 -ดินสอไขขาว                                                                                                 
3.อุปกรณ์ทีใ่ช้สร้างแม่พมิพ์ด้วยเคมี-                                                             
 -กรด                                                                                                                
 -ภาชนะพลาสติกใส่กรดผสมน ้า                                                                     
4.อุปกรณ์ทีเ่ป็นฉนวนกันกรด-                                                                         
 -วานิชด าผสมทินเนอร์                                                                                     
 -สีอะคริลิค (Acrylic)                                                                                         
 -พูก่นั แปรงทาสี 
5.อุปกรณ์ในการท าความสะอาด                                                             
 -ทินเนอร์                                                                                                  

ภาพที ่33 ภาพขั้นตอนการพิมพง์าน 
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 -เบนซินขาว                                                                                            
 -น ้ามนัสน                                                                                               
 -เกลือ                                                                                                       
 -น ้าส้มสายชู                                                                                             
 -ซีอ้ิว 
 -น ้ายาลา้งจาน 
 -ผา้สะอาด 
6.อุปกรณ์ในการพมิพ์ 
 -กระดาษส าหรับพิมพ ์
 -Fabriano 
 - เทปกาว 
 -หมึกพิมพ ์
 -ยางปาดหมึก 
 -กระดาษบลู๊ฟ 
 -ส ารีแท่ง 
 -กระดาษร่างแบบ 
 -แท่นพิมพ ์
 -กระดานไมขึ้งงาน 
 -กระดาษกาวน ้า 
 -อ่างแช่กระดาษ 
7.อุปกรณ์ในการท าเทคนิคAquatint 
 -ดินสอไข 
     -สีสเปรยสี์ขาว 
 -วานิชด า 
 -ผง Asphatuum 
 -ตูโ้รยยางสน 
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ภาพที ่34 อุปกรณ์ในการท างาน 
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บทที ่4 

การสร้างสรรค์และการพฒันาผลงาน 

         

 การสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชุด “ ความทรงจ าในวยัเด็ก” เป็นผลงานท่ีแสดงออกผ่าน
ความคิด จนกลายมาเป็นรูปธรรม ซ่ึงผลงานศิลปนิพนธ์ชุดน้ี จะแสดงให้เห็นถึงระยะเวลาของ
ช้ินงานท่ีผา่นการปรับปรุงแกไ้ข และคน้ควา้หาขอ้มูลอยา่งถ่ีถว้นก่อนท่ีจะออกมาเป็นรูปแบบของ
ช้ินงานท่ีสะทอ้นความเป็นตวัตนผา่นความทรงจ าของขา้พเจา้ 

ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที ่1 
 

 ผลงานในช่วงแรกของขา้พเจา้ มีแนวความคิดและแรงบนัดาลใจในเร่ืองใกล้ตวั เหตุท่ี
ขา้พเจา้มีความสนใจในเร่ืองน้ีเพราะ เป็นการส ารวจตนเอง และเกิดขอ้สงสัยในความทรงจ า ว่า
ท าไมตวัขา้พเจา้จึงจดจ าเร่ืองราวท่ีมีความสุขมาก ๆ และเร่ืองราวท่ีมีความทุกข์มากๆได้ดี ซ่ึงใน
ความทรงจ าอ่ืน ๆ ท่ีธรรมดารายละเอียดเล็ก ๆ เรากลบัจ าไม่ได ้แต่ขา้พเจา้กลบัจดจ าความทรงจ าท่ีมี
ความส าคญัไดดี้ ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีท่ีขา้พเจา้ส ารวจตนเอง จึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของแรงบนัดาลใจท่ีน ามา
สร้างสรรค์ผลงาน โดยมีตัวของข้าพเจ้าเข้าไปเก่ียวข้องในผลงานด้วย และหยิบยืมอารมณ์ 
ความรู้สึก จากความทรงจ ามาใช ้ประกอบกบัฉาก สถานท่ี ท่ีคิดข้ึนมาใหม่ ตามความตอ้งการของ
ขา้พเจา้ 
 การจดัองค์ประกอบ ขา้พเจา้ได้ใช้ใบหน้าของตนเองเพื่อสะท้อนความเป็นตวัตน ด้วย
ใบหนา้ท่ีเรียบเฉยและหลบัตา อยูใ่นสภาพแวดลอ้มทึมเทา เลือนรางไม่ชดัเจน หรือเป็นพื้นท่ีซ่ึงไร้
กาลเวลา บวกกบัจินตนาการ ท่ีขา้พเจา้แต่งเติมเขา้ไป เพื่อส่ือถึงอารมณ์ความรู้สึกของความทรงจ าท่ี
ผา่นมาแลว้แต่เราจ าทุกอยา่งไม่ไดเ้หลือไวเ้พียงแต่ส่ิงท่ีเราอยากจ า 
 ดา้นเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานชุดน้ี ขา้พเจา้ยงัควบคุมน ้ าหนกัไดไ้ม่ดีพอ และยงัไม่
ช านาญในเทคนิค ท าให้น ้ าหนกัในพื้นหลงัฝ้า แยกระยะและจุดสนใจในงานไม่ออก จึงท าให้ไม่
ออกมาตามท่ีคิดไวเ้ท่าไหร่นกั
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ภาพที ่35              ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์  ระยะท่ี  1                                                    
ช่ือผลงาน             “ Sunday Morning”                                       
เทคนิค                   Etching                                 
ขนาดผลงาน          60x40  ซม.                                                   
ปีท่ีสร้าง                 2559 
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ช่ือผลงาน              “ Escape Room” 
เทคนิค                    Etching 
ขนาดผลงาน           60x40 ซม. 
ปีท่ีสร้าง                  2559 

