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ในโลกนีก้ารแต่งหน้าโดยทัว่ไปมกัแต่งหน้าตามความนิยมชมชอบตามยุคสมยันัน้ไม่มี

กฎเกณฑ์บงัคบั แตย่ดึหลกัความสวยงามเป็นสว่นใหญ่ ให้ผู้พบเห็นเกิดความประทบัใจดงัเห็นจาก
ส านวนไทยท่ีว่า “ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง” คือคนจะงามจะสวยได้ต้องรู้จกัแต่งตวั 
ฉะนัน้การแตง่หน้าจึงมีความส าคญั การแตง่หน้าต้องแตง่ส่วนตา่งๆ ของใบหน้าให้ดเูดน่ชดัยิ่งขึน้
เช่น คิว้ ตา จมกู แก้ม ปาก รวมทัง้วตัถเุสือ้ผ้า เคร่ืองแตง่กาย เป็นต้น หากส่วนใดบกพร่องควรอ า
พรางส่วนนัน้ด้วยวิธีการแตง่หน้า หากส่วนใดดีควรแตง่เน้นส่วนนัน้ให้เดน่โดยอาศยัเคร่ืองส าอาง  
ดงันัน้เคร่ืองส าอางและวิธีการแตง่หน้าจงึมีบทบาทส าคญั 

ข้าพเจ้าต้องการแสดงออกถึงความสขุท่ีมีตอ่วตัถสุิ่งของ  มุ่งเน้นการถ่ายทอดความสขุท่ี
เกิดจากความผกูพนักบัสิ่งของ เคร่ืองส าอาง โดยการสร้างสรรค์ผสมผสานกบัจินตนาการ จาก
ข้อมูลท่ีมีอยู่จริงและจินตนาการขึน้มา สัญลกัษณ์มีความหมายต่อในทางความรู้สึกของความ
มัน่ใจในความงามท่ีเกิดจากจินตนาการส่วนตวั และความประทบัใจ ความช่ืนชอบในวตัถท่ีุน ามา
สร้างสรรค ์ถ่ายทอดผา่นภาพพิมพ์เทคนิคซิลค์สกรีน 2 มิต ิ

 ข้าพเจ้าได้มองหาความสขุ เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงความงามทางสนุทรียศาสตร์ท่ีแตกตา่ง
จากรูปแบบเดิม การก าหนดหรือการสร้างพืน้ท่ีผ่านจินตนาการมุมมองใหม่ ใช้รูปทรงของวตัถ ุ
สิ่งของ เคร่ืองส าอางจ าพวกครีม แป้ง น า้หอม ลิปสตกิหลายๆ ชนิด โดยเคร่ืองส าอางท่ีน ามาใช้นัน้ 
สร้างความรู้สึกหลงใหล เพลินใจ สิ่งเหล่านีคื้อปัจจยัหลกัของการแสดงออกมาในลกัษณะสร้าง
บรรยากาศในพืน้ท่ีโดยมีความคิดอยู่บนพืน้ฐานของความสขุสนุกสนาน  แฟนตาซี ลกัษณะจะ
แตกต่างกันไปตามบริบท  ผ่านการมองและสังเกตประกอบกับจินตนาการในการสร้าง
สภาพแวดล้อมใหม ่
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บทคดั ย่อภาษาองักฤษ  
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In this world, makeup is to do makeup based on a popular trend with no rule 
enforcement. Accordingly, people mostly do their makeup focusing on the beauty in order to 
impress other people as an idiom says “Fine feathers make fine birds” which means people 
have to take care of their appearance to appear beautiful; therefore, makeup is so crucial 
nowadays. Makeup is a technique aiming to highlight facial features such as eyebrows, eyes, 
nose, cheeks, and lips. Makeup can be used to disguise any flaws, and it also can be used to 
highlight fine points. Consequently, cosmetics and makeup techniques play a significant role 
in modern society. 

I would like to express happiness with materials, focusing on expressing delight from 
an attachment with objects; cosmetics by combining creativity and imagination based on 
existing information and imaginary information. Symbols have a great impact on confidence in 
beauty arising from personal imagination and impression in created objects, which are 
conveyed through two-dimensional silkscreen printing. 

