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บทคัดย่อภาษาไทย 

60901308 : ทัศนศิลปศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
ค าส าคัญ : บ้าน, ศิลปะแบบ 2 มิติ, สีฟ้า 

นางสาว ปาริฉัตร แทนบุญ: บ้าน ความทรงจ าสีฟ้า อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  : รองศาสตราจารย์ 
ทินกร กาษรสุวรรณ 

  
ค าว่า “บ้าน” ส าหรับผู้เขียนไม่ได้หมายความถึงเพียงแค่สถานที่หรือสิ่งก่อสร้างแต่ได้รวมทุกสิ่งทุก

อย่างที่เป็นแหล่งก าเนิดก าลังใจที่ส่งมาให้ผู้เขียนเสมอทั้งในยามที่มีสุขหรือแม้กระทั่งทุกข์  ทั้งที่อยู่ใกล้และอยู่ไกล 
“บ้าน” ก็ยังคงเป็นที่สุดของแหล่งพลังงานในการขับเคลื่อนชีวิตตลอดมา ดังน้ัน การคิดถึงบ้านของผู้เขียนจึงไม่ได้
เกิดข้ึนเพียงแค่ยามทุกข์เท่าน้ัน แต่ยามสุข ยามสบายใจ อาการคิดถึงบ้านก็เกิดได้เช่นกันเมื่อน าความรู้สึกคิดถึงบ้าน
ในแบบของผู้เขียนมาขยายความประกอบกับนิยามเชิงบวกของค าว่า Nostalgia จึงท าให้หวนนึกถึงสิ่งต่างๆ ในอดีต 
ไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ สิ่งของหรือสถานที่และต้องการจะถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกเหล่าน้ี เพ่ือเป็นการระลึก นึกถึง
และเตือนสติตัวเองรวมทั้งผู้อื่นให้เห็นถึงความส าคัญของ “บ้าน” ผ่านผลงานศิลปะรูปแบบสองมิติแบบจัดวาง แปร
ผันตามพ้ืนที่ โดยเน้นภาพถ่ายจากกล้องฟิล์มเป็นผลงานต้ังต้น  

ผลงาน 2 ชุด ชุดละ 3ช้ิน ขนาด 2.7 x 1.68 เมตร จ านวน 2 ช้ิน, ขนาด2.3 x 2.1 เมตรและขนาด 
1.05 x  1.5  เมตร จ านวน 3  ช้ิน เพราะความทรงจ าในอดีตและการหวนคิดถึงบ้านในอดีตของผู้เขียนน้ันประกอบ
ไปด้วยความสุขแบบเรียบง่ายและไม่มีการแต่งแต้มเร่งเร้าใดๆ อีกทั้งสีฟ้า (Blue) ที่ได้จากเทคนิคการอัดขยายภาพ
แบบ Cyanotype น้ันยังเป็นสีที่แทนการแสดงถึงความทรงจ าที่มีค่าแบบสงบเรียบง่าย และการให้สีฟ้าหลากหลาย
ค่าน้ าหนักของเทคนิค Cyanotype น้ันยังท าให้ภาพถ่ายมีคุณค่าและมีความเฉพาะตัวเหมือนความทรงจ าหรือ
เหตุการณ์ในภาพที่ต่อให้เกิดข้ึนซ้ าแต่ก็คงไม่มีทางเหมือนเดิมในแง่ของความรู้สึกแน่นอน 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

60901308 : Major (VISUAL ARTS EDUCATION) 
Keyword : Home, Cyanotype, Alternative Photography, Blue, Installation Art 

MISS PARICHAT TANBOON : HOME, BLUE NOSTALGIA THESIS ADVISOR : 
ASSOCIATE PROFESSOR TINNAKORN KASORNSUWAN 

The meaning of “home” for me personally is not just a place, but it also 
encompasses the origin of emotional support. Despite the state of mind or the distance, “home” 
is the utmost in motive power to propel my life. 

Home, Blue Nostalgia  portrays my feelings towards “home” through art to remind 
myself and other people of the emphasis on the awareness of family values. The work is created 
in the form of 2D installation art with mixed media techniques. I initially use the film photos 
relying upon my remembrance. The number of my family members may decrease or increase 
over time: my brother who passed away but the memory of him still lingers on my mind  and my 
two nieces who additionally build up our family’s recent recollections. The work includes six 
pieces of Cyanotype film photography on two different materials: cloth and mulberry paper. The 
digital visualiser is also used to project places and other things we have gone through. No matter 
how time flies or wherever you have been, the family members are the most important. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  

การสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ชุด  "บ้าน ความทรงจ าสีฟ้า" ส าเร็จลุล่วงด้วยดีจากการให้
ค าปรึกษา ดูแล แนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษาคือ รองศาสตราจารย์ ทินกร กาษรสุวรรณและอาจารย์ 
ดร.พิสิฐ ต้ังพรประเสริฐ รวมไปถึงเหล่าคณาจารย์ผู้มีพระคุณท่ีได้ให้ความรู้ท่ีมีคุณค่ามาตลอดการศึกษา 

ขอขอบคุณพี่ชายและลัคกี้ ผู้ท่ีเคยร่วมสร้างความทรงจ าท่ีมีคุณค่าและส่งพลังออกมาอย่างไม่
เคยจบส้ิน 

ขอขอบคุณน้องมาลินี รวมท้ังเพื่อนและมิตรสหาย ส าหรับมิตรภาพท่ีมีความหมาย คอย
ช่วยเหลือกันตลอดมาต้ังแต่ต้นจนจบ 

ขอขอบคุณ "บ้าน" ท่ีท าให้วิทยานิพนธ์ชุดนี้เกิดขึ้นมาต้ังแต่ต้นจนจบและจะยังคงส่งต่อ
ความคิดถึงอยู่เสมอ 
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บทที่ 1  

บทน า 
 

1.1 ความส าคัญของปัญหาและแรงบันดาลใจ 

 โดยท่ัวไปค าว่าส่ิงปลูกสร้างหรือท่ีอยู่อาศัย มักจะถูกใช้เป็นค าจ ากัดความของค าว่า บ้าน แต่

หากมองให้ลึกลงไปในความรู้สึกนั้น ค าว่าบ้านยังคงมีความหมายท่ีลึกซึ้งและกว้างขวาง เช่นใน

ความหมายของทวีศักด์ิ ศรีทองดี1 ท่ีกล่าวไว้ว่า บ้านก็เหมือนงานศิลปะอย่างหนึ่ง หากผู้อยู่อาศัยรู้จัก

ท่ีจะแต่งแต้มความสุขให้กับบ้าน บ้านก็จะแสดงความสุขออกมาได้อย่างชัดเจนเช่นกัน หรือจากค า

นิยามของอร ทองไทย2 ท่ีนิยามว่า บ้านเป็นสถานท่ี ส่ิงของ ความคิด ความรู้สึก ช่วงเวลาท่ีท าให้รู้สึก

สบายใจเหมือนได้พักผ่อน โดยอาจเป็นการไปโต้คล่ืน ได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ การได้อยู่กับเพื่อน

หรือคนรัก ได้นอนอ่านหนังสือฟังเพลงท่ีชอบ หรือแม้แต่ช่วงเวลาท่ีได้อยู่กับตัวเอง ไม่ว่าจะอยู่ท่ีไหน

บนโลกก็ตาม ณ ช่วงเวลานั้นเหมือนได้กลับไปอยู่บ้าน หรือแม้กระท่ังเนื้อความท่อนจบในบทเพลง 

Home ของธีร์ ไชยเดช ท่ีว่า ดอกไม้ ประตู แจกัน ดินทราย ต้นไม้..ใหญ่  แก้วน ้า จานชาม บันได 

โคมไฟท่ีสวยงาม ขอบรั วและริมทางเดิน ก็ล้วนแต่มีค้าถาม บ้านนี จะงามอย่างไ ร ถ้าไม่มีเธอ ก็

เพราะว่าใจของเธอคือ บ้านของฉัน..  แสดงให้เห็นว่า บ้านในความหมายของศิลปินนั้นคือทุกอย่างไม่

ว่าจะเป็นส่ิงของหรือสถานท่ี แต่ท่ีส าคัญท่ีสุดคือก็บุคคลท่ีอยู่ด้วย   

ส่วนค าว่า “บ้าน” ส าหรับผู้เขียนไม่ได้หมายความถึงเพียงแค่สถานท่ีหรือส่ิงก่อสร้างแต่ได้

รวมทุกส่ิงทุกอย่างท่ีเป็นแหล่งก าเนิดพลังใจท่ีส่งมาให้ผู้เขียนเสมอท้ังในยามท่ีมีสุขหรือแม้กระท่ังทุกข์

เสียจนไม่สามารถยืนหยัดด้วยตัวเอง ท้ังท่ีอยู่ใกล้และอยู่ไกล “บ้าน”ก็ยังคงเป็นท่ีสุดของแหล่ง

พลังงานในการขับเคล่ือนชีวิตของผู้เขียนตลอดมา ดังนั้นการคิดถึงบ้านของผู้เขียนจึงไม่ได้เกิดขึ้นเพียง

แค่ยามทุกข์เท่านั้น แต่ยามสุข ยามสบายใจอาการคิดถึงบ้านก็เกิดได้ อย่างเช่นแนวคิดของ    A-

CHAN3 ศิลปินช่างภาพชาวญี่ปุ่นท่ีได้จ ากัดความค าว่าบ้านผ่านแนวคิดของผลงานภาพถ่ายชุด 

Vibrant Home โดยส่ือว่า บ้านคือส่ิงรอบตัวปัจจุบัน ท่ีท าให้คิดถึงสภาพการถูกเล้ียงดูจากประเทศ

บ้านเกิด ซึ่งการหวนคิดถึงอดีตในความหมายเช่นนี้ศิลปินแทนด้วยค าว่า Nostalgia ท่ีมีรากศัพท์จาก

                                                             
1 Gobbi Chirawat."Ldwell ความสุขกับบ้านรูปตัวแอล." เข้าถึงเมื่อ 30 พฤษภาคม 2562 จาก  
https://www.baanlaesuan.com/704/design/living/ldwell. 
2 อร ทองไทย."At Homes." เข้าถึงเมื่อ 30 พฤษภาคม 2562 จาก  https://www.yelohouse.com/yelohouse-event 
3 Lesley Heller Gallery."Domestic Ideals: Nostalgia and the Home, Co-Curated by Yan Gi Cheng and Peter Gynd." 
เข้าถึงเมื่อ 30 พฤษภาคม 2562 จาก  https://www.lesleyheller.com/exhibitions  
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ภาษากรีซ โดยเกิดจากการผสมค าว่า nosto แปลว่า Homecomingหรือการกลับบ้าน กับความว่า 

algos แปลว่า painหรือความเจ็บปวดโดยศัพท์นี้เกิดขึ้นจากนักเรียนแพทย์ท่ีใช้เรียกอาการวิตกกังวล

และความกลัวของมิชันนารีชาวสวิสฯ ท่ีต้องจากบ้านมาไกลเพื่อมาเผยแพร่ศาสนา หรือจะเรียกว่าเป็น

อาการ Homesick แต่เป็นระดับท่ีรุนแรง จัดเป็นความผิดปกติทางจิตใจ โดยในช่วงแรกของ

การศึกษาเรื่องอาการความคิดถึงนั้นนักวิจัยแทบทุกคนเน้นศึกษาเกี่ยวกับการรักษาทางคลินิกและ

ผลเสียท่ีเกิดจากอารมณ์ความคิดถึงและถือว่า Nostalgia เป็นอาการของโรคประเภทหนึ่ง แต่ในช่วง

ปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 19 จนถึงปัจจุบันเริ่มมีการศึกษาเกี่ยวกับ Nostalgiaหรือความคิดถึงในเชิงบวก

และเชิงโรแมนติกมากขึ้นนักจิตวิทยาหลายท่านได้ให้ค านิยามเพิ่มเติมว่า Nostalgia หมายถึงการ

ร าลึกหรือนึกถึงส่ิงต่างๆ ในอดีตซึ่งในปัจจุบันไม่มีส่ิงนั้นอยู่แล้ว จากงานวิจัยหลายงานวิจัยพบว่าใน

ขณะท่ีเกิดความคิดถึงส่ิงต่างๆในอดีตนั้น มนุษย์เรามักจะนึกถึงช่วงเวลาท่ีมีความสุขในอดีต และส่งผล

ให้เกิดรู้สึกถึงความอบอุ่น มีความคิดเชิงบวกเมื่อเราเกิดอาการคิดถึงส่ิงเหล่านั้น 4 

เมื่อน าความรู้สึกคิดถึงบ้านในแบบของผู้เขียนมาขยายความประกอบกับนิยามเชิงบวกของค า

ว่า Nostalgia จึงท าให้ผู้เขียนหวนนึกถึงส่ิงต่างๆ ในอดีต ไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ ส่ิงของหรือสถานท่ีและ

อยากจะถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกเหล่านี้ออกมาเพื่อเป็นการระลึก นึกถึงและเตือนสติตัวเองรวมท้ัง

ผู้อื่นให้เห็นถึงความส าคัญของ “บ้าน” ผ่านผลงานศิลปะด้วยเทคนิคส่ือผสม รูปแบบสองมิติแบบจัด

วาง แปรผันตามพื้นท่ี โดยเน้นภาพถ่ายจากกล้องฟิล์มเป็นผลงานต้ังต้น เนื่องจากการหวนคิดถึงอดีต

มักจะเป็นช่วงเวลาท่ีผ่านมาแล้วผู้เขียนจึงเลือกใช้เทคนิคภาพถ่ายฟิล์มประกอบวิธีการอัดขยายภาพ

ด้วยเทคนิ ค Cyanotype ซึ่ ง ท้ั งสองอย่างถือ เป็น เทคนิคและวิ ธี การหนึ่ งของ  Alternative 

Photograph ในยุคเริ่มต้นท่ีเรียกว่าระบบ Analog ซึ่งคือช่วงเวลาท่ีทุกอย่างเช่ืองช้าแต่งดงามอย่างมี

คุณค่าก่อนท่ีจะค่อยๆ เปล่ียนแปลงแทนท่ีด้วยความรวดเร็ว สะดวกสบายของระบบDigital ซึ่งละท้ิง

ความหมายของการรอคอยถึงผลลัพธ์ที่เคยเป็นส่ิงสวยงามไป เพราะความทรงจ าในอดีตและการหวน

คิดถึงบ้านในอดีตของผู้เขียนนั้นประกอบไปด้วยความสุขแบบเรียบง่ายและไม่มีการแต่งแต้ม เร่งเร้า

ใดๆ อีกท้ังสีฟ้า (Blue) ท่ีได้จากเทคนิคการอัดขยายภาพแบบ Cyanotype นั้นยังเป็นสีท่ีแทนการ

แสดงถึงความทรงจ าอันท่ีมีค่าแบบสงบเรียบง่าย และการให้สีฟ้าหลากหลายค่าน้ าหนักของเทคนิค 

Cyanotype นั้นยังท าให้ภาพถ่ายมีคุณค่าและมีความเฉพาะตัวเหมือนความทรงจ าหรือเหตุการณ์ใน

ภาพท่ีต่อให้เกิดข้ึนซ้ าแต่ก็คงไม่มีทางเหมือนเดิมในแง่ของความรู้สึกแน่นอน 

                                                             
4 เนดะ."จิตวิทยาแห่งการคิดถึง." เข้าถึงเมื่อ 4 มีนาคม 2562 จาก  https://nedawriterblog.wordpress.com/article. 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.2.1 เพื่อสร้างสรรค์ผลงานท่ีสามารถถ่ายทอดความคิดถึง โหยหาและสะท้อนความเป็นตัว

ของตัวเอง ส่ือถึงความส าคัญของ “บ้าน”  

1.2.2 เพื่อศึกษารูปแบบงานศิลปะสองมิติและศิลปะการจัดวาง (Installation art)  

1.2.3 เพื่อศึกษาเทคนิควิธีการและกระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะภาพถ่ายฟิล์มและการ

อัดขยายด้วยเทคนิค Cyanotype บนกระดาษสาและผ้าขาว  

 

1.3 กรอบแนวคิดในการสร้างสรรค์ 

   

                            

ภาพท่ี 1 ผังแสดงกรอบแนวคิดในการสร้างสรรค์งาน 

เทคนิค /รูปแบบ 

- ภาพถ่ายฟิล์ม  

- ภาพถ่ายดิจิตอล 

- เทคนิคการอัด

ขยายภาพ 

Cyanotype 

- การฉายภาพด้วย

เครื่องฉายฟิล์มสไลด์ 

 

แรงบันดาลใจ 

- การสูญเสียบุคคล

และสัตว์อันเป็นที่รัก 

- ภาพถ่ายฟิล์มในวัย

เด็ก 

- การหวนคิดถึงสิ่งที่

ผ่านมา (Nostalgia) 

- อาการคิดถึงบ้าน 

(Homesick) 

 

ทฤษฎี/แนวคิด 

กลุ่มทฤษฎีแนวความคิด 

-ทฤษฎีความสัมพันธ์

ของครอบครัว 

- แนวคิดการโหยหา

อดีต (Nostalgia)    

กลุ่มทฤษฎีด้านศิลปะ 

- ศิลปะการจัดวาง 

- Alternative 

Photograph 

(Cyanotype) 

- จิตวิทยาของสี 

 

 

 

 

อิทธิพลทางศิลปกรรม 

- ผลงานช่างภาพฟิล์ม 

อาทิ  Kenro Izu, 

Meghann 

Riepenhoff,  Jan Van 

Leeuwen, APOIAN 

- ผลงานทางด้าน

จิตรกรรมPablo 

Picasso, Jenny 

Holzer, 

 

ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด  บ้าน  ความทรงจ าสีฟ้า  รูปแบบ 2 มิติ ประกอบการจัดวางตามพื้นท่ี 

จ านวน 6 ช้ิน 
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1.4 สมมติฐานการวิจัย 

 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์หัวข้อ บ้าน ความทรงจ าสีฟ้า (Home, Blue Nostalgia) 

ชุดนี้ถ่ายทอดความคิดถึงโหยหาของผู้เขียนต่อ “บ้าน” ผ่านผลงานศิลปะได้ โดยใช้เทคนิคส่ือผสม ต้ัง

ต้นจากภาพถ่ายฟิล์มเป็นหลัก เพราะภาพถ่ายเสมือนเป็นเครื่องบันทึกเหตุการณ์ในตอนนั้นๆ เอาไว้ 

ส่วนเทคนิคการถ่ายภาพด้วยฟิล์มและกระบวนการอัดขยายแบบ Cyanotype ซึ่งถือเป็นหนึ่งใน

Alternative Photography เทคนิคเก่าแก่ โดยภาพท่ีได้มาจะประกอบด้วยสีฟ้า(Blue)ท่ีแทนภาพ

ความทรงจ าและความสงบสุข เรียบง่ายเป็นหลัก ท้ังยังคงความเป็นAnalog ท่ีผสมกับเทคนิคแบบ

Digital ในส่วนของการน าภาพฟิล์มต้นฉบับมาตัดต่อก่อนน าไปเข้าสู่กระบวนการCyanotype จึงเป็น

การส่ือถึงส่ิงต่างๆ ในอดีตท่ีส่งผลให้เกิดปัจจุบันขึ้น เช่นเดียวกับการหวนนึกถึง “บ้าน”เพื่อเป็นการ

เตือนตัวเองและกระตุ้นให้ผู้อื่นรู้สึกถึงความส าคัญของสถาบันครอบครัวและส่ิงต่างๆ รอบตัว ท้ังด้าน

สุขและเศร้าว่า ทุกอย่างสามารถเป็นพลังในการขับเคล่ือนให้มนุษย์เรามีความรู้สึกและมีชีวิตอยู่ใน

ปัจจุบัน  

1.5 ขอบเขตของการสร้างสรรค์ 

วิทยานิพนธ์ชุด บ้าน ความทรงจ าสีฟ้า เป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะโดยแบ่งขอบเขตได้

ตามหัวข้อดังนี้   

1.5.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา สร้างสรรค์ผลงานภายใต้วลี “คิดถึงบ้าน” การแสดงออกผ่าน

ภาพถ่ายฟิล์ม เป็นส่ิงท่ีช่วยบันทึกความรู้สึก ณ ช่วงเวลานั้นได้ โดยถ่ายภาพของบุคคล ส่ิงของและ

สถานท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับวลี “คิดถึงบ้าน” ในแบบของผู้เขียน  

1.5.2 ขอบเขตด้านเทคนิค เป็นการสร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิคส่ือผสมโดยใช้ภาพถ่ายฟิล์ม

เป็นหลักประกอบการน าเสนอด้วยเทคนิคของกระบวนการอัดภาพภาพฟิล์มท่ีเรียกว่า Cyanotype 

ผสมกับการฉายภาพฟิล์มผ่านเครื่องฉายฟิล์มสไลด์ 

1.5.3 ขอบเขตด้านรูปแบบ เป็นการสร้างสรรค์ผลงานรูปแบบ 2 มิติ ประกอบการจัดวางตาม

พื้นท่ี โดยค านึงถึงความสัมพันธ์ของผลงานและการส่ือความหมายของงานแต่ละชุด 
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1.6 ขั้นตอนของการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 ผังแสดงขั้นตอนการศึกษา ค้นคว้าและปฏิบัติงาน 

1.7 วิธีการศึกษา 

1.7.1 ศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับศิลปะการถ่ายภาพ โดยเฉพาะด้วยกล้องฟิล์ม ทฤษฎีและ

ศิลปินที่ท างานด้านภาพถ่ายไปจนถึงศิลปะประเภทส่ือผสมในแนวทางท่ีมีเกี่ยวข้องท้ังเทคนิคและ

แนวคิด 

1.7.2 วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้ศึกษามาเป็นประเด็น เช่น เทคนิค/ วิธีการ, ทฤษฎี และน าข้อมูลท่ี

ได้มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ วางแผนเพื่อสร้างงานให้เข้ากับแนวคิดของตนเองท่ีวางไว้ 

