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บทคัดย่อ 
 

ในสังคมปัจจุบันมนุษย์ล้วนเผชิญปัญหาจากสภาพแวดล้อม ผู้คนรอบด้าน อันส่งผลต่อ
สภาวะทางด้านจิตใจท้ังด้านบวกและด้านลบ จากการกระทำ คำพูด ความคิด ท่ีก่อให้เกิดปฏิกิริยาอัน
เป็นผลต่อพฤติกรรมการแสดงออกทางอารมณ์ทั้งอาการดีใจ ร่าเริง มีความสุข เสียใจ หรือทุกข์ใจ 
มนุษย์จึงมักหาทางป้องกันโดยวิธีการทางธรรมชาติจากการคลี่คลายความทุกข์จนกลายเป็นความ
สมดุลสงบสุขภายในจิตใจ  

ข้าพเจ้าจึงต้องการถ่ายทอดความรู้สึกเหล่านี้ผ่านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์ ชุด 
“สะท้อนตัวตน” ด้วยเทคนิคภาพพิมพ์ตะแกรงไหม โดยนำหลักทฤษฎีแนวความคิดของการอา ศัย
ปฏิกิริยาระหว่างน้ำกับร่างกาย ซึ่งน้ำภายในร่างกายหรือภายนอกรอบตัวเรานั้นมีอานุภาพท่ีสามารถ
รับรู้ ซึมซับ ได้เฉกเช่นเดียวกับจิตใจของมนุษย์ นำเสนอในรูปแบบของมวลน้ำท่ีมีการเคล่ือนไหวแปร
ผันตามอารมณ์ ความรู้สึกจากการถูกกระทำ การอยู่ร่วมกันในสังคมที่ต้องคอยปรับตัวให้พร้อมที่จะ
เข้าใจอารมณ์อยู่ทุกชั่วขณะ เพื่อให้ผู้รับชมผลงานได้ตระหนักถึงการกระทำอันส่งผลต่อตนเองและ
ผู้คนรอบข้างมากยิ่งขึ้น 
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Abstract 
 

In this modern era, human suffer from environmental and social problems, 
which affects the mind both negatively and positively, which is caused from words and 
thinking, resulting in different emotions such as happiness, enjoyment, sadness or 
sorrow. Therefore human finds a natural way to release themselves from sorrow and 
to find the balance in their mind. 

The artist tries to express this idea through the artworks “Reflection on 
Identity”, using the technique Screen printing. She uses the theory of reaction between 
water and human body, as the water inside and outside have the ability to absorb and 
accept, just like human’s mind. The artwork has the form of moving water that changes 
according to emotions or feelings. To allow the audience to understand how actions 
affect both themselves and the surrounding this artwork makes them understand how 
people adapt to emotions that change rapidly. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ฉ 

กิตติกรรมประกาศ 
 

จากการปฏิบัติศิลปนิพนธ์ครั้งนี้ ขอขอบพระคุณครอบครัวที่ได้ให้การสนับสนุนเป็นอยา่งดี 
ไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องการเรียนที่สนับสนุนทางด้านทุนทรัพย์และให้กำลังใจมาโดยตลอด ทั้งยังได้ให้
คำปรึกษารวมถึงการเป็นส่วนหนึ่งของแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะของข้าพเจ้า 
ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐพล สุวรรณกุศลส่ง อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์ที่ได้มอบ
คำแนะนำ และคณาจารย์ทุกท่านท่ีช่วยช้ีแนะจนนำไปสู่การพัฒนางานของข้าพเจ้ามาโดยตลอด รวม
ไปถึงบรรดาเพื่อน ๆ ท่ีคอยช่วยเหลือจนนำไปสู่ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ช 

คำนำ 
 

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนประกอบของผลงานศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ กลุ่ม 
วิชาเอกภาพพิมพ์ ปีการศึกษา 2562 ของคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัย 
ศิลปากร มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายถึงขั้นตอน กระบวนการต่าง ๆ การวิเคราะห์และตีความสำหรับ
การสร้างสรรค์ผลงานหัวข้อ “สะท้อนตัวตน” รวมไปถึงแรงบันดาลใจ การค้นคว้าเพื่อรวบรวมข้อมูล
จวบจนไปถึงขั้นตอนการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องตลอดการทำศิลปนิพนธ์นี้   

ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง และ
สามารถมอบสุนทรียะในการชมผลงานของข้าพเจ้า อีกทั้งยังหวังว่าผู้ชมจะได้ร่วมตระหนักถึงการ
กระทำในทุกด้านท่ีสามารถส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้คนรอบข้างอย่างมากยิ่งขึ้น
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บทที่ 1 
 

บทนำ 
 
 

 โลกท่ีมนุษย์เราอยู่ ณ ท่ีนี้ เป็นสถานท่ีท่ีต้ังอยู่บนความเป็นจริง ผู้คนท่ีมาจากต่างสถานท่ี ต่าง
ความคิด ต่างการกระทำ ที่เรานั้นไม่สามารถบังคับให้เป็นไปตามดั่งใจได้ทุกอย่าง เราจึงโหยหาสิ่งท่ี
เป็นไปตามอุดมคติ จิตใต้สำนึกที่ตอบสนองความต้องการที่ขาดหาย เพื่อเป็นการสร้างความสมดุล
ภายในจิตใจผ่านกระบวนการทางความคิด ความสนใจในเรื ่องการสะท้อนตัวตนของข้าพเจ้าจึง
ก่อให้เกิดผลงานชุดนี้ขึ้น จากแรงบันดาลใจท่ีต้องการหลุดพ้นความทุกข์จากการกระทำของผู้คนรอบ
ข้าง โดยการนำเอาน้ำที่อิงจากหลักทฤษฎีที่มีปฏิกิริยาแปรเปลี่ยนไปตามความรู้สึกเชกเช่นเดียวกับ
ภายในจิตใจของมนุษย์ มาเป็นรูปแบบสำคัญในการสะท้อนให้เห็นถึงการกระทำท่ีส่งผลต่อเราโดยตรง 
ให้ได้ไตร่ตรองถึงการกระทำและผู้ถูกกระทำได้ควบคุมเพื่อการหลุดพ้นอย่างมีสติมากยิ่งขึ้น 

 
 

ความเป็นมาและความสำคัญของการสร้างสรรค์ 
 

ในสังคมปัจจุบันมนุษย์เผชิญกับปัญหาสภาพแวดล้อมและผู้คนรอบด้าน อันส่งผลต่อสภาพ
จิตใจทั้งด้านบวกและด้านลบจากการกระทำ คำพูด ความคิด ที่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาท่ีเป็นผลต่อ
พฤติกรรมการแสดงออก ทั้งอาการดีใจ รื่นเริง มีความสุข เสียใจ เครียด หรือทุกข์ใจ โดยบางอาการ
นำไปสู่ความผิดปกติทางอารมณ์ท่ีมีผลต่อความนึกคิดพฤติกรรมการแสดงออก 

ความผิดปกติทางอารมณ์ มนุษย์มักหาทางป้องกันโดยธรรมชาติจากการต่อสู้กับปัญหาท่ี
เกิดขึ้นและการหลีกหนีเพื่อเป็นการปลดปล่อยให้คลี่คลายจนเป็นปกติสุข และในที่สุดการหลบหลีก
จากสภาวะของความทุกข์หรือการหาแนวทางสู่ความสุขจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่มนุษย์ทั่วไปใช้คลาย
ความตึงเครียดและกลายเป็นความสมดุลภายในจิตใจให้เกิดความสงบสุขของตนเอง
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จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 
 

1. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์ท่ีตอบสนองอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง ข้าพเจ้า
 จึงต้องการแสดงทัศนคติของปัญหานี้อีกแง่มุมหนึ่งผ่านผลงานศิลปะเพื่อเป็นส่ือกลาง 

 2. เพื่อค้นคว้ารูปแบบการแสดงออกที่มีลักษาณะเฉพาะตน เป็นผลงานท่ีสะท้อนให้เห็นถึง
   พลังธรรมชาติของมวลน้ำ 
 3. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะให้เห็นถึงรูปแบบของมวลน้ำท่ีเกิดการแปรผันไปตาม 
   สภาวะทางด้านอารมณ์ ความรู้สึกได้เฉกเช่นเดียวกับจิตใจของมนุษย์ 
 4. เพื่อกระตุ้นให้ผู้ชมได้รับรู้ตระหนักถึงปัญหา ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการกระทำ คำพูด 
   ความคิด ท้ังจากตัวเราและจากผู้อื่น 
 
 

แนวความคิดในการสร้างสรรค์ 
 

จากปัญหาที่เกิดขึ้นทางสภาวะอารมณ์ที่มีการแปรผันอยู่ทุกช่วงเวลาของมนุษย์ ก่อให้เกิด
ความเครียด ความทุกข์ใจ ท่ีเป็นผลร้ายต่อตนเองและผู้คนรอบข้าง ส่งผลถึงการหาหนทางเพื่อ
ปลดปล่อยบรรเทาความรู้สึกดังกล่าว ด้วยการตระหนักรับรู ้ถึงสภาวะการแปรเปลี่ยนของมวลน้ำ
ภายในร่างกายท่ีมีผลต่อสุขภาวะจิตใจของมนุษย์ จึงเป็นวิธีหนึ่งท่ีข้าพเจ้านำมาใช้ในการแสดงออกใน
ผลงานภาพพิมพ์  

ข้าพเจ้านำเสนอผลงานโดยนำหลักทฤษฎีแนวความคิดของการอาศัยปฏิกิริยาระหว่างน้ำกับ
ร่างกาย ซึ่งน้ำภายในร่างกายหรือภายนอกรอบตัวเรานั้นมีอานุภาพที่สามารถรับรู้ ซึมซับ ได้ทั้งด้าน
บวกและด้านลบเฉกเช่นเดียวกับจิตใจของมนุษย์ จึงทำให้ข้าพเจ้านึกย้อนถึงการกระทำต่าง ๆ เช่น 
คำพูด ความคิด ทั้งจากตัวเราเองและจากผู้อื่นที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะจิตใจโดยตรง นำเสนอใน
รูปแบบของมวลน้ำท่ีมีการเคล่ือนไหวแปรผันไปตามอารมณ์ ความรู้สึก การปะทะกันอย่างรุนแรงท่ีไม่
ซ้ำกัน หรือแบบนิ่งสงบแสดงถึงการควบคุมสภาวะอารมณ์ได้อย่างคงท่ี การอยู่ร่วมกันในสังคมมนุษย์
ท่ีต้องคอยปรับตัว เปิดรับและพร้อมท่ีจะเข้าใจอารมณ์ท่ีแปรผันอยู่ทุกช่ัวขณะ แยกแยะถึงเรื่องราวท่ี
ควรเก็บไว้หรือบางเรื่องราวอันเป็นทุกข์ให้ปล่อยผ่านไปจนเป็นปกติสุข ให้ผู้ชมผลงานได้ตระหนักถึง
ผลดี ผลร้ายท่ีเกิดจากสภาวะอารมณ์ ความรู้สึกอันส่งผลต่อตนเองและผู้คนรอบข้างมากยิ่งขึ
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ขอบเขตของการสร้างสรรค์ 
 