I was seeking for happiness to reflect aesthetic beauty in a different way by defining 
or creating a space through a new aspect of imagination using shapes of cosmetics; cosmetic 
cream products, powders, perfumes, and various kinds of lipsticks. Cosmetic products used 
in this thesis create a sense of fascination and pleasure, which are the main factors of 
expression in terms of creating an atmosphere in an area where an idea is based on 
happiness, enjoyment, and fantasy. Therefore, aspects will be diverse depending on the 
context through which consideration, observation, and imagination in creating a new 
environment. 
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กิตติกรรมประ กาศ  

 

กติตกิรรมประกาศ 
  

ข้าพเจ้าขอน้อมจิตระลึกในพระคณุของบิดา มารดาเป็นผู้ ท่ีให้ก าเนิดผู้ซึ่งได้สัง่สอน อบรม
และสนบัสนุนให้ข้าพเจ้าเลือกเรียนสิ่งท่ีข้าพเจ้ารักและสนใจในการเรียนศิลปะตัง้แต่เด็กและมอบ
ความหวงัดีให้แก่ข้าพเจ้าเสมอตัง้แตเ่ล็กจนโต ตลอดทัง้เวลาข้าพเจ้ารู้สึกท้อแท้ หมดก าลงัใจในการ
เรียนและเร่ืองการใช้ชีวิตในเมืองหลวงคนเดียว บิดา มารดาจะคอยให้ก าลงัใจและคอยอยู่ข้าง ๆ 
เสมอ ท าให้ข้าพเจ้าผ่านพ้นอปุสรรคมาด้วยดี ข้าพเจ้ารู้สึกดีใจและมีความสขุท าให้บิดาและมารดา
ได้ภูมิใจและมีความสุขครัง้หนึ่งในชีวิต อยากให้บิดา มารดาได้มีความสุข ข้าพเจ้าขอระลึกถึง
พระคณุของรองรองศาสตราจารย์ทินกร กาษรสวุรรณ ผู้ ท่ีคอยดแูลให้ความรู้และปรึกษาทุกเร่ือง 
โดยเฉพาะการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ “จินตนาการ ในโลกของฉัน” และค าติชมทกุครัง้เม่ือ
ส่งผลงานในห้องส่งงานทกุครัง้ ข้าพเจ้าขอขอบพระคณุอาจารย์ทกุท่านๆท่ีคอยให้ค าแนะน าและชี ้
แนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะ 

สดุท้ายนีข้้าพเจ้าขอขอบพระคณุ “รองศาสตราจารย์ทินกร  กาษรสวุรรณ” ท่ีได้มอบทนุใน
การท าวิทยานิพนธ์ในครัง้นี ้ผู้ ท่ีคอยดแูลให้ความรู้ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์  “จินตนาการ 
ในโลกของฉัน” ข้าพเจ้าหวงัว่าผลงานศิลปะของข้าพเจ้าจะเป็นแรงบนัดาลใจแก่คนท่ีช่ืนชอบและ
สนใจในการเรียนศลิปะไมม่ากก็น้อย 
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บทที่ 1 

บทน า 

 
เอกสารวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้าประกอบด้วย ผลงานภาพพิมพ์และเอกสารประกอบด้วย 

ความเป็นมาความส าคญัของปัญหา ขัน้ตอนในการสร้างสรรค์ผลงานทัง้หมด แต่เอกสารฉบบันี ้
ไม่ได้เป็นส่วนท่ีส าคญัท่ีสุด ในส่วนท่ีส าคญัท่ีสุด คือ ผลงานภาพพิมพ์เทคนิคภาพพิมพ์ตะแกรง
ไหม (Silkscreen) มีสาระดงัตอ่ไปนี ้
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

บนโลกใบนีก้ารแตง่หน้าของยคุสมยันีมี้ความจ าเป็น เพราะมนษุย์เรานัน้ใช้เคร่ืองส าอาง
เสริมแตง่ใบหน้าให้สวยขึน้ คือการเสริมแตง่อ าพรางข้อบกพร่องใบหน้าให้สวยงาม เพ่ือเพิ่มความ
มัน่ใจในการปกปิดจดุด้อยของใบหน้า โดยใช้เคร่ืองส าอางและอปุกรณ์มาท าให้หน้ามีมิติเสริมเพิ่ม
จดุสว่าง ท าให้เห็นโครงหน้าชดัขึน้ จึงท าให้การแต่งหน้าเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตประจ าวนั
เป็นจดุการเร่ิมต้นของการท างานและเก็บรวบรวมข้อมลูเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมลูท่ีจะเป็นแรงบนัดาล
ใจในทางความคดิเพ่ือถ่ายทอดลงบนงานศลิปะ 