1.7.3 สร้างสรรค์งานท่ีมีแสดงความเป็นเอกลักษณ์ และสามารถส่ือได้ถึงส่ิงท่ีต้องการ ส่งต่อ

ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อขอรับค าแนะน าและประเมินผลงาน เพื่อแก้ไข พัฒนางานให้เหมาะสมมากขึ้น 

1.7.4 สรุป ประเมินผลการศึกษา โดยการจัดแสดงนิทรรศการ และการเผยแพร่ผลงานทาง

วิชาการ 

 สรุปรวมสิ่งที่ได้จากการศึกษาท้ังด้านการ

ปฏิบัติ เทคนิคและแนวทางการคิดเพ่ือ

วางแผนการสร้างสรรค์ชิ้นงาน  

สร้างสรรค์ชิ้นงานตามแนวคิดที่วางแผนไว้ 

ปรับปรุง แก้ไขให้เหมาะสมและพัฒนา

สร้างสรรค์ชิ้นงาน 

 ศึกษา รวบรวมข้อมูลโดยการทดลองจริง    
ศึกษา รวบรวมข้อมูลโดยค้นคว้าจาก

แหล่งอ้างอิงทั้งในต าราและสื่อต่างๆ 
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1.8 นิยามศัพท์เฉพาะ 

       - บ้าน (Home) หมายถึง บุคคลท่ีประกอบด้วยพ่อแม่ พี่สาว พี่ชาย สัตว์เล้ียง หลานสาวและ

สมาชิกในครอบครัวทั้งหมดทุกคน ท้ังท่ีมีชีวิตอยู่และไม่มีชีวิตอยู่แล้ว 

       - Alternative Photography หมายถึง การถ่ายภาพโดยใช้เทคนิคทางเลือกท่ีมีความเกี่ยวข้อง

การสารไวแสง 

       - Cyanotype หมายถึง การอัดภาพแบบโบราณ ให้ภาพท่ีเป็นสีฟ้าเข้ม เป็นที่มาของค าว่า Blue 

Print 

       - ศิลปะแบบ 2 มิติ หมายถึง การอัดภาพลงบนวัสดุกระดาษสาและผ้าขาว น ามาต่อกันเป็นผืน

ช้ินงาน  

       - ศิลปะแบบจัดวาง (Installation Art) หมายถึง การจัดวางช้ินงาน 2 มิติประกอบกับการฉาย

ภาพด้วยเครื่องฉายฟิล์มสไลด์บนงานสองมิติในพื้นท่ีห้องมืด เพื่อเกริ่นน าถึงความทรงจ าในอดีต 

(ภาพสีฟ้าจากกระบวนการ Cyanotype) ท่ีเช่ือมโยงมาจากความโหยหาจากปัจจุบัน (ภาพสีจาก

เครื่องฉายฟิล์มสไลด์) 

 

1.9 แหล่งข้อมูล 

 1.9.1 หนังสือ เอกสาร บทความ งานวิจัย   

 1.9.2 เว็บไซด์ต่างๆ 

 1.9.3 ศิลปินที่เกี่ยวข้อง  

 1.9.4 โครงการอบรมระยะส้ันท่ีเกี่ยวกับการถ่ายภาพและเทคนิคการถ่ายภาพ 

 

1.10 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 

  1.10.1วัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 

- กระดาษสาเชียงใหม่ 

- ผ้าฝ้าย ผ้ามัสลิน ผ้าออกฟอร์ดสีขาว 

- ฟิล์มถ่ายภาพส าหรับกล้องฟิล์ม  
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- แผ่นใสส าหรับเครื่องพิมพ์ Inkjet 

- ไม้ยาง 

- ผงสารเคมีAmmonium Ferric Citrate 

- ผงสารเคมี Potassium Ferricyanide 

- น้ ากล่ัน 

       1.10.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 

- กล้องถ่ายภาพแบบดิจิทัลและฟิล์ม  

- เครื่องฉายฟิล์มสไลด์ 

- ชุดอุปกรณ์น้ ายาล้างฟิล์ม  

- ชุดอุปกรณ์ส าหรับสร้างภาพจากเทคนิค Cyanotype 

- บีกเกอร์  

- เครื่องตวงสารเคมี  

- แปรงทาสี 

- กระบะใส่สารเคมี  

- ไฟนีออน Black Light UV  

- ท่อPVC 

- ไม้กระดานอัด  

- กระจกใส 

- โปรแกรมPhotoshop CC 

- กรรไกร, มีดคัตเตอร์  
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1.11 งบประมาณที่ใช้ในการสร้างสรรค์  

ค่าวัสดุท่ีใช้ในการสร้างสรรค์  30,000  บาท 

ค่าอุปกรณ์ท่ีใช้ในการสร้างสรรค์  40,000   บาท 

ค่าจัดท าเอกสาร    5,000   บาท 

    รวมทั้งสิ้น 75,000 บาท 

 

1.12 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.12.1. ผลงาน 2 มิติแบบจัดวางภายใต้แนวความคิด ความทรงจ า การหวนคิดถึง ท่ีสามารถ

ส่ือถึง“บ้าน” ในแบบของผู้เขียนและผู้ชมเองก็สามารถซึมซับและเข้าใจในความหมายของค าว่า 

“บ้าน” ท่ีต้องการน าเสนอเช่นกัน 

1.12.2. สามารถพัฒนาทักษะฝีมือในการคิดและออกแบบเพื่อสร้างสรรค์งานศิลปะ2 มิติแบบ

จัดวาง ประกอบด้วยผลงานส่ือผสมจากภาพถ่ายฟิล์ม ผ่านการอัดขยายภาพลงบนผ้าขาวและกระดาษ

สาด้วยเทคนิค Cyanotype  

1.12.3. ถ่ายทอดงานศิลปะแบบจัดวาง (Installation Art) ภายใต้แนวความคิดความทรงจ า 

การหวนคิดถึง “บ้าน” ได้อย่างมีอัตลักษณ์ 
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บทที่ 2  

เอกสาร ข้อมูลและศิลปกรรมที่เก่ียวข้อง 

 

การสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ชุด บ้าน ความทรงจ้าสีฟ้า มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลุ่มวิธี 

Alternative Photograph ด้วยเทคนิค Cyanotype ท่ีให้สีฟ้าบนวัสดุท้ังผ้าและกระดาษสา โดยมีค่า

น้ าหนักต่างกันประกอบการจัดวางเพื่อถ่ายทอดแนวความโหยหาอดีต (Nostalgia) ด้วยเทคนิค

กระบวนการท่ีแสดงถึงอัตลักษณ์เฉพาะตน  โดยผู้สร้างสรรค์ ได้ศึกษาข้อมูลและอิทธิพลท่ีน าไปสู่แรง

บันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ แบ่งเป็นกลุ่มของเนื้อหา ดังนี้  

     2.1   กลุ่มทฤษฎีแนวความคิด 

2.1.1 ทฤษฎีความสัมพันธ์ของครอบครัว  

2.1.2 แนวคิดการโหยหาอดีต (Nostalgia)   

2.2   กลุ่มทฤษฎีด้านศิลปะ 

2.2.1 ศิลปะการจัดวาง (Installation Art) กับศิลปะแบบสองมิติ (Two-Dimensions Art) 

2.2.2 Alternative Photography (Cyanotype Process) 

2.2.3 จิตวิทยาของสี 

2.3 อิทธิพลและแรงบันดาลใจทางศิลปกรรมท่ีได้รับจากศิลปิน  

โดยมีรายละเอียดข้อมูลและการวิเคราะห์ สังเคราะห์ดังนี้ 

   2.1 กลุ่มทฤษฎีแนวความคิด 

2.1.1 ทฤษฎีความสัมพันธ์ของครอบครัว 

ครอบครัว คือ สังคมขนาดย่อมแบบพื้นฐานท่ีประกอบด้วยสมาชิกในครอบครัวอย่างน้อย 2 

คนขึ้นไป โดยสมาชิกจะต้องมีความสัมพันธ์กันจึงจัดว่าเป็นครอบครัวได้ และในขณะเดียวกันระดับ

ความสัมพันธ์ของสมาชิกก็สามารถจ าแนกประเภทของครอบครัวออกเป็นหลายลักษณะตามปัจจัยท่ี

ต่างกัน โดยสัมพันธภาพในครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัว และเครือ

ญาติหรือบุคคลอื่นๆ ท่ีอาศัยรวมอยูในครัวเรือนเดียวกัน โดยใชเวลาในการท ากิจกรรมท่ีมีประโยชนร

วมกัน มีการสนทนาพูดคุย ปรึกษาหารือกัน มีการแสดงออกซึ่งความรัก เอื้ออาทรตอกันท้ังทางกาย 

วาจา และใจ และปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของตนเองอยางเหมาะสม ซึ่งอาจจะเปนสัมพันธภาพท้ังท่ี

ดีหรือไมดีก็ได แบงไดเปน 4 ประเภท 
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- ครอบครัวแบบสุดขั้ว หมายถึง ครอบครัวท่ีสมาชิกในครอบครัวตางคนตางอยูความผูกพัน

และความรวมมือกันมีนอย การปรับตัวไมดี 

- ครอบครัวระดับกลางคอนไปทางสุดขั้ว หมายถึง ครอบครัวท่ีสมาชิกในครอบครัวมีความ

ผูกพันกันนอย ความรวมมือและการปรับตัวอยูในระดับปานกลาง 

- ครอบครัวระดับกลางคอนไปทางสมดุล หมายถึง ครอบครัวท่ีสมาชิกในครอบครัวมีความ

ผูกพันกันปานกลาง ความรวมมือและการปรับตัวอยูในระดับดี 

- ครอบครัวแบบสมดุล หมายถึง ครอบครัวท่ีสมาชิกในครอบครัว มีความผูกพันกันมาก มี

ความรวมมือและมีการปรับตัวอยูในระดับดี 

นอกจากนี้ยังมีครอบครัวท่ีแบ่งประเภทตามโครงสร้างองค์ประกอบของสมาชิกซึ่งสามารถ

แบ่งออกเป็น 

- ครอบครัวเด่ียว คือ ครอบครัวท่ีประกอบดวยสามีภรรยาอยูดวยกัน โดยอาจมีการแตงงาน

กันตามประเพณี จดทะเบียนตามกฎหมาย หรือไมไดแตงงานและจดทะเบียนแตก็เปนท่ีรับรูจากสังคม

ภายนอกหรือครอบครัวที่พอแมลูกอาศัยอยูรวมกัน 

- ครอบครัวขยาย คือ ครอบครัวท่ีประกอบด้วยสมาชิกในครอบครัวต้ังแต่สามรุ่นขึ้นไป เช่น 

ปู่ยาตายาย ลุงปานาอาและพอแมลูกหรือครอบครัวที่มีคูสามีภรรยาอยูรวมกันต้ังแต 2 คูขึ้นไป 

- ครอบครัวแบบอื่นๆ คือ ครอบครัวท่ีไมใชครอบครัวเด่ียว และครอบครัวขยาย อาทิเช่น  

ครอบครัวที่มีพอหรือแมคนเดียว (ครอบครัวเล้ียงเด่ียว), ครอบครัวที่เปนญาติพี่นองกัน, ครอบครัวท่ี

เปนเพื่อนกันและครอบครัวทดแทนถาวร หมายถึง ครอบครัวที่เด็กอาศัยอยูกับญาติผูใหญ เชน ปูยา/

ตายายเล้ียงหลาน เพื่อนพอกับลูก เปนตน 

   นอกจากเรื่องความสัมพันธ์ ยังมีประเด็นเรื่องความหมายของการใชเวลาในการท ากิจกรรมรวม

กันของสมาชิกในครอบครัวที่เป็นส่วนประกอบส าคัญท่ีท าให้ครอบครัวเกิดความสมบูรณ์  ซึ่งก็คือการ

ท่ีสมาชิกในครอบครัวไดท ากิจกรรมตางๆรวมกัน ท้ังในบานและนอกบาน ไดแก การรับประทาน

อาหาร การท างานบาน การพักผอนหยอนใจ การเลนกีฬา การเยี่ยมญาติมิตรเพื่อนฝูง การรวม

พิธีกรรมงานบุญ กิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน นอกจากนั้นยังหมายรวมถึงการ

พูดคุย ปรึกษาหารือและตัดสินใจในเรื่องส าคัญตางๆ ของสมาชิกในครอบครัว5 

  

                                                             
5 ปราณี สุทธิสุคนธ์ จิราพร ชมพิกุล, เกรียงศักด์ิ ซื่อเลื่อม, ดุษณี ด ามี, สัมพันธภาพในครอบครัวไทย (นครปฐม: ห้างหุ้นส่วนจ ากัดแท่น

ทองชินวัฒน์การพิมพ์, 2552). 
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ภาพท่ี 3 ผังสรุปแนวคิด “ครอบครัวที่สมบูรณ์” 
 

 ครอบครัวเป็นพื้นฐานของการเติบโตท้ังจากภายใน ภายนอกร่างกายและจิตใจ ดังนั้นผู้เขียน

เช่ือว่า การท่ีครอบครัวสมบูรณ์ไม่ว่าจะทางใดทางหนึ่งย่อมส่งผลต่อสภาพจิตใจไปจนถึงร่างกาย 

ส าหรับครอบครัวของผู้เขียนท่ีถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีสมาชิกในครอบครัวไม่ครบเหมือนตอนแรกเริ่ม แต่

ผู้เขียนคิดว่าความสมบูรณ์ทางจิตใจก็สามารถเติมเต็มให้โครงสร้างทางจ านวนสมาชิกในครอบครัวที่ไม่

สมบูรณ์นั้นกลับกลายเป็นสภาวะท่ีปกติได้ ถึงแม้นว่าการสูญเสียจะส่งผลให้เกิดบรรยากาศท่ีเศร้าโศก

อยู่บ้างก็ตาม แต่ตรงกันข้ามการได้มีโอกาสคิดถึง หวนนึกถึงอดีตกลับท าให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นและ

สงบใจอย่างมาก  

 

 

 

 

 

 

ความสมัพนัธ์ของสมาชิกในครอบครัว 

องค์ประกอบทางโครงสร้างของ

ครอบครัว  

 การใช้เวลาร่วมกนัของสมาชิกใน

ครอบครัว 

ครอบครัวท่ีสมบรูณ์  

  การพดูคยุ ปรึกษา ช่วยกนัตดัสนิใจ 

 การแสดงออกถึงความรักและเอือ้อาทรตอ่กนั 
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2.1.2 แนวคิดการโหยหาอดีต (Nostalgia)   

ช่วงเวลาคิดถึงวันวาน ซึมซับอดีตท่ีไม่สามารถย้อนกลับ ความคิดถึงรูปแบบนี้ทางจิตวิทยา

คลินิกเรียกว่า “Nostalgia อารมณ์ถวิลหาอดีต” Nostalgia เป็นแนวคิดย่อยส าคัญในยุคหลัง

สมัยใหม่ (Postmodern) มีรากศัพท์มาจากภาษากรีซ โดยเกิดจากการผสมผสานระหว่างค าว่า 

“nosto” แปลว่า “homecoming” หรือการกลับบ้าน กับค าว่า “algos” แปลว่า “pain” หรือ

ความเจ็บปวด  ขณะคิดถึงช่วงเวลาท่ีมีความสุขในอดีต ส่งผลให้รู้สึกถึงความอบอุ่นคล้ายกับอาการ 

“homesick” แต่อยู่ระดับท่ีเป็นความผิดปกติทางใจ จนถึงขั้นร าลึกนึกถึงอดีต โดยอาจจะติดอยู่

ระหว่างอดีตและปัจจุบันท่ีไม่มีทางออก มองเวลาเป็นวงกลม (Cyclical perception of time) 

จินตนาการถึงโลกท่ีสูญเสียไปแล้ว บ้างเป็นช่วงเวลาท่ีได้เล่นสนุกสมัยเด็ก บ้างเป็นรอยยิ้มในวันท่ีมีคน

รักคนแรก หรือบ้างอาจเป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นเมื่อวันท่ีผ่านมา6 

ความรู้สึกว่า ‘ปัจจุบันนั้นขาด’ ผสมกับ ‘ความกดดันท่ีสังคมตีกรอบ’ ‘ความผิดหวังเมื่อล้ม

จากความคาดหวัง’ และ ‘ความวิตกกังวลในความมั่นคงท่ีเล่ือนลอย’ อาจเป็นสูตรส าเร็จคอย

ขับเคล่ือนให้อาการโหยหาอดีตท่ีผู้ใหญ่หลายคนเผชิญเกิดขึ้น ซึ่งคนส่วนมากจะกลับไปหาวันวาน โดย

ใช้จินตนาการหล่อหลอมโลกท่ีเคยเป็นจริงในวัยเด็ก ท่ีตอนนี้เหลือเพียงความทรงจ าให้กลับคืนมา   

ภาวะรู้สึกโหยหา อาลัยอาวรณ์อดีต หรือความ ‘Nostalgia’ คือความรู้สึกอบอุ่นใจ สบายใจ

ท่ีเกิดขึ้นเมื่อนึกถึงช่วงเวลาในอดีต อาจไม่จ าเป็นต้องเป็นความทรงจ าท่ีแจ่มชัด แต่จ าได้ว่ามีอะไร

บางอย่างท่ีอยู่ในช่วงเวลาของความทรงจ าก็เพียงพอ เช่นถ้าเคยได้ยินเพลงเก่าท่ีพ่อแม่เปิดฟังสมัย

เด็กๆ เมื่อมาได้ยินอีกครั้ง สมองก็จะเช่ือมโยงความรู้สึกนั้นเข้ากับความทรงจ าด้านบวกในสมัยเด็ก 

ค าว่านอสทัลเจียเปิดตัวเป็นครั้งแรกในฐานะ ‘อาการทางประสาท’ เมื่อปลายคริสต์ศตวรรษ

ท่ี 17 โดนแพทย์ทหารชาวสวิตเซอร์แลนด์ โยฮัน ฮอฟเฟอร์ ท่ีท าให้เหล่าทหารรับจ้างเกิดอาการจิต

หลอน จนต่อมาก็ยังถูกมองเป็นหนึ่งในภาวะอาการซึมเศร้าท่ีเกิดขึ้นกับคนท่ีย้ายถ่ินฐาน (ในช่วงนั้นถูก

จัดรวมเข้ากับอาการ homesick) เมื่อมีการศึกษาอย่างจริงจัง ก็พบว่านอสทัลเจียคือความรู้สึกท่ีคน

ท้ังโลกเป็นเหมือนกัน และเจอแม้กระท่ังในเด็กอายุ 7 ขวบท่ีนึกถึงความทรงจ าในวันเกิดและวันท่ีไป

เท่ียวกับครอบครัว และเป็นกันมากท่ีสุดในช่วงผู้ใหญ่ตอนต้น ก่อนจะลดลงในวัยกลางคน และพุ่งขึ้น

อีกครั้งตอนท่ีแก่ตัวลง นอกจากนี้การศึกษาเรื่องนอสทัลเจียยังพบอีกว่า การนึกย้อนถึงอดีตไม่ใช่แค่

ท าให้อบอุ่นใจ แต่ยังอบอุ่นไปถึงอุณหภูมิในร่างกายด้วย จากการทดลองท่ีให้คนไปนั่งในห้องท่ีหนาว

                                                             
6 Parnn."Nostalgia : ท าไมผู้ใหญ่อยากกลับไปเป็นเด็ก ท่ีเจ็บสุดแค่หกล้ม." เข้าถึงเมื่อ 2 พฤษภาคม 2562 จาก  
https://urbancreature.co/nostalgia/. 