 1. ด้านเนื ้อหา แสดงถึงเรื ่องราวธรรมชาติของมวลน้ำภายในร่างกายและภายนอก  
  ท่ีแปรผันตามสภาวะอารมณ์ ความรู้สึก อันส่งผลต่อสภาวะทางจิตใจของมนุษย์  
 2. ด้านรูปแบบ เป็นการนำเสนอผลงานภาพพิมพ์ 2 มิติมีลักษณะเป็นผลงานนามธรรม 
  เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวของสภาวะอารมณ์ โดยใช้มวลน้ำท่ีมีปฏิสัมพันธ์กันของน้ำกับ
  ร่างกายในการส่ือถึงรูปแบบตามสภาวะอารมณ์นั้น ๆ 
 3.  ด้านเทคนิค นำเสนอด้วยการสร้างสรรค์ผลงานเทคนิคภาพพิมพ์ตะแกรงไหม 
 
 

ขั้นตอนและวิธีการศึกษา 
 

 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล  
 

 เริ่มต้นจากการศึกษารวบรวมข้อมูลทางการแพทย์เรื่องการรักษาสภาพร่างกายด้วยน้ำ เช่น 
วารีบำบัด ท้ังทฤษฎีและปฏิบัติ ข้อมูลการทดลองทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับน้ำ สังเกตคุณลักษณะทาง
กายภาพของมวลน้ำ พลังน้ำ รวมถึงความรู้สึกสภาพจิตใจของตนเองและจากผู้อื่น ข้อมูลทางเทคนิค
และข้อมูลผลงานศิลปินท่ีมีความคล้ายคลึงท้ังแนวความคิดและรูปแบบการแสดงออก จนนำไปสู่การ
นำข้อมูลมาปรับใช้ในการพัฒนาแบบร่างและสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปนิพนธ์ 
 
 การปฏิบัติงาน  
 

 ในส่วนของขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ข้าพเจ้าได้ทำาการการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและ
วิเคราะห์ งานหลังจากผลงานเสร็จสมบูรณ์ ทดลองเทคนิคและวิธีการสร้างสรรค์แบบใหม่ รวมถึงรับ
ฟังคำช้ีแนะ จากคณาจารย์เพื่อไปสู่การพัฒนาผลงานท่ีสมบูรณ์ 
 
แหล่งข้อมูล 
 

 1. แรงบันดาลใจจากตนเองและประสบการณ์ท่ีข้าพเจ้าไปสัมผัสพบเจอ 
 2. หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  
 3. ส่ือโทรทัศน์ ภาพยนตร์  
 4. ส่ืออินเตอร์เน็ต 
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อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำศิลปนพินธ์  
 

 1. บล็อกตระแกรงไหม      
 2. แผ่นฟิล์มสำาหรับเขียนแบบ      
 3. ดินสอไข       
 4. พู่กัน   
 5. ปากกาและหมึกทึบแสง  
 6. แป้งน้ำ  
 7. สีสำหรับพิมพ์  
 8. ยางปาด  
 9. กาวอัด  
 10. เทปกาว  
 11. กระดาษ  
 12.  ผงล้างบล็อก  
 13.  ทินเนอร์  
 14. เกียง 
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บทที่ 2 
 

ข้อมูลและแรงบันดาลใจที่เกี่ยข้องกับการสรา้งสรรค์ 
 
 

 ในทางวิทยาศาสตร์น้ำ (Water) หมายถึง สารประกอบที ่ประกอบด้วยธาตุใดโดรเจน 
(Hydrogen) และออกซิเจน (Oxygen) ในอัตราส่วน 1 ต่อ 8 โดยน้ำหมักพบได้ 3 สถานะคือขอเหลว
ของแข็ง (น้ำแข็งขั ้วโลก) และก๊าซ (น้ำในบรรยากาศ) สูตรทางเคมีคือ H2O น้ำที่บริสุทธิ ์จะเป็น
ของเหลวใสไหลเทได้ไม่มีเสียและไม่มีกล่ิน 
 ในทางพระพุทธศาสนา กล่าวถึง น้ำในฐานะอาโปธาตุ ซึ่งเป็นองค์ประกอบพื้นฐาน 1 ใน 4 
อย่างท่ีมีในสสารต่าง ๆ ว่าเป็นธรรมชาติท่ีเอิบอาบซึมซาบท่ัวไปมีลักษณะผนึกเกาะกุมเข้าด้วยกัน จึง
ล่ืนไหลไปได้นอกจากนี้ยังหมายถึงน้ำท่ีมีอยู่ท่ัวไปในร่างกายคนและสัตว์ คือ ดี, เสมหะ, เลือด, เหงื่อ, 
มันข้น, น้ำตา, มันเหลว, น้ำลาย, น้ำมูก, ไขข้อ, น้ำมูตร และน้ำท่ีอยู่ในท่ีอื่นภายนอกร่างกายของสัตว์ 
เช่น น้ำจากต้นไม้ น้ำจากผลไม้รวมถึงน้ำในแม่น้ำ น้ำด่ืม น้ำอาบ บางครั้งหมายถึง น้ำท่ีใช้เป็นนิมิตใน
การเจริญอาโปกสิณ 
 น้ำ สัมพันธ์กับ มนุษย ์นับต้ังแต่แรกเริ่มของชีวิต เป็นส่วนประกอบแรกในร่างกายมนุษย์ครั้ง
เป็นทารกในครรภ์มารดา ก็ได้รับการโอบอุ้มปกป้องไว้ด้วยมวลน้ำ เมื่อลืมตาดูโลกมนุษย์ก็คำรงชวีิต
ล้อมรอบไปด้วยน้ำลักษณะต่าง ๆ ทุก ๆ วันตราบถึงวันชีวิตดับสูญ 
 “ตอนที ่เรายังเป็นเซลล์ชีว ิตเล็ก  ๆ  ที ่เกิดจากการปฏิสนธิในครรภ์มารดาเรามีน้ำเป็น
องค์ประกอบถึง 99% เมื่อออกมาดูโลกน้ำในร่างกายจะลดลงมาท่ี 90% จนเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่สัดส่วน
ของน้ำในร่างกายจะเหลืออยู่ที่ 70% และคนชราใกล้ตายปริมาณน้ำในร่างกายจะลดลงเหลือเพียง 
50% หรือพูดอีกนัยหนึ่งก็คือ ชีวิตคนเราขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำในร่างกายนั่นเอง ซึ่งถ้าดูทางกายภาพ
แล้วอาจกล่าวได้ว่า มนุษย ์ก็คือ น้ำ” 
 นอกจากนี้โลกซึ่งได้ชื่อว่า “ดาวพระเคราะห์น้ำ” (water planet) ก็เพราะประกอบด้วยน้ำ
เป็นส่วนใหญ่ เช่น น้ำฝน น้ำใต้ดิน ทะเลสาบ หนองน้ำ และแม่น้ำ รวมถึงน้ำท่ีลอยอยู่ในอากาศในรูป
ของเมฆหรือละอองน้ำด้วย เป็นที่น่าสังเกตว่า โลกใบนี้มีสัดส่วนปริมาณน้ำประมาณ 70% ซึ่ง
ใกล้เคียงกับปริมาณของน้ำในร่างกายของมนุษย์  
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 นักวิทยาศาสตร์เช่ือมานานแล้วว่า เมื่อพันล้านปีก่อน ดาวหางดวงใหญ่หลายดวงได้พุ่งเข้าชน
โลก และได้นำพาธาตุและสารเคมีอันเป็นองค์ประกอบขั้นต้นของส่ิงมีชีวิตท้ังหลายบนโลก ต่อมาเมื่อ 
8 ปีที่ผ่านมาจึงเพิ่งค้นพบว่า แม้แต่น้ำซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีมากที่สุดบนโลกก็ถูกนำเข้ามา
จากดาวหางเช่นกัน CNN ได้รายงานข้อมูลเกี่ยวกับน้ำเมื่อเดือนพฤษภาคมและสิงหาคม 2550 ในช่วง
ที่ดาวหาง Hale-Bopp มาเยือนโลกว่า โลกถูกยิงถล่มโดยดาวหางจำนวนนับพันในทุกวัน และอาจมี
ผลต่อปริมาณน้ำบนโลก ซึ่งนักฟิสิกส์ชาวอเมริกันช่ือ ลูอิส แฟรงค์ แห่งมหาวิทยาลัยไอโอว่า เปิดเผย
ว่า ในทุก ๆ 3 วินาที จะมีสะเก็ดดาวหางขนาดเท่าบ้านหลังเล็ก ๆ พุ่งเข้าสู่โลกและได้แตกตัวเป็นไอ
น้ำเมื่อผ่านเข้าสู่ช้ันบรรยากาศ ซึ่งจะมีผลให้ระดับน้ำบนโลกมีปริมาณสูงขึ้น 1 นิ้ว ในทุก ๆ 10,000 ปี 
แฟรงค์ กล่าวว่า ปรากฏการณ์ได้ดำเนินเช่นนี้มากว่าพัน ๆ ล้านปี จนกระท่ังโลกเต็มไปด้วยมหาสมุทร
ดังปัจจุบัน องค์การนาซ่าเองก็สังเกตพบ จุดทึบหลายๆจุดเหนือชั้นบรรยากาศบนภาพถ่ายดาวเทยีม 
ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้วิเคราะห์และยืนยันว่า มันเป็นวัตถุท่ีประกอบด้วยน้ำ 1 
  จากการศึกษานี้ข้าพเจ้าจึงเกิดแรงบันดาลใจในเรื่องปฏิกิริยาระหว่างน้ำภายในร่างกายและ
มวลน้ำภายนอกที ่มีปฏิกิร ิยาตอบสนองเฉกเช่นเดียวกับจิตใจของมนุษย์ ข้าพเจ้าได้ร ับร ู ้ถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตกับน้ำ น้ำท่ีเปรียบเสมือนท่ีพึ่ง ช่วยแก้กระหายคับความร้อนรุ่มของอารมณ์ 
 

อิทธิพลจากสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมและประเพณี 
 

 น้ำ เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งของมวลมนุษย์ น้ำเป็นเครื่องหมายของความสะอาดบริสุทธิ์ 
เป็นสัญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นการดำรงอยู่และการสิ้นสุดของสรรพสิ่งมนุษย์ได้ใช้น้ำเป็นตัวกลา ง
ประสานความศรัทธาของมนุษย์ในรูปแบบของพิธีกรรมความเช่ือวัฒนธรรมประเพณีอยู่ในทุกชนชาติ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในความเชื่อทางพุทธศาสนาซึ่งยังปฏิบัติสืบทอดมาจนถึงในปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น 
การกรวดน้ำ การทำน้ำมนตร์ การอาบน้ำมนตร์ ประเพณีรดน้ำดำหัวในวันสงกรานต์ ดังเช่นบทความ
ท่ีเขียนเกี่ยวกับความพันธ์ของน้ำกับอารยธรรมตะวันออกว่า อารยธรรมอินเดีย ก็เป็นอีกแห่งหนึ่งของ
โลกที่มีการให้ความสำคัญต่อสายน้ำอย่างสูงยิ่ง โดยนอกจากจะถือว่า “น้ำ” เป็นสิ่งสำคัญในการ
ดำรงชีวิตแล้ว น้ำยังมีบทบาทและความหมายในเชิงปรัชญาศาสนาลัทธิศาสนาและประเพณีพิธีกรรม
ต่าง ๆ อีกด้วย โดยเฉพาะท่ีนับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดู เราจะพบว่าในคติความเช่ือท่ีว่าด้วยเรื่องน้ำ
หรือแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์สำคัญของอินเดียประกอบไปด้วย 5 สายสำคัญ อันได้แก่ แม่น้ำคงคา ยมุนา มหิ 
สรภู และอจิรวดี ซึ่งเรียกรวมกันว่า “ปัญจมหานที” ท่ีใช้สำหรับนำมาประกอบในพิธีบรมราชาภิเษก

 

 

 1 นิยามและความหมายของน้ำ, เข้าถึงเมื่อ 24 มีนาคม 2563, เข้าถึงได้จาก 
http://de-ar.blogspot.com/2007/06/blog-post_11.html?m=0 

http://de-ar.blogspot.com/2007/06/blog-post_11.html?m=0
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ของกษัตริย์แห่งชมพูทวีปมานับตั้งแต่ครั้งสมัยโบราณกาล ซึ่งยังได้ส่งอิทธิพลแนวความคิดและคติ
ความเชื่อดังกล่าวนี้เข้ามาสู่ดินแดนสุวรรณภูมิในและบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออุษาคเนย์ 
โดยเฉพาะแม่น้ำคงคาแล้วถือได้ว่าเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของโลกทัศน์ชาวอินเดียด้วยที่เชื่อกันว่า
เป็นสายน้ำที่มีต้นกำเนิดมาจากสรวงสวรรค์ที่ไหลหลั่งมาหล่อเลี้ยงชีวิตมนุษย์ อีกทั้งใช้สำหรับชำระ
มลทินได้ด้วยการอาบชำระร่างกาย  
 แว่นแคว้นอาณาจักรใหญ่น้อยต่าง ๆ อาทิ พม่า เขมร สยาม ล้านนา สิบสองปันนาและล้าน
ช้าง ต่างก็ได้ยึดถือปฏิบัติเรื่องคติความเชื่อเรื่อง “น้ำ” มาจากวัฒนธรรมอินเดียเช่นเดียวกันทั้งส้ิน
สำหรับพิธีสำคัญในการใช้น้ำ เพื่อการชำระหรือการยกระดับสถานภาพของผู้คนในสังคมตะวันออก 
แล้วพิธีกรรมดังกล่าวเราจะใช้น้ำสะอาดบริสุทธิ์ด้วยเครื่องหอมบางอย่างแล้วเข้าสู่พิธีการทางลัทธิ
ความเช่ือด้วยมนต์ตราอันศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นการสร้างพลานุภาพให้เกิดแก่น้ำนั้น หากเป็นพิธีกรรมทาง
ศาสนาพราหมณ์ฮินดูก็จะเรียกว่า “น้ำเทพมนตร์” หมายถึง น้ำท่ีศักดิ์สิทธิ์ด้วยฤทธานุภาพ จากเทพย
ดาองค์สำคัญต่าง ๆ แต่หากเป็นพิธีทางพุทธศาสนาแล้วก็จะเรียกว่า “น้ำพุทธมนตร์” โดยมีความ
บริสุทธิ์และทรงด้วยพลานุภาพจากพระพุทธคุณค้นวิเศษท่ีพระสงฆ์ได้สวดเจริญคาถาเอาไว้จากนั้นจึง
ถึงขั ้นตอนของพิธีการรดน้ำต่อสิ่งของหรือผู้ที ่เข้าประกอบพิธีกรรม ก็ได้มีลักษณะของการรดน้ำ
ดังกล่าวนั้นหลายลักษณะเป็นต้นว่า การประพรมด้วยการทำให้น้ำนั้นโปรยปรายเป็นละอองทั่วท้ัง
บริเวณพิธีให้เกิดความเป็นศิริมงคล นอกจากนี้ยังมีการเจาะจงการใช้น้ำสำหรับเฉพาะบุคคลหรือ
ส่ิงของสำคัญบางอย่างเป็นพิเศษ ดังเช่นการรดน้ำแก่คู่สมรสด้วยสังข์ท่ีเราเรียกกันว่า “การรดน้ำสังข”์ 
ในพิธีการแต่งงานหรือกระทั่งการสถาปนาบุคคลสำคัญให้มีสถานภาพสูงขึ ้น โดยเฉพาะในสถาบัน
กษัตริย์และศาสนาแล้วการสรงน้ำด้วยการใช้น้ำรดต่อบุคคลนั้น ๆ เป็นสิ่งสำคัญในการที่จะเป็นส่ิง
สร้างความชอบธรรมและยอมรับในสถานภาพใหม่ท่ีได้รับนั้นอย่างเป็นรูปธรรมดังในเอกสารโบราณใน
สุวรรณภูมิจะเรียกพิธีกรรมนี้ว่า “การสรงน้ำมุรธาภิเษก” หรือ “พิธีอาบองค์สรงเกศา” ของกษัตริย์
เข้าสู่พิธีการขึ้นครองราชย์ด้วยการรดน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่สมมุติว่าเป็นน้ำจากปัญจมหานทีแห่งชมพูทวีป 2 
 
 ดังนั้น “น้ำ” จึงมิได้มีคุณค่าเพียงแค่เป็นส่ิงอุปโภคบริโภคเท่านั้น แต่ยังมีความหมายต่อความ
ศรัทธาสำหรับทุกชนชั้น ตั้งแต่สถาบันกษัตริย์ศาสนาจนถึงประชาชนคนธรรมดา โดยเฉพาะการเป็น
ส่ิงเช่ือมโยงอารยธรรมของมนุษย์มายาวนาน ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
 
 

 

 

 2 มหัศจรรย์แห่งน้ำ, เข้าถึงเมื่อ 24 มีนาคม 2563, เข้าถึงได้จาก  
https://www.m-culture.go.th/young/ewt_news.php?nid=337&filename=index 
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อิทธิพลจากแนวคิดปรัชญา 
 

 ชีวิตของข้าพเจ้ามีความสนใจและได้รับอิทธิพลจากแนวความคิดปรัชญาชีวิตสองเรื่องคือ 
ปรัชญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของน้ำกับชีวิตมนุษย์และความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงท่ีตรงข้ามกัน มีนักคิด
นักปรัชญาหลายท่านได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับน้ำไว้อย่างกว้างขวาง  
ท้ังนี้ก็เนื่องจากน้ำมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ดังมีปรัชญาจีนบทหนึ่งกล่าวไว้ว่า “น้ำนั้น
สามารถอยู่ในภาชนะใด ๆ ก็ได้แต่ทว่าก็ยังเป็นน้ำ น้ำมีคุณประโยชน์และหล่อเล้ียงทุกสรรพส่ิงในโลก 
น้ำแม้จะมีรสชาติจืดชืด แต่มันก็ไม่เคยเสียรสชาติท่ีแท้จริง น้ำจะปรับตัวให้เข้ากับส่ิงแวดล้อมท่ีมันอยู่
ในทุก ๆ ที่และเมื่อน้ำเจออุปสรรคก็จะไหลผ่านไปอย่างนุ่มนวล การทำตัวให้เหมือนน้ำจึงเป็นการใช้
ชีวิตอย่างชาญฉลาด” 3 

  มีนักวิจัยในมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นแห่งหนึ่งเสนอวิธีการ “ใช้เสียงลบเสียง” โดยใช้เสียงอึกทึก
เป็นตัวกำจัดเสียงรบกวนและความสำเร็จในครั้งนี้นำไปใช้ในการควบคุมความเงียบในเครื่องโทรศัพท์
วิธีการคือตรวจสอบลักษณะของคลื่นเสียงนั้นก่อนแล้วปล่อยคลื่นเสียงที่มีรูปคลื่นเหมือนกันเข้าไป
หักล้างกันก็จะสามารถกำจัดเสียงท่ีไม่พึงประสงค์ได้ “ความรู้สึกคนเราก็เช่นเดียวกันการจะเผชิญหน้า
กับความรู้สึกลบต่าง ๆ นั้นเราจะต้องมีความคิดในเชิงบวกต่อไปนี้เป็นความรู้สึกที่ตรงกันข้ามซึ่ง
สามารถปล่อยคล่ืนออกมาลบล้างกันได้ ความเกลียด...การขอบคุณ ความโกรธ...ความอ่อนโยน ความ
กลัว...ความกล้า ความไม่สบายใจ...ความนิ่งสงบ ความร้อนรน...ความสุขุม ความกดดัน...การปลอ่ย
วาง” 4 
 จากการวิจัยนี้น่าแปลกที่ความรู้สึกที่ตรงข้ามกันจะมีรูปคลื่นที่เหมือนกันทุกประการ ซึ่ง
ทั้งหมดล้วนแล้วแต่เกิดในตัวเราเอง ด้วยเหตุนี้เวลาที่เราพบเจอกับความทุกข์จึงนำเอาความรู้สึกท่ี
ตรงกันข้ามมาลบล้างไปเพื่อความสมดุลสงบสุข และความสนใจในปรัชญาชีวิตทั้งความสัมพันธ์
ระหว่างน้ำกับชีวิตมนุษย์การลบล้างกันระหว่างความรู้สึกคู่ตรงข้าม เป็นแรงบันดาลใจนำไปสู่การ
สร้างสรรค์งานชุดนี้ของข้าพเจ้า  
 
 
 
 

 

 