 
 ข้าพเจ้าได้มีความสนใจ การแตง่หน้าท่ีเช่ือมโยงสังคมปัจจบุนั การแตง่หน้าเปรียบเสมือน
ศลิปะท่ีแต้มสีลงภาพจิตรกรรมท่ีมีผลทางความรู้สึกถึงความสวยงาม มนษุย์ตา่งหาท่ีพึ่งของความ
งามของใบหน้า ซึ่งสามารถอ าพรางสิ่งท่ีบกพร่องของตน เพ่ือท าให้เรามั่นใจ ในการสร้างสรรค์
ผลงานเป็นการแสดงออกจากเร่ืองราวการใช้ชีวิตท่ีข้าพเจ้าได้โหยหาความสุขจากวตัถุสิ่งของ มี
ความรู้สกึถึงความผกูผนัระหวา่งตวัข้าพเจ้ากบัเคร่ืองส าอาง ผสานกบัจินตนาการของตนก่อให้เกิด
การสร้างสรรค์ ต้องการสะท้อนให้เห็นความงามทางสนุทรียศาสตร์ท่ีแตกตา่งจากรูปแบบเดิม การ
ก าหนดหรือการสร้างพืน้ท่ีผ่านมมุมองใหม่ น าเสนอผ่านการแตง่หน้า การแตง่กายของข้าพเจ้าใช้
รูปทรง ของวตัถ ุสิ่งของ เคร่ืองส าอาง แป้ง น า้หอม โดยเคร่ืองส าอางท่ีน ามาใช้นัน้ สร้างความรู้สึก
หลงใหล ซึ่งขาดสิ่งของเหล่านีไ้ม่ได้ เช่น ถ้าเป็นผู้ชายในวยัเดียวกันอาจจะชอบเก็บสะสมสิ่งของ 
เช่น นาฬิกา รถบิ๊กไบค์ หุ่นยนต์ เพ่ือให้ดเูท่ห์เป็นท่ีดึงดดูของเพศตรงข้าม แต่สิ่งของท่ีชอบนัน้ไม่
เหมือนผู้ชายทัว่ไป ท่ีชอบสะสม เสือ้ผ้า กระเป๋า รองเท้า เคร่ืองส าอาง เหตปัุจจยัท่ีเป็นเช่นนี ้เพราะ
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รู้สึกช่ืนชอบ หลงใหลในสีของอายแชโดว์ความสดใสของสีตา ความงามของมาสคาร่า ลิปสติกท่ี
เพิ่มความแวววาวให้กับริมฝีปาก และครีมให้ความชุ่มช่ืนแก่ใบหน้า จึงท าให้ข้าพเจ้าช่ืนชอบ
เคร่ืองส าอางเพราะสามารถปกปิดข้อบกพร่องในใบหน้า ท าให้มีความมัน่ใจและเป็นตวัเสริมให้เรา
ดดีูขึน้ ในความรู้สึกของข้าพเจ้า แสดงออกมาในลักษณะการจดัเรียงพืน้ท่ีโดยมีความคิดอยู่บน
พืน้ฐานของความสขุ สนกุสนาน แฟนตาซี ลกัษณะจะแตกตา่งกนัไปตามบริบทตา่งๆ 
 

ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

จากประสบการณ์ท่ีกล่าวมาเร่ิมต้นมาจากความช่ืนชอบในการแตง่หน้า การแตง่หน้าเป็น
ส่วนหนึ่งท่ีแสดงให้เห็นถึงความมัน่ใจในตวัเอง ต้องเติมแต่งเคร่ืองส าอางเพ่ือเป็นเกราะป้องกัน
ความสวยงามของใบหน้าและเพ่ือความมั่นใจ เช่ือมโยงกับการแต่งหน้าของคนในปัจจุบนั ท่ีมี
ความเก่ียวข้องกับเร่ืองเพศสภาพ โดยได้น าสีของธงสายรุ้งของ LGBTQ สญัลกัษณ์ของความ
หลากหลาย เพ่ือส่ือถึงเพศสภาพ ในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าท่ีได้ศึกษาการแต่งหน้า 
ยงัคงรูปแบบของความเป็นจริงและผสมผสานความเหนือจริงท่ีส่ือถึงจินตนาการ ข้าพเจ้าได้ใช้
ใบหน้าของตวัเองในบริบทตา่งๆ การก าหนดพืน้ท่ีของงาน สร้างให้อยู่ในสถานท่ีของบริเวณห้อง
แต่งตัว ห้องน า้ ห้องนอนหรือภายในของบ้าน และนอกสถานท่ีตามบริบทต่างๆ โดยได้ศึกษา
รูปทรงจาก วัตถุสิ่งของ เคร่ืองส าอาง ครีม แป้ง น า้หอม ลิปสติกท่ีหลากหลายชนิดโดย
เคร่ืองส าอางท่ีน ามาใช้นัน้ สร้างความรู้สึกสนใจหลงใหล เพราะรู้สึกช่ืนชอบ ซึ่งสิ่งเหล่านีคื้อปัจจยั
หลกัของตวัข้าพเจ้า รูปทรงจะมีความเหนือจริงด้วยกนัดดัแปลงสิ่งของ วตัถตุา่งๆให้มีขนาดท่ีใหญ่
หรือเล็กกว่าปกติร่วมถึงกายภาพรอบตวัสถานท่ี ห้องส่วนตวั เป็นสญัลกัษณ์แทนความสุขความ
สนกุ รูปทรงให้มีลกัษณะเฉพาะตวัและใช้สีสะท้อนแสง ท่ีให้ความรู้สึกเป็นสีท่ีส่ือถึงความสดใสมา
กว่าสีประเภทอ่ืน โทนสีนัน้แสดงออกถึงความจดัจ้าน ร้องแรง ชดัเจน ท าให้มีความโดดเดน่ เน้น
ความทันสมัย และมีสีสันท่ีให้ความรู้สึกเป็นของตนเอง แสดงออกมาในลักษณะการสร้าง
บรรยากาศในพืน้ท่ีโดยมีความคิดอยู่บนพืน้ฐานของความสุขสนุกสนาน แฟนตาซี ลักษณะจะ
แตกต่างกันไปตามบริบท ผ่านการมองและสังเกตประกอบกับจินตนาการในการสร้าง
สภาพแวดล้อมใหมแ่ละจินตนาการ สรุปการท่ีต้องแตง่หน้า แตง่ตวัด้วยเสือ้ผ้าท าให้ดดีูขึน้นัน้ เพ่ือ
ความมัน่ใจในตวัเองถึงความงามโดยมีเคร่ืองส าอางในการปกปิด และเป็นท่ียอมรับทางสงัคมท่ี
มองเพศสภาพในทางท่ีไมดี่ 
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สมมุตฐิานของการศึกษา 