  
 

13 

เย็นเทียบกับอีกห้องท่ีอุ่นกว่า พบว่าหลายคนท่ีอยู่ในห้องท่ีหนาวจะเกิดภาวะนอสทัลเจียบ่อยครั้ง เมื่อ

นอสทัลเจียแล้ว จะรู้สึกว่าร่างกายอบอุ่นขึ้น ท าให้นักจิตวิทยาคาดกันว่า อาจเป็นความรู้สึกท่ีส่งต่อมา

จากบรรพบุรุษของเรา ท าให้การเรียกความทรงจ าเก่าๆ ส่งผลต่อการอยู่รอดและไม่ใช่แค่ความรู้สึกใน

อดีตเฉพาะด้านบวกเท่านั้นท่ีสร้างความรู้สึก ‘ความทรงจ าสีจาง’ ช่วยให้เราอบอุ่นใจในปัจจุบันอันหด

หู่ เหตุการณ์แย่ๆ ท่ีเกิดขึ้นก็นอสทัลเจียได้ด้วย ผู้หญิงท่ีเคยผ่านประสบการณ์คลอดลูก แม้จะเจ็บปวด 

แต่เกือบทุกคนเมื่อนึกย้อนกลับไปกลับอยากมีลูกอีกครั้ง หรือเด็กท่ีเคยผ่านความเจ็บปวดในช่วง

สงครามโลก เมื่อโตขึ้นและนึกถึงเหตุการณ์ตอนนั้นก็จะมองเห็นว่าครอบครัวของตัวเองส าคัญมากแค่

ไหน7 

  การนอสทัลเจีย (Nostalgia) ของผู้เขียนคือ การท่ีได้หวนคิดถึงอดีตส่ิงท่ีผ่านมาแล้ว ไม่ว่า

จะเป็นเหตุการณ์หรือภาพบุคคล สัตว์เล้ียง สถานท่ีหรือส่ิงของต่างๆ ท่ีท าให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นและ

เติมเต็มความขาดหายของช่วงเวลาในปัจจุบันไป โดยเฉพาะการคิดถึงพี่ชายและลัคกี้ สุนัขท่ีผู้เขียน

เคยเล้ียง ซึ่งตอนนี้ท้ังสองไม่มีชีวิตอยู่แล้ว แต่ทุกครั้งท่ีผู้เขียนคิดถึงก็มักจะมีภาพความทรงจ าดีๆ ท่ี

ถึงแม้จะเศร้าแต่กลับท าให้รู้สึกอบอุ่นท่ีได้คิดถึง และการคิดถึง “บ้าน” ในแบบนอสทัลเจียก็มี

ส่วนประกอบหลักมาจากการคิดถึงท้ังส่ิงท่ีไม่มีอยู่แล้วและส่ิงท่ียังคงอยู่ในปัจจุบันแต่การมีและไม่มีอยู่

ของทุกอย่างท่ี “บ้าน” กลับมีความเช่ือมโยงกันอย่างอบอุ่นเสมอในยามท่ีผู้เขียนได้หวนคิดถึง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7 เทพพิทักษ์ มณีพงษ์."อดีตอันแสนหวาน คือยาสมานแผลจากการเติบโต." เข้าถึงเมื่อ 2 พฤษภาคม 2562 จาก  
https://www.the101.world/the-healing-power-of-nostalgia/. 
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2.2 กลุ่มทฤษฎีด้านศิลปะ 

2.2.1ด้านศิลปะการจัดวาง (Installation Art) กับศิลปะแบบสองมิติ  (Two-

Dimensions Art) 

ศิลปะการจัดวางหรือศิลปะติดต้ัง เป็นรูปแบบเฉพาะของการสร้างงานศิลปะในยุคสมัยใหม่ 

แพร่หลายและเป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวางในช่วงทศวรรษท่ี 1970 เป็นการสร้างงานศิลปะในรูปแบบ

ของการจัดวางหรือติดต้ังในลักษณะสามมิติ ผลงานส่วนใหญ่จัดแสดงในพื้นท่ีท่ีมีความเฉพาะเจาะจง 

โดยการติดต้ังผลงานจะมีส่วนในการเปล่ียนแปลงการรับรู้ของผู้ชมท่ีมีต่อพื้นท่ีนั้น  

ค าว่าการติดต้ัง (Install) ในฐานะท่ีเป็นรูปแบบเฉพาะการสร้างงานศิลปะถูกน ามาใช้อย่าง

แพร่หลายเมื่อไม่นานมานี้ โดยปรากฏในพจนานุกรมอ๊อกฟอร์ดปี 1969 ได้อ้างอิงถึงรูปแบบของ

ศิลปะชนิดหนึ่งท่ีมีความเป็นไปได้ว่ามีปรากฏขึ้นนับแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ซึ่งไม่ได้ถูกจัดหมวดหมู่

ไว้ จนกระท่ังเข้าสู่ช่วงหลังของศตวรรษท่ี 20  อัลลัน คาร์โปรว์ ได้น าค าว่า Environment มาใช้เรียก

การสร้างงานในลักษณะนี้ในช่วงปี 1958 เพื่อท่ีจะอธิบายถึงรูปแบบของศิลปะท่ีเกี่ยวข้องกับการ

จัดการกับพื้นท่ีท่ีอยู่ภายในอาคารซึ่งต่อมามีการใช้ค าว่า Project Art หรือ Temporally Art 

การติดต้ังหรือการจัดวาง ( Installation) เป็นค าท่ีประยุกต์มาจากการจัดตกแต่งพื้นท่ีภายใน 

ในขณะท่ีการติดต้ังในลักษณะของการแทรกแซงท่ีมีต่อพื้นท่ีภายนอกมักถูกเรียกว่า พลับลิค อาร์ต 

(Public Art) หรือแลนด์ อาร์ต (Land Art) หรือศิลปะการแทรกแซง (Intervention Art) ซึ่งในความ

เป็นจริงแล้วศิลปะที่มีช่ือเรียกต่างกันเหล่านี้มีความหมายเหมือนหรือมีความทับซ้อนกันในหลายแง่มุม 

ศิลปะการจัดวางหรือศิลปะติดต้ังมีท้ังลักษณะท่ีเป็นการติดต้ังช่ัวคราวและถาวร โดยอาจถูก

สร้างในห้องจัดแสดง พิพิธภัณฑ์ สถานท่ีส่วนบุคคลหรือสาธารณะ โดยรูปแบบมีความยืดหยุ่นท้ังใน

แบบท่ีอาจเป็นวัสดุหรือส่ิงของวัตถุท่ีอาจพบได้ในชีวิตประจ าวัน หรือสร้างขึ้นจากวัสดุ วัตถุจาก

ธรรมชาติซึ่งจะถูกเลือกจากคุณสมบัติในการกระตุ้น เร้าอารมณ์ผู้ชม รวมไปถึงวัสดุและเทคโนโลยี

สมัยใหม่ เช่น การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการบันทึกและฉายภาพ การใช้ภาพจ าลองแบบเสมือน

จริง ส่วนใหญ่จะถูกจัดวางในพื้นท่ีเฉพาะ ซึ่งผู้ชมจะสามารถสัมผัสได้โดยตรง ผู้ชมงานจะไม่ได้เป็นแค่

เพียงผู้สังเกตการณ์แต่กลายเป็นผู้มีส่วนร่วมในงานนั้น เป็นการทลายก าแพงของสถานะของผู้ชมและ

ตัวงาน ถือเป็นการให้ความส าคัญกับประสบการณ์ของความรู้สึกท่ีได้รับจากการซึมซับของมิติท่ีเพิ่ม

มากขึ้น ต่างจากศิลปะสองมิติท่ีแขวนอยู่กับผนัง หรือศิลปะท่ีปล่อยให้ผู้ชมเป็นเพียงผู้สังเกตการณ์

อย่างเป็นกลาง เพราะศิลปะการจัดวางจะท าให้ได้สัมผัสถึงมิติของพื้นท่ีและเวลา รวมถึงธรรมชาติ

ภายในงานศิลปะ ศิลปะการจัดวางหรือติดต้ังมีท่ีมาความเกี่ยวข้องกับสุนทรียศาสตร์และแนวคิดของ
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มาร์แชล ดูชอมป์(Marcel Duchamp) ศิลปินช่วงยุคดาดาในขณะนั้นการสร้างงานประติมากรรมยัง

อาศัยการแกะ การสลัก การหล่อ การปั้นหรือเช่ือมในการสร้างรูปทรงท่ีต้องใช้ทักษะในการสร้างงาน

ตามขนบเดิม แต่ศิลปินดาดาได้สร้างผลงานในลักษณะของการน ามาประกอบกันของส่ิงส าเร็จรูป หรือ

การใช้ส่ิงของเพียงช้ินเดียวเช่นผลงานช่ือน้ าพุ (The Fountain) ของดูชอมป ์

 

 

  

 

 

 

 

 

 

      ภาพท่ี 4 Fountain, Marcel Duchamp 
ศิลปะการจัดวางมีส่วนส าคัญในการก าหนดพื้นท่ีจัดแสดงศิลปะร่วมสมัยในพิพิธภัณฑ์ เพราะ

ต้องอาศัยพื้นท่ีขนาดใหญ่ รวบรวมวัตถุต่างๆ ท่ีปะติดเข้าไว้ด้วยกัน งานเหล่านี้มักมีไฟฟ้าเข้ามาเป็น

ส่วนประกอบ ท้ังมีส่วนท่ีเคล่ือนท่ีได้และการจัดแสง เป็นต้น 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5 Billboard in Times Square, NY, “Protect me from what I want”, Jenny Holzer 
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    ภาพท่ี 6 Iron Curtain-Wall of Oil Barrels, Rue Visconti 

ศิลปะติดต้ังอาจรวมถึงการสร้างส่ิงประดิษฐ์ มีแนวคิดถึงธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เช่น 

ผลงานของเจนนี  โฮลเซอร์  (Jenny Holzer)  โดยใช้ ศิลปะเป็น เครื่องมือเพื่ อ ส่ือข้อความท่ี

เฉพาะเจาะจง เช่น “จงคุ้มครองฉันจากส่ิงท่ีฉันต้องการ” ท้ังนี้บ่อยครั้งท่ีมีการออกแบบให้เกิดผลด้าน

สภาพแวดล้อม เช่น  ผลงาน 240 Oil Barrel, Blocking Rue Visconti, Paris, June 1962 ซึ่งเป็น

การตอบสนองต่อเรื่องราวของก าแพงเบอร์ลินท่ีสร้างขึ้นมาในปี 1961 โดยจะกลายเป็นเรื่องของภูมิ

ทัศน์ศิลป์ (Land Art) ต่อไป8  

  วิธีการศิลปะแบบศิลปะติดต้ังหรือจัดวาง (Installation) เป็นท้ังปรัชญาและวิธีการทาง

ทัศนศิลป์ท่ีมีแนวเชิงบูรณาการ น าเอาศิลปะหลายสาขามาร่วมใช้ นิยมใช้วิธีส่ือผสม (Mixed Media) 

หรือการรวมส่ือทัศนศิลปะธาตุ ศิลปะธาตุและสุนทรียธาตุมาร่วมกับกลวิธีและส่ือวัสดุต่างๆ (Object 

Art) อย่างหลากหลาย ท าให้ เกิดมีแนวคิดใหม่ในการน าเสนอให้ ผู้ชมเช้ามามี ส่วนร่วมในงาน 

(Interactive Art) หรือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Photoshop) ท่ีบรรจุข้อมูลภาพมาใช้ แนวคิดและ

วิธีการเหล่านี้สามารถสังเกตได้จากงานท่ีศิลปินท่ีมีขื่อเสียงล้วนยึดถือในการสร้างงาน เป็นการแสดง

                                                             
8 สรรเสริญ สันติธญะวงศ์, ศิลปะในศตวรรษที่20 พัฒนาการและจุดเปลี่ยนจากศิลปะสมัยใหม่ถึงหลังสมัยใหม่ 
(นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560). 
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นัยของมนุษย์สมัยหลัง ( Post Human) ท่ีมีบริบทแบบร่วมสมัย9  ปรากฏการณ์ผลงานศิลปะท่ี

สร้างสรรค์ และถูกเรียกว่า หลังสมัยใหม่ (Post Modern Art) นั้น นักวิชาการทางศิลปะหลายท่านให้

ทรรศนะว่า เป็นช่วงระยะเวลาแห่งการเปล่ียนผ่านจากสมัยหนึ่งไปสู่สมัยหนึ่งนั่นเอง แต่ครั้งนี้ถือได้ว่า

เป็นการเปล่ียนผ่านท่ียิ่งใหญ่ระดับสากลโลก 

ในช่วงระยะเวลาต้ังแต่ 1970 เป็นต้นมานั้น แต่เดิมค าว่าศิลปะการติดต้ังหรือศิลปะการจัด

วาง(Installation Art) ได้มีการน ามาใช้เรียกวิธีการแสดงงานของศิลปินแนว Environment ท่ีน า

วิธีการผสม(Assemblage) หรือการน าวัสดุนานาชนิดมาประกอบเข้าเป็นงานศิลปะประเภทสามมิติ

มาจัดวางแสดงในแกลเลอรี่หรือห้องนิทรรศการ ถือเป็นการน าเสนองานแบบหนึ่ง แต่ในปัจจุบันได้มีผู้

พยายามสร้างเป็นกระบวนแบบทางศิลปะแบบหนึ่ง เรียกว่า ศิลปะการจัดวางบ้าง ศิลปะติดต้ังบ้าง 

ฯลฯ โดยมีหลักการส าคัญอยู่ท่ีให้พื้นท่ีจัดแสดงมีความสมบูรณ์ทางสุนทรียภาพสัมพันธ์กับงานแสดง 

สืบเนื่องมาจากค ากล่าวของอองเดร มัลโร นักคิดคนส าคัญชาวฝรั่งเศสท่ีกล่าวว่า งานศิลปกรรม (Art 

without wall) ท่ีปราศจากผนังหรือก าแพงส าหรับแขวนภาพซึ่งในอดีตมีความจ าเป็นมาก ต่อไปก็คง

ไม่มีความจ าเป็นมากนัก เพราะผลงานศิลปะสามารถน าออกแสดงได้ทุกสถานการณ์ ทุกสภาพ10  ดัง

ตัวอย่างงานของศิลปินในภาพท่ี 4และ5 

 

 

 

 

 

 
 

   ภาพ ท่ี 7 Beds of Spikes, Walter De Maria Child และ  Rebecca Horn, The Moon, the 
and the River of Energy 
 ท่ีมา: สรรเสริญ สันติธญะวงศ์, ศิลปะในศตวรรษท่ี20 พัฒนาการและจุดเปล่ียนจากศิลปะสมัยใหม่ถึง

หลังถึงสมัยใหม่ (นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560). 

                                                             
9 ก าจร สุนทรพงษ์ศรี, สุนทรียศาสตร์ หลักปรัชญาศิลปะ ทฤษฏีทัศนศิลป์ ศิลปะวิจารณ์ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559). 
10 ก าจร สุนทรพงษ์ศรี,ศิลปะสมัยใหม่ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554). 
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ศิลปะการจัดวาง (Installation Art) เป็นการสร้างผลงานศิลปะโดยอาศัยพื้นท่ีในบริเวณ

โดยรอบเป็นส่วนหนึ่งของงานและมีผลต่อการรับสารของผู้ชม จากส่ิงท่ีศิลปินต้องการจะส่ือ อาทิเช่น 

การใช้ห้องมืดเพื่อตัดแสงรบกวนและสร้างบรรยากาศในการรับชมผลงานท่ีนอกจากจะท าให้การฉาย

ภาพจากเครื่องฉายฟิล์มสไลด์มีความคมชัดมากขึ้นแล้วยังท าให้สามารถเป็นสัญลักษณ์แทนส่ิงท่ีศิลปิน

ต้องการจะส่ือ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความทรงจ าในอดีต ความเศร้า ความหม่นหมองท่ีเกิดจาก

ความคิดถึงอดีตท่ีไม่มีอีกแล้วในปัจจุบัน ทว่าความสุขในอดีตกลับแสดงให้รู้สึกได้เช่นกันจากการใช้

ภาพฟิล์มท่ีฉายบนฉากท่ียังคงเป็นความทรงจ าท่ีสวยงามเสมอ  ศิลปะการจัดวาง สามารถแปรเปล่ียน

ได้ตามพื้นท่ีท่ีถูกย้ายไปวาง แต่ความหมายและการส่ือความของช้ินงานจะยังคงมีแนวความคิดเช่นเดิม 

ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นผลงานศิลปะท่ีมีท้ังจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่ายฯลฯ เมื่อถูกน ามา

จัดวางในพื้นท่ีใดพื้นท่ีหนึ่งโดยลักษณะของทางกายภาพของพื้นท่ีท่ีจัดแสดงมีการเปล่ียนแปลงตาม

ช้ินงานนั้นๆ ย่อมสามารถจัดว่าเป็นหนึ่งในงานศิลปะประเภทศิลปะการจัดวาง 

 

2.2.2 ศิลปะภาพถ่ายทางเลือก (Alternative Photography): Cyanotype  

การสร้างสรรค์ศิลปะภาพถ่าย (Photography) มีพัฒนาการคู่ขนานกับศิลปะ (Fine Arts) 

ช่วงการเปล่ียนแปลงทางสังคมในยุโรป เกิดภาพแนวทางอิมเพรสช่ัน ( Impressionism) ในส่วนของ

ภาพถ่ายเกิดภาพแนวพิคโทเรี่ยล (Pictorialism) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิตอลมีอิทธิพลต่อ

การก้าวกระโดดของภาพถ่ายท่ีรวดเร็วและแปรเปล่ียนจากความจริงประจักษ์ (Realistic) เป็นส่ิง

สร้างสรรค์ท่ีก้าวเกินกว่าความเป็นปัจจุบัน ท้ังอารมณ์และบรรยากาศ ผิวสัมผัสของเนื้อกระดาษ เส้น

ใยพืชได้ลดทอนลง  ผู้ท่ีนิยมชมชอบภาพถ่ายในแนวทางด้ังเดิมท่ีสร้างสรรค์ภาพจากสารไวแสงชนิด

ต่างๆ ได้หวนคืนสู่วิถีของกระบวนการท่ีใช้สารไวแสง โดยการน ากระบวนการเดิมกลับมาใช้สร้างสรรค์

งานศิลปะในเชิงทดลองเป็นทางเลือก (Alternative Photography) พัฒนาการใช้สารเคมีท่ีมีพิษ

น้อยลง ปรับปรุงสูตรสารไวแสงและกระบวนการสร้างภาพ (Development)  เช่น การน า

กระบวนการไซยาโนไทฟ์ (Cyanotype process), กระบวนการกัมไบโครเมท (Gum-bichromate  

process), กระบวนการคาร์บอนพรินท์ (Carbon print  process), กระบวนการแวนไดค์ (Van-

dyke process) และอื่นๆ มาสร้างสรรค์และพัฒนากระบวนการต่างๆให้ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน 

มีพิษต่อส่ิงแวดล้อมน้อยลง กระบวนการเหล่านี้ใช้สารไวแสงท่ีมีส่วนผสมของเงินไนเตรทน้อยมาก

หรือไม่มี เลย (Non-silver) ส่วนใหญ่ เป็นปฏิกริยาของสารประกอบเหล็ก ( Iron based) และ

สารประกอบโคเมียม (Chromium based) ต้นแบบในการสร้างภาพไม่จ าเป็นต้องเป็นฟิล์มเนกาทีฟ  
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สามารถใช้วัสดุโปร่งใส วัสดุทึบแสง เช่นโครงร่างใบไม้ ขนนก ใยฝ้าย ผ้าลูกไม้ กระดาษบาง ฯ เป็นต้น 

ส่ิงเหล่านี้ท าให้เกิดการสร้างสรรค์จากวัสดุรอบตัว ผนวกกับจินตนาการ ก าหนดระดับน้ าหนักภาพ 

(Tone value) เป็นไปตามความทึบบางของวัสดุต้นแบบ ประสิทธิภาพของสารไวแสง ช่วงเวลาและ

ระดับความเข้มของรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) กระบวนการท่ีใช้มิได้เกิดขึ้นด้วยความบังเอิญหรือ

อุบัติเหตุ  สามารถท าซ้ าได้  เพียงแต่ความสมบูรณ์ของภาพแต่ละภาพจะแตกต่างกัน ในแต่ละครั้ง 

ศิลปะภาพถ่ายอัลเทอร์เนทีฟจึงเป็นภาพถ่ายทางเลือกท่ีน่าสนใจยิ่งอีกทางหนึ่งลักษณะพิเศษ

ของสารไวแสงท่ีให้สีสันเฉพาะตัว ความงามของน้ าหนักภาพและฝีแปรง พื้นผิวของวัสดุท่ีใช้รองรับ

สารไวแสง  คุณสมบัติเหล่านี้จะพบได้เฉพาะในงานอัลเทอร์เนทีฟ เช่น กระบวนการแวนไดค์ (Van-

dyke  process) หรือภาพ (Brown Print) คุณสมบัติพิเศษท่ีให้ภาพสีน้ าตาลแดง คล้ายสีซีเปีย จึงให้

บรรยากาศของอารมณ์ท่ีดูอบอุ่น และมีความหลังท่ีสงบสุขพร้อมด้วยความหวัง ด้วยโครงสีท่ีกลมกลืน

ในอารมณ์ท่ีอบอุ่น แม้บางครั้งจะดูเหงาแห้งแล้งและเก่าแก่ แต่สีน้ าตาลแดงก็ให้ความรู้สึกของอดีตท่ี

น่าจดจ า11   Cyanotype เป็นการอัดภาพแบบโบราณประเภทหนึ่ง ถือเป็นวิธีอัดภาพแบบแรกๆ 

ต้ังแต่มีการคิดค้นการถ่ายรูปข้ึนมา โดยจะใช้กับฟิล์มขาวด าและให้ภาพออกมาเป็นสีฟ้าเข้ม แม้ว่าทุก

วันนี้ค าว่า Blueprint จะมีความหมายถึงส่ิงท่ีเป็นต้นแบบหรือแม่พิมพ์ แต่ท่ีมาของมาของค าก็คือ 

Cyanotypeถูกคิดค้นขึ้นประมาณกลางศตวรรษท่ี18 โดยนักวิทยาศาสตร์ John Herschel ส่วน

ศิลปินท่ีน าวิธีนี้มาใช้กับการถ่ายภาพเป็นคนแรกคือ นักพฤกษศาสตร์หญิง Anna Atkins เพื่อใช้เก็บ

ข้อมูลของพืชต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 8 John Herschel และ Anna Atkins 

                                                             
11 Surapongeiam."ศิลปะภาพถ่ายอัลเทอร์เนทีฟ (Alternative Photography)." เข้าถึงเมื่อ 4 มีนาคม 2562 จาก  
http://surapongeiam.blogspot.com/  
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ภาพท่ี 9 Photographs of British Algae: Cyanotype Impressions, Anna Atkins   

            
ภาพท่ี 10 Cyanotypes of British and Foreign Ferns, Anna Atkins   

(ภาพท่ี 9-10) ท่ีมา: Mrhar Peter, Historical and Alternative Photography, 

Cyanotype. Kindle Edition. 
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ข้อดีของ Cyanotype คือ เป็นการอัดภาพท่ีไม่ต้องใช้ห้องมืด เพราะตัวน้ ายาท่ีผสมแล้วจะ

ท าปฏิกิริยากับแสงอัลตร้าไวโอเลต (UV) ของแสงอาทิตย์ เท่านั้น ดังนั้นจึงสามารถผสมน้ ายาและทา

ลงบนส่ิงท่ีจะใช้อัดให้เกิดภาพบนบนวัสดุนั้นๆท้ังยังสามารถท าลงบนวัสดุหลายชนิดท่ีสามารถซึมซับ

น้ าได้ อาทิ กระดาษหรือผ้า ซึ่งต่างกับการอัดภาพในปัจจุบันที่ต้องใช้กระดาษอัดรูปโดยเฉพาะ 

 สารเคมี ท่ี จ า เป็ น มี  2 ชนิ ด คือ  Potassium Ferricyanide และ  Ferric Ammonium 

Citrate น ามาผสมน้ าตามสัดส่วน เก็บแยกในภาชนะท่ีป้องกันแสง หากต้องการใช้จึงเทส่วนผสมท้ัง 2 

ในอัตราส่วนเท่าๆกันผสมกันและทาลงพื้นผิวท่ีต้องการจะให้เกิดภาพเพื่อกระดาษจะกลายเป็น

กระดาษท่ีมีความไวต่อแสงอัลตร้าไวโอเลต (UV) จากนั้นน าฟิล์มท่ีจะใช้อัดมาวางบนกระดาษ ใช้

กระจกหรือแผ่นอะคริลิกใสวางทับ เพื่อให้แผ่นฟิล์มแนบสนิทดีและน าไปตากแดดประมาณ10-15นาที 

จากนั้นน ากระดาษท่ีตากแล้วกลับเข้าร่ม ล้างน้ ายาออก  สังเกตดูว่าส่วนท่ีไม่โดนแสงอาทิตย์ จะยังคง

เป็นสีเขียวอ่อนของน้ ายา  จากนั้นจึงเปิดน้ าใส่กระดาษจนกว่าจะเห็นว่าสีเขียวนั้นจางหายไปหมด

เหลือแต่สีขาว โดยบนกระดาษจะหลงเหลือส่วนท่ีโดนแสงแดดเป็นสีฟ้าเข้ม ส่วนไหนท่ีไม่โดนแดดก็จะ

เป็นสีขาวของกระดาษ    

ส าหรับฟิ ล์มท่ีน ามาอัดภาพด้วยเทคนิค Cyanotype นั้น เนื่องจากการอัดภาพแบบ 

Cyanotype เป็นการอัดแบบ Contact Print คือการท่ีแผ่นฟิล์มสัมผัสกับกระดาษอัดโดยตรง ท าให้

ภาพท่ีได้ออกมามีขนาดเท่ากับขนาดของฟิล์มและไม่สามารถอัดขยายแบบการอัดภาพแบบปัจจุบันได้ 

ดังนั้นจึงควรใช้ฟิล์มท่ีมีขนาดใหญ่มาอัด เพื่อท่ีจะได้คุณภาพของภาพท่ีดี ในกรณีท่ีต้องการภาพใหญ่ 

สามารถใช้วิธีท่ีเรียกว่า Digital Negative ซึ่งก็หมายถึงการเอาไฟล์ภาพมาปรับเป็นภาพขาวด าและ

Invert ในโปรแกรมแต่งภาพต่างๆ จากนั้น Print ภาพนั้นออกมาบนแผ่นใสเพื่อใช้แทนฟิล์ม  
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ภาพท่ี 11 ระดับความเข้มของภาพถ่ายเมื่อน ามา Invert ค่าในคอมพิวเตอร์ 

 

ภาพท่ี 12 ระดับความเข้มของสีฟ้าน้ าเงินท่ีได้จากการน าภาพ ท่ีผ่านการปรับค่าของCurve 

ไปอัดด้วยกระบวนการ Cyanotype 

  (ภาพท่ี 11-12) ท่ีมา: Mrhar Peter, Historical and Alternative Photography,  

                            Cyanotype. Kindle Edition. 
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ภาพท่ี 13 ระดับความเข้มของสีฟ้าน้ าเงินท่ีได้จากการน าภาพ ท่ีผ่านการปรับค่าของCurve ไปอัดด้วย
กระบวนการ Cyanotype 

   ท่ีมา: Mrhar Peter, Historical and Alternative Photography, Cyanotype.  