 3 ปรัชญาแห่งน้ำ ปรัชญาแห่งอิสรชน, เขา้ถึงเมื่อ 24 มีนาคม 2563, เข้าถึงได้จาก 
https://www.gotoknow.org/posts/183001 
 4 เอโมโตะ มาซารุ, มหัศจรรย์แห่งน้ำ: คำตอบเพื่อชวีิตทีดี่กว่า, กรุงเทพฯ : โลกสวย, 2547 

https://www.gotoknow.org/posts/183001
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อิทธิพลจากสภาพแวดล้อม 
 

 การดำรงชีวิตในปัจจุบันท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของภาวะสิ่งแวดล้อม
เศรษฐกิจและสังคมยุคของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีทั ้งผลดีและผลเสีย  ทำให้เราทุกคนต้อง
พยายามปรับตัวต่อสู้ด้ินรนเพื่อจะสามารถอยู่กับความเปล่ียนแปลงเหล่านี้ แต่เนื่องจากความสามารถ
และความอดทนของแต่ละคนมีขีดจำกัด บางครั้งเมื่อประสบปัญหาจึงทำให้เกิดความวิตกกังวล ท้อแท้ 
ส้ินหวัง เบ่ือหน่าย ซึ่งมีนักสังคมวิทยาให้สมญายุคนี้ว่า “สุดแห่งความวิตกกังวล” อีกท้ังในความเป็น
มนุษย์ปุถุชนก็ยังคงมีความอยากความต้องการ ดังนั้นชีวิตย่อมจะต้องเผชิญต่อความสมหวังและความ
ผิดหวังเป็นธรรมดา เมื่อคนเราพบความยุ่งเหยิงใจย่อมทำให้เกิดความตึงเครียดและเพาะบ่มความรู้สึก
ด้านลบท่ีรับเข้ามาในแต่ละวัน ทำให้สุขภาพจิตอ่อนแอ และเมื่อถึงขีดจำกัดท่ีมนุษย์ไม่สามารถทนได้
ย่อมทำให้สุขภาพจิตเสียเกิดปัญหาหรือโรคทางจิตใจและอารมณ์ได้ มนุษย์เราจึงต้องมีตัวช่วยในการ
บำบัดปลดปล่อยเปลี่ยนแปลงความรู้สึกด้านลบเหล่านั้นให้ลดน้อยลงหรือหมดไปดังบทความของ
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีท่ีกล่าวไว้ว่า 
 “ชีวิตนี้หนีไม่พ้นการปรับตัว ปรับใจ บุคคลผู้สามารถปรับตัวได้ในสังคมและส่ิงแวดล้อมโดย
ตนเองมีความสุขสามารถในการปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงตนเองได้ตามสถานการณ์ด้วยเหตุ ด้วยผล
อันเหมาะสม มีความยืดหยุ่นก็คือผู้ท่ีมีสุขภาพจิตดีซึ่งสุขภาพจิตท่ีดีเปรียบได้กับต้นไม้ดังต่อไปนี้  
 สุขภาพจิตดีเปรียบได้กับต้นไม้ที่รากเต็มไปด้วยความเป็นมิตร ความมีเมตตา การให้อภัย มี
ความอดทนและสำนึกในบุญคุณผู้อื่นมีความรับผิดชอบมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตจิตใจมั่นคงมี 
ความอบอุ ่นและมีความรักก่อให้เกิดความไว้วางใจกลายเป็นลำต้นที ่แข็งแรงเกิดการแตกแผ่
กิ่งก้านสาขา เป็นความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์ได้รับการยอมรับในสังคม เป็นผู้ที ่คำนึงถึ งบุคคลอื่นมี
แรงจูงใจพอใจและรู้จักตนเองอย่างแท้จริง ชีวิตมีเป้าหมายพบความเจริญงอกงามรู้รับผิดชอบและมี
ความสามารถใช้ศักยภาพของตนได้อย่างดีทำประโยชน์ และอุทิศตนเพื่อสังคมมีความสุขในชีวิต” 5 
 จากปัญหาต่าง ๆ ท่ีข้าพเจ้าได้เผชิญในชีวิตประจำวันได้เป็นอีกแรงบันดาลใจในการนำเสนอ
และการสร้างสรรค์ผลงานด้านการบำบัดบรรเทาความรู้สึกด้านลบภายในจิตใจเพื่อการดำรงชีวิตได้
อย่างราบรื่นสงบสุข 
 
 

 

 

 5 จิรา เติมจิตรอารีย์, สุขภาพจิต, เข้าถึงเมื่อ 24 มีนาคม 2563, เข้าถึงได้จาก 
https://med.mahidol.ac.th/psych/sites/default/files/public/pdf/General_Psychiatry/Psychological

%20health.pdf 

https://med.mahidol.ac.th/psych/sites/default/files/public/pdf/General_Psychiatry/Psychological%20health.pdf
https://med.mahidol.ac.th/psych/sites/default/files/public/pdf/General_Psychiatry/Psychological%20health.pdf
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อิทธิพลจากวิทยาศาสตร์และการแพทย ์
 

 ปราชญ์โบราณเคยกล่าวไว้ว่าทุกสรรพสิ่งทุกชีวิตมีต้นกำเนิดมาจากสายน้ำนั่นเป็นเครื่อง
ยืนยันได้ดีถึงความสำคัญของสายน้ำ ในอารยธรรมของเราและหากไม่นับเรื่องของการบริโภคซึ่งเป็น
คุณค่าสำคัญท่ีสุดของน้ำต่อร่างกายแล้วคุณสมบัติของน้ำซึ่งนับว่ามีประโยชน์อย่างมหาศาลต่อสุขภาพ
มนุษย์ก็คือ การนำน้ำมาใช้ในแง่ของการบำบัดรักษาโรคท่ีเรียกว่า Hydrotherapy หรือวารีบำบัดท่ีมี
ความเป็นมายาวนานเท่ากับประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติก็ว่าได้ 
 ย้อนหลังไปตั้งแต่ 2,400 ปีก่อนคริสตกาลหลายวัฒนธรรมเก่าแก่ของโลก เช่น ชาวอียิปต์ 
ชาวแอสซีเรีย หรือในกลุ่มชนผู้นับถือศาสนาอิสลามล้วนแต่ใช้น้ำในการเยียวยารักษาโรค ในซีกโลก
ตะวันออกก็เช่นเดียวกัน ได้มีหลักฐานบันทึกไว้ว่าชาวอินเดียในภาคเหนือใช้น้ำในการรักษาไข้หวัด แต่
วัฒนธรรมท่ีมีการนำน้ำมาใช้ในแทบทุกด้านของชีวิตมากท่ีสุดพบในชนชาติกรีก ซึ่งเป็นวัฒนธรรมแรก
ท่ีให้คุณค่าต่อความสัมพันธ์ระหว่างกายกับจิตพวกเขามักใช้สถานท่ีริมน้ำพุหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติ
ท้ังในการอาบน้ำและพักผ่อนหย่อนใจ  
 จนกระทั่งล่วงเข้าช่วงปลายศตวรรษที่ 18 จึงค่อย ๆ พัฒนาการบำบัดด้วยน้ำในรูปแบบ
สมัยใหม่ขึ้นมาเช่น การบำบัดโรคฝีดาษด้วยน้ำเย็นการบำบัดยังครอบคลุม ถึงการใช้ประโยชน์จาก
น้ำอุ่นในการรักษาโรคเกี่ยวกับระบบประสาทและโรคเกี่ยวกับอาการทางจิต จนปลายศตวรรษที่ 19 
การออกกำลังกายด้วยน้ำจึงได้รับการปรับปรุงและใช้ในการบำบัดในหลากหลายโรคอย่างเป็นระบบ
มากขึ้น  
 ปัจจุบันวารีบำบัดได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในแง่ของการเป็นทางเลือกหนึ่งในการ
เยียวยาตามวิถีธรรมชาติซึ่งวิธีการบำบัดท่ีได้รับความนิยมค่อนข้างมากมีสองรูปแบบใหญ่ ๆ คือ วารี
บำบัดในส่วนของการออกกำลังกายใต้น้ำและวารีบำบัดในส่วนของสปาในส่วนของการออกกำลังกาย
ใต้น้ำเป็นกิจกรรมที่ต้องทำในสระว่ายน้ำที่มีการออกแบบและปรับอุณหภูมิไว้อย่างเหมาะสมรวมทั้ง
ติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นในการออกกำลัง เช่นจับข้างสระน้ำสคูลที่มีความสูงระดับต่าง ๆ  รวมท้ัง
อุปกรณ์ภายนอกท่ีช่วยในการฝึกกล้ามเนื้อและออกกำลังกาย เช่น หุ่นและห่วงยางท่ีใช้พยุงตัวรวมท้ัง
อุปกรณ์พิเศษที่ใช้ในการฝึกร่างกายเฉพาะ ส่วนวารีบำบัดเป็นการนำเอาคุณสมบัติของน้ำนำมาใช้
อย่างเฉพาะเจาะจงเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วย 
 บทวิเคราะห์เกี่ยวกับการถ่ายภาพผลึกน้ำสะท้อนอารมณ์ด้วยเครื่อง (MRA) โดย ดร. เอโน
โตะ มาซารุ โดยบทบาทของน้ำท่ีมีต่อสุขภาพกลายเป็นเรื่องท่ีน่าสนใจใฝ่รู้ของนักวิทยาศาสตร์ยุคใหม่
ท่ีศึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ควอนตัมฟิสิกส์ ซึ่งกล่าวถึงการแปรเปล่ียนสู่กันและกันระหว่างสสารกับ
พลังงานระหว่างอนุภาพและคล่ืนส่ันสะเทือนและระหว่างกายกับจิต กล่าวคือ ณ สภาวะควอนตัมจะ
เป็นภาวะที่เชื่อมโยงกันระหว่างกายกับจิตนามและรูปที่เกิดผลต่อกันแปรเปลี่ยนสู่กัน พูดง่าย ๆ ว่า
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พลังจิตอาจทำให้เกิดผลอย่างหนึ่งอย่างใดกับกายก็เป็นได้ และเริ่มมีการศึกษาว่าพลังจิตหรือคล่ืนพลัง
ต่าง ๆ นั้นใช้น้ำเป็นส่ือได้อย่างเหลือเช่ือ 
 “ผลของการทดลองเป็นสิ่งที่นำพิจารณาว่าน้ำมีคุณสมบัติที่รับรู้ได้ซึมซับได้เช่นเดียวกับจิต
ของมนุษย์ที ่สำคัญมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่มีความเป็นบวกเป็นลบแล้วให้ผลออกมาในทิศทาง
เดียวกับท่ีสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ท่ีมีต่อความรู้สึกในจิตใจของมนุษย์เช่นกัน เมื่อคิดต่อไปว่า ถ้าเราด่า
น้ำ น้ำจะสะท้อนภาพกลับมาในลักษณะท่ีไม่ค่อยดี แล้วนึกย้อนกลับมาดูท่ีค้างว่ามีน้ำในร่างกายเราถึง 
70% ความคิดมโนกรรม) คำพูดวจีกรรม) การกระทำ กายกรรม) ทั้งของเราและคนอื่นมีผลต่อสุข
ภาวะในร่างกายของเราด้วย” 6 
 