ต้องการแสดงออกถึงความสขุท่ีมีความสมัพนัธ์ระหว่างข้าพเจ้ากบัวตัถสุิ่งของ มุ่งเน้นการ
ถ่ายทอดความสุขท่ีเกิดจากความผูกพนัสิ่งของ เคร่ืองส าอาง โดยการสร้างสรรค์ผสมผสานกับ
จินตนาการ จากข้อมลูท่ีมีอยู่จริง สญัลกัษณ์มีความหมายตอ่ในทางความรู้สึกของความมั่นใจใน
ความงามท่ีเกิดจากจินตนาการส่วนตวัของข้าพเจ้า และความประทับใจ ความช่ืนชอบในวตัถุท่ี
น ามาสร้างสรรค์ รูปแบบการสร้างพืน้ท่ีของขึน้มาใหม่ โดยใช้รูปทรงจากวตัถสุิ่งของ เคร่ืองส าอาง
มา เสือ้ผ้า สร้างเป็นสถานท่ีในลักษณะต่างๆ เปรียบเสมือนเป็นการมองและสังเกตผ่าน
จินตนาการพืน้ท่ีใหม่ขึน้มา เพ่ือสะท้อนให้เห็นความงามท่ีมีความคิดอยู่ในพืน้ฐานของความสุข 
ถ่ายทอดผ่านภาพพิมพ์เทคนิคซิลค์สกรีน  2 มิติ ท่ีมีกระบวนการมีความหลากหลายในการสร้าง
พืน้ท่ี เพ่ือถ่ายทอดความสุขสนุกและอารมณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะออกมาให้เข้ากับ
รูปทรงนัน้ๆจะได้สอดคล้องกับแนวความคิดท่ีต้องการแสดงเร่ืองราวของความสุขต่อโลก
จินตนาการ 

LGBTQ ท่ีมีมีอกัษรย่อมาจาก lesbian (เลสเบีย้น), gay (เกย์), bisexual (ไบเซ็กชวล) 
และ transgender/transsexual (คนข้ามเพศ) ท่ีได้รวมตวักันเป็นหนึ่งภายใต้ค าช่ือกลุ่ม LGBTQ 
สะท้อนถึงความหลากหลายทางเพศและการแสดงออกทางเพศในสงัคม ซึ่งค าว่า LGBTQ มิได้
หมายถึงเฉพาะกลุ่มคนรักร่วมเพศเท่านัน้ แตย่งัรวมถึงเพศทางเลือกอ่ืน ๆ อย่างเลสเบีย้น เกย์ ไบ
เซ็กชวล และคนข้ามเพศ 

ธงสีรุ้ง สีสนัแห่งความหลากหลายได้ถกูน ามาใช้เป็นสญัลกัษณ์ของกลุ่ม LGBTQ รวมถึง
การเคล่ือนไหวตา่ง ๆ ของกลุม่มานานกว่า 37 ปี ธงสีรุ้งซึ่งได้รับการออกแบบโดย กิลเบิร์ท เบเกอร์ 
ธงสีรุ้งถูกน ามาใช้อย่างแพร่หลายไปทั่วโลก ในฐานะธงแห่งความภาคภูมิใจของ LGBTQ 
นอกจากนีใ้นบางครัง้ ธงสีรุ้ง ยงัถกูน ามาใช้ในฐานะธงแหง่ความสงบสขุด้วย ส าหรับสีสนัทัง้ 8 แถบท่ีอยู่บนธงสี
รุ้ง แต่ละสีต่างก็มีความหมายอยู่ในตวัเช่น สีชมพูเข้ม ตวัแทนแห่ง เร่ืองเพศ, สีแดง ตวัแทนแห่ง ชีวิต, สีส้ม 
ตวัแทนแห่ง การเยียวยา, สีเหลือง ตวัแทนแห่ง ดวงอาทิตย์, สีเขียว ตวัแทนแห่ง ธรรมชาติ, สีน า้เงิน ตวัแทนแห่ง 
ศิลปะ, สีคราม ตวัแทนแห่ง ความผสมผสานกลมกลืน, และสีม่วง ตวัแทนแห่ง จิตวิญญาณของกลุ่มรักร่วมเพศ 
สีสนัท่ีสวยงามนา่ชมเหลา่นี ้มีความหมายนา่สนใจและคนกลุม่นี ้เป็นกลุม่คนท่ีมีความสดใส ร่าเริง เปรียบเสมือน
สีของสายรุ้ง 