          Kindle Edition. 
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ภาพท่ี 14 ภาพถ่ายท่ีกลับค่าโดยปรับตามChart ความเข้ม 

ภาพท่ี 15 ภาพถ่ายท่ีกลับค่าสีตามปกติเป็นโทนเทาด า 

ภาพท่ี 16 ภาพท่ีได้จากอัดภาพด้วยเทคนิค Cyanotype 
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ภาพท่ี 17 ค่าน้ าหนักของสีฟ้าท่ีต่างกันจากการเร่งปฏิกิริยาด้วยน้ าส้มสายชูผสม, น้ าส้มสายชูบริสุทธิ์ 
     (ภาพท่ี 14-17) ท่ีมา: Mrhar Peter, Historical and Alternative Photography, Cyanotype.  

KindleEdition.  

กระบวนการไซยาโนไทป์นอกจากให้สีฟ้าแล้วยังสามารถย้อมโทนด้วยเคมีหรือน้ ายาอื่นๆ ได้ 

เช่น กาแฟ น้ าชา ไวน์ สารแทนนิน เป็นต้น นอกจากสารท่ีกล่าวมายังมีสารเคมีบางอย่างท่ีใช้ในการ

ฟอก เพื่อท าให้สีฟ้าเปล่ียนไปหรือซีดลง เช่น โซเดียมคาร์บอเนต แอมโมเนียฯลฯ โดยก่อนท่ีจะมีการ

ย้อมโทนหรือเร่งการออกซิไดซ์ด้วยเพอร์ออกไซด์ ก็จะได้ผลของสีท่ีต่างไป 

กระบวนการไซยาโนไทป์เป็นเทคนิคการสร้างภาพท่ีไม่ยุ่งยากในการเตรียมการ สามารถพิมพ์

ภาพกับวัตถุได้หลากหลาย และสามารถสร้างขนาดได้ไม่จ ากัด ในทางการสร้างสรรค์งานศิลปะ การ

ระบายสารเคมีและควบคุมเทคนิคการทาสารเคมีมีความใกล้เคียงกับการระบายสีน้ า การวาดเส้นและ

เทคนิคการท าพื้นผิวในศิลปะภาพพิมพ์ เช่น ภาพพิมพ์หินและภาพพิมพ์โลหะ จึงสามารถสร้างผลงาน

ได้หลากหลาย ความง่ายและชัดเจนของเทคนิค ท้ังนี้ขอบเขตของการศึกษาในกระบวนการไซยาโน

ไทป์จึงสามารถกระจายตัวไปได้อย่างกว้างขวางเนื่องจากความคล่องตัวและหลากหลายทางเทคนิค

ดังกล่าวซึ่งไม่ยึดติดกับฟิล์มเนกาตีฟอย่างเดียวแต่รวมถึงการเตรียมกระดาษ , ลักษณะของกระดาษ, 

ความอ่อนแก่ของน้ ายาสารเคมี, วัสดุท่ีน ามาประกอบการสร้างภาพซึ่งจะเปิดกว้างต่อจินตนาการใน

การสร้างสรรค์ผลงานต่อไป 
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ข้อเสียของกระบวนการไซยาโนไทป์ เนื่องจากเทคนิคนี้ต้องใช้การพึ่งพาแสงอัลตราไวโอเลต

จากดวงอาทิตย์เป็นหลัก ช่วงเวลาในการปฏิบัติงานจึงจ ากัดอยู่ในระยะเวลาไม่กี่ช่ัวโมงต่อหนึ่งวันและ

ระยะเวลาท่ีสร้างภาพใช้ระยะเวลาท่ีนาน ผลงานในแต่ละวันจึงเกิดขึ้นจ านวนไม่มาก จึงต้องอาศัยการ

ผสมสารเคมีท่ีแม่นย า และการค านวณระยะเวลาของแสงท่ีท าปฏิกิริยาให้พอดีกับน้ าหนักภาพท่ี

ต้องการ12  ทว่าการอัดภาพด้วยเทคนิคCyanotype ท่ีผู้เขียนใช้สร้างสรรค์งานนั้นสามารถหาข้อ

ชดเชยเรื่องแสงได้โดยการใช้หลอดไฟBlack Light แทนแสงจากดวงอาทิตย์ซึ่งสามารถให้แสงอัลตร้า

ไวโอเลต (UV) ได้เหมือนกัน แต่จะต้องใช้การควบคุมโดยการจับเวลา โดยโทนสีท่ีได้ตามเวลาการฉาย

แสง อ้างอิงจากรูปท่ี 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 18 ค่าน้ าหนักของสีฟ้าท่ีต่างกันจากปริมาณเวลาท่ีต่างกันในการฉายด้วยแสงUV จากหลอด
Black Light ทดแทนแสงจากดวงอาทิตย์ 
ท่ีมา: Mrhar Peter, Historical and Alternative Photography, Cyanotype. Kindle Edition. 

                                                             
12 สืบสกุล ศรัณพฤฒิ, "การทดลองเทคนิคการสร้างภาพด้วยกระบวนการไซยาโนไทป," psgjournaloffinearts  
(2013). 
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2.2.3 จิตวิทยาของสี 

 ในบรรดาทัศนธาตุหรือองค์ประกอบทัศนศิลป์ อันได้แก่ จุด เส้น ช่องว่าง พื้นผิวและสี 

องค์ประกอบท่ีกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกได้เร็วท่ีสุดคือสี ซึ่งสามารถปรากฏเห็นสีได้จากระยะไกลกว่า

องค์ประกอบอื่นๆ เสียด้วย สีจึงเป็นทัศนธาตุท่ีมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการรับรู้เรื่องราวภายใน ผลงาน

ศิลปะท่ีกระตุ้นเร้าให้เกิดความสนใจเข้าไปรับชมก่อนทัศนธาตุตัวอื่นๆ การกระตุ้นเร้านี้สร้างอารมณ์

ความรู้สึกแก่ผู้ชมในสภาวะต่างๆ กันไปโดยข้ึนกับระดับประสบการณ์ท่ีผู้ชมมีอยู่เดิมและการเช่ือมโยง

กับเนื้อหาผลงานศิลปะนั้น ในกรณีของภาพจิตรกรรม ความเครียดและความต่ืนตัวอาจเกิดขึ้นได้จาก

องค์ประกอบทัศนธาตุท่ีมีอยู่ในภาพซึ่งน ามาส่ือเรื่องราว ฉากสถานการณ์ให้ผู้ชมมองเห็น เนื่องจากสี

เป็นองค์ประกอบท่ีกระตุ้นเร้าบุคคลได้ง่ายท่ีสุดไม่ว่าจะอยู่ท่ีใดหรือบนผลงานศิลปะ การศึกษาการถูก

กระตุ้นหรือถูกเร้าจากสีจึงเป็นส่ิงท่ีควรได้ศึกษาท าความเข้าใจ 

  สี คือ สเปกตรัมของแสงอาทิตย์ ประกอบด้วยสีหลัก 7 สีม่วงคราม น้ าเงิน เขียว เหลือง 

แสด แดง พลังของแสงอาทิตย์ยังสามารถซึมแทรกผ่านผิวหนังเข้าสู่ร่างกาย ท่ีเรียกว่า พลังออร่า สี

ของแสงไม่เพียงมีผลต่อสุขภาพร่างกายเท่านั้นแต่มันมีผลต่อสุขภาพจิตด้วย 

อิทธิพลของสีสันต่อร่างกาย  

      เมื่อแสงของสีผ่านเข้าไปในร่างกาย จะส่งผลกระทบกับต่อมไร้ท่อส าคัญๆ เช่น ต่อมPituitary 

ต่อมใต้สมองท่ีขับฮอร์โมนท่ีมีผลต่อการท างานหลายหน้าท่ีในร่างกาย ควบคุมการท างานของระบบ

ต่อมไร้ท่ออื่นๆ ให้มีการสร้างฮอร์โมน เช่น ต่อมไทรอยด์ ต่อมหมวกไต ฮอร์โมนช่วยในการ

เจริญเติบโต (Growth Hormone) และการท าหน้าท่ีของระบบสืบพันธุ์ อัณฑะ รังไข่ รวมถึงควบคุม

ระดับพลังงาน (Energy Levels) การเผาผลาญ(Metabolism) ความอยากอาหาร แรงขับทางเพศ 

(Sex Drive) การเจริญเติบโตและการนอนหลับ เช่น 

สีแดง  กระตุ้นให้หัวใจเต้นเร็วแรงขึ้น ตลอดจนกระตุ้นการหล่ัง Adrenaline ซึ่งท าให้คนเรา

อยากอาหารและมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นแต่ถ้าอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมท่ีมีแต่สีแดงนานๆคุณ

อาจจะรู้สึกเหนื่อยหรือเครียดได้เหมือนกัน 

สีเหลือง จะกระตุ้นคล่ืนสมอง และท าให้จิตใจต่ืนตัวกระฉับกระเฉง มองโลกในแง่ดี 

สีฟ้า     อิทธิพลของสีฟ้าจะท าให้คนเรารู้สึกสงบเยือกเย็น รู้สึกผ่อนคลาย เป็นสีเย็น ตรงกัน

ข้ามกับสีแดง สีฟ้าสามารถท าให้ร่างกายคนเราปล่อยฮอร์โมนท่ีท าให้อารมณ์สงบลงได้ สีฟ้าช่วยให้

ผ่อนคลาย สีฟ้าเป็นสีท่ีได้รับการยอมรับว่าจะช่วยให้นอนหลับได้ลึกดีท่ีสุดผลการวิจัยพบว่า การใช้ยา

หลอก (Placebo tablets) เม็ดสีฟ้าโดยหลอกว่าเป็นยานอนหลับนั้นได้ผลดีเยี่ยมมากกว่ายาเม็ดสี
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ชมพูซึ่งยังว่ากันว่าห้องสีฟ้าเหมาะจะใช้เป็นสีของห้องนอนโดยเฉพาะห้องของคนท่ีเป็นโรคนอนไม่

หลับ เพราะให้ความรู้สึกสงบและเยือกเย็นสีฟ้าเป็นสีของน้ า เป็นสีท่ีสงบ แต่มีความเคล่ือนไหว ให้

ความรู้สึกถึงเสรีภาพและการปลดปล่อย  

สีน้ าเงิน  เป็นสีโทนเย็นให้ความรู้สึกถึงความยึดมั่น จริงจัง สงบนิ่ง มีพลัง และมีเสน่ห์ สุภาพ 

สูงศักด์ิ เป็นสีท่ีให้ความรู้สึกลึกล้ า น่าค้นหา เช่น สีของท้องมหาสมุทร ท้องฟ้ายามเย็นเป็นสีอมตะท่ี

อยู่เหนือกาลเวลา เพราะสีน้ าเงินเป็นส่วนผสมท่ีลงตัวระหว่างสีฟ้าผสานด้วยความอบอุ่นของสีแดง13สี

เป็นส่ิงเร้าท่ีส่งผลต่ออารมณ์และจิตใจ สีบางสีสามารถเพิ่มหรือลดแรงดันโลหิตส่งผลต่อภาวะความตึง

เครียด ความต่ืนตัว ความสนใจและการผ่อนคลายให้แก่บุคคลได้ การศึกษาเกี่ยวกับสีท่ีมีผลต่อ

ความรู้สึกนี้ถูกน ามาใช้กับการส่ือความหมายทางอารมณ์อย่างกว้างขวางในลักษณะทัศนธาตุหนึ่ง 

อย่างไรก็ดียังมีบริบทความหมายของสีในแต่ละวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกันไปท่ีต้องถูกน ามาพิจารณา 

ขึ้นอยู่กับความเช่ือ และการปลูกฝังในวัฒนธรรมสังคมนั้นๆ ด้วย นอกจากนี้ความเกี่ยวข้องกับ

ความรู้สึกต่อสีสัน ยังถูกน ามาใช้ตรวจหาความผิดปกติทางจิตใจ การตีความสีท่ีผิดเพี้ยนไปหรือ 

ความรู้สึกและเจตคติต่อส่ิงท่ีน าสีมาเป็นสัญลักษณ์พฤติกรรมท่ีเกิดจากจิตไร้ส านึก และการรู้สึกผิด

ชอบช่ัวดี ก็สามารถส่งผลต่อการส่ือความหมายของสีท่ีผิดไปได้ กลุ่มผู้ป่วยโรคจิตประสาท กลุ่มรักร่วม

เพศ หลงเพศ ลักเพศ ผู้ได้รับผลจากฤทธิ์ยาบางชนิด ในคนปกติการรับรู้ สียังสะท้ อนถึงการ

เปล่ียนแปลงไปของวัย และอารมณ์ในแต่ละช่วงชีวิตของแต่ละบุคคลได้อีกด้วย14 

ดังนั้นสีต่างๆ จึงมีความส าคัญต่อการสร้างความสมดุลระหว่างจิตใจร่างกายและอารมณ์ของ

คน โดยเฉพาะสีฟ้าหรือสีน้ าเงินท่ีเป็นสีโทนเย็น และยังเป็นสีท่ีได้มาจากเทคนิคการอัดภาพ  

Cyanotype ท าให้สามารถเช่ือมโยงเข้ากับความหมายของผลงานศิลปะชุด บ้าน ความทรงจ าสีฟ้า ได้

เป็นอย่างดี โดยสีฟ้าโทนต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในผลงานของผู้เขียนนั้น สามารถส่ือได้ถึงความทรงจ าท่ีถึงแม้

จะดูเศร้า สงบแต่กลับแสดงออกด้วยภาพท่ีส่งความอบอุ่นออกมาอย่างชัดเจนส าหรับผู้เขียน เพราะ

ภาพแต่ละภาพคือภาพท่ีเป็นความทรงจ าของ “บ้าน” ท่ีผู้เขียนคิดถึง 

 
 

  

                                                             
13 ชยาพงศ์ จันทนา, เอมอร,, "สีกับสุขภาพจิตและสุขภาพกาย,"  (12 มีนาคม 2562. 
14 ปุณณรัตน์ พิชยไพบูลย์, จิตวิทยา: สุนทรียศาสตร์เชิงประจักษ์ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2560). 
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2.3 อิทธิพลและแรงบันดาลใจที่ได้รับจากศิลปินที่สนใจ:  

2.3.1 Pablo Picasso  

ผู้เขียนสนใจผลงานของศิลปินในยุคสีน้ าเงิน  (Blue Period) ซึ่งอยู่ในช่วงระหว่าง ค.ศ. 

1901-1904 ปิกัสโซจมลงไปในภาวะซึมเศร้ารุนแรง เขาวาดภาพสีเดียวเป็นหลักในกลุ่มของสีฟ้าน้ า

เงิน สีเขียว สีฟ้าอ่อนผสมกับสีอื่นๆ ท าให้งานของเขาในช่วงนี้มีลักษณะท่ีอึมครึม เขาได้รับแรงบันดาล

ใจในการวาดภาพลักษณะนี้จากการเดินทางผ่านประเทศสเปนและการฆ่าตัวตายของเพื่อน เขา

เลือกใช้สีท่ีเรียบง่ายและถ่ายทอดเรื่องราวเศร้าโศก เช่นเรื่องโสเภณี ขอทานและขี้เมา เป็นภาพวาดท่ี

สะท้อนชีวิตของผู้คนในสังคมเมืองปารีสท่ีไม่ได้รับการเอาใจใส่เพื่อเป็นการเสียดสีหรือวิจารณ์สังคมใน

ขณะนั้น   

การใช้สีเพื่อส่ืออารมณ์ของปิกัสโซนั้นผู้เขียนคิดว่าตัวศิลปินเองอาจจะท้ังต้ังใจและไม่ต้ังใจ

เพราะช่วงชีวิตขณะสร้างสรรค์ผลงานตามบันทึกนั้น เป็นช่วงท่ีศิลปินพบเจอกับอุปสรรคปัญหาทาง

จิตใจและความรู้สึกโดยตรง ย่อมส่งผลต่อการแสดงออกอย่างแน่นอน ดังนั้นการแสดงออกผ่านการ

สร้างงานศิลปะแต่ละช้ินจึงผ่านการเลือกสีท่ีมีผลมาจากสภาวะทางจิตใจ ณ ขณะนั้นของศิลปิน

โดยตรง ซึ่งการใช้สีเพื่อแทนความหมายของอารมณ์ท่ีต้องการส่ือจึงถือเป็นแรงบันดาลใจท่ีได้รับเพื่อ

น ามาสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้  

สีฟ้า สีน้ าเงินและสีเขียวเป็นกลุ่มสีในผลงานท่ีศิลปินสร้างงานในยุค Blue Period ขึ้นมา เมื่อ

ดูภาพรวมของผลงานในช่วงนี้เสมือนกับว่าศิลปินใช้สีแบบ Monotone ซึ่งมีความสอดคล้องกับสีท่ีได้

จากการอัดภาพด้วยเทคนิค Cyanotype ในผลงานวิทยานิพนธ์ชุด บ้าน ความทรงจ าสีฟ้า 
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ภาพท่ี 19 ผลงานภาพรวมยุค Blue Period ของปาโบล ปิกัสโซ 

                            ท่ีมา: https://ncxsqld.com/picasso-classical-sculpture  
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ภาพท่ี 20 ผลงาน  La Vie (1903), Pablo Picasso  
  ท่ีมา: https://www.masterworksfineart.com/artists/pablo-picasso/blue-period 
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2.3.2 Kenro Izu   

ช่างภาพชาวญี่ปุ่น ใช้กล้องถ่ายภาพขนาดใหญ่มาต้ังแต่ต้น นอกจากถ่ายภาพโบราณสถาน

แล้ว Kenro ยังท างาน Nude และ Still Life อีกด้วย โดยต้ังเป็น self-project ซึ่งเป็นการต้ังโจทย์ให้

ตนเอง และได้ท าเช่นนั้นมาต้ังแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน ภาพท่ีเขาได้ผลิตมาจากเนกาตีฟท้ังหมด ไม่ว่าจะ

ด้วยถ่ายกล้องขนาด 8 x 10 หรือ 11 x 14 หรือว่าจะเป็น 14 x 20 ล้วนแล้วแต่เป็นภาพท่ีมาจากการ

ท า Contact print ลงบนกระดาษท่ีเขาท าขึ้นมาเองท้ังส้ิน ถือเป็นศิลปิน ช่างภาพท่ีเป็นแรงบันดาลใจ

ด้านเทคนิคของผู้เขียน  

การท า Contact print ถือเป็นเทคนิคหลักในการอัดภาพแบบ Cyanotype เพราะการอัด

ภาพลงบนวัสดุด้วยขนาดเท่าฟิล์มต้นฉบับนั้นถือเป็นเทคนิคเก่าแก่และมีความ Analog ท าให้เกิดการ

หวนระลึกถึงความหมายของการรอคอยในสมัยท่ีเทคโนโลยียังไม่เข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจ าวันเท่า