 
 

ภาพท่ี 1 : ดร. มาซารุ อิโมโต เป็นแพทย์แผนใหม่ชาวญี่ปุ่นทีได้ทำการวิจัยศึกษาเกี่ยวกับผลึกของน้ำ  
ท่ีมาภาพ : http://www.truth4thai.org/oldsite/consciousness/watercrystal 

 

 

 6 สาส์นจากวารี, งานวิจัยเรื่องน้ำที่สะทอ้นความรู้สึกของมนุษย์, เข้าถึงเมื่อ 24 มีนาคม 2563, เข้าถึงได้
จาก http://acblogpyucomplain.blogspot.com/2010/10/blog-post_12.html 

http://www.truth4thai.org/oldsite/consciousness/watercrystal
http://acblogpyucomplain.blogspot.com/2010/10/blog-post_12.html
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ภาพท่ี 2 : ภาพจากกล้องจุลทรรศน์โดยน้ำท่ีมาจากสถานท่ีตามธรรมชาติจะก่อตัวเป็นผลึกท่ีสวยงาม
กว่าน้ำท่ีเก็บใกล้ๆกับโรงงานอุตสาหกรรม ซี่งน้ำจากพื้นท่ีท่ีมีมลภาวะเป็นพิษนั้นจะไม่ก่อตัวเป็นผลึก 

ท่ีมาภาพ : http://www.truth4thai.org/oldsite/consciousness/watercrystal 

 

 
 

ภาพท่ี 3 : ภาพจากกล้องจุลทรรศน์โดยตัวอักษรหรือคำพูดปิดไว้ที่ภาชนะใส่น้ำ ข้อความท่ีมีความ
ไพเราะจะช่วยให้น้ำมีผลึกท่ีสวยงามมากกว่าข้อความท่ีเต็มไปด้วยความรุนแรง 

ท่ีมาภาพ : http://www.truth4thai.org/oldsite/consciousness/watercrystal 

 

http://www.truth4thai.org/oldsite/consciousness/watercrystal
http://www.truth4thai.org/oldsite/consciousness/watercrystal
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อิทธิพลจากงานศิลปกรรม 
 

 จากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจจากงานศิลปกรรมท่ี
หลากหลาย โดยศึกษาจากภาพจิตรกรรมและความรู้สึกของตัวภาพเป็นหลัก โดยนำมาเป็นแนวทาง
ในการสร้างสรรค์และสร้างผลงานท่ีมีความเป็นอัตลักษณ์ของตนเองมากขึ้น 
  

 ผลงานของ Ran Ortner ผลงานจิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าใบของ Ran Ortner โดยมีรูปแบบ
ที่ใหญ่ สวยงาม ให้ความรู้สึกได้ชัดเจน ถ่ายทอดผ่านรูปแบบของ “มหาสมุทร” สะท้อนจังหวะของ
ร่างกาย การเต้นของหัวใจ การหายใจเข้าและออก คลื่นน้ำท่ีเหมือนเครื่องหมายปัจจุบันของแต่ละ
บุคคล ร่างกายแห่งท้องทะเลที่ยังคงรู ้สึกได้ถึงกาลเวลา จังหวะท่ีเต้นรัวรู้สึกถึงจุดเริ ่มต้นของถิ่น
ทุรกันดาร ไม่มีสิ่งใดชี้ไปที่การกระตุ้นของจิตไร้สำนึกมากกว่าสิ่งที่อยู่ใต้พื้นผิว ไม่มีอันตรายใด ๆ ท่ี
รู้สึกว่าเป็นลางร้าย แต่ทะเลเป็นท่ีท่ีได้อาบน้ำบาดแผลท่ีหลงทางไม่มีท่ีส้ินสุดอย่างหรูหรา ไม่มีอะไรท่ี
ไพเราะและสมบูรณ์กว่าทะเลท่ีไม่มีวันส้ินสุด อีกท้ังยังมีผลงาน installations ท่ีสร้างสรรค์โดยทราย
และลมจากพัดลมท่ีเกิดเป็นรูปร่างคล้ายคล่ืนน้ำเช่นกัน 
 

 
 

ภาพท่ี 4 : Element No. 1, oil on canvas, diptych, 160"x118, 2013  
ท่ีมาภาพ : http://www.ranortner.com/paintings/etz8awa4ggoxqjq1xbqopks4gnzl38 

http://www.ranortner.com/paintings/etz8awa4ggoxqjq1xbqopks4gnzl38
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ภาพท่ี 5 : Element No. 32, oil on canvas, diptych, 72"x165", 2016  
ท่ีมาภาพ : http://www.ranortner.com/paintings/0l3mpvj8tuwzah789eudpfqv4cfmdo 

 

 
 

ภาพท่ี 6 : Drift, 2000, 1000lbs of sand, bag and fan, 11x19x12 ft 
ท่ีมาภาพ : 

http://www.ranortner.com/installations/ozamm7r2uxjb43t3gqhwc7b8jwsvmc 

 
 

http://www.ranortner.com/paintings/0l3mpvj8tuwzah789eudpfqv4cfmdo
http://www.ranortner.com/installations/ozamm7r2uxjb43t3gqhwc7b8jwsvmc
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 จากภาพผลงานข้างต้นแสดงถึงคล่ืนน้ำท่ีคล้อยไปตามความรู้สึกส่วนตัวภายในจิตใจ รูปแบบ
ท่ีไม่ซับซ้อน เข้าใจและรู้สึกได้อย่างตรงไปตรงมา ขนาดของผลงานที่ชัดเจนสัมผัสได้ถึงพลังของ
มหาสมุทรที่ยิ่งใหญ่ โทนสีที่บ่งบอกถึงช่วงเวลานั้น ๆ และยังมีผลงาน installations ที่เห็นถึงการ
เปล่ียนแปลงของเม็ดทรายจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดจนเกิดเป็นรูปแบบท่ีน่าสนใจ  
 
 นอกจากผลงานของ Ran Ortner ที่มีอิทธิพลต่อผลงานข้าพเจ้าแล้วนั้น ยังมีผลงานของ
ศิลปินอีกท่านที่ชื่อว่า Vija Celmins เป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจที่ส่งผลต่อรูปแบบการสร้างสรรค์
ผลงานของข้าพเจ้าด้วยแนวงานท่ีเรียบง่ายเป็นตัวของตัวเอง โดยระหว่างการสร้างสรรค์ผลงานศิลปิน
จะไม่ใช้ยางลบ หรือแก้ไขผลงานโดยเด็ดขาด หากเกิดสร้างสรรค์ผลงานผิดพลาดเธอจะโยนแผน่งาน
ช้ินนั้น ๆ ออกไปและเริ่มต้นใหม่อีกครั้งทันที 
 

 
 

ภาพท่ี 7 : Ocean Surface, Drypoint on paper, Image 186x239, frame 705x552x38 mm
ท่ีมาภาพ : https://www.tate.org.uk/art/artworks/celmins-drypoint-ocean-surface-

ar00467 
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 ผลงาน Ocean Surface ชิ้นนี้เป็นจุดเล็ก ๆ โทนสีเดียวที่แกะสลักของคลื่นมหาสมุทรด้วย
หมึกสีดำบนกระดาษ Arches Satine สีขาว โดยใช้เทคนิค Drypoint เป็นกระบวนการแกะสลัก ซึ่ง
หมายความว่าการออกแบบจะถูก incised และหมึกจะจมลงในร่องที่เกิดขึ้นภายใต้พื้นผิวของแผ่น
โลหะ Drypoint เป็นรูปแบบของการวาดภาพเป็นหลัก มีคุณภาพกราฟิกท่ีสะอาดตา มีความนุ่มนวล
กับโทนสีเทาของพื้นผิวคล่ืนส่วนใหญ่ซึ่งเน้นด้วยไฮไลท์สีขาวจากกระดาษท่ีไม่มีหมึกและมีเส้นขอบท่ี
มืดกว่าในพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของหมึกท่ีมากขึ้น เมื่อมองอย่างใกล้ชิดที่พื้นผิวของผลงานจะเห็น
การไล่สีจากแสงไปสู่ความมืด แต่ละเส้นนั้นละเอียดมากจนในระยะไกลรวมตัวกันเป็นรูปคล่ืน 
 คลื่นทั้งหมดเติมพื้นผิวที่พิมพ์ออกมา ภาพจะค่อย ๆ เคลื่อนจากคลื่นที่มืดที่สุดเบื้องหน้าท่ี
ขอบด้านล่างไปยังเบาที่สุดและเล็กที่สุด มหาสมุทรถูกครอบตัดเพื่อไม่ให้มองเห็นเส้นขอบฟ้าหรือ
ท้องฟ้า ภาพมหาสมุทรนี้เป็นภาพถ่ายของกลุ่มมหาสมุทรแปซิฟิกท่ีถ่ายโดยศิลปินใกล้บ้านของเธอใน
แคลิฟอร์เนียในช่วงปลายทศวรรษ 1960 
 จากผลงานข้างต้นข้าพเจ้าได้ตระหนักถึงความใส่ใจ การจดจ่อในการสร้างสรรค์ผลงานด้วย
สมาธิและความรู้สึกที่ต้องการถ่ายทอดอย่างตั้งใจ โทนภาพขาวดำที่เรียบง่ายมีน้ำหนักที่ชัดเจน 
รายละเอียดภายในผลงานท่ีเป็นเอกลักษณ์และแสดงถึงช่วงเวลานั้นได้อย่างสมบูรณ์แบบ 
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บทที่ 3 
 

กระบวนการสร้างสรรค์ 
 

 
การจัดระเบียบ และคัดกรองข้อมูล  

 

ข้อมูลที่นำมาใช้ประกอบผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ ข้าพเจ้าได้เริ่มจากการสำรวจตัวเองและ
ค้นคว้าทฤษฎีต่าง ๆ ที่สามารถสนับสนุนแนวคิดของข้าพเจ้าได้ โดยนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์ 
แยกแยะเป็นประเด็นในการสร้างสรรค์ผลงานแต่ละชิ้น อีกทั้งคัดกรองข้อมูลที่ได้รับให้กลายเป็น
แผนผังความคิดท่ีสืบเนื่องกับแนวคิดหลักของผลงาน อาทิเช่น การนำข้อมูลท่ีได้จากการค้นคว้ามาจัด
ระเบียบและนำหลักทางทฤษฎต่ีาง ๆ มาสนับสนุน เป็นต้น  
  