ภาพที ่36                ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์  ระยะท่ี  1 
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ภาพที ่37               ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์  ระยะท่ี  1                                           
ช่ือผลงาน             “ Some where only we know”                                  
เทคนิค                    Etching                                                            
ขนาดผลงาน           60x80 ซม.                                                                                  
ปีท่ีสร้าง                  2559 
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ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที ่2 

 ในผลงานชุดน้ีไดมี้การคิดต่อยอดจากผลงานชุดแรกโดยขา้พเจา้เปล่ียนประเด็นของความ
ทรงจ า โดยมุ่งประเด็นไปท่ีเร่ือง เหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีผา่นเขา้มาในความทรงจ า ซ่ึงขา้พเจา้ไดดึ้งเอา
ผูค้นรอบตวัท่ีมีอิทธิพลทางอารมณ์ความรู้สึกมาใชใ้นงานดว้ย และเพิ่มความรู้สึก ทางสีหนา้ของตวั
ละครเขา้ไปดว้ย 

 ในเชิงรูปแบบ  

 ผลงานชุดน้ีไดพ้ฒันาจากเดิมดว้ยการใส่ลูกเล่นในเร่ืองอารมณ์ความรู้สึกอารมณ์ขนั และ
ผูค้นท่ีมีผลกระทบในชีวิตมาใช้ด้วย รวมถึงสภาพแวดล้อมต่างๆมีคามหลากหลายมากข้ึน โดย
สภาพแวดลอ้มนั้นอาจไม่ไดมี้อยู่จริง แต่อา้งอิงมาจากสถานท่ีจริงท่ีถูกบิดเบือนดว้ยความทรงจ า 
และแต่งเติมใหเ้หมาะสมกบัรูปแบบของงานมากยิง่ข้ึน 

 ในด้านเทคนิค  

 ผลงานชุดน้ีขา้พเจา้มีความช านาญในตวัเทคนิคมากข้ึน มีการคุมน ้ าหนกัแสงในงาน ให้มี
แสงจดัเงาจดัเพื่อให้ง่ายต่อการเขา้ใจรูปทรงในงาน และแยกน ้ าหนักระยะหน้าและหลงัได้อย่าง
ชดัเจน 
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ภาพที ่38               ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์  ระยะท่ี  2 
ช่ือผลงาน             “ Stand by Me” 
เทคนิค                    Etching 
ขนาดผลงาน           60x80 ซม. 
ปีท่ีสร้าง                  2559 
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ภาพที ่39                ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์  ระยะท่ี  2 

ช่ือผลงาน               “ How to train your carbon” 
เทคนิค                    Etching 
ขนาดผลงาน           60x40 ซม. 
ปีท่ีสร้าง                  2559 
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ภาพที ่40                ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์  ระยะท่ี  2 
ช่ือผลงาน               “ Home Room” 
เทคนิค                    Etching 
ขนาดผลงาน           60x80 ซม. 
ปีท่ีสร้าง                  2559 
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การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ 

การสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ช่วงที ่1 (ปี การศึกษา / 2561) 

แนวความคิด 

 ประมวลผลทางความคิดในรูปแบบของงานชุดก่อนเพื่อหาส่ิงท่ีขาดไปและหาขอ้มูลเชิง

รูปธรรมอย่างจริงจงัมากข้ึน เพื่อให้ท างานและการส่ือการกบัคนดูเข้าใจง่ายมากยิ่งข้ึน มีความ

ชดัเจนในรูปแบบ และมีความเป็นอตัลกัษณ์มากยิ่งข้ึน โดยค านึงในรูปแบบของานให้ใกลเ้คียงกบั

แนวความคิดมากท่ีสุด 

รูปแบบ  

 น าเสนอรูปแบบของ คน สภาพแวดลอ้ม และวตัถุ ใหมี้ความสอดคลอ้งดว้ยกนัในงาน โดย

การเน้นไปท่ีสีหน้าความรู้สึกท่ีมีความแตกต่างกนั ให้ความเช่ือมโยงกนัในงานเพื่อให้เกิดความ

หลากหลาย และใส่ใจในน ้าหนกัแสงเงาใหช้ดัเจนเพื่อแยกน ้าหนกัหนา้และหลงั 

เทคนิค 

 พฒันาความช านาญในดา้นภาพพิมพโ์ลหะร่องลึก (Etching) ใส่ใจในทุกขั้นตอน ให้เกิด

ความผิดพลาดน้อยท่ีสุดทั้งบนตวัแม่พิมพ์เองและกระบวนการพิมพ์เพื่อให้ได้ผลงานท่ีสะอาด

เรียบร้อยและตรงกบัรูปงานท่ีเราไดคิ้ดไวต้ั้งแต่เร่ิมกระบวนการ 
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ภาพที ่41               ภาพผลงานศิลปนิพนธ์  ระยะท่ี  1 
 

 

 

 

ช่ือผลงาน              “Tunnel” 

เทคนิค                    Etching 

ขนาดผลงาน           60x80 ซม. 

ปีท่ีสร้าง                  25561 
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ภาพที ่42               ภาพผลงานศิลปนิพนธ์  ระยะท่ี  1 
ช่ือผลงาน             “ เยน็น้ีเลย ปะหล่ะ” 
เทคนิค                    Etching 
ขนาดผลงาน           60x40 ซม. 
ปีท่ีสร้าง                  2561 
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ภาพที ่43               ภาพผลงานศิลปนิพนธ์  ระยะท่ี  1                                     
ช่ือผลงาน               “ วยัระเริง แม่โขงปะล่ะ”                               
เทคนิค                    Etching                                                      
ขนาดผลงาน           60x80 ซม.                                                                   
ปีท่ีสร้าง                  2561 
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  ภาพที ่44               ภาพผลงานศิลปนิพนธ์  ระยะท่ี  1 

 

 

 

ช่ือผลงาน              “ Day light” 
เทคนิค                    Etching 
ขนาดผลงาน           60x80 ซม. 
ปีท่ีสร้าง                  2561 
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 ภาพที ่45                ภาพผลงานศิลปนิพนธ์  ระยะท่ี  1 

 

 

 

ช่ือผลงาน               “ ออก อยา่งน้ีตอ้งลาออก ” 
เทคนิค                    Etching 
ขนาดผลงาน           60x80 ซม. 
ปีท่ีสร้าง                  2561 
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ภาพที ่46                ภาพผลงานศิลปนิพนธ์  ระยะท่ี  1 

 

 

 

 

 

ช่ือผลงาน              “ ต่อไปน้ีนะ จะไม่ยุง่เลย ”  
เทคนิค                    Etching 
ขนาดผลงาน           60x80 ซม. 
ปีท่ีสร้าง                  2561 
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 ภาพที ่47                ภาพผลงานศิลปนิพนธ์  ระยะท่ี  1 

 

 

 

 

ช่ือผลงาน              “ โยก โยก โยก โยกไปใหม้นัหลุดโลก ” 
เทคนิค                    Etching 
ขนาดผลงาน           60x80 ซม. 
ปีท่ีสร้าง                  2562 
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การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ 
 

การสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ช่วงที ่2 (ปี การศึกษา / 2561) 

 แนวความคิด 
 ผลงานศิลปะนิพนธ์ชุดท่ี 2 น้ีขา้พเจา้ไดพ้ฒันามุมมองในงานมากยิ่งข้ึน โดยการตดัส่วน
ลายละเอียดเล็กน้อย ท่ีรบกวนงานออกไป ซ่ึงเหลือไว้ซ่ึงส่ิงส าคญัท่ีเป็นประเด็นหลกัในงานท่ี
ขา้พเจา้น ามาใช้ให้ตรงกบัเน้ือหาในศิลปนิพนธ์มากท่ีท่ีสุด และเพิ่มบุคลิกท่าทางลกัษณะของตวั
ละคร ใหมี้อารมณ์มากยิง่ข้ึน 

 รูปแบบ 
 ขา้พเจา้ยงัคงใชพ้ื้นท่ีโครงสร้างสถาปัตยกรรมในรูปแบบเก่า ผพุงัและสึกกร่อนเช่นเดิม แต่
ส่ิงท่ีเพิ่มมาในผลงานคือระยะแสงเงาท่ีชัดเจนมากข้ึนและใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆในงานมาก
ยิง่ข้ึน  

 เทคนิค 
 พฒันาความช านาญในเทคนิคภาพพิมพโ์ลหะร่องลึก(Etching) ใส่ใจในทุกกระบวนการ ไม่
ลดขั้นตอนในการท างานและมีการรับมือแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดดี้ข้ึน ในขั้นตอนเทคนิคพื้นผวิ และ
น ้าหนกัแสงเงา มีการควบคุมใหมี้ความแม่นย  าและมาตรงตามภาพร่างท่ีตอ้งการ 
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ภาพที ่48               ภาพผลงานศิลปนิพนธ์  ระยะท่ี  1 
ช่ือผลงาน              “ เสียดาย ” 
เทคนิค                    Etching 
ขนาดผลงาน           60x80 ซม. 
ปีท่ีสร้าง                  2562 
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ภาพที ่49                ภาพผลงานศิลปนิพนธ์  ระยะท่ี  1                  
ช่ือผลงาน               “ เก็บเอาค าวา่เสียใจ กองไวต้รงนั้น         
เทคนิค                    Etching                                                         
ขนาดผลงาน           60x80 ซม.                                                           
ปีท่ีสร้าง                  2562 
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ภาพที ่50                ภาพผลงานศิลปนิพนธ์  ระยะท่ี  1 
ช่ือผลงาน              “ ดูใหรู้้ ” 
เทคนิค                    Etching 
ขนาดผลงาน           60x80 ซม. 
ปีท่ีสร้าง                  2562 
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ภาพที ่51                ภาพผลงานศิลปนิพนธ์  ระยะท่ี  1 
ช่ือผลงาน              “ น่ิงๆ หน่อยนะนอ้งนะ ” 
เทคนิค                    Etching 
ขนาดผลงาน           60x40 ซม. 
ปีท่ีสร้าง                  2562 
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บทที ่5 

บทสรุป 

 