ปัจจุบัน และการอัดขยายภาพด้วยเทคนิค Cyanotype ให้ภาพท่ีมีความMonotone ด้วยสีกลุ่มน้ า

เงิน ฟ้าและเขียวตามท่ีผู้เขียนต้องการจะส่ือความคิดถึงท่ีมีต่อ “บ้าน” ได้ 

ภาพท่ี 21 ผลงานStill life 1010B, Cyanotype over Platinum Palladium Print, Kenro Izu 
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 ภาพท่ี 22 ผลงานStill life 1063B, Cyanotype over Platinum Palladium Print, Kenro Izu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 23 ผลงานStill life 1039B, Cyanotype over Platinum Palladium Print, Kenro Izu 
(ภาพท่ี 21-23) ท่ีมา: http://www.kenroizu.com/html/bl8.html 
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2.3.3 Jenny Holzer    

 ศิลปิน Conceptual Art ศิลปินเน้นงานในด้านการใช้ตัวอักษรและข้อความเพื่อแสดงออก

ต่อสถานการณ์ต่างๆ ของโลก โดยประกอบด้วยเทคนิคต่างๆ แต่เทคนิคท่ีผู้เขียนสนใจคือการน าเครื่อง

ฉายภาพขนาดใหญ่ ฉายวลีและข้อความท่ีเป็นส่วนหนึ่งของงานลงบนอาคาร สถานท่ีสาธารณะต่างๆ   

ผลงานของศิลปินจัดเป็นงานศิลปะแบบ Installation Art แบบแปรผันตามพื้นท่ีเพราะการ

ใช้ Projection ในสถานท่ีต่างๆ นั้นให้ความหมายทางอารมณ์ ความรู้สึกท่ีต่างกัน ซึ่งส่ิงส าคัญท่ีน ามา

ฉายลงในแต่ละสถานท่ีนั้นก็คือ ข้อความท่ีมีขนาดไม่ยาวแต่ต้องสะเทือนอารมณ์และสามารถส่ือสาร

กับผู้ชมผลงานได้ตามท่ีต้องการ ผู้เขียนสนใจวิธีการใช้ Projection ของศิลปินเพราะการใช้อุปกรณ์

เหล่านี้ท าให้เกิดความหมายต่อช้ินงานท้ังในแง่เทคนิคและตัวผลงานเอง ดังนั้นจึงเลือกท่ีจะใช้

วิธีการใช้ Projection โดยใช้เครื่องฉายฟิล์มสไลด์แบบโบราณเพื่อประกอบการฉายภาพถ่ายจากฟิล์ม

ท่ีบันทึกความทรงจ าท่ีส่ือถึงความหมายของวลี “คิดถึงบ้าน” ของช้ินงานชุด บ้าน ความทรงจ าสีฟ้า 

ภาพท่ี 24 ผลงาน PROJECTIONS, Florence 1996, Jenny Holzer 
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 ภาพท่ี 25 ผลงาน PROJECTIONS, Florence 2017, Jenny Holzer 

 

ภาพท่ี 26 ผลงาน PROJECTIONS, San Diego 2007, Jenny Holzer 

    (ภาพท่ี 24-26) ที่มา: http://www.artnet.com/artists/jenny-holzer/ 

 
 

 

 

 



  
 

36 

2.3.4 Meghann Riepenhoff    

 ศิลปินช่างภาพ Contemporary Photographท่ีท างานเกี่ยวกับ Cyanotype มีผลงานและ

เอกลักษณ์ที่น่าสนใจด้านแนวคิด ลักษณะงานที่ค่อนข้างสมัยใหม่และดึงดูดความสนใจของ ผู้เขียน

เป็นอย่างมาก ศิลปินใช้เทคนิคการอัดขยายภาพด้วยเทคนิค Cyanotype ประกอบกับการใช้

เทคนิคพิเศษเฉพาะที่ท าให้ชิ้นงานที่ได้มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และผลงานชิ้นใหญ่ของ

ศิลปินหากเป็นการอัดขยายภาพจากต้นฉบับศิลปินจะใช้วิธ ีการประกอบชิ้นส่วนของภาพให้

กลายเป็นเฟรมใหญ่ภาพเดียวกัน ผลงานของศิลปินโดยมากจะเป็นลักษณะของงานรูปแบบ

นามธรรม และการที่ใช้เทคนิค Cyanotype เป็นหลักในการสร้างช้ินงานศิลปินยังสร้างอัตลักษณ์

ให้ชิ้นงานชุดนี้มีความพิเศษด้วยการใช้เกลือโรยบนชิ้นงานเพื่อให้ เกิดพื้นผิวในภาพแต่ละภาพ ถือ

เป็นการคิดค้น ทดลองเพื่อสร้างสรรค์ที่น่าสนใจ ถึงแม้นชิ้นงานจะเป็นรูปแบบนามธรรมแต่ด้วย

เทคนิคและสีแบบโมโนโทนและความหมายที่ซ่อนไว้ในทุกขั้นตอนของการสร้างงานกลับท าให้

ช้ินงานของศิลปินน่าสนใจและดึงดูดเป็นอย่างมาก  

ภาพท่ี 27 ผลงาน Littoral Drift1, Meghann Riepenhoff. 
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ภาพท่ี 28 ผลงาน Littoral Drift2, Meghann Riepenhoff. 

ภาพท่ี 29 ภาพรวมงานจัดแสดงผลงาน Littoral Drift , Meghann Riepenhoff. 

       (ภาพที่27-29) ที่มา: http://meghannriepenhoff.com/ 
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2.3.5 Jan Van Leeuwen 

ศิลปินช่างภาพ Contemporary Photograph ชาวเนเธอร์แลนด์ อัมสเตอร์ดัมท่ีท างาน

เกี่ ย วกับ  Cyanotype ศ ิลป ิน สร ้าง งาน  Still Life ด ้วย เทคน ิค  Cyanotype เพื ่อ ถ ่ายทอด

แสดงออกถึงอารมณ์และความคิด ทั้งยังแสดงออกถึงอารมณ์ท่ีดิบ ตรงไปตรงมาในขณะเดียวกันก็

เป็นการแสดงออกที่ไร้เสียงแต่กลับมีพลังและสื่ออารมณ์ออกมาจากงานภาพถ่าย Self Portrait 

ของศิลปินอย่างชัดเจน 

 ผู้เขียนคิดว่างานของศิลปินมีเสน่ห์ตรงที่การน าภาพถ่าย Self Portrait มาอัดขยายด้วย

เทคนิค Cyanotype และได้ผลลัพธ์เป็น Self Portrait โทนสีฟ้าน้ าเงินแบบ Monotone และยัง

สามารถถ่ายทอดอารมณ์ของแบบในภาพ (ตัวของศิลปินเอง) ออกมาอย่างชัดเจน ในความคิดของ

ผู้เขียนนั้นเนื่องจากผลลัพธ์ของเทคนิค Cyanotype ที่ให้ภาพออกมาเป็นสีน้ าเงินฟ้านั้นยิ ่งท าให้

จุดสนใจของผู้ชมต่อชิ้นงานเพิ่มขึ้น เพราะการที่ภาพมีองค์ประกอบสีน้อยลง จะยิ่งท าให้จุดสนใจ

ของภาพถูกดึงไปที่ประเด็นของท่าทางของแบบในภาพมากขึ้นและการที่มีสีเพียงกลุ่มเดียวใน

ชิ้นงานถือเป็นการสื่อสารสิ่งที่ต้องการโดยใช้ความหมายและอารมณ์ของสีนั ้นๆ เป็นหลัก ดังนั้น

การที่ศิลปินแสดงออกผ่านภาพถ่าย Self Portrait ต้นฉบับด้วยการแสดงท่าทางต่างๆ ที่ชัดเจน

ทางสีหน้าและสิ่งที่อยู่ในภาพจึงท าให้ผลงานออกมามีพลังในแบบที่เรียบง่ายซึ่งผู้เขียนสนใจและ

ได้รับอิทธิพลมานั่นเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

39 

 

ภาพท่ี 30 ผลงาน Cyanotype  Portret 9, 14, 13 
 

 

ภาพท่ี 31 ผลงาน Cyanotype Prik 1, 2 
(ภาพท่ี 30-31) ท่ีมา: http://members.chello.nl/j.leeuwen63/cyanotypes.html 
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2.3.6 APOIAN   

ช่างภาพชาวนิวยอร์คที่ท างานถ่ายภาพ Portrait ในวงการถ่ายแบบ ผู้เขียนสนใจผลงาน

ที ่ศ ิลป ินน าภ าพถ ่ายด ิจ ิท ัล ใต ้น้ าม าขยาย เป ็นภาพหลาย เฟรมแบบ Mosaic ด ้วย เทคน ิค 

Cyanotype ซึ่งเป็นการย้อนกลับระหว่างความจริงที่ว่าจากฟิล์มหรือ Analog To Digital เป็น 

Digital To Analog เพราะศิลปินท างานเป็นช่างภาพที่ใช้การถ่ายภาพแบบระบบดิจิทัลเป็นหลัก

ดังนั ้นการน าเรื ่องของเทคนิค Cyanotype เข ้ามาประกอบในการน าเสนอภาพถ่ายจึงท าให้

เรื่องราวสิ่งท่ีภาพถ่ายต้องการจะสื่อกับผู้ชมมีความน่าใจเพิ่มขึ้น คล้ายกับวิธีการท่ีผู้เขียนต้องการ

น ามาใช้ประกอบการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ชุด บ้าน ความทรงจ าสีฟ้า เพราะในกระบวนการน า

ภาพที ่ได ้จากการถ่ายด้วยกล้องฟ ิล ์มมาต ัดต่อลดทอนรายละเอียดในภาพด้วยโปรแกรม  

Photoshop นั ้นถือ เป ็นการกลับไปมาระหว่าง Analog to Digital และ Digital to Analog 

อย่างเช่นขั้นตอนการน าภาพถ่ายที่ผ่านการตัดต่อด้วยโปรแกรม Photoshop แล้วมาอัดขยาย

ด้วยกระบวนการเทคนิค Cyanotype  

 

  ภาพท่ี 32  ผลงาน 'Float1' one of the photos in APOIAN's Mosaic Cyanotypes, 2014.  
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ภาพท่ี 33 ผลงาน 'Swim' one of the photos in APOIAN's Mosaic Cyanotypes, 2014. 
 

 

     ภาพท่ี 34 ผลงาน 'Float' one of the photos in APOIAN's Mosaic Cyanotypes, 2014.  
(ภาพท่ี32 - 34) ท่ีมา: http://www.apoian.net/ 
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ตารางที่ 1 ตารางวิเคราะห์อิทธิพลจากผลงานของศิลปินที่มีผลต่อการสร้างสรรค์งาน 

ผลงานของศิลปิน 
อิทธิพลด้าน

รูปแบบ 
อิทธิพลด้าน

เทคนิค 

อิทธิพลด้าน
แนวคิด/ 
เน้ือหา 

สรุปอิทธิพล
ที่มีต่อการ
สร้างสรรค์

งาน 

1. Pablo Picasso 
 

 
 

ศิลปะ
รูปแบบ 2 

มิติ  

การใช้สีฟ้า-
น้ าเงินเป็น

โทนหลักของ
งาน เพ่ือสื่อ

อารมณ์ 

 การ
แสดงออกถึง
ความรู้สึกที่
รุนแรงแบบ
น่ิงสงบ ไม่

โวยวาย แต่มี
ความเศร้า
และทุกข์

ตรมอยู่ในตัว
งาน รวมทั้ง
ความโหยหา

ของตัว
ศิลปินที่สร้าง

ผ่านงาน 
 

สีที่ศิลปินใช่
ในการสร้าง
งาน และสื่อ
อารมณ์ผ่าน

งาน  

2. Kenro Izu 
 

 
 

 
 

ศิลปะ
รูปแบบ 2 

มิติ 

แบบสื่อผสม 
คือ ภาพถ่าย
และเทคนิค 
Alternative 
Photograph 

หรือ 
Cyanotype 

- การใช้
ภาพถ่ายจาก
ฟิล์มมาอัด
ขยายด้วย
เทคนิค

Cyanotype 
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ผลงานของศิลปิน 
อิทธิพลด้าน

รูปแบบ 
อิทธิพลด้าน

เทคนิค 

อิทธิพลด้าน
แนวคิด/ 
เน้ือหา 

สรุปอิทธิพล
ที่มีต่อการ
สร้างสรรค์

งาน 

3. Jenny Holzer    
 
 
 
 

รูปแบบ 3 
มิติ แบบจัด

วาง 
(Installation 

Art ) 

  การฉาย 
Projection
ข้อความ

ตัวอักษรลง
บนอาคาร
หรือพ้ืนที่
สาธารณะ 
ขนาดใหญ่   

การ
แสดงออกถึง
ความรู้สึก

และกระตุ้น
ให้

สาธารณชน
ส่วนใหญ่ได้ 
ตระหนักถึง
สิ่งที่ต้องการ

น าเสนอ
เก่ียวกับ

เหตุการณ์
และประเด็น
ต่างๆ ของ

โลก 

เทคนิคการ
น าเสนอ

ผลงานแบบ 
Projection 

บนพ้ืนที่
สาธารณะ 

4. Meghann Riepenhoff  รูปแบบ 3 
มิติ แบบจัด
วาง 
(Installation 
Art ) 

แบบสื่อผสม 
คือ ภาพถ่าย
และเทคนิค 
Alternative 
Photograph 

หรือ 
Cyanotype 
 

- การใช้
ภาพถ่ายจาก
ฟิล์มมาอัด
ขยายด้วย
เทคนิค

Cyanotype 
และการจัด

วางงาน 
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ผลงานของศิลปิน 
อิทธิพลด้าน

รูปแบบ 
อิทธิพลด้าน

เทคนิค 

อิทธิพลด้าน
แนวคิด/ 
เน้ือหา 

สรุปอิทธิพล
ที่มีต่อการ
สร้างสรรค์

งาน 

5.  Jan Van Leeuwen 

 

ศิลปะ
รูปแบบ 2 

มิติ 

แบบสื่อผสม 
คือ ภาพถ่าย
และเทคนิค 
Alternative 
Photograph 

หรือ 
Cyanotype  

การจัดวาง
องค์ประกอบ
ในภาพถ่าย 

การ
บันทึกภาพ
เหตุการณ์ใน
ช่ัวขณะที่

เสนอมุมมอง
ใหม่และเป็น
ความจริงที่

ตรงไปตรงมา 

6. APOIAN 

 
 

 
 

ศิลปะ
รูปแบบ 2 

มิติ 
 
 

แบบสื่อผสม 
คือ ภาพถ่าย
และเทคนิค 
Alternative 
Photograph 

หรือ 
Cyanotype 

/ 
การขยาย
ภาพแบบ

เฟรมเดียวให้
กลายเป็น
ภาพหลาย
เฟรมต่อกัน 

การ
ย้อนกลับ
เร่ืองของ 
Digital to 

Analog และ 
Analog to 

Digital 

การใช้
ภาพถ่ายจาก
ฟิล์มมาอัด
ขยายด้วย
เทคนิค

Cyanotype 
และการจัด
วางงานแบบ 

Mosaic 
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จากตารางท่ี 1 ตารางวิเคราะห์อิทธิพลจากผลงานของศิลปินท่ีมีผลต่อการสร้างสรรค์งานนี้ 

ท าให้ได้ข้อสรุปว่า ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด บ้าน ความทรงจ้าสีฟ้า ได้รับอิทธิพลและ

แนวคิดด้านงานศิลปะภาพถ่าย 2 มิติ เทคนิคAlternative Photography ด้วยการจัดวางรวมไปถึง

การแสดงออกในเรื่องท่ีต้องการส่ือให้ผู้ชมเข้าใจโดยผ่านการตระหนักและไตร่ตรองของตัวผู้ชมเอง

มากกว่าท่ีจะช้ีน า ด้วยลักษณะของการน าภาพถ่ายมาน าเสนอด้วยลักษณะของการขยายภาพจาก

เฟรมเด่ียวเป็นแบบหลายเฟรม ลักษณะแบบ Mosaic ประกอบการใช้ Projection  การเลือกรูปแบบ 

เทคนิค โทนสีและการส่ือความหมายของผลงาน  
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บทที่ 3  

วิธีการด าเนินการสร้างสรรค์ 

 

  จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการโหยหาอดีต (Nostalgia) การหวนระลึก คิดถึงส่ิงท่ี

ผ่านมาแล้วท้ังท่ีปัจจุบันยังมีส่ิงนั้นอยู่หรือไม่มีแล้วก็ตามนั้น การแสดงออกความรู้สึกเมื่อได้คิดถึง นึก

ถึงอดีตเหล่านั้นผ่านผลงานศิลปะแบบส่ือผสมจัดวาง ด้วยเทคนิคการอัดขยายภาพฟิล์มแบบ 

Alternative Photograph ท่ีเรียกว่า Cyanotype ซึ่งให้ผลของภาพออกมาเป็นสีโทนน้ าเงิน (Blue 

Print) ท าให้ความคิดถึงมีความหมายมากขึ้นท้ังในความหมายผ่านผลงานและด้วยเทคนิคอันมีประวัติ

ยาวนานเก่าแก่ท่ีต้ังใจจะท าให้เกิดการหวนระลึกถึงส่ิงท่ีผ่านมาแล้ว 

3.1 แนวความคิดและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน 

การคิดถึง “บ้าน” ในความหมายของผู้เขียนท่ีตีความออกมาในรูปแบบของผลงานทางศิลปะ

ชุด บ้าน ความทรงจ้าสีฟ้านั้น ประกอบไปด้วยแนวคิดและแรงบันดาลใจจากองค์ประกอบต่อไปนี้เป็น

หลัก  

3.1.1   การสูญเสียบุคคลและสัตว์เลี้ยงอันเป็นที่รัก 

ในช่วงชีวิตท่ีผ่านมาต้ังแต่เกิดจนปัจจุบัน ผู้เขียนพบกับความสูญเสียบุคคลอันเป็นท่ีรักของ

ครอบครัวไปหลายคน หนึ่งในนั้นท่ีมีผลกระทบและสร้างแรงบันดาลใจให้ ผู้เขียนอยากสร้างสรรค์

ผลงานศิลปะชุดนี้คือ พี่ชายและลัคกี้ สุนัขท่ีเป็นสัตว์เล้ียงในความรับผิดชอบของ ผู้เขียน โดยการ

สูญเสียท้ังสองอย่างนี้กระทบกระเทือนจิตใจของผู้เขียนเป็นอย่างมากตั้งแต่เกิดขึ้นจนถึงปัจจุบัน เมื่อ

เกิดการสูญเสียในระยะแรกนั้นความเศร้าเสียใจคือความรู้สึกหลักและกินพื้นท่ีภายในจิตใจไปมากมาย 

แต่เมื่อเวลาผ่านไปเกิดการเปล่ียนรูปของความเศร้า การคิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วให้เห็นคุณค่าของ

การสร้างความทรงจ ามาร่วมกัน ถึงแม้นว่า ภาพความทรงจ าอาจจะไม่ได้ชัดเจนทุกรายละเอียด แต่

ทว่าความอบอุ่นของช่วงเวลาท่ีได้ใช้ร่วมกันยังคงชัดเจนและรู้สึกได้อย่างชัดเจน เหมือนภาพของ

บุคคลท่ีถือว่าเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญท่ีสุดของครอบครัว เพราะไม่ว่าเวลา สถานท่ีหรือปัจจัย

ภายนอกใดๆ จะเปล่ียนแปลงไปแต่ “บ้าน” จะไม่สมบูรณ์หากขาดสมาชิกในครอบครัวไป 
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        ภาพท่ี 35 ลัคกี้ สุนัขของผู้เขียน 
      ท่ีมา: ผู้เขียนถ่ายเมื่อปีพ.ศ. 2553 

 

 

 



  
 

48 

3.1.2   ภาพถ่ายฟิล์มที่บันทึกความทรงจ าในวัยเด็กที่ได้อยู่ร่วมกับพี่ชายและครอบครัว  

 

ภาพท่ี 36 สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์  

 
ภาพท่ี 37 เครื่องเล่นหนวดปลาหมึกกับพี่สาวและพี่ชาย  
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ภาพท่ี 38 ชมการแสดงโขนพระราชทานครั้งแรกด้วยกัน ณ ศูนย์วัฒนธรรมฯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 39 ชมการแสดงชุดหมู่บ้าน Cowboy ท่ีซาฟารีเวิลด์วันท่ี 2 
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ภาพท่ี 40 3 คนพี่-น้องเตรียมพร้อมออกเดินทาง 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 41 นกแก้วมาคอว์ท่ีซาฟารีเวิลด์ 
(รูปท่ี35-41) ท่ีมา:  ภาพถ่ายฟิล์มเก่าต้ังแต่ปีพ.ศ. 2538 - 2542 



  
 

51 

3.2 รูปแบบของงานสร้างสรรค์ 

 การสร้างสรรค์ผลงานชุด บ้าน ความทรงจ้าสีฟ้า นี้ผู้เขียนสร้างสรรค์โดยใช้รูปแบบศิลปะ 2 

มิติ แบบจัดวาง (Installation Art) บนพื้นท่ีเพื่อส่ือความหมายของภาพถ่ายท่ีถูกน ามาอัดขยายด้วย

กระบวนการ Alternative Photography หรือ Cyanotype ประกอบการฉายภาพสถานท่ีและส่ิง

ต่างๆ ท่ีท าให้ผู้เขียนหวนระลึก นึกถึง บ้าน ด้วยเครื่องฉายฟิล์มสไลด์ท่ีคงความเป็น Analog หรือยุค

ก่อนหน้าท่ีจะเป็นช่วงเวลาของระบบ Digital ของภาพถ่ายฟิล์มเอาไว้ ในขณะเดียวกันผลงานทุกช้ิน

เองก็ต้องผ่านกระบวนการตัดต่อและปรับค่าด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 เพื่อสร้าง