การประมวลความคิด สร้างประเด็นจากข้อมูล  
 

เมื ่อได้ข้อมูลเบื้องต้นมาแล้วก็จะเข้าสู ่ขั้นตอนของการประมวลผล จากชุดข้อมูลเหล่านี้
ข้าพเจ้าได้ทำการนำข้อมูลที่ได้จากการตระหนักเข้าใจถึงความรู้สึกต่าง ๆ โดยการนำหลักทฤษฎี
วิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์มาใช้สำหรับการสร้างประเด็นให้กับผลงาน คือ “น้ำ” ท่ีมีอานุภาพสามารถ
รับรู้ ซึมซับ แปรเปลี่ยนได้ตามความรู้สึกเฉกเช่นเดียวกับจิตใจของมนุษย์ เพื่อให้ได้ประเด็นหลักท่ี
ชัดเจนและแสดงออกตรงกับความรู้สึกภายในจิตใจอย่างมากท่ีสุด  
  

การค้นหาแบบทางศิลปกรรมเพื่อตอบประเด็น  
 

ในส่วนของขั้นตอนนี้ข้าพเจ้าทำการค้นคว้าเพื่อหาต้นแบบจากผลงานของศิลปินที่มีรูปแบบ
ผลงานที่ตรงกับแนวคิดของข้าพเจ้าในแง่ของความรู้สึกที่สื่อผ่านการสร้างสรรค์งาน เริ่มจาก การ
ติดตามผลงานของศิลปินนามว่า “Ran Ortner” ซึ่งผลงานของศิลปินท่านี้เป็นแรงบันดาลใจให้กับ
ข้าพเจ้าถึงกระบวนการความรู้สึกในการแสดงออกผ่านผลงานให้ผู้ชมได้รู้สึกไปในแบบเดียวกัน หรือ
ต่างกันตามประสบการ์ณชีวิตท่ีแต่ละท่านได้พบเจอ ส่งผลให้ข้าพเจ้าได้นำส่ิงท่ีสามารถเช่ือมโยงกับชุด
ความคิดมาประกอบใช้ในผลงานได้อย่างสมบูรณ์
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ขั้นตอนการทำการแบบร่าง 
 

ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้กล่าวถึงการสะท้อนตัวตน แสดงออกในรูปแบบการเคลื่อนไหว
แปรเปลี่ยนของน้ำ เมื่อได้ชุดความคิดนี้ข้าพเจ้าจึงเริ่มจากการสร้างรูปแบบของภาพในผลงานนั้น ๆ 
โดยให้สัมพันธ์กับความรู้สึกจากการร่างองค์ประกอบ แล้วจึงนำภาพร่างนี้มาจัดทำการถ่ายภาพของ
น้ำใหต้รงความรู้สึกท่ีต้องการอย่างมากท่ีสุด 

 

 
 

 ภาพท่ี 8 ภาพแสดงขั้นตอนการทำแบบร่าง ระยะท่ี 1 

 

 
 

 ภาพท่ี 9 ภาพแสดงขั้นตอนการทำแบบร่าง ระยะท่ี 2 
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ขั้นตอนการสร้างผลงานจริง 
 

ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้นั้น ข้าพเจ้าได้เลือกใช้เทคนิคภาพพิมพ์ตะแกรงไหม (Silkscreen) ใน
การสร้างสรรค์ช้ินงานจริง โดยมีกระบวนการอันเป็นลำดับข้ันตอนดังต่อไปนี้ ขั้นแรกเริ่มจากนำภาพท่ี
เสร็จสมบูรณ์แบ่งน้ำหนักจากการเขียนแต่ละ Layer บนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ iPad Pro แล้ว
จึงทำการพิมพ์ออกมาบนกระดาษไขตามน้ำหนักหรือ Layer ท่ีได้ทำการแบ่งไว้ 

g 

 
 

ภาพท่ี 10 ภาพแสดงขั้นตอนการสร้างผลงานจริง : ต้นแบบแม่พิมพ์ 

 
 

ขั้นตอนการเตรียมพิมพ์ 
 

หลังจากที่ได้ทำการสร้างแม่แบบลงบนกระดาษไขเรียบร้อย ขั้นตอนต่อไปเป็นการสร้าง
แม่แบบท่ีใช้สำหรับพิมพ์ลงบนกระดาษ ดังนั้นอุปกรณ์ท่ีจำเป็นอย่างยิ่งคือบล็อกตะแกรงไหมและกาว
อัด ซึ่งกาวอัดมีหน้าที่เป็นตัวกลางในการถ่ายทอดแม่แบบจากกระดาษไขสู่บล็อกตะแกรงไหม โดย
ปาดกาวอัดด้วยรางปาดลงบนพื้นผิวผ้าตะแกรงไหมและพักไว้ให้แห้งสนิท ทั้งนี้ควรเก็บในที่มืดหรือ
ห่างจากแสง เนื่องด้วยภายในกาวอัดมีส่วนผสมของน้ำยาไวแสงท่ีมีปฏิกิริยาต่อแสงแดดและหลอดไฟ   
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เมื่อกาวอัดแห้งดีแล้วจึงนำกระดาษไขที่เขียนไว้แล้วเข้าเครื่องฉายแสง หงายด้านที่ถูกเขียน
ขึ้นพร้อมวางบล็อกตะแกรงในลักษณะคว่ำหน้าลงให้แนบกับกระดาษไข ขั้นตอนการฉายแสงนั้น 
จำเป็นต้องอาศัยแสงไฟจากเครื่องฉายแสงซึ่งจะสามารถทะลุผ่านกระดาษไขในบริเวณที่ไม่ถูกเขียน 
ด้วยหมึกหรือดินสอไข โดยมีหลักการทำงานคือ แสงจะทำหน้าที่ในการคัดลอกแม่แบบลงสู่บล็อก 
จากนั้นนำบล็อกท่ีฉายแสงเรียบร้อยไปล้างด้วยน้ำเพื่อนำเอากาวอัดส่วนท่ีเป็นแม่แบบออก บริเวณท่ี
ถูกเขียนจนทึบแสงเมื่ออยู่บนบล็อกตะแกรงไหมจะหลุดออกจากการล้าง ในขณะท่ีพื้นท่ีท่ีไม่ถูกเขียน
บนกระดาษไขนั้นจะกลายเป็นระนาบทึบเมื่ออยู่บนบล็อก จากนั้นล้างจนกระทั่งกาวอัดออกจนหมด
รอให้แห้งเพื่อนำมาใช้สำหรับการพิมพ์ลงบนกระดาษต่อไป 

 

 
 

 ภาพท่ี 11 ภาพปาดกาวอัดลงลบบล็อก 
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 ภาพท่ี 12 ภาพบล็อกเมื่อปาดกาวอัดเสร็จเรียบร้อย พักไว้ให้แห้งสนิท 

 

 
 

 ภาพท่ี 13 ภาพบล็อกวางลงให้แนบกับกระดาษไขเพื่อเตรียมฉายแสง 
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 ภาพท่ี 14 ภาพบล็อกสำหรับการเตรียมพิมพ์ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม 

 
 

ขั้นตอนการพิมพ ์
 

 ส่ิงแรกก่อนการปฏิบัติคือ การแปะขอบบล็อกตะแกรงไหมเพื่อป้องกันไม่ให้สีพิมพ์เล็ดลอดสู่
กระดาษ โดยใช้เทปกาวเป็นตัวช่วยในการกั้นพื้นท่ีท่ีไม่มีกาวอัดหรือปิดทับลงบนบริเวณท่ีไม่ต้องการ
จะพิมพ์ ตรวจสอบรอยรั่วต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นการการฉีดน้ำในขั้นตอนล้างบล็อกหรือร่องรอยท่ี
ปรากฏโดยไม่ได้ต้ังใจด้วยการปิดเทปกาวเพื่อแก้ไข 

จากนั้นนำบล็อกตะแกรงไหมยึดกับตัวยึดเพื่อให้ติดกับโต๊ะทำงาน ในส่วนของขั้นตอนนี้จะใช้
เมื่อต้องการพิมพ์บริเวณกว้างอีกทั้งยังช่วยให้การพิมพ์สะดวกขึ้น อย่างไรก็ตาม หากเป็นการพิมพ์
พื้นท่ีเล็ก ๆ ท่ีไม่จำเป็นต้องอาศัยตัวยึด สามารถวางบล็อกแนบกับกระดาษได้โดยตรง 
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ภาพท่ี 15 ภาพบล็อกท่ีปิดเทปสำหรับข้ันตอนการพิมพ์ 

 
ในส่วนของการพิมพ์นั ้นหากต้องการให้ภาพอยู่กึ่งกลางของกระดาษ ควรนำกระดาษไข

แม่แบบวางทาบเพื่อกะระยะและกำหนดขอบเขตของผลงาน พยายามให้แบบพิมพ์บนบล็อกกับ
กระดาษไขตรงกัน จากนั้นทำมาร์คที่มุมกระดาษโดยใช้เศษกระดาษตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมแปะลงบน
พื้นผิวโต๊ะในบริเวณมุมท้ายและกลางกระดาษ วิธีนี้จะช่วยให้กระดาษไม่เล่ือนและทำให้สะดวกแก่การ
พิมพ์กระดาษช้ินถัดไป 

อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานภาพพิมพ์ตะแกรงไหมนั้นประกอบไปด้วยสองส่วน
หลัก คือ สีและยางสำหรับปาดสี ซึ ่งสีที่ใช้ในงานภาพพิมพ์ประเภทนี้มีทั ้งเชื ้อน้ำาและเชื้อน้ำมัน  
ประเภทสีท่ีนิยมนำมาพิมพ์ลงบนกระดาษจะเป็นสีเช้ือน้ำท่ีมีคุณสมบัติโปร่งใส เมื่อจะทำการพิมพ์ต้อง
ผสมส่วนผสมอีกชนิดหนึ่งที ่เรียกว่า “แป้งน้ำ” แป้งน้ำจะทำให้สีมีความใสขึ้น หมายความว่าหาก
ต้องการสีท่ีสดและเข้ม ควรเติมแป้งน้ำในปริมาณท่ีพอเหมาะ ไม่มากเกินไปเพราะจะทำให้สีอ่อนและ
บาง ท้ังนี้แป้งน้ำยังมีคุณสมบัติหลักอีกอย่างหนึ่งคือช่วยให้การปาดสีง่ายข้ึนอีกด้วย 