สีสะท้อนแสง มีคณุสมบตัิหลกัคือ เป็นสีท่ีมีความสดใสมากว่าสีประเภทอ่ืน มีความทนัสมยั โทนสี
แสดงถึงความจดัจ้าน ร้อนแรง ชดัเจน ท าให้มีความโดดเดน่เป็นพิเศษ เน่ืองจากสีสะท้อนแสงนัน้สามารถมองเห็น
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ได้ง่ายในชว่งเวลากลางคืน ดงันัน้หากจะน าไปพิมพ์ลงบนกระดาษถือว่าคอ่นข้างเหมาะสมและ ตอบโจทย์ในการ
สร้างสรรค์ผลงาน 

เคร่ืองส าอาง ผลิตภัณฑ์สิ่งปรุงเพ่ือใช้บนผิวหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งในร่างกาย มีจุดประสงค์เพ่ือ
ส่งเสริมให้เกิดความงาม เปล่ียนแปลงรูปลกัษณ์ให้ดีขึน้ การตกแตง่ให้สวยงามเพราะเป็นท่ีมุ่นใจ สามารถสร้าง
ความดงึดดู ความสนใจจากผู้พบเห็น เสือ้ผ้า หรือเคร่ืองแตง่กาย เป็นสญัลกัษณ์เพ่ือปกปิดร่างกายเพศสภาพของ
ผู้แตง่เป็นสิ่งท่ีชว่ยเสริมบคุลิกภาพ อ าพรางสว่นท่ีบกพร่องท าให้ดสูง่างาม รวมไปถึง กระเป๋า รองเท้า เข็มขดั จะ
เป็นเคร่ืองเชิดชคูวามงามของผู้สวมใส 
 

ขอบเขตของโครงการ 

ขอบเขตด้านเนือ้หา-เร่ืองราว 

เน่ืองจากการได้รับแรงบนัดาลใจเร่ืองราวพืน้ท่ีของความสุข โดยความผูกพนัธ์ท่ีเกิดขึน้
ภายในจิตใจระหว่างวตัถสุิ่งของผ่านในแง่มมุมองเฉพาะ การแตง่หน้าโดยมีความสอดคล้องของสี
มงคล ท่ีให้ความหมายท่ีดีและไมดี่ ซึง่แตกตา่งกนัไปเป็นต้น ในผลงานเก่ียวกบัการใช้ชีวิต การแตง่
กาย น าเสนอผ่านตวัข้าพเจ้าท่ี ซึ่งแสดงถึงการปกปิดข้อบกพร่องของใบหน้าซึ่งท าให้มีมัน่ใจ โดย
ใช้เคร่ืองส าอางในการแต่งหน้าน าเสนอผ่าน การแต่งกาย วัตถุสิ่งของใกล้ตัวท่ีมีความผูกพัน
ถ่ายทอดออกมาเป็นผลงาน เป็นการสร้างสภาพพืน้ท่ีและจินตนาการส่วนตน ขึน้มาใหม่ข้าพเจ้า
มุง่เน้นถึงจินตนาการเนือ้หาและเร่ืองราวในความสขุเพ่ือสะท้อนความรู้สึกภายในจิตใจ 
 

ขอบเขตด้านรูปแบบ 

ในด้านรูปแบบของการสร้างสรรค์ผลงานนัน้ มุ่งเน้นถึงการใช้รูปแบบศิลปะแฟนตาซี ด้วย
การจดัวางและลกัษณ์เดน่ๆของศิลปะนัน้ ด้วยการหยิบสิ่งของวตัถตุา่งๆ สถานท่ี และสิ่งของซึ่งไม่
มีความหมายท่ีเก่ียวข้องกนัมาวางไว้ด้วยกนัในสถานท่ีท่ีในความจริงไม่สามารถเกิดขึน้จริงก็ย่อม
ท าให้เกิดจินตนาการตอ่ผู้ชมและรู้สึกถึงรูปแบบใหม่ จึงมุ่งเน้นใช้ลกัษณะเดน่ของศิลปะเหนือจริง 
ด้วยรูปแบบของสี รูปทรงเรียบง่าย คล่ีคลายมาจากของจริง เทียบเคียงได้จากความเพ้อฝันมีการ
สร้างภาพความสขุถ่ายทอดลงในสมดุบนัทกึเข้ามาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานโดยการประกอบกนั
ของรูปทรงสญัลกัษณ์ตา่ง ๆ ท่ีน ามาใช้อาทิ เช่น ตวัข้าพเจ้า รูปทรงเคร่ืองส าอาง เสือ้ผ้า โบว์ แป้ง 
ครีมชนิดต่าง ๆ ท่ีมีความหมาย เพ่ือให้เกิดภาพแห่งจินตนาการของอารมณ์เพ้อฝัน ความรู้สึกท่ี
เตม็เป่ียมไปด้วยจินตนาการ ความสนกุสนานแฟนตาซี 
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ขอบเขตด้านเทคนิคและวิธีการ  