ผลงานให้ได้ตรงตามจุดมุ่งหมายท่ีต้องการจะส่ือสารออกมาก่อนท่ีจะเข้าสู่กระบวนการอัดขยายแบบ 

Cyanotype ลงบนวัสดุท้ังผ้าและกระดาษสา 

 

3.3 วิธีการด าเนินงาน 

 ในการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์  บ้าน ความทรงจ าสีฟ้านี้ เพื่อความชัดเจน จึงวางแผนตาม

ขั้นตอนดังนี้ 

  3.3.1 ศึกษา และท าความเข้าใจผลงานศิลปะ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล เอกสาร บทความ 

งานวิจัย และข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง แนวคิด/ทฤษฏีการถ่ายภาพด้วยกล้องฟิล์ม รวมไปจนถึงAlternative 

Photography   

 3.3.2 ศึกษาเรียนรู้ ข้อมูลต่างๆ จากการทดลองปฏิบัติจริง ด้วยการสร้างสรรค์ด้านเทคนิค 

วิธีการ ท่ีตรงกับแนวคิดการสร้างสรรค์ อาทิเช่น เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อหาความรู้เพิ่มประสบการณ์ใน

การสร้างผลงานด้วยเทคนิค Cyanotype แล้วจึงน ามาปรับปรุงและประยุกต์ใช้ในแบบของตัวเอง 

 3.3.3 วิเคราะห์ข้อมูลของศิลปิน ด้านแนวคิด กระบวนการสร้างสรรค์ เทคนิควิธีการเพื่อ

สร้างแนวทางในการสร้างสรรค์งานในแบบของตัวเอง 

 3.3.4 สร้างสรรค์ผลงานชุด บ้าน ความทรงจ าสีฟ้า ด้วยองค์ความรู้และเทคนิคท่ีประมวลได้

จากการฝึกฝนและทดลองมาท้ังหมด 
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3.4 รายละเอียดของระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ตารางที่ 2 ตารางรายละเอียดของระยะเวลาในการด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

รายละเอียดในการด าเนินงาน 
เดือน หมาย

เหตุ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 
เสนอหัวข้อในการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ แนวคิด 
และแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน กับ
กรรมการ และอาจารย์ท่ีปรึกษา 

       

เสนอแบบร่างผลงานช้ินท่ี 1 กับคณะกรรมการ 
และอาจารย์ท่ีปรึกษา และปฏิบัติงานช้ินท่ี 1-2 

       

เสนอแบบร่างผลงานช้ินท่ี 2 กับคณะกรรมการ 
และอาจารย์ท่ีปรึกษา และปฏิบัติงานช้ินท่ี 3-4 

       

เสนอแบบร่างผลงานช้ินท่ี 3 กับคณะกรรมการ 
และอาจารย์ท่ีปรึกษา และปฏิบัติงานช้ินท่ี 5-6 

       

คณะกรรมการ และอาจารย์ท่ีปรึกษาคัดเลือก
ผลงานเพื่อใช้ในการจัดนิทรรศการ 

       

นิทรรศการการแสดงผลงานของนั ก ศึกษา       
ระดับปริญญาโท สาขาทัศนศิลปศึกษา รุ่นท่ี 9     
ณ  หอ ศิลป์ บ รมราชกุ ม ารี  คณ ะ จิตรกรรม 
ประติมากรรม และภาพพิมพ์ 

       

สอบจบโดยคณะกรรมการ อาจารย์ท่ีปรึกษา และ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
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3.5 วัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน 

           3.5.1 วัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 

- กระดาษสาเชียงใหม่ 

- ผ้าฝ้าย ผ้ามัสลิน ผ้าออกฟอร์ดสีขาว ผ้ามุ้ง 

- ฟิล์มถ่ายภาพส าหรับกล้องฟิล์ม  

- แผ่นใสส าหรับเครื่องพิมพ์ Inkjet 

- ไม้ยาง 

- ผงสารเคมีAmmonium Ferric Citrate (สีเขียว) 

- ผงสารเคมี Potassium Ferricyanide (สีแดงส้ม) 

- น้ ากล่ันและไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 3% 

ภาพท่ี 42 ผงสารเคมีAmmonium Ferric Citrate, ผงสารเคมี Potassium Ferricyanide,  
น้ ากล่ัน, ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 
ท่ีมา: ผู้เขียนถ่ายเองเมื่อ 2 มีนาคม 2562 
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3.5.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 

- กล้องถ่ายภาพฟิล์ม  

           ภาพท่ี 43 กล้องถ่ายภาพแบบฟิล์ม SLR Canon EOS Kiss 

 

- เครื่องฉายฟิล์มสไลด์ Kodak Ektalite 500 Slide Projector 

ภาพท่ี 44 เครื่องฉายฟิล์มสไลด์ 

(รูปท่ี 42-44) ท่ีมา: ผู้เขียนถ่ายเองเมื่อ 2 มีนาคม 2562 
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ภาพท่ี 45 ชุดวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับสร้างภาพจากเทคนิค Cyanotype 

ท่ีมา: ผู้เขียนถ่ายเองเมื่อ 2 มีนาคม 2562 

- ชุดอุปกรณ์ส าหรับสร้างภาพจากเทคนิค Cyanotype  

- บีกเกอร์  

  - เครื่องช่ังตวงสารเคมี  

  - แปรงทาสี 

  - กระบะใส่สารเคมี   

- ไม้กระดานอัด 

  - กระจกใส 
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  - ไฟนีออน Black Light UV  

ภาพท่ี 46 หลอดไฟนีออน Black Light UV 

- ท่อPVC และชุดสายไฟ  

         ภาพท่ี 47 ท่อPVC และชุดสายไฟ 

 (รูปท่ี 46-47) ท่ีมา: ผู้เขียนถ่ายเองเมื่อ 2 มีนาคม 2562 

- โปรแกรม Adobe Photoshop CC 

- กรรไกร, มีดคัตเดอร ์
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3.6 เทคนิค ขั้นตอน และกระบวนการ 

 กระบวนการ ขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงานชุด  บ้าน ความทรงจ้าสีฟ้า  แบ่งเป็น 3 ส่วน

หลักตามกระบวนการในการสร้างสรรค์ คือ  

3.6.1   กระบวนการอัดขยายภาพฟิล์มต้นแบบด้วยเทคนิค Cyanotype 

  3.6.1.1 การเตรียมไฟล์ภาพเพื่อน าไปใช้สร้างงาน  

  3.6.1.2 การเตรียมสารเคมีในอัดขยายภาพด้วยเทคนิค Cyanotype  

  3.6.1.3 การอัด ขยายภาพด้วยเทคนิค Cyanotype 

3.6.2   กระบวนการเตรียมภาพเพื่อใช้กับเครื่องฉายฟิล์มสไลด์ 

3.6.3   การติดต้ังและจัดเตรียมพื้นท่ีจัดแสดงผลงาน 

โดยแต่ละกระบวนการ มีรายละเอียดขั้นตอน ดังนี้  

3.6.1   กระบวนการอัดขยายภาพฟิล์มต้นแบบด้วยเทคนิค Cyanotype 

3.6.1.1 การเตรียมไฟล์ภาพเพือ่น าไปใช้สร้างงาน  

     -  น าภาพถ่ายฟิล์มแสกนลงเครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CC เลือกเมนู 

Image > Invert จากนั้นท าการปรับค่า Curve หรือระดับกราฟของความเข้มของภาพให้เป็นลักษณะ

กราฟดังรูปตัวอย่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 48 กระบวนการอัดขยายภาพฟิล์มต้นแบบด้วยเทคนิค Cyanotype 1 
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  ภาพท่ี 49 กระบวนการอัดขยายภาพฟิล์มต้นแบบด้วยเทคนิค Cyanotype 2 

-  พิมพ์ภาพท่ีผ่านการปรับค่า Curve และInvert ค่าสีแล้วลงบนแผ่นใสส าหรับ Inkjet 

Printer เพื่อน ามาทดสอบหาค่าน้ าหนักสีท่ีเหมาะสมด้วยเทคนิค Cyanotype  

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 50 กระบวนการอัดขยายภาพฟิล์มต้นแบบด้วยเทคนิค Cyanotype 3 

(รูปท่ี 48-50 ) ท่ีมา: ผู้เขียนถ่ายเองเมื่อ 2 มีนาคม 2562 
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 เวลาที่ใช้ในการฉายUV  

                    (นาที)  

- ทดสอบค่าน้ าหนัก โทนสี ความคมชัดของภาพด้วยเทคนิค Cyanotype ลงบนวัสดุท่ีเลือก

ท้ังผ้าขาวและกระดาษสา โดยค่าน้ าหนักความเข้มของสีท่ีได้จะมีความต่างกันท้ังจากเวลาในการฉาย

แสง UV และเนื้อของวัสดุท่ีน ามาเป็นฉากรับภาพ 

ภาพท่ี 51 กระบวนการอัดขยายภาพฟิล์มต้นแบบด้วยเทคนิค Cyanotype 4 

-  เมื่อได้ค่าน้ าหนักของสีฟ้าท่ีต้องการและท าการจดบันทึกเวลาท่ีใช้ในการฉายแสงUV บน

วัสดุท่ีต้องการเอาไว้  

 

 

 

 

 

 

 

 

15 นาที ขึ้นไปจะ 

ให้น้้าหนักสีที่เข้ม 

ใกล้เคียงกันทั้งหมด 

10 นาที    

5 นาที    

ภาพท่ี 52 กระบวนการอัดขยายภาพฟิล์มต้นแบบด้วยเทคนิค Cyanotype 5 
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- จากนั้นน าภาพถ่ายฟิล์มท่ีต้องการน ามาอัดขยาย มาตัดต่อเอาฉากพื้นหลังออกและขยาย

ขนาดในโปรแกรม Photoshop CC ให้ภาพหนึ่งภาพแบ่งเป็นส่วนเหมือนจ๊ิกซอว์ขนาด A4 

ต่อกันตามรูปท่ี 53 

ภาพท่ี 53 กระบวนการอัดขยายภาพฟิล์มต้นแบบด้วยเทคนิค Cyanotype 6 

- เลือกเมนู Image > Invert จากนั้นท าการปรับค่า Curve หรือระดับกราฟของความเข้ม

ของภาพ 

    ภาพท่ี 54 กระบวนการอัดขยายภาพฟิล์มต้นแบบด้วยเทคนิค Cyanotype 7 
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- เลือกตัดส่วนจ๊ิกซอว์ของภาพตามส่วนท่ีตีกรอบ ขนาด A4  พิมพ์ออกมาลงบนแผ่นใส 

ขนาด A4 ด้วยInkjet Printer  

- จากนั้นน าแผ่นใส่ท่ีพิมพ์ส่วนประกอบของภาพมาผ่านกระบวนการอัดขยายด้วยเทคนิค 

Cyanotype  

3.6.1.2 การเตรียมสารเคมีเพื่อใช้อัดขยายภาพด้วยเทคนิค Cyanotype  

-     ส่วนท่ี 1  ช่ังตวงผง Ammonium Ferric Citrate (สีเขียวเหลือง) จ านวน 20 กรัม  

-     ส่วนท่ี 2 ช่ังตวงผง Potassium Ferricyanide( สีแดงส้ม) จ านวน 8 กรัม   

         

ภาพท่ี 55 กระบวนการอัดขยายภาพฟิล์มต้นแบบด้วยเทคนิค Cyanotype 8 

- น าส่วนท่ี 1 ผสมน้ ากล่ัน 80 มิลลิลิตร เติมให้ได้ 100 มิลลิตรแล้วคนให้เข้ากัน แยกเก็บไว้ (1) 

- น าส่วนท่ี 2 ผสมน้ ากล่ัน 80 มิลลิลิตร เติมให้ได้ 100 มิลลิตรแล้วคนให้เข้ากัน แยกเก็บไว้ (2) 

 

 

 

 

ภาพท่ี 56 กระบวนการอัดขยายภาพฟิล์มต้นแบบด้วยเทคนิค Cyanotype 9 

- ผสมสารละลายส่วนท่ี 1 และส่วนท่ี 2 ในอัตราส่วนท่ีเท่ากัน จะได้สารไวแสงส าหรับสร้างงานด้วย 

เทคนิค Cyanotype ท่ีเพียงพอต่อการเคลือบกระดาษในแต่ละครั้ง  
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3.6.1.3 การอัด ขยายภาพด้วยเทคนิค Cyanotype 

- ระบายสารไวแสงท่ีได้จากการผสมสารละลายส่วนท่ี 1 และ 2 ลงบนกระดาษตามต้องการ ทิศ

ทางการระบายตามตัวอย่างภาพท่ี 54 

                     ภาพท่ี 57 กระบวนการอัดขยายภาพฟิล์มต้นแบบด้วยเทคนิค Cyanotype10 
 

- รอกระดาษแห้งราว 20-30 นาที ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและความช้ืนสัมพัธ โดยวางกระดาษหรือผ้า

ท่ีระบายสารไวแสงแล้วในแนวราบก่อน เมื่อแห้งหมาดแล้วจึงน าไปแขวนตากบนราว โดยขั้นตอน

ท้ังหมดต้องท าในสถานท่ีท่ีปราศจากแสง UV เพราะสารไวแสงจะท าปฏิกริยากับ UV 

      

 

 

 

 

                       ภาพท่ี 58 กระบวนการอัดขยายภาพฟิล์มต้นแบบด้วยเทคนิค Cyanotype11 
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- น าแผ่นใสท่ีพิมพ์ภาพแบบเนกาทีฟท่ีInvertค่ามาแล้ว วางลงบนกระดาษหรือผ้าท่ีเคลือบสารไวแสง

ซึ่งแห้งแล้ว จัดวางต าแหน่งให้พอดี 

 ภาพท่ี 59 กระบวนการอัดขยายภาพฟิล์มต้นแบบด้วยเทคนิค Cyanotype12 

- น ากระดาษหรือผ้าท่ีวางแผ่นใสไว้ข้างบน วางใต้แสง UV Black Light ตามเวลาท่ีต้องการ (ตาม

ความเข้มของสีน้ าเงินท่ีได้ทดลองมาคือ 10 นาที) จากนั้นพื้นท่ีท่ีถูกแสงมากจะเปล่ียนเป็นสีเทาด า  

        ภาพท่ี 60 กระบวนการอัดขยายภาพฟิล์มต้นแบบด้วยเทคนิค Cyanotype13 

(ภาพท่ี 51-60) ท่ีมา: ผู้เขียนถ่ายเมื่อ 2 มีนาคม 2562 
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- เมื่อครบเวลา 10 นาที น ากระดาษมาล้างน้ าจนกระท่ังสีเหลืองท่ีปนออกมากับน้ าถูกชะจนหมด โดย

น้ าก่อนสุดท้ายสามารถเร่งกระบวนการให้ สีฟ้ าเข้มขึ้น โดยน าผ้าหรือกระดาษไปจุ่มลงใน

ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ผสมน้ าครึ่งลิตร แล้วน าไปล้างน้ าเปล่า จากนั้นจึงน าไปผ่ึง ตากให้แห้ง สีฟ้าจะ

เข้มข้ึนตามเวลาท่ีภาพถูกออกซิไดซ์จากออกซิเจนในอากาศ  

 ภาพท่ี 61 กระบวนการอัดขยายภาพฟิล์มต้นแบบด้วยเทคนิค Cyanotype14 

ท่ีมา: ผู้เขียนถ่ายเมื่อ 2 มีนาคม 2562 
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- น าส่วนประกอบของภาพท่ีได้จากการอัดขยายด้วยเทคนิค Cyanotype มาต่อเรียงกันให้เป็นภาพ

ผืนใหญ่และท าการเย็บต่อกัน ท้ังภาพท่ีประกอบจากกระดาษและผ้า โดยมีผลงานท้ังหมด 2 ชุด ชุด

ละ 3 ช้ิน  

 ชุดแรก อัดขยายลงบนผ้าท้ังสามชนิด ขนาด 2.7 x 1.68 เมตร จ านวน 2 ช้ิน 

           ขนาด2.3 x 2.1 เมตร จ านวน 1 ช้ิน   

 ชุดท่ีสอง อัดขยายลงบนกระดาษสาเชียงใหม่ และขนาด 1.05 x  1.5  เมตร จ านวน 3  ช้ิน 

        

 

 

 

 

 

     

   ภาพท่ี 62 กระบวนการอัดขยายภาพฟิล์มต้นแบบด้วยเทคนิค Cyanotype15 

    ท่ีมา: ผู้เขียนถ่ายเมื่อ 2 มีนาคม 2562 
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- เนื่องจากเมื่อประกอบงานจากช้ินส่วนของผ้าหลายๆ ช้ิน แล้วมองภาพรวมของผลงานท่ีได้นั้น พบว่า

มีน้ าหนักภาพบางจุดเข้มเกินไป เนื่องจากผ้าท่ีน ามาใช้มีหลายชนิด คุณสมบัติการซึมซับสาร ท าให้มี

ผลต่อการฉายภาพจากฟิล์มสไลด์ ดังนั้นจึงท าการแก้ปัญหา โดยน าผ้ามุ้งขาวบาง มาเย็บทับบนจุดท่ี

ต้องการให้น้ าหนักจางลงดังรูปท่ี 60 และ 61 

ภาพท่ี 63 ผลงานก่อน(ซ้าย) และหลัง (ขวา)  แก้ไขน้ าหนักท่ีเข้มเกินไปในบางจุด 

   

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 64 การแก้ไขปัญหา โดยการน าผ้ามุ้งขาวบางมาเย็บทับส่วนท่ีเข้มเกินไป 
(รูปท่ี63-64) ท่ีมา: ผู้เขียนถ่ายเมื่อ 2 มีนาคม 2562 
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3.6.2   กระบวนการเตรียมภาพเพื่อใช้กับเคร่ืองฉายฟิล์มสไลด์ 

 - น าไฟล์ภาพถ่ายฟิล์มบรรยากาศท่ีบ้านและภาพท่ีบันทึกความทรงจ าสมัยอดีตท่ีท าให้หวน

นึกถึงอดีตมาเรียงลงบนกรอบขนาดเท่ากับกรอบของฟิล์มสไลด์  ในโปรแกรม Photoshop CC 

จากนั้นพิมพ์ภาพลงบนแผ่นใส่ด้วย Inkjet Printer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 65 กระบวนการเตรียมภาพเพื่อใช้กับเครื่องฉายฟิล์มสไลด์ 1 
ท่ีมา: ผู้เขียนถ่ายด้วยกล้องฟิล์ม Canon EOS KISS  
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ภาพท่ี 66 กระบวนการเตรียมภาพเพื่อใช้กับเครื่องฉายฟิล์มสไลด์ 2 

ท่ีมา: ผู้เขียนถ่ายเมื่อ 2 มีนาคม 2562 

- น าแผ่นใสท่ีพิมพ์ออกมาตัดและใส่เข้ากรอบฟิล์มสไลด์ท้ัง 36 ภาพ ตามจ านวนของรูปในม้วนฟิล์ม  

1 ม้วน 

ภาพท่ี 67 กระบวนการเตรียมภาพเพื่อใช้กับเครื่องฉายฟิล์มสไลด์ 3 
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3.6.3 การติดต้ังและจัดเตรียมพื้นที่จัดแสดงผลงาน 

ภาพท่ี 68 ภาพรวมผลงานวิทยานิพนธ์ทั้ง 6 ช้ิน  ก่อนการน าไปจัดวางสถานท่ีจริง 

                         ภาพท่ี 69 การติดต้ังและจัดเตรียมพื้นท่ีจัดแสดงผลงาน 1 
   (ภาพท่ี 68-69) ท่ีมา: ผู้เขียนถ่ายเมื่อ 10 พฤษภาคม 2562 
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ภาพท่ี 70 การติดต้ังและจัดเตรียมพื้นท่ีจัดแสดงผลงาน 2 
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 ภาพท่ี 71 การติดต้ังและจัดเตรียมพื้นท่ีจัดแสดงผลงาน 3 

(ภาพท่ี70- 71) ท่ีมา: ผู้เขียนถ่ายเมื่อ 10 พฤษภาคม 2562 
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 ภาพท่ี 72 การติดต้ังและจัดเตรียมพื้นท่ีจัดแสดงผลงาน 4    

  ท่ีมา: ผู้เขียนถ่ายเมื่อ 10 พฤษภาคม 2562 
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ภาพท่ี 73 การติดต้ังและจัดเตรียมพื้นท่ีจัดแสดงผลงาน 5    

 

    ภาพท่ี 74 การติดต้ังและจัดเตรียมพื้นท่ีจัดแสดงผลงาน 6    
   (ภาพท่ี 73-74) ท่ีมา: ผู้เขียนถ่ายเมื่อ 10 พฤษภาคม 2562 
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บทที่ 4  

ผลการวิเคราะห์การสร้างสรรค์ 
 

 การวิเคราะห์ผลงานนับเป็นส่วนส าคัญของการท างานสร้างสรรค์เพราะถือว่าเป็นการช่วยให้

ศิลปินได้ส ารวจตนเองต้ังแต่ท่ีมา แนวคิด รูปแบบ เทคนิค จุดประสงค์ไปจนถึงประโยชน์ท่ีแท้จริงของ

การสร้างงานแต่ละช้ินขึ้นมา เพราะหากขาดการวิเคราะห์แล้วผลงานก็คงขาดค่าน้ าหนักความน่าสนใจ

ไปอย่างน่าเสียดาย  

ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง (2561) ได้กล่าวไว้ว่า “การสร้างสรรค์งานศิลปะนั้น 

ศิลปินก็เหมือนนักวิจัยและงานศิลปะก็คืองานวิจัย” ประโยคนี้สามารถอธิบายความส าคัญและ

กระบวนการในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้ชัดเจนว่า งานศิลปะไม่ได้เกิดขึ้นด้วยความไร้แก่นสาร

หรืออารมณ์ล่องลอย แต่มีสาเหตุ เหตุผลท่ีท าให้ต้องมีการไตร่ตรองและสร้างเป็นช้ินงานแต่ละช้ิน

ขึ้นมาอย่างมีนัยยะ  

  การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ บ้าน ความทรงจ้าสีฟ้า มีท่ีมาจากแรงบันดาลใจในการโหย

หาอดีต (Nostalgia) การหวนระลึก คิดถึงส่ิงท่ีผ่านมาแล้วท้ังท่ีปัจจุบันยังมีส่ิงนั้นอยู่หรือไม่มีแล้วก็

ตามนั้นส่งผลให้มีการแสดงออกความรู้สึกเมื่อได้คิดถึง นึกถึงอดีตเหล่านั้นผ่านผลงานศิลปะแบบ

ส่ือผสมจัดวาง ด้วยเทคนิคการอัดขยายภาพฟิ ล์มแบบ Alternative Photograph ท่ี เรียกว่า 

Cyanotype ซึ่งให้ผลของภาพออกมาเป็นสีโทนน้ าเงิน (Blue Print) ท าให้ความคิดถึงมีความหมาย

มากขึ้นท้ังในความหมายผ่านผลงานและด้วยเทคนิคอันมีประวัติยาวนานเก่าแก่ท่ีต้ังใจจะท าให้เกิด

การหวนระลึกถึงส่ิงท่ีผ่านมาแล้ว โดยก่อนจะเกิดผลงานวิทยานิพนธ์นั้นได้มีการสร้างสรรค์งานช่วง

ก่อนวิทยานิพนธ์ขึ้นมาก่อนเพื่อ เป็นรากฐานในการพัฒนาและปรับปรุง ต่อยอดให้ได้ช้ินงาน

วิทยานิพนธ์ที่สมบูรณ์ในระดับหนึ่ง  
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4.1 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ ์

 ภาพท่ี 75 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 

    

ช่ือผลงาน  :  Negative Color. 