อุปกรณ์ถัดมาอย่างยางปาดจะมีหน้าที่สำหรับปาดสีจากบล็อกลงสู่กระดาษ จึงควรวางยาง
ปาดให้แนบกับผิวบล็อกในมุม 45 องศา ใช้น้ำหนักมือกดจากนั้นจึงลากยางปาด ขั้นตอนนี้ต้องระวังไม่
พิมพ์มากจนเกินไป เพราะอาจทำให้การแฉะของกระดาษจากสีท่ีมากเกินส่งผลให้กระดาษขาดได้ง่าย
จึงควรรอให้สีแห้งดีแล้วพิมพ์ซ้ำ พิมพ์สีแต่ละสีไปจนครบเป็นผลงานท่ีเสร็จสมบูรณ์ 
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ภาพท่ี 16 ภาพสีสำหรับปฏิบัติงานภาพพิมพ์ตะแกรงไหม 

 

 
 

ภาพท่ี 17 อุปกรณ์สำหรับปฏิบัติงานภาพพิมพ์ตะแกรงไหม 
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ภาพท่ี 18 ภาพเทสีลงบนบล็อก 

 

 
 

ภาพท่ี 19 ภาพแสดงลำดับข้ันตอนการพิมพ์สีแต่เลเยอร์ 
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ภาพท่ี 20 ภาพแสดงลำดับข้ันตอนการพิมพ์สีแต่เลเยอร์ 

 

 
 

ภาพท่ี 21 ภาพแสดงลำดับข้ันตอนการพิมพ์สีแต่เลเยอร์ 



27 
 

 

 
 

ภาพท่ี 22 ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ 

 
 

ขั้นตอนการล้างบล็อกตะแกรงไหม 
 

นำบล็อกท่ีผ่านการพิมพ์แล้วมาล้างด้วยน้ำเพื่อกำจัดคราบสีออกให้หมด ดึงเทปกาวต่าง ๆ 
ออกจากผ้าตะแกรงไหม จากนั้นผสมน้ำยาสำหรับล้าง ในส่วนของน้ำยาทำความสะอาดจะใช้ผง
สำหรับล้างกาวอัดโดยเฉพาะในปริมาณเล็กน้อย นำมาผสมกับผงซักฟอกและน้ำ คนให้ส่วนผสมเข้า
กันและจึงนำฟองน้ำไปชุบ เช็ดล้างให้ทั ่วบล็อกทั้งสองด้าน พักไว้ 10 นาทีหรือจนกว่ากาวอัดจะ
ละลายหลุดออกจากเนื้อผ้าตะแกรงไหม ใช้ฟองน้ำขัดจากนั้นฉีดด้วยน้ำเพื่อทำความสะอาดคราบกาว
หรือสีท่ีตกค้าง เมื่อบล็อกแห้งจะสามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ 
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ภาพท่ี 23 ขั้นตอนการล้างบล็อก 

 
 

สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน   
 

การทำงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ข้าพเจ้าได้ทดลองเทคนิคที่หลากหลายมากขึ้น ทดลองใช้โทนสี
และรูปแบบที่แตกต่างกันเพื่อให้ตรงกับความรู้สึกที่ต้องการถ่ายทอดอย่างมากที่สุด เข้าใจถึงหลัก
กระบวนการของการปฏิบัติงาน การนำความรู้ต่าง ๆ มาประยุกต์และดัดแปลงในแต่ละขั้นตอน ได้
พัฒนาศึกษาข้อมูลเกี ่ยวกับรูปแบบหลักของน้ำที ่ใช้ในการสร้างสรรค์จากหลักทฤษฎีและจาก
ความรู้สึกส่วนตัว 

รูปแบบของงานชุดนี้เน้นการถ่ายทอดตามความรู้สึกท่ีต้องการแสดงออกจากเบ้ืองลึกภายใน
จิตใจ เพื่อให้ผู้รับชมได้ตีความและตระหนักผ่านประสบการ์ณท่ีได้พบเจอ ในส่วนของขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานข้าพเจ้าเลือกใช้เทคนิคภาพพิมพ์ตะแกรงไหมซึ่งมีการพัฒนาในด้านของการปฏิบัติงาน
เพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาสำเร็จตามเป้าหมายท่ีต้องการ   

ข้าพเจ้าได้ศึกษาแนวงานจากศิลปินท่านอื่น ๆ เพื่อนำมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับตนเอง 
ค้นคว้าข้อมูลและแนวคิดของผลงานท่ีมีความใกล้เคียงกับศิลปนิพนธ์ชุดนี้ของข้าพเจ้าเพื่อนำมา
ตีความและวิเคราะห์หาประเด็นหลัก อีกทั้งยังนำวิธีการสร้างสรรค์ผลงานไม่ว่าจะเป็นด้านการใช้สี 
การสร้างรูปทรง การใช้ความรู้สึกและความต้ังใจภายในงาน จากการศึกษาข้อมูลเหล่านี้ส่งผลให้เกิด
การตกผลึกทางด้านความคิดและรูปแบบท่ีมีช้ันเชิงมากยิ่งขึ้น ท้ังยังช่วยให้สามารถนำเสนอผลงานให้
ออกมาตรงกับประเด็นท่ีต้ังไว้อีกด้วย 
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บทที่ 4 
 

การสร้างสรรค์และวิเคราะห์ผลงาน 
  
  

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุด “สะท้อนตัวตน” เกิดขึ้นจากการพัฒนาทางด้านแนวคิด
และ วิธีการนำเสนอที่ถูกปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการเรียนรู้และประสบการณ์ส่วนตัวของ
ข้าพเจ้า ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ในแต่ละชิ้นถูกนำมาวิเคราะห์และพัฒนารูปแบบอยู่เสมอ รวมถึง
การศึกษาจากข้อบกพร่องเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์   
  
ผลงานก่อนศิลปนพินธ์ ระยะที่ 1 (ภาคปีการศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2561)  
  
วิเคราะห ์ 

ด้านเนื้อหา   
ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ในระยะที่ 1 นี้ ข้าพเจ้าเน้นถึงการแปรเปลี่ยนการเคลื่อนไหวของน้ำ 

โดยต้องการให้เช่ือมโยงถึงความรู้สึกท่ีมีผลกระทบต่อสภาวะทางจิตใจอย่างชัดเจนมากท่ีสุด 
 
ด้านรูปแบบ   
ทางด้านรูปแบบข้าพเจ้านำรูปทรงของน้ำที ่มีการเคลื่อนไหวไม่หยุดนิ ่ง  ให้เห็นถึงการ

เคล่ือนไหวท่ีรุนแรงและชัดเจนต่อความรู้สึก 
  

สรุปผล   
ข้าพเจ้าได้เรียนรู้จากผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 เป็นอย่างมาก ทั้งในด้านแนวคิดและ 

รูปแบบไม่ว่าจะเป็นการเน้นย้ำถึงความรู้สึกต่าง ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่นมาใช้ประกอบ
แนวความคิด โดยในผลงานระยะนี้เป็นระยะเริ่มต้นให้เห็นถึงรูปแบบที่ชัดเจนตลอดจนเทคนิคการ
สร้างสรรค์ผลงานท่ีต้องพัฒนาใหม้ากยิ่งขึ้น 
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ภาพท่ี 24 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะท่ี 1 “A movement feeling of the water” 
เทคนิคภาพพิมพ์ตะแกรงไหม (Silkscreen) ขนาด 84 x 59 ซม., 2562 

 

 
 

ภาพท่ี 25 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะท่ี 1 “A movement feeling of the water no.2”
เทคนิคภาพพิมพ์ตะแกรงไหม (Silkscreen) ขนาด 59 x 84 ซม., 2562 



31 
 

 

ผลงานก่อนศิลปนพินธ์ ระยะที่ 2 (ภาคปีการศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2561) 
 

วิเคราะห ์ 
ด้านเนื้อหา   
ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ในระยะท่ี 2 นี้ ข้าพเจ้ายังคงเน้นถึงการแปรเปล่ียนการเคล่ือนไหวของ

น้ำ โดยต้องการให้เช่ือมโยงถึงความรู้สึกท่ีมีผลกระทบต่อสภาวะทางจิตใจอย่างชัดเจนมากท่ีสุด 
 
ด้านรูปแบบ   
ทางด้านรูปแบบข้าพเจ้านำรูปทรงของน้ำที ่มีการเคลื่อนไหวไม่หยุดนิ ่ง ให้เห็นถึงการ

เคลื่อนไหวที่ชัดเจนต่อความรู้สึก และได้เพิ่มเติมลักษณะใบหน้า โครงหน้า ร่างกายของมนุษย์เข้าไป
ร่วมกับน้ำเพื่อต้องการบ่งบอกถึงการแปรเปล่ียนของสภาวะจิตใจของมนุษย์โดยตรง 
  

สรุปผล   
ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 ของข้าพเจ้าได้ถูกปรับปรุงทั้งการนำเสนอรูปแบบและ

แนวความคิดอย่างตรงประเด็นและชัดเจนมากยิ่งขึ้น รวมถึงการพัฒนาโทนสีและเทคนิควิธีการทำงาน
ภาพพิมพ์ท่ีเป็นระบบเพื่อใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ในลำดับถัดไปมากยิ่งขึ้น 
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ภาพท่ี 26 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะท่ี 2 “A Little movement of the water no.5”
เทคนิคภาพพิมพ์ตะแกรงไหม (Silkscreen) ขนาด 59 X 84 ซม., 2562 

 

 
 

ภาพท่ี 27 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะท่ี 2 “A Little movement of the water no.6”
เทคนิคภาพพิมพ์ตะแกรงไหม (Silkscreen) ขนาด 84 X 59 ซม., 2562 
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ภาพท่ี 28 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะท่ี 2 “A Little movement of the water no.7”
เทคนิคภาพพิมพ์ตะแกรงไหม (Silkscreen) ขนาด 84 X 59 ซม., 2562 

 

 
 

ภาพท่ี 29 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะท่ี 2 “A Little movement of the water no.8”
เทคนิคภาพพิมพ์ตะแกรงไหม (Silkscreen) ขนาด 59 X 84 ซม., 2562 
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 ผลงานศิลปนิพนธ์ (ภาคปีการศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2562) 
 
ด้านเนื้อหา   
แนวความคิดของผลงานชุดนี้เกี่ยวกับการสะท้อนตัวตนโดยนำหลักทฤษฎีแนวความคิดของ

การอาศัยปฏิกิริยาระหว่างน้ำกับร่างกาย ซึ่งน้ำภายในร่างกายหรือภายนอกรอบตัวเรานั้นมีอานุภาพท่ี
สามารถรับรู ้ ซึมซับ ได้เฉกเช่นเดียวกับจิตใจของมนุษย์ นำเสนอในรูปแบบของมวลน้ำที่มีการ
เคล่ือนไหวแปรผันตามอารมณ์ ความรู้สึกจากการถูกกระทำ การอยู่ร่วมกันในสังคมท่ีต้องคอยปรับตัว
ให้พร้อมท่ีจะเข้าใจอารมณ์อยู่ทุกช่ัวขณะ เพื่อให้ผู้รับชมผลงานได้ตระหนักถึงการกระทำอันส่งผลต่อ
ตนเองและผู้คนรอบข้างมากยิ่งขึ้น 