ข้าพเจ้าเลือกใช้เทคนิคภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน 2 มิติ เพราะมีคุณสมบัติเหมาะสมในการถ่ายทอด
ความสขุในผลงาน เพ่ือถ่ายทอดอารมณ์ความรักท่ีมีตอ่วตัถสุิ่งของความสมัพนัธ์ท่ีผกูพนัท่ีมีรูปทรง วตัถสุิ่งของ
ท่ีของใช้เสือ้ผ้า เคร่ืองส าอาง วตัถสุิ่งของของผสมผสานของจินตนาการโดยไมค่ านงึถึงน า้หนกัแสงเงามากนกั และ
เป็นกระบวนการพิมพ์ท่ีไม่ซบัซ้อน แตมี่ความหนกัแน่นของผลท่ีจะได้ทางเทคนิคเช่นกนั โดยวิธีการสกรีนสี ใน
การแสดงออกจากสีจงึมีสว่นส าคญัเพ่ือการแสดงออกทางอารมณ์ของความสขุ สีท่ีแสดงถึงความอบอุ่น ความสขุ 
ความรู้สึกโหยหาถึงความสุขวตัถุ และสร้างสีสนัของผลงานด้วยกระบวนการและความพิเศษถึงเทคนิควิธีการ
ศลิปะภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน 2 มิต ิ 
 

ขัน้ตอนของการศึกษา 

1. จากประสบการณ์และความประทับใจจากความรู้สึกท่ีได้รับน าไปสู่จินตนาการและ
คดิค้น รูปแบบผลงาน 

2. เลือกศึกษาของความเชิงสัญญาลักษณ์และแต่งเติมและจัดการรูปทรงใหม่ตาม   
จินตนาการท่ีต้องการถ่ายทอดความสุข ท่ีเต็มไปกับอารมณ์ของความรัก ความผูกผัน 
ความเพ้อฝันท่ีมีตอ่วตัถใุนโลกจินตนากา 
3. ศึกษาจากหนังสือเบือ้งต้นท่ีเก่ียวข้องกับองค์ประกอบศิลป์ของศิลปินท่ีตนเองสนใจ
และช่ืนชอบเพ่ือน ามาเป็นแรงบนัดาลใจและน ามาปรับใช้ให้สอดคล้องกบัแนวงานในการ
สร้างสรรค์ 
4. สร้างแบบร่าง ( SKETCH ) ผลงานและจัดองค์ประกอบแบบร่างคร่าวๆ ก่อนลงมือ
สร้างสรรค์ผลงาน 
5. สร้างสรรค์ผลงานศลิปะภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน 2 มิติ 

 

วิธีการศึกษา 

- เรียบเรียงข้อมลูท่ีเป็นแรงบนัดาลใจ จากเหตกุารณ์ตา่ง ๆ ท่ีได้ประสบพบเจอจากความสขุ
ท่ีมีตอ่วตัถ ุน ามาวิเคราะห์ และรวบรวมเป็นแนวความคิด แสดงออกด้วยอารมณ์ตา่ง ๆ ท่ี
หลากหลาย ผา่นการจดัท าแบบร่าง (Sketch) ไปสูก่ระบวนการท างานในเทคนิคภาพพิมพ์ 
ซิลค์สกรีน (Silkscreen) 2 มิต ิ

- ส ารวจความรู้สึกของตวัเองถึงอารมณ์ของความสุข ประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้จาก
เหตกุารณ์ในอดีต-ปัจจบุนั ความทรงจ าของความสขุจากชว่งเวลาของชีวิตท่ีเคยผา่นมา 
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- ค้นคว้าข้อมลูของนิตยสาร,เคร่ืองส าอางท่ีสนใจ, รูปทรงวตัถสุิ่งของ เคร่ืองส าอาง เสือ้ผ้า 
หนงัสือการ์ตนู พืน้ท่ีว่างบนท้องฟ้าและธรรมชาติ บรรยากาศของท้องฟ้าในเวลาและแสง 
เงา ในสถานท่ี ท่ีแตกตา่งกนั 