                      เทคนิค    :  ส่ือผสม  

  ขนาด     :  45 x 180 ซ.ม. 

          ปี  : 2561 



  
 

76 

 

ภาพท่ี 76 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 
 

ช่ือผลงาน :  จุดเริ่มต้นของความคิดถึง 

     เทคนิค  :  ส่ือผสม 

  ขนาด  :    แปรผันตามพื้นท่ี 

       ปี  : 2561 
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 ภาพท่ี 77 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 

ช่ือผลงาน :   ทับซ้อนความคิดถึง หมายเลข 1 

    เทคนิค  :   ภาพถ่ายฟิล์ม Multi Exposure 

    ขนาด   :    แปรผันตามพื้นท่ี 

       ปี  : 2561 
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ภาพท่ี 78 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4 

ช่ือผลงาน :  ทับซ้อนความคิดถึง หมายเลข 2 

  เทคนิค  :    ส่ือผสม 

    ขนาด   :    แปรผันตามพื้นท่ี 

           ปี  : 2561 
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ภาพผลงาน แนวความคิด 
จุดเด่น / 

จุดด้อย 
การพัฒนา 

ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ 

ช้ินที่ 1 

 

  

สีที่แท้จริงของภาพ

จากฟิล์มถ่ายรูปเนกา

ทีฟหากเกิดการผสม

สีทางภาพถ่ายจะให้

ภาพออกมาเป็น

ลักษณะไหน 

ที่มาและแนวความคิดที่

ตรงไปตรงมา ท าให้

เข้าใจผลงานได้ง่าย / 

ขาดความลึกซึ้งที่

อยากจะสื่อความหมาย

ของผลงานให้มากกว่าน้ี

ไป 

 ควรต้ังต้นจากความเรียบ

ง่ายในการคิดแต่ควร

สร้างสรรค์งานให้เกิด

อารมณ์ที่ซบซ้อนกว่าน้ี 

ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ 

ช้ินที่ 2 

 

  

ความคิดถึงบ้าน ท า

ให้คิดถึงสัตว์เลี้ยงที่

ตายไปแล้ว ด้วยรัก

และผูกพันมาก ท า

ให้เมื่อคิดถึงจึงแสดง

ออกเป็นผลงาน

ภาพถ่ายแบบจัดวาง

สื่อผสม แสดงถึงสิ่งที่

ไม่มีอยู่แล้วแต่ใน

ความทรงจ ายัง

ชัดเจนแม้จะกระทั่ง

เงา 

เริ่มมีการสื่อความหมาย
ที่ต้องผ่านการตีความ
และท าความเข้าในจาก
ผลงาน / ขาดการ
วางแผนละจัดการใน
พ้ืนที่ของการจัดวางงาน  

 ควรพัฒนาและปรับปรุง
การวางแปลนในการจัด
วางงาน เพราะทุกอย่างถือ
เป็นส่วนหน่ึงของงานที่มี
ความหมาย 

ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ 

ช้ินที่ 3 

 

  

ความคิดถึงบ้าน เริ่ม

เกิดความซับซ้อน 

เชื่อมโยงสิ่งต่างๆ ที่

เก่ียวข้องมากข้ึน ท า

ให้คิดถึงภาพถ่าย

ฟิล์มเทคนิคภาพซ้อน

ที่สามารถเก็บความ

ทรงจ าได้หลายภาพ

ใน1เฟรม 

เริ่มรู้จักการตัดทอนสื่อ
ต่างๆ ในงานเพ่ือให้เกิด
ความเป็นเอกภาพของ
ภาพรวมของชิ้นงาน /  
ขนาดของงานแต่ละชิ้น
ยังไม่สื่อความหมายได้ดี
พอเท่าที่ต้องการ 

 ควรค านึงถึงความหมาย 
และความส าคัญของขนาด
ชิ้นงานเพ่ิมเติมในแนวคิด 

ตารางที่ 3 ตารางวิเคราะห์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ ์
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จากตารางวิเคราะห์นี้ สรุปได้ว่าสามารถค้นพบเทคนิค แนวคิด รูปแบบของการสร้างงานท่ี

สนใจและน าไปต่อยอดเพื่อพัฒนาเป็นผลงานวิทยานิพนธ์ต่อไปได้ โดยแนวคิดของการหวนคิดถึงอดีต 

(Nostalgia) ท้ังในแง่ของเทคนิคภพถ่ายฟิล์มท่ีน ามาใช้และท่ีมาของการสร้างงานคือ ความคิดถึงบ้าน 

ดังนั้นการสร้างสรรค์ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์นี้จึงมีอิทธิพลต่องานชุดวิทยานิพนธ์ซึ่งเปรียบเหมือน

บทสรุปของงานได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ 

ช้ินที่ 4 

 
 

การน าเสนอภาพ
ความทรงจ าผ่านการ
ฉายด้วยเครื่องฉาย
ฟิล์มสไลด์แทนการ
ถ่ายภาพแบบซ้อนที่
ให้ความส าคัญกับ

สมาชิกในครอบครัว
เป็นที่หน่ึง ไม่ว่าจะ
เป็นสถานที่ใดก็ตาม

หากขาดสมาชิก
ครอบครัวคนใดคน

หน่ึงไปค าว่า บ้าน คง
ไม่สมบูรณ ์

รูปแบบของงานเริ่ม
ชัดเจนและสามารถน าไป
พัฒนาบางส่วนต่อได้ / 
วัสดุที่ใช้สร้างงานยังขาด
การแปรเปลี่ยนในแง่ของ
ความหมาย 

ควรเลือกใช้วัสดุและ
เทคนิคที่มีความหมายใน
ตัวเองให้มากกว่าน้ี เน้น
ความเป็น Analog ที่ท าให้
เกิดความรู้สึก Nostalgia 
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4.2 ผลงานวิทยานิพนธ์  

  การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ เป็นชุดผลงานท่ีสรุปรวบรวมของการวิเคราะห์รูปแบบไป

จนถึงเทคนิควิธีการและองค์ประกอบทางศิลปะ เช่น การจัดวางองค์ประกอบในภาพถ่ายหรือลักษณะ

ของการจัดวางงาน โดยท้ังหมดมีความหมายและต้องการส่ือให้ผู้ชมได้ซึมซับอารมณ์ ความโหยหาบ้าน 

(Home Nostalgia)  ของงานให้ชัดเจนมากขึ้น โดยอ้างอิงจากสาระทางทฤษฏีความสัมพันธ์ของ

ครอบครัว แนวคิดการโหยหาอดีต (Nostalgia) รวมไปถึงสาระด้านศิลปะ อาทิ ลักษณะศิลปะแบบจัด

วาง  ( Installation Art) ภ าพ ถ่ าย เชิ งทาง เลือก  (Alternative Photography) โดย ใช้ เทคนิ ค

Cyanotype เป็นต้น  โดยสามารถวิเคราะห์ช้ินงานแต่ละช้ินออกมาตามประเด็นหลักคือ ด้าน

กระบวนการและขั้นตอนในการสร้างสรรค์ ด้านเทคนิค  ด้านการส่ือความหมายตามท่ีศิลปินต้องการ 

โดยแบ่งกลุ่มของผลงานเป็น 2 ช่วงเวลาคือ  

- ช่วงเวลาอดีตท่ีคิดถึง 

- ช่วงเวลาของปัจจุบันที่ท าให้หวนถึงอดีต    

โดยสามารถวิเคราะห์ผลงานในแต่ละช่วง ตามประเด็นหลักได้ดังนี้  
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4.2.1 ช่วงแรก:  ช่วงเวลาอดีตที่คิดถึง จ านวน 3 ชิ้น  

ภาพท่ี 79 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 
ช่ือผลงาน :   Home Blue Nostalgia 1 

     เทคนิค  :    Cyanotype  on fabric 

              ขนาด  :    2.7 x 1.68 เมตร 

                           ปี  :    2562 
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4.2.1.1 การวิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 ชื่อ Home Blue Nostalgia 1 

ด้านกระบวนการและข้ันตอนในการสร้างสรรค์ 

 การสร้างสรรค์ผลงาน Home Blue Nostalgia 1 เป็นการใช้เทคนิคการอัดขยายภาพจาก

ภาพฟิล์มเก่าด้วยเทคนิคการอัดขยายแบบ Alternative Photography ท่ีเรียกว่า Cyanotype ลง

บนวัสดุผ้า 3 ชนิดคือ ผ้าฝ้าย ผ้ามัสลิน ผ้าออกฟอร์ดสีขาว โดยใช้ผ้าแต่ละชนิดมาตัดเป็นช้ินๆ เท่ากัน

ขนาด 21  x 29.7 เซนติเมตร ในแนวต้ัง และอัดขยายส่วนประกอบท้ังหมดของภาพถ่าย และน ามา

ต่อเป็นผ้าผืนใหญ่ 1 ผืน ขนาด2.7x1.6 เมตร โดยพบว่าเมื่อใช้ผ้าต่างชนิดกันท าให้เกิดน้ าหนักของสี

ฟ้าท่ีได้จากเทคนิค Cyanotype ไม่เสมอกัน จึงเป็นการปรับและวางแผนเรื่องการใช้ผ้าในแต่ละจุด

ของภาพท่ีต้องการความเข้ม อ่อนต่างกัน 

ด้านการจัดองค์ประกอบของภาพ 

 การตัดต่อเอาฉากหลังของภาพถ่ายฟิล์มเก่า(ต้นฉบับ)ออก เป็นการเน้นองค์ประกอบของภาพ 

ให้ความส าคัญของส่ิงท่ีต้องการจะใช้แสดงออกจากภาพผลงาน ดังนั้นจึงมีการจัดวางภาพแบบ

กึ่งกลางท้ังบนล่างและซ้ายขวา และด้วยภาพต้นฉบับเป็นภาพแนวต้ัง จึงยึดสัดส่วนการจัดวางเป็น

แนวตั้ง เพียงแต่เพิ่มขนาดเพราะเป็นการขยายอัตราส่วนของภาพ  

ด้านการสื่อความหมาย  

 ผลงานช้ินนี้ต้องการส่ือถึงความคิดถึง การโหยหาอดีตจากความทรงจ าท่ีได้ไปเท่ียวกับพ่อแม่

และพี่ๆในตอนเด็ก ซึ่งในความทรงจ าเมื่อได้เห็นภาพถ่ายท่ีเป็นต้นฉบับของผลงานส่ิงแรกที่จ าได้

ชัดเจนคือ รอยยิ้ม ความสนุกสนานในตอนนั้น ซึ่งนึกถึงเมื่อใดก็จะเกิดความรู้สึกอบอุ่น และอยากจะ

ให้เวลาช่วงนั้นยังคงอยู่ จึงถ่ายทอดออกมาผ่านการขยายภาพถ่ายฟิล์มท่ีตัดฉากหลังของภาพออก

ท้ังหมด เหลือเพียงแค่ตัวบุคคล เพราะต้องการส่ือถึงความสุข จากความทรงจ าท่ีได้นึกถึงส่ิงท่ีได้ท า

ร่วมกับสมาชิกในครอบครัวในอดีตท่ียังพร้อมหน้าพร้อมตา การส่ือออกมาด้วยเทคนิคการอัดขยายท่ี

ให้สีฟ้า ในโทนต่างๆ ก็สามารถส่ือถึงความรู้สึกอบอุ่น นิ่ง สงบและโหยหา คิดถึงได้พอสมควร 
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ภาพท่ี 80 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 

 ช่ือผลงาน :   Home, Blue Nostalgia 2 

    เทคนิค  :     Cyanotype  on fabric 

                       ขนาด  :    2.7 x 1.68 เมตร 

         ปี  :    2562 
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4.2.1.2 การวิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 ชื่อ Home Blue Nostalgia 2 

ด้านกระบวนการและข้ันตอนในการสร้างสรรค์ 

 ผลงานช้ินท่ี 2 เป็นผลงานท่ีใช้เทคนิคและกระบวนการเดียวกับช้ินท่ี 1 มีขนาดเท่ากัน เป็น

ภาพแนวต้ังเช่นกัน โดยยังคงเป็นการอัดขยายภาพฟิล์มเก่าลงบนวัสดุผ้าท้ัง 3 ชนิดเช่นเดียวกัน แต่

ผลงานช้ินนี้ได้ผ่านการวางแผนเรื่องชนิดของผ้าท่ีจะให้สีฟ้าในโทนท่ีเหมาะสมของภาพในส่วนนั้นๆ จึง

ท าให้การวางแผนสามารถช่วยให้ได้น้ าหนักของสีบนผ้าตรงส่วนต่างๆ เป็นไปตามท่ีต้องการเป็น

ส่วนมาก 

ด้านการจัดองค์ประกอบของภาพ 

 การจัดองค์ประกอบของภาพเป็นลักษณะภาพครอบครัวในแนวต้ัง ท่ีอยู่กึ่งกลางผืนผ้า 

ต้องการให้บุคคลในภาพเป็นจุดเด่นของงาน ดังนั้นจึงจัดวางตรงกลางของภาพ แต่เนื่องจากข้อจ ากัด

ด้านความสูงของภาพและสัดส่วนของภาพจริง (4x6นิ้ว) ท าให้องค์ประกอบในภาพดูหนักไปข้างซ้าย 

จึงจ าเป็นต้องเพิ่มพื้นท่ีของผืนผ้าในทางขวาให้เกิดช่องวางท่ีสามารถถ่วงน้ าหนักความสมดุลของ

องค์ประกอบภาพไปได้  

ด้านการสื่อความหมาย  

 ภาพนี้ต้องการส่ือถึงอารมณ์ความคิดถึง เหตุการณ์ในช่วงวัยเด็กท่ีก าลังจะเป็นวัยรุ่นและ

เข้าใจโลกมากขึ้น ดังนั้นเหตุการณ์ท่ีพี่ชายต้องบรรพชาสามเณรจึงเป็นจุดเปล่ียนของวัยในชีวิต ท่ีท า

ให้อยากจะถ่ายถอดในรูปภาพท่ีอัดขยายด้วย Cyanotype เพื่อส่ือถึงความสงบสุข ความเบาใจและ

คิดถึงในเวลาเดียวกัน  
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ภาพท่ี 81 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 
 

ช่ือผลงาน :   Home, Blue Nostalgia 3 

    เทคนิค  :  Cyanotype  on fabric 

                       ขนาด   :    2.3 x 2.1 เมตร 

          ปี  :    2562 
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 ภาพท่ี 82 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 ประกอบการจัดวาง 
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4.2.1.3 การวิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 ชื่อ Home Blue Nostalgia 3 

ด้านกระบวนการและข้ันตอนในการสร้างสรรค์ 

 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินนี้ มีกระบวนการขั้นตอนเช่นเดียวกันกับช้ินท่ี 1และ2 

แตกต่างท่ีส่วนประกอบของภาพในแต่ละช้ิน จะเป็นการจัดวางในแนวนอนคือ 29.7 x 21 เซนติเมตร

จ านวนท้ังหมด 77 ช้ิน ท าให้ผลงานช้ินใหญ่ท่ีได้จะมีลักษณะเป็นส่ีเหล่ียมผืนผ้า ขนาด 2.3x2.1 เมตร 

ส่ิงท่ีเพิ่มเติมจากผลงานช้ินท่ี 1,2 คือผลงานช้ินนี้จะต้องใช้ประกอบการฉายภาพด้วยเครื่องฉายฟิล์ม

สไลด์ ท าให้ต้องมีกระบวนการขึงผ้าด้วยไม้ยางเป็นขอบบนและล่างของผลงาน เพื่อให้ภาพมีความตึง

ท่ีพอเหมาะท่ีจะสามารถฉายภาพลงไปบนผืนผ้าได้ นอกจากนี้ยังมีส่วนของภาพบางจุดท่ีเกิดข้อแม้

ด้านความเข้มอ่อนของงานบางจุด เพราะหากเป็นสีฟ้าท่ีเข้มเกินไปจะท าให้ภาพท่ีฉายมาจากเครื่อง

ฉายฟิล์มสไลด์ขาดความคมชัดในระดับท่ีเหมาะสม ดังนั้นจึงต้องเพิ่มเติมโดยการตัดผ้ามุ้งสีขาวเย็บทับ

ตรงส่วนท่ีต้องการให้ค่าน้ าหนักของสีฟ้าเบาบางลง  

 ผลงานช้ินนี้จะต้องน ามาประกอบการฉายภาพจากเครื่องฉายฟิล์มสไลด์ ดังนั้นจึงต้องสร้าง

พื้นท่ีเป็นห้องมืดท่ีทึบแสงในระดับหนึ่งเพื่อความเหมาะสม  

ด้านการจัดองค์ประกอบของภาพ 

 การจัดองค์ประกอบของภาพเป็นลักษณะการจัดวางตรงกึ่งกลางเช่นเดียวกับผลงานช้ินท่ี1,2 

เพิ่มเติมคือต าแหน่งการจัดวางภาพท่ีฉายจากเครื่องฉายฟิล์มสไลด์ ท่ีมีขนาดภาพเมื่อฉายลงบนผืนผ้า

ผลงานประมาณ 1.3 x 0.95 เมตร ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าผลงานช้ินท่ี 3 จึงจัดวางต าแหน่งภาพจากเครื่อง

ฉายฯ ให้อยู่ตรงกึ่งกลางของผลงานช้ินท่ี 3 เพื่อดึงสายตาของผู้ชมให้สามารถโฟกัสได้ท้ังหมด 

ด้านการสื่อความหมาย  

 ผลงานช้ินนี้มีการสร้างพื้นท่ีปิดเพื่อใช้ส าหรับประกอบการฉายภาพด้วยเครื่องฉายฟิล์มสไลด์ 

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของช้ินงาน เพราะต้องการให้ผู้ชมเสมือนเข้ามาในพื้นท่ีท่ีเป็นการเล่าเรื่องความทรงจ า 

และความคิดถึง โหยหาท่ีผู้เขียนต้องการจะส่ือออกมา โดยภาพท่ีได้จากเครื่องฉายฟิล์มสไลด์ก็จะเป็น

ลักษณะของการเรียบเรียง ส่ิงท่ีผู้เขียนคิดถึงท้ังท่ีอยู่ในรูปแบบปัจจุบัน แต่กลับท าให้ย้อนคิดถึงอดีตท่ี

ผ่านมาแล้วในวัยเด็ก โดยการฉายภาพทับบนผลงานช้ินท่ี 3 ซึ่งเป็นภาพถ่ายช่วงชีวิตวัยเด็กท่ีผ่านมา

เป็นอดีตแล้ว ถือเป็นการส าทับย้ าเตือนว่า ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีหรือไม่มีบุคคลในภาพวัยเด็กครบหมด

ทุกคนแต่ผู้เขียนก็ยังอยากจะหวนกลับไปในช่วงนั้น ช่วงท่ีมีทุกคนอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาท้ังท่ีรู้ว่า

เป็นไปไม่ได้แต่การรอส่ิงท่ีไม่มีวันหวนกลับได้นั้นกลับสร้างความอบอุ่นใจให้ ผู้เขียน โดยแทนค่าผ่าน

ช้ินงานท่ี3 ท่ีเป็นภาพของวัยเด็กท่ีนับเป็นเหตุการณ์ท่ีผู้เขียนยังคงจดจ าความอบอุ่นของช่วงวันนั้นได้
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เป็นอย่างดี  โดยในระยะก่อนการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์นั้น ผู้เขียนได้ใช้เครื่องฉายฟิล์มสไลด์แบบ

พกพาซึ่งสามารถฉายภาพได้เพียงครั้งละ 2 ภาพเท่านั้น ผู้เขียนจึงแก้ไขปัญหาเพื่อให้สามารถสร้าง

ความต่อเนื่องและรอบรับกับวัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์งาน โดยการเปล่ียนมาใช้เครื่องฉายฟิล์ม

สไลด์ท่ีสามารถใส่ภาพได้ 80 ภาพแต่ผู้เขียนเลือกท่ีจะใช้เพียง 36 ภาพเพื่อให้มีจ านวนเท่ากับภาพใน

ม้วนฟิล์มเท่านั้น 
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4.2.2 ช่วงที่สอง:  ช่วงเวลาของปัจจุบันที่ท าให้หวนถึงอดีต จ านวน 3 ชิ้น  