  
ด้านรูปแบบ   
ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้น้ำนำเสนออย่างตรงไปตรงมา เห็นถึงการเคลื ่อนไหว

แปรเปล่ียนจากจุดหนึ่งกระจายเป็นรูปแบบท่ีแตกต่างตามความรู้สึกในช่วงขณะนั้น 
  
สรุปผล   
ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ เข้าใจ และตระหนักถึงการกระทำที่ส่งผลต่อตนเองรวมถึงผู ้อื่นจากการ

สร้างสรรค์แต่ละผลงาน ค้นพบการทำเทคนิค โทนสี รูปแบบท่ีให้ความรู้สึกท่ีแตกต่างเพื่อนำไปสู่การ
สร้างสรรค์ผลงานเฉพาะตนมากยิ่งขึ้น  
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  ภาพท่ี 30 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 1  
    ช่ือผลงาน Reflection on Identity 
    เทคนิค  Digital Print, Screen Print  
    ขนาด  59 x 84 เซนติเมตร 
    ปีสร้าง  2562 
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  ภาพท่ี 31 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 2  
    ช่ือผลงาน Reflection on Identity no.2 
    เทคนิค  ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม (Silkscreen)  
    ขนาด  84 X 59 เซนติเมตร 
    ปีสร้าง  2562 
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  ภาพท่ี 32 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 3  
    ช่ือผลงาน Reflection on Identity no.3 
    เทคนิค  ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม (Silkscreen)  
    ขนาด  59 X 84 เซนติเมตร 
    ปีสร้าง  2562 
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  ภาพท่ี 33 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 4  
    ช่ือผลงาน Reflection on Identity no.4 
    เทคนิค  ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม (Silkscreen)  
    ขนาด  59 X 84 เซนติเมตร 
    ปีสร้าง  2562 
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  ภาพท่ี 34 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 5  
    ช่ือผลงาน Reflection on Identity no.5 
    เทคนิค  ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม (Silkscreen)  
    ขนาด  59 X 84 เซนติเมตร 
    ปีสร้าง  2562 
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  ภาพท่ี 35 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 6  
    ช่ือผลงาน Reflection on Identity no.6 
    เทคนิค  ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม (Silkscreen)  
    ขนาด  84 X 59 เซนติเมตร 
    ปีสร้าง  2562 
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  ภาพท่ี 36 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 7 
    ช่ือผลงาน Reflection on Identity no.7 
    เทคนิค  ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม (Silkscreen)  
    ขนาด  59 X 84 เซนติเมตร 
    ปีสร้าง  2562 
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ผลงานศิลปนิพนธ์ (ภาคปีการศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2562) 
 
ด้านเนื้อหา   
ผลงานศิลปนิพนธ์ในภาคปีการศึกษาตอนปลายนี้ ข้าพเจ้ายังคงแนวความคิดชุดเดิมเกี่ยวกับ

การสะท้อนตัวตนโดยนำหลักทฤษฎีแนวความคิดของการอาศัยปฏิกิริยาระหว่างน้ำกับร่างกาย ซึ่งน้ำ
ภายในร่างกายหรือภายนอกรอบตัวเรานั้นมีอานุภาพที่สามารถรับรู้ ซึมซับ ได้เฉกเช่นเดียวกับจิตใจ
ของมนุษย์ นำเสนอในรูปแบบของมวลน้ำท่ีมีการเคล่ือนไหวแปรผันตามอารมณ์ ความรู้สึกจากการถูก
กระทำ การอยู่ร่วมกันในสังคมที่ต้องคอยปรับตัวให้พร้อมที่จะเข้าใจอารมณ์อยู่ทุกชั่วขณะ เพื่อให้ผู้
รับชมผลงานได้ตระหนักถึงการกระทำอันส่งผลต่อตนเองและผู้คนรอบข้างมากยิ่งขึ้น 

 
ด้านรูปแบบ   
ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้น้ำนำเสนออย่างตรงไปตรงมา เห็นถึงการเคลื ่อนไหว

แปรเปลี่ยนจากจุดหนึ่งกระจายเป็นรูปแบบที่แตกต่างตามความรู้สึกในช่วงขณะนั้น และปรับการใช้
โทนสีที่ให้ความรู้สึกสงบสบายมากยิ่งขึ้นแต่ยังคงเน้นถึงการกระเพื่อมตามความรู้สึกมุมมองของผู้
รับชม 

  
สรุปผล   

 สำหรับผลงานศิลปนิพนธ์ของภาคปีการศึกษานี้ ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ เข้าใจ และตระหนักถึงการ
กระทำท่ีส่งผลต่อตนเองรวมถึงผู ้อื่นจากการสร้างสรรค์แต่ละผลงาน ค้นพบการทำเทคนิค โทนสี 
รูปแบบที่ให้ความรู้สึกที่แตกต่างเพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานเฉพาะตนมากยิ่งขึ้น แนวความคิด
หลักท่ีข้าพเจ้าต้องการนำเสนอได้ตามผลลัพธ์ตามท่ีคาดหวังไว้ 
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  ภาพท่ี 37 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 8 
    ช่ือผลงาน Reflection on Identity no.8 
    เทคนิค  ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม (Silkscreen)  
    ขนาด  59 X 84 เซนติเมตร 
    ปีสร้าง  2562 
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  ภาพท่ี 38 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 9 
    ช่ือผลงาน Reflection on Identity no.9 
    เทคนิค  ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม (Silkscreen)  
    ขนาด  59 X 84 เซนติเมตร 
    ปีสร้าง  2562 
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  ภาพท่ี 39 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 10  
    ช่ือผลงาน Reflection on Identity no.10 
    เทคนิค  ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม (Silkscreen) 
    ขนาด  59 X 84 เซนติเมตร 
    ปีสร้าง  2562 
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  ภาพท่ี 40 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 11  
    ช่ือผลงาน Reflection on Identity no.11 
    เทคนิค  Digital Print, Screen Print 
    ขนาด  59 X 84 เซนติเมตร 
    ปีสร้าง  2562 
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บทที่ 5 
 

       บทสรุป 
 
 

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุด “สะท้อนตัวตน” (Reflection on Identity) นี ้ได้
สะท้อนถึงความรู้สึกภายในของข้าพเจ้าที่ต้องการถ่ายทอดถึงการแปรเปลี่ยนรูปแบบลักษณะท่ี
แตกต่างอันส่งผลต่อตนเองและผู้อื่นผ่านรูปแบบของ “น้ำ” ท่ีมีอานุภาพสามารถรับรู้ ซึมซับ ได้เฉก
เช่นเดียวกับจิตใจของมนุษย์ โดยข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลจากการศึกษาหลักทฤษฎีปฏิกิริยาของมวล
น้ำท่ีมีผลต่อทุกมวลสภาวะภายในร่างกาย นำมาสู่ชุดความคิดส่วนสำคัญให้ข้าพเจ้าเกิดแรงบันดาลใจ
ในการสร้างสรรค์ถ่ายทอดผลงานผ่านมุมมองของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าเลือกใช้เทคนิคและกระบวนการในการสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคภาพพิมพ์ตะแกรง
ไหม (Silkscreen) ในการปฏิบัติงานนี้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้วิธีการใหม่ ๆ ได้ทดลองปฏิบัติออกมาเป็น
ผลงานตามท่ีคาดหวังไว้ แม้ว่าจะเกิดอุปสรรคหรือปัญหาในการสร้างสรรค์ข้าพเจ้ายังคงสามารถแก้ไข
ผ่านไปได้ด้วยดีรวมถึงการนำประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้พัฒนาสู่การสร้างสรรค์รูปแบบและวิธีการ
นำเสนอเป็นผลงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น ซึ ่งตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงานนี้ข้าพเจ้า
สามารถคงความเป็นเอกลักษณ์ในผลงานของตนเองจนสามารถตอบสนองต่อประเด็นและแนวคิดท่ี
ต้องการจะส่ือสารได้อย่างสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย 

ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานศิลปนิพนธ์ “สะท้อนตัวตน” ชุดนี้จะสามารถเข้าถึงผู้รับชม
ให้ตระหนักถึงทุกการกระทำอันมีผลท้ังตนเองและผู้อื่น เข้าใจถึงทุกความรู้สึก ทุกการนึกคิด มีสติอยู่
ทุกช่วงขณะ รวมถึงการตีความผ่านประสบการณ์ มุมมอง ทัศนคติซึ่งนำไปสู่การเข้าใจยอมรับเพื่อ
ความสงบสุขของการดำรงชีวิตในสังคมปัจจุบัน 
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รายชื่อผลงานศิลปนิพนธ ์

 
 

ผลงานก่อนศิลปนพินธ์ระยะที่ 1 
 

ชื่อผลงาน ขนาด เทคนิค ปี 
 

“A movement feeling of the water” 84 x 59 ซม. Silkscreen 2562  

“A movement feeling of the water no.2” 59 x 84 ซม. Silkscreen 2562  

 
 
ผลงานก่อนศิลปนพินธ์ระยะที่ 2 
 

ชื่อผลงาน ขนาด เทคนิค ปี 
 

“A movement feeling of the water no.5” 59 x 84 ซม. Silkscreen 2562  

“A movement feeling of the water no.6” 84 x 59 ซม. Silkscreen 2562  

“A movement feeling of the water no.7” 84 x 59 ซม. Silkscreen 2562  

“A movement feeling of the water no.8” 59 x 84 ซม. Silkscreen 2562  
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รายชื่อผลงานศิลปนิพนธ์(ต่อ) 

 
 
ผลงานก่อนศิลปนพินธ ์
 

ชื่อผลงาน ขนาด เทคนิค ปี 
 

 

“Reflection on Identity” 59 x 84 ซม. Digital Print, Screen Print 2562   

“Reflection on Identity no.2” 84 x 59 ซม. Silkscreen 2562   

“Reflection on Identity no.3” 59 x 84 ซม. Silkscreen 2562   

“Reflection on Identity no.4” 59 x 84 ซม. Silkscreen 2562   

“Reflection on Identity no.5” 59 x 84 ซม. Silkscreen 2562   

“Reflection on Identity no.6” 84 x 59 ซม. Silkscreen 2562   

“Reflection on Identity no.7” 59 x 84 ซม. Silkscreen 2562   

“Reflection on Identity no.8” 59 x 84 ซม. Silkscreen 2562   

“Reflection on Identity no.9” 59 x 84 ซม. Silkscreen 2562   

“Reflection on Identity no.10” 59 x 84 ซม. Silkscreen 2562   

“Reflection on Identity no.11” 59 x 84 ซม. Digital Print, Screen Print 2562   
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