 ผลงานการสร้างสรรคศิ์ลปนิพนธ์ในหวัขอ้   “ ความทรงจ าในวยัเด็ก ”  เป็นผลงานท่ีท าให้
ตัวข้าพเจ้าได้ส ารวจอารมณ์ของตนเองในทุกช่วงวยัท่ีผ่านมา  ในการท าศิลปะนิพนธ์ชุดน้ี
เปรียบเสมือนการกระตุน้ความความทรงจ าของขา้พเจา้ ท่ีปล่อยให้อารมณ์ความรู้สึกนั้นเลยผา่นไป
ในแต่ละวนั ไม่รู้ตน้ตอสาเหตุของส่ิงท่ีมากระทบจิตใจเรา เม่ือตวัขา้พเจา้ไดก้ลบัไปทบทวนตนเอง 
เหมือนตวัขา้พเจา้ไดน้ัง่เคร่ืองยอ้นเวลากลบัไปจบัความทรงจ าต่างๆท่ีเลือนรางไปแลว้ให้มีภาพท่ี
ชดัเจนอีกคร้ัง  
 ความทรงจ านั้นเปรียบเสมือนสมุดจดบนัทึกเร่ืองราวความประทบัใจต่างๆทั้งสุขและทุกข ์
ซ่ึงเป็นแรงบนัดาลใจให้กบัขา้พเจา้ได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์โลหะร่องลึก (Intaglio 
Process) หวัขอ้ “ ความทรงจ าในวยัเด็ก “ เป็นผลงานท่ีท าให้ขา้พเจา้ไดท้บทวนส ารวจเร่ืองราวจาก
ประสบการณ์จริงในช่วงเวลาท่ีผา่นเขา้มาในชีวติ เช่น เพื่อน ครอบครัว บุคคลท่ีเขา้มาทั้งรู้จกัและไม่
รู้จกั ความทุกข ์ความสุขใจ และสนุกสนาน เป็นตน้ เสมือนตวัขา้พเจา้ไดย้อ้นเวลากลบัไปในอดีตท่ี
ผา่นความทรงจ าหลายๆเร่ืองราว บางเร่ืองก็เลือนหายไปกลบัมาใหค้วามสุขอีกคร้ัง  
 ดงันั้นขา้พเจา้ไดถ่้ายทอดเทคนิคและขบวนการแสดงออกทางศิลปะภาพพิมพโ์ลหะร่องลึก
ในรูปแบบ 2 มิติโดยสร้างตวัละคร ความคิดฝัน ความปรารถนาในวยัเด็ก วตัถุส่ิงของ สถานท่ีต่างๆ
ท่ีอยู่รอบๆตวัขา้พเจ้าน ามาสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์โลหะร่องลึก เพื่อตอ้งการจะส่ือให้เห็น
ช่วงเวลาท่ีผา่นมาของขา้พเจา้ซ่ึงไม่สามารถยอ้นเวลากลบัไปแกไ้ขในส่ิงท่ีเกิดข้ึนทั้งดีและไม่ดีได้
หรือเป็นเร่ืองท่ีเคยท าผิดพลาดมา แต่จะเป็นบทเรียนให้ขา้พเจา้ไดต้ระหนกัคิด เพื่อท่ีจะด าเนินชีวิต
ในปัจจุบนัไดอ้ยา่งมีสติ 
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รายช่ือศิลปนิพนธ์ 
 

ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะที ่1  (ปีการศึกษาปลาย / 2560)  

 ช่ือผลงาน    เทคนิค    ขนาด 
 Sunday Morning    Etching   60 x 40   เซนติเมตร   
 Escape Room    Etching   60 x 40   เซนติเมตร 
 Some where only we know  Etching   60 x 80   เซนติเมตร 

ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะที ่2  (ปีการศึกษาปลาย / 2560) 

 ช่ือผลงาน    เทคนิค    ขนาด 
 Stand by Me    Etching   60 x 80   เซนติเมตร 
    How to train your carbon   Etching   60 x 40   เซนติเมตร 
    Home Room    Etching   60 x 80   เซนติเมตร 

ผลงานศิลปนิพนธ์ ระยะที ่1  (Thesis / 2561) 

 ช่ือผลงาน    เทคนิค    ขนาด 
 Tunnel     Etching    60 x 80   เซนติเมตร 
  เยน็น้ีเลยปะ ล่ะ     Etching   60 x 80   เซนติเมตร 
 วยัระเริง แม่โขงปะล่ะ   Etching    60 x 80   เซนติเมตร 
 Day light     Etching   60 x 80   เซนติเมตร 
 ออก อยา่งน้ีตอ้งลาออก   Etching   60 x 80   เซนติเมตร 
 ต่อไปน้ีนะ จะไม่ยุง่เลย    Etching   60 x 80   เซนติเมตร 
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ผลงานศิลปนิพนธ์ ระยะที ่2  (Thesis / 2561) 

 ช่ือผลงาน    เทคนิค    ขนาด 
 โยก โยก โยก โยกไปใหม้นัหลุดโลก Etching    60 x 80   เซนติเมตร 
   เสียดาย     Etching   60 x 80   เซนติเมตร 
   เก็บเอาค าวา่เสียใจ กองไวต้รงนั้น  Etching   60 x 80   เซนติเมตร 
    ดูใหรู้้     Etching   60 x 80   เซนติเมตร 
  น่ิงๆ หน่อยนะนอ้งนะ   Etching    60 x 40   เซนติเมตร 
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