- รวบรวมข้อมลูตา่ง ๆ เพ่ือน ามาท าต้นแบบร่าง (Sketch) ผสมผสานกบัจินตนาการ ข้อมลู
ศิลปะของศิลปินและแนวงานศิลปะเหนือจริง สีท่ีได้รับอิทธิพลจากศิลปินท่ีข้าพเจ้าสนใจ 
ช่ืนชอบ 

- น าต้นแบบร่าง (Sketch) ขยายเป็นงานจริง และน าเข้าสู่กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน
ศลิปะภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน (Silkscreen) 

 

แหล่งข้อมูล 

- จากประสบการณ์และความประทบัใจจากความรู้สึกท่ีได้รับน าไปสู่จินตนาการและการ
คดิค้นรูปแบบและข้อมลูในการสร้างสรรค์ 

- การค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมทางอินเตอร์เน็ต ถ่ายภาพ ส่ือเว็บไซต์เคร่ืองส าอาง หนังสือ
นิตยสาร การสร้างสรรค์ผลงานท่ีข้าพเจ้าสนใจและช่ืนชอบในการสร้างสรรค์ 

 

ค านิยามศัพท์ 

 Silkscreen      ภาพพิมพ์ตระแกรงไหม 
 Printmaking      ภาพพิมพ์ทางวิจิตรศลิป์ 
 Imagination      จินตนาการ 
 Visual       ทศันศลิป์ 
 Texture       พืน้ผิว การแสดงลกัษณะของ 
        รูปร่าง รูปทรง 
 Emulsion       กาวอดัสีชมพ ู
 Confidence      ความมัน่ใจ 
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บทที่ 2 

ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างสรรค์ 

 
ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ เป็นการมองย้อนกับไปในแต่ละวนั การใช้ชีวิต การ

มองโลกของข้าพเจ้าให้เห็นถึงรถชาติแห่งความสุข ข้าพเจ้าช่ืนชอบเคร่ืองส าอางอันบ่งบอกถึง
รูปทรง ของความงามท่ีน่าหลงใหล และอยู่ในช่วงเวลาแห่งความสุข ท่ีได้เป็นตวัของตัวเอง สิ่ง
เหลา่นีป้ระกอบการสร้างให้เห็นถึงสภาพของโลกจินตนาการ ได้แรงบนัดาลใจและได้รับอิทธิพลใน
การสร้างสรรค์ผลงานจากข้อมลูตา่ง ๆ  ทัง้สิ่งของ สิ่งแวดล้อม สถานท่ี ร่างกาย ทกุอย่างท่ีเก่ียวข้องกับชีวิตของ
ข้าพเจ้า ความทรงจ าของข้าพเจ้า ล้วนเป็นแรงบนัดาลใจและข้อมลูในกาสร้างสรรค์ผลงาน 
 

ที่มาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ 

 แรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าชุดนีน้ัน้เร่ิมต้นมาจากความช่ืนชอบ
โดยตรงของข้าพเจ้าท่ีได้ใช้เวลากบัความสขุ ท่ีเรียกว่าเคร่ืองส าอางซึ่งสิ่งของเหล่านีเ้ป็นส่วนหนึ่ง
ในตวัข้าพเจ้าและ ปรารถนาถึงความงามทางสุนทรียศาสตร์แตกต่างจากรูปแบบเดิม เพ่ือการ
ก าหนดหรือสร้างพืน้ท่ีผ่านมุมมองใหม่ ใช้รูปทรงของวัตถุสิ่งของเช่น แป้ง ครีม ลิปสติก ท าให้
ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชดุนี ้แสดงออกมาในลกัษณะการสร้างบรรยากาศในพืน้ท่ี
โดยมีความคิดอยู่ในพืน้ฐานความสุขสนุกสนาน แฟนตาซี ลักษณะจะแตกต่างกันออกไปตาม
บริบท ผสมผสานกบัจินตนาการของตน ก่อเกิดการสร้างสรรค์ผลงานขึน้มา 
 

อิทธิพลท่ีได้รับจากครอบครัวและสังคม 

คนเราเกิดมาพร้อมกบัอวยัวะเพศท่ีแตกตา่งกนัอนับง่บอกถึงเพศ (Sex) หญิงและชาย แต่
มิได้หมายความว่าแตล่ะคนต้องแสดงบทบาทตามเพศเสมอไป ในทางกลบักนับทบาทของแต่ละ
เพศเป็นสิ่งท่ีถูกสร้าง ควบคมุและปลูกฝังโดยสงัคม ให้แต่ละบุคคลมีการแสดงออก บทบาทและ
การปฏิบตัิทางเพศท่ีต่างกันออกไป เช่น ผู้หญิงต้องเรียบร้อย หรือผู้ชายต้องกล้าหาญ เป็นต้น ซึ่ง
บทบาทท่ีถกูก าหนดจากสงัคม 
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เพศสภาพ (Gender) หมายถึง การรับรู้ตวัเองว่าเป็นเพศไหน ซึ่งอาจจะไม่ตรงตามเพศ

ของร่างกายก็ได้ เพศสภาพคือบทบาททางสงัคมวฒันธรรม ความคาดหวงัและข้อจ ากดัท่ีก าหนด
ตอ่ผู้หญิงและผู้ชายเพียงเพราะเพศของเขาเรียกง่ายๆว่าเป็นเพศทางวฒันธรรม ปัจจบุนัเพศของ
มนษุย์ในโลกถกูแบง่ออกเป็น 6 เพศ โดยพยญัชนะข้างต้นคืออกัษรย่อของแตล่ะเพศนัน่เอง  เร่ือง
เพศสภาพ (Gender) คือการเข้าใจในสภาวะของการประกอบสร้างทางสงัคมของความเป็นเพศ
หญิงเพศชาย และระมัดระวงัมิให้มีการปฏิบตัิต่อบุคคลใดตามเพศสภาพอนัเป็นการอคติกีดกัน
และน าไปสู่การละเมิดสิทธิขัน้พืน้ฐานของความเป็นมนษุย์ แนวความคิดเร่ืองเพศสภาวะยงัมีการ
เปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลาและบริบททางสงัคม เศรษฐกิจและการเมืองด้วยเชน่กนั1 
 

ความละเอียดอ่อนในเร่ืองเพศสภาพ 

ความละเอียดออ่นในเร่ืองเพศสภาพหมายถึงวา่การไม่ละเลยโดยเฉพาะเพศสภาพ เพราะ
คดิวา่เป็นกลุม่เพศท่ีไมส่ าคญัทางเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม และการเมือง เน่ืองจากเท่าท่ีผ่านมา
และท่ีเป็นอยู่ขณะนีเ้พศสภาพในฐานะท่ีเป็นชนชัน้ เป็นกลุ่มเพศอยู่ในสถานภาพดงักล่าวท่ีถกูกีด
กนักดข่ีเอารัดเอาเปรียบและถกูมองข้าม ประสบการณ์ ความเห็น ความจ าเป็น และความประสงค์
ของเพศสภาพถูกท าให้ต ่าต้อยเพราะเพศสภาพท่ีสังคมอุปโลกน์ขึน้มา เช่นว่า ความเป็นเพศ
ทางเลือกต้องพดูเพ้อเจ้อ ซุบซิบนินทา ไมต้่องรับฟังไมค่วรเอานิยมนิยายด้วย เช่นนีท้ าให้เกิดความ
ไมล่ะเอียดออ่นในเร่ืองเพศสภาพท าให้การรับฟังพยานบคุคลท่ีเป็นเพศอาจมีน า้หนกัน้อยลงไป2 
 

อิทธิพลจากทฤษฎีเก่ียวกับจินตภาพ 

 
ความหมายของจินตภาพ 

จินตภาพ (Image) มีความหมายตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถานว่า ภาพท่ีเกิด
จากจินตนาการของเราเอง โดยเราคิดเอาเองว่าน่าจะเป็นอย่างนัน้อย่างนี ้(ฉบบั พ.ศ.2525 พิมพ์
ครัง้ท่ี 6 พ.ศ.2539 หน้า 620) เช่น จินตภาพเร่ืองผีของคนก็แล้วแตค่นคนนัน้จะนึกภาพผีในความคิดของตน ว่ามี
ลกัษณะอย่างไร หรือภาพจกัรวาลในความคิดของแตล่ะคนก็ไม่เหมือนกนั ค าว่า ‚จินตภาพ‛ ในภาษาองักฤษ มี

                                                           
1
 ความรู้และความเข้าใจเพื่อชีวิตดีท่ีสดุ, "Gender," accessed 2 มิถนุายน 2565, 

http://kau2b.blogspot.com/2010/11/gender.html. 
2
 เร่ืองเดียวกนั,  
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การใช้ค าหลายค าในความหมายเดียวกนั เช่น Imaging, Imagery, และ Visualization เป็นต้น ในภาษาไทยมีค าท่ี
คล้ายคลงึกนั 2 ค า คือ จินตภาพ กบั จินตนาการ 

จินตภาพ คือ การสร้างภาพในสมอง หรือนึกคิดเป็นภาพ เกิดจากการกระตุ้นความคิด 
จินตนาการ โดยไม่มีเหตกุารณ์หรือสิ่งของใดให้เห็นในขณะนัน้ อาจจะเกิดจากประสบการณ์เดิม 
ความเคยชิน และความคดิสร้างสรรค์ด้วย การใช้จินตภาพในชีวิตประจ าวนั เช่น การพยายามจ าท่ี
จอดรถของเรา ในลานจอดรถห้างสรรพสินค้า การนึกภาพสิ่งของท่ีเราจัดวางไว้ในบ้าน การนึก
ภาพล่วงหน้าขณะเล่นหมากรุก หรือขณะตีลกูเล่นเทนนิสการนึกถึงภาพทะเล สายลม