ภาพท่ี 83 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4 
 

ช่ือผลงาน :   Home, Blue Nostalgia 4 

    เทคนิค  :  Cyanotype  on fabric 

                       ขนาด  :    1.05 x  1.5  เมตร 

         ปี  :    2562 
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4.2.2.1 การวิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4 ชื่อ Home Blue Nostalgia 4 

ด้านกระบวนการและข้ันตอนในการสร้างสรรค์ 

 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินนี้ใช้การอัดขยายภาพด้วยเทคนิค Cyanotype 

เช่นเดียวกับทุกช้ิน แต่วัสดุท่ีใช้จะเป็นกระดาษสาเชียงใหม่ท่ีมีคุณสมบัติบาง และซึมซับได้ดี ท าให้ใน

ระหว่างท่ีลงมือท างานนั้นต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษ และใช้กระดาษเพียงชนิดเดียวต่างกับ

ผลงานช้ินท่ี1-3 ท่ีใช้ผ้าหลากชนิด ดังนั้นน้ าหนักความเข้มอ่อนของสีฟ้าท่ีได้จากเทคนิค Cyanotype 

นั้นเป็นโทนสีท่ีสามารถเข้ากันได้ทุกส่วนเมื่อน ามาประกอบเป็นผลงานช้ินใหญ่ โดยผลงานช้ินนี้ใช้การ

วางกระดาษในแนวนอน รวมกันท้ังผืนได้ขนาด 1.05 x  1.5  เมตร  โดยประกอบด้วยผืนกระดาษท่ี

ผ่านการอัดขยายภาพจ านวน  25 แผ่นก่อนจะน ามาประกอบรวมเป็นภาพเดียวกันด้วยการใช้เทปใส

ขนาดใหญ่ยึดหลังกระดาษแต่ละแผ่นและน ามาผ้ากาวขนาดเท่างานช้ินใหญ่มารีดทับเพื่อรวมกระดาษ

ให้เป็นผืนเดียวกันอีกครั้ง และน าไม้ยางขนาดเท่าความยาวของภาพมาประกบบนล่าง เพื่อช่วยตึง

ช้ินงานท้ังผืนให้สามารถน ามาแขวนผนังได้ 

ด้านการจัดองค์ประกอบของภาพ 

 การจัดองค์ประกอบภาพเป็นลักษณะการจัดจุดเด่นของภาพตรงกึ่งกลางช้ินงานเหมือนช้ิน

อื่นๆ โดยพื้นหลังของช้ินงานนี้จะมีสีขาวเป็นหลัก ท าให้พื้นท่ีของสีขาว สีน้ าเงินและสีฟ้ามีพื้นท่ีท่ีโดด

เด่นมากขึ้น  

ด้านการสื่อความหมาย  

 การเลือกภาพมาสร้างผลงานชุดท่ีสอง คือ ช่วงปัจจุบันที่ท าให้คิดถึงอดีตภาพนี้ ผู้เขียน

ต้องการเลือกภาพท่ีแสดงถึงครอบครัวที่มีท้ังสมาชิกใหม่ท่ีเพิ่มเข้ามาและสมาชิกท่ีจากไปแล้ว ซึ่ง

ต้องการให้ผู้ชมรู้สึกถึงความเปล่ียนแปลงของจ านวนสมาชิกแต่ความว่าง ความเบาบางของเส้น

น้ าหนักของภาพกลับท าให้คิดว่า ยังมีส่วนท่ีขาดหายไปในภาพผลงานนี้ เพราะผลงานชุดนี้จะเน้นพื้นท่ี

วาง (สีขาว) เป็นส่วนใหญ่ของช้ินงาน  
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ภาพท่ี 84 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 5 

ช่ือผลงาน :   Home, Blue Nostalgia 5 

     เทคนิค  :    Cyanotype  on fabric 

                        ขนาด  :    1.05 x  1.5  เมตร 

           ปี  :    2562 
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4.2.2.2 การวิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 5 ชื่อ Home Blue Nostalgia 5 

ด้านกระบวนการและข้ันตอนในการสร้างสรรค์ 

 การสร้างสรรค์ผลงานช้ินนี้มีขั้นตอน กระบวนการเช่นเดียวกับช้ินท่ี 4 ประกอบขึ้นจาก

กระดาษช้ินแนวนอนจ านวน 25 ช้ิน ยึดติดกันท้ังหมดด้วยเทปใสตรงข้างหลังของช้ินงานและปิดทับ

ด้วยผ้ากาวผืนใหญ่ขนาดเท่างานจริงๆด้านหลังเช่นเดียวกัน และน าไม้ยางมาประกบขอบบนล่างของ

ช้ินงานเพื่อช่วยยึดให้ช้ินงานเป็นผืน และสามารถน ามาแขวนผนังได้ 

ด้านการจัดองค์ประกอบของภาพ 

 การจัดองค์ประกอบของภาพเป็นการจัดวางจุดเด่นของช้ินงานตรงกลางของภาพ ชิดขอบล่าง 

เว้นขอบบน และซ้ายขวา ในภาพจะมีร่องรอยของฉากหลังเป็นโครงร่างคนท่ีเลือนราง เพราะใช้แทน

ตัวผู้เขียนซึ่งเป็นผู้ถ่ายภาพนี้ไว้ เปรียบเหมือนภาพนี้เป็นตัวแทนของทุกคนในครอบครัว ท้ังปัจจุบัน

และอดีตท่ีโหยหา 

ด้านการสื่อความหมาย  

 ผลงานช้ินนี้ผู้เขียนต้องการส่ือให้ผู้ชมเข้าใจถึงความโหยหา ความคิดถึงการพร้อมหน้าพร้อม

ตากันของสมาชิกในครอบครัวทุกคนแม้ว่าในปัจจุบันจะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นและลดลงไปก็ตาม เนื่องจาก

ในช้ินงานนี้จะมีส่วนของทุกคนในครอบครัวทั้งปัจจุบันและอดีตท่ีจากไปแล้ว แต่ยังอยากให้กลับมา

และยังคงอบอุ่นทุกครั้งท่ีต้องคิดถึง 
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ภาพท่ี 85 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 6 

ช่ือผลงาน :   Home, Blue Nostalgia 6 

    เทคนิค  :  Cyanotype  on fabric 

                       ขนาด  :    1.05 x  1.5  เมตร 

         ปี  :    2562 
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4.2.2.3 การวิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 6 ชื่อ Home Blue Nostalgia 6 

ด้านกระบวนการและข้ันตอนในการสร้างสรรค์ 

 การสร้างสรรค์ผลงานช้ินนี้เป็นการอัดขยายภาพด้วยเทคนิค Cyanotype ลงบนกระดาษสา

เชียงใหม่ โดยการจัดวางช้ินส่วนย่อยแต่ละช้ินในแนวตั้ง และน าท้ัง 25 ช้ินย่อย  มาประกอบการเป็น

ช้ินเดียว ผืนใหญ่ โดยภาพนี้เป็นการถ่ายจากกล้องฟิล์มท่ีมีการสะท้อนผ่านกระจกเงาในภาพให้เห็นตัว

ผู้เขียนท่ีเป็นคนถ่าย รวมทั้งบางส่วนของพ่อและแม่  

ด้านการจัดองค์ประกอบของภาพ 

 เนื่องจากภาพนี้เป็นการจัดองค์ประกอบแบบกึ่งกลางเว้นขอบบน ซ้ายและขวาในแนวต้ัง ซึ่ง

ในภาพประกอบด้วยบุคคล 3 คน คือ พ่อ แม่และผู้เขียน โดยการซ้อนภาพด้วยเทคนิคการถ่ายภาพท่ี

สะท้อนจากกระจกเงาเพื่อต้องการให้องค์ประกอบในภาพดูน่าค้นหาและมีความหมายในตัวเอง 

ด้านการสื่อความหมาย  

 การท่ีใช้กระจกเงามาน าเสนอเพื่อสร้างให้เกิดส่วนประกอบในภาพท่ีได้ครบตามท่ีต้องการคือ 

ผู้เขียน และพ่อแม่นั้นเป็นเหมือนการแทนค่าของความคิดถึงโดยพื้นฐานท่ีอยากจะให้ผู้ชมรับรู้ว่า การ

ท่ีผู้เขียนโหยหาคิดถึง “บ้าน” ทุกครั้งจะต้องมีบุคคลท้ังสองเป็นหลักเสมอเพราะหากไม่มีพ่อและแม่ 

ค าว่าครอบครัว สายสัมพันธ์ครอบครัว พื่น้องก็จะไม่มีทางเกิดขึ้นในชีวิตของผู้เขียน 
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ภาพท่ี 86 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4และ 5 ประกอบการจัดวาง 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

97 

ตารางที่ 4 ตารางสรุปการวิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ 1  

ภาพผลงาน กระบวนการ ขั้นตอน 
รูปแบบการ

สร้างสรรค ์
การสื่อความหมาย 

ช่วงแรก:  ช่วงเวลาอดีตที่
คิดถึง จ้านวน 3 ช้ิน 

 

 

- สร้างสรรค์ผลงานจากภาพถ่าย

ฟิล์มที่บันทึกช่วงเวลาในอดีตที่มี

สมาชิกทุกคนในครอบครัวพร้อม

หน้าพร้อมตา และเป็นการ

บันทึกเหตุการณ์ความทรงจ าท่ี

ได้ท าร่วมกันในอดีต ตามช่วงวัย

เด็ก  

 

- อัดขยายภาพด้วยเทคนิค 

Cyanotype ลงบนผ้าเป็นส่วนที่

จะประกอบเป็นผลงานชิ้นใหญ่

แต่ละชิ้น โดยประกอบด้วยผ้า 3 

ชนิด 

  

- ชิ้นที3่ มีการจัดวาง

ประกอบการฉายภาพจากเครื่อง

ฉายสไลด์ ดังน้ันจึงมีการแก้ไข

น้ าหนักของโทนสีฟ้าบนผ้า

บางส่วนด้วยการเย็บผ้ามุ้งทับ 

   
  

  

 

- รูปแบบการ

สร้างสรรค์เป็น

ลักษณะของศิลปะ 2 

มิติ บนวัสดุผ้า 3 

ชนิด ประกอบการ

จัดวาง แปรผันตาม

พ้ืนที่ เพ่ือให้ผู้ชมเข้า

มามีส่วนร่วมใน

ผลงาน 

  

  

      
 
- เป็นการแสดงออก
ความคิดถึง โหยหา 
“บ้าน”โดยใช้ภาพที่
เป็นความทรงจ าท่ี
อบอุ่นในอดีต 
ประกับเทคนิคการ
อัดขยายภาพที่ให้สี
ฟ้า น้ าเงินในโทน
ต่างๆ เพ่ือแทนถึง
ความอบอุ่น ความ
สงบ ความสุขใจเมื่อ
ได้หวนนึกถึงในตอน
น้ัน ถึงแม้ว่าจะไม่
สามารถย้อนเวลา
กลับไปได้และ
สมาชิกในครอบครัว
ที่ไม่สมบูรณ์เหมือน
อดีตในภาพผลงาน 
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ตารางที่ 5 ตารางสรุปการวิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ 2 

ภาพผลงาน กระบวนการ ขั้นตอน 
รูปแบบการ

สร้างสรรค ์
การสื่อความหมาย 

 ช่วงที่สอง:  ชว่งเวลาของ
ปัจจุบันที่ท้าให้หวนถึงอดีต 

จ้านวน 3 ช้ิน 

  

- สร้างสรรค์ผลงานจากการอัด
ขยายภาพด้วยเทคนิค 
Cyanotype ลงบนวัสดุกระดาษ
สาเชียงใหม่ และน าชิ้นงานมา
ประกบด้วยไม้ยาง ตรงขอบบน
และล่าง เพ่ือขึงให้ตึง ลดความ
หย่อนของชิ้นงานทั้งผืนเพราะ
วัสดุมีความเบาหากน ามาติดต้ัง
บนผนังจะไม่เป็นผืนที่เรียบร้อย 
  
- การท างานกับกระดาษสาท่ีมี
ความบางและเปื่อยน้ าง่ายต้อง
เพ่ิมความระมัดระวังเป็นพิเศษ
ในทุกกระบวนการที่ท า 
   
  

  

- ผลงาน 2 มิติ แบบ
จัดวางตามพ้ืนที่ โดย
จัดร่วมกันกับผลงาน
ในชุดช่วงแรก: 
ช่วงเวลาในอดีตที่
คิดถึง มี 3 ชิ้น 
   

      
 - ผลงานทั้ง 3 ชิ้น

จัดเป็นผลงานที่มา

จากภาพถ่ายฟิล์มที่

ถ่ายในเวลาปัจจุบัน 

ที่องค์ประกอบของ

ครอบครัวมีการ

เปลี่ยนแปลงทั้ง

จ านวนสมาชิกและ

กิจกรรมต่างๆ ที่ท า

ร่วมกัน แต่ทว่าใน

ทุกภาพน้ันยังคงใช้

เทคนิคการอัดขยาย 

Cyanotype ที่ให้สี

ของภาพป็นโทนสีฟ้า 

น้ าเงิน และพ้ืนที่

ส่วนใหญ่ในภาพเป็น

สีขาว เพ่ือต้องการ

แสดงออกถึง

ความสุข สงบที่ยังคง

เศร้าและโหยหาการ

กลับมาให้ครอบครัว

ครบสมบรูณ์เหมือน

วัยเด็ก ที่เป็นไปไม่ได้  
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      จากตารางท่ี 4 ตารางสรุปการวิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การ

สร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด บ้าน ความทรงจ าสีฟ้า (Home Blue Nostalgia) เป็นผลงาน

รูปแบบ 2 มิติประกอบการจัดวางตามพื้นท่ี โดยมีผลงานท้ังหมด  6 ช้ิน  โดยแบ่งกลุ่มของผลงานเป็น 

2 ช่วงเวลาคือ  

- ช่วงเวลาอดีตท่ีคิดถึง จ านวน 3 ภาพ บนผ้า 3 ชนิด 

- ช่วงเวลาของปัจจุบันที่ท าให้หวนถึงอดีต  จ านวน 3 ภาพ บนกระดาษสาเชียงใหม่ 

โดยในแต่ละวัสดุจะมีข้อแม้นในขั้นตอนการสร้างงานท่ีต่างกันแต่สุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้จากการ

สร้างสรรค์งานท้ังหมดออกมาในชุดเดียวกัน คือเรื่องของสีในงาน ท่ีเป็นสีโทนฟ้า น้ าเงินท่ีเป็นผลลัพธ์

ของเทคนิค Cyanotype ซึ่งสามารถแทนความหมายและส่ือให้ผู้ชมเข้าใจในส่ิงท่ีผู้เขียนต้องการจะส่ือ 
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บทที่ 5  

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

 5.1 สรุปผลการสร้างสรรค์  

 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด บ้าน ความทรงจ าสีฟ้า เป็นการน าความรู้สึกคิดถึงบ้าน

ในแบบของผู้เขียนมาขยายความประกอบกับนิยามเชิงบวกของค าว่า Nostalgia จึงท าให้ผู้เขียนหวน

นึกถึงส่ิงต่างๆ ในอดีต ไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ ส่ิงของหรือสถานท่ีและต้องการจะถ่ายทอดอารมณ์

ความรู้สึกเหล่านี้ออกมาเพื่อเป็นการระลึก นึกถึงและเตือนสติตัวเองรวมท้ังผู้อื่นให้เห็นถึงความส าคัญ

ของ “บ้าน” ผ่านผลงานศิลปะรูปแบบสองมิติ แบบจัดวางแปรผันตามพื้นท่ี โดยเน้นภาพถ่ายจาก

กล้องฟิล์มเป็นผลงานต้ังต้น  มีผลงานท้ังหมด 2 ชุด  

การเน้นภาพถ่ายจากกล้องฟิล์มเป็นผลงานต้ังต้นนั้นเนื่องจากการหวนคิดถึงอดีตมักจะเป็น

ช่วงเวลาท่ีผ่านมาแล้วผู้เขียนจึงเลือกใช้เทคนิคภาพถ่ายฟิล์มประกอบวิธีการอัดขยายภาพด้วยเทคนิค 

Cyanotype ซึ่งท้ังสองอย่างถือเป็นเทคนิคและวิธีการหนึ่งของ Alternative Photograph ในยุค

เริ่มต้น เรียกว่าระบบ Analog ซึ่งคือช่วงเวลาท่ีทุกอย่างเช่ืองช้าแต่งดงามอย่างมี คุณค่าก่อนท่ีจะ

ค่อยๆ เปล่ียนแปลงแทนท่ีด้วยความรวดเร็ว สะดวกสบายในแบบระบบ Digital ซึ่งละท้ิงความหมาย

ของการรอคอยถึงผลลัพธ์ที่เคยเป็นส่ิงสวยงามไป เพราะความทรงจ าในอดีตและการหวนคิดถึงบ้านใน

อดีตของผู้เขียนนั้นประกอบไปด้วยความสุขแบบเรียบง่ายและไม่มีการแต่งแต้ม เร่งเร้าใดๆ  

งานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ได้รับอิทธิพลหลักจากงานศิลปะช่วง Blue Period ของ Pablo 

Picasso ผลงานในช่วงนี้ของศิลปินจะมีสีฟ้า น้ าเงินและเขียวเป็นโทนหลัก ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับสีฟ้า 

(Blue) จากผลงานท่ีได้จากเทคนิคการอัดขยายภาพแบบ Cyanotype  เพราะเป็นสีท่ีแทนการแสดง

ถึงความทรงจ าอันท่ีมีค่าแบบสงบเรียบง่าย และการให้สีฟ้าหลากหลายค่าน้ าหนักของเทคนิค 

Cyanotype นั้นยังท าให้ภาพถ่ายมีคุณค่าและมีความเฉพาะตัวเหมือนความทรงจ าหรือเหตุการณ์ใน

ภาพท่ีต่อให้เกิดขึ้นซ้ าแต่ก็คงไม่มีทางเหมือนเดิมในแง่ของความรู้สึกแน่นอน และผลงานช้ินท่ี 3 ซึ่งมี

การจัดวางโดยใช้การสร้างพื้นท่ีปิดเพื่อใช้ส าหรับประกอบการฉายภาพด้วยเครื่องฉายฟิ ล์มสไลด์ ซึ่ง

เป็นส่วนหนึ่งของช้ินงาน เพื่อต้องการให้ผู้ชมเสมือนเข้ามาในพื้นท่ีท่ีเป็นการเล่าเรื่องความทรงจ า และ

ความคิดถึง โหยหาท่ีผู้เขียนต้องการจะส่ือออกมา   โดยรูปแบบการจัดแสดงงานแบบ Projection นี้

ผู้เขียนได้รับอิทธิพลมาจาก Jenny Holzer  ศิลปินท่ีใช้การฉาย Projectionข้อความตัวอักษรลงบน

อาคารหรือพื้นท่ีสาธารณะ ขนาดใหญ่และการอัดขยายภาพด้วยเทคนิค Cyanotype แบบเฟรมเดียว
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ให้กลายเป็นภาพหลายเฟรมต่อกันจากเทคนิคการสร้างสรรค์งานศิลปะของ APOIAN ศิลปินช่างภาพ

ผู้ใช้เทคนิค Cyanotype มาอัดขยายภาพถ่ายจากฟิล์มและการจัดวางงานแบบ Mosaic ซึ่งเปรียบ

เหมือนช้ินส่วนความทรงจ าท่ีประกอบกันเป็นภาพผลงานในแต่ละช้ิน 

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด  บ้าน ความทรงจ้าสีฟ้า  จึงเป็นเหมือนเครื่องบันทึก

ความทรงจ าและแสดงความรู้สึกโหยหา คิดถึงของผู้เขียนท่ีมีต่อสมาชิกทุกคนในครอบครัวและทุก

อย่างท่ีเป็น “บ้าน”  

 

 5.2 อภิปรายผล 

 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ บ้าน ความทรงจ้าสีฟ้า มีท่ีมาจากแรงบันดาลใจในการโหย

หาอดีต (Nostalgia) การหวนระลึก คิดถึงส่ิงท่ีผ่านมาแล้วท้ังท่ีปัจจุบันยังมีส่ิงนั้นอยู่หรือไม่มีแล้วก็

ตามนั้นส่งผลให้มีการแสดงออกความรู้สึกเมื่อได้คิดถึง นึกถึงอดีตเหล่านั้นผ่านผลงานศิลปะแบบ

ส่ือผสมจัดวาง ด้วยเทคนิคการอัดขยายภาพฟิ ล์มแบบ Alternative Photograph ท่ี เรียกว่า 

Cyanotype ซึ่งให้ผลของภาพออกมาเป็นสีโทนน้ าเงิน (Blue Print) ท าให้ความคิดถึงมีความหมาย

มากขึ้นท้ังในความหมายผ่านผลงานและด้วยเทคนิคอันมีประวัติยาวนานเก่าแก่ท่ีต้ังใจจะท าให้เกิด

การหวนระลึกถึงส่ิงท่ีผ่านมาแล้ว โดยก่อนจะเกิดผลงานวิทยานิพนธ์นั้นได้มีการสร้างสรรค์งานช่วง

ก่อนวิทยานิพนธ์ขึ้นมาก่อนเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาและปรับปรุง ต่อยอดให้ได้ช้ินงาน

วิทยานิพนธ์ที่สมบูรณ์ในระดับหนึ่ง  

 

 5.3 ข้อเสนอแนะ 

 1.  ในการสร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิค Cyanotype สามารถเพิ่มวัสดุในการสร้างงานให้

หลากหลาย และควรเพิ่มการทดลองเพื่อค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีกว้างขึ้น 

 2. การวางแผนการท างานในระยะเวลาท่ีจ ากัด ต้องใช้การวางแผนท่ีรอบคอบและผ่านการ

ทดลองท่ีได้ผลลัพธ์ที่เหมาะสมมาก่อนเสมอ 

  3. เทคนิคและรูปแบบของศิลปิน 

 3. สามารถน าเทคนิค Cyanotype ไปใช้กับการสร้างสรรค์ผลงานในโอกาสต่อไปได้ 
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รายการอ้างอิง 
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ประว ัติผู้เขียน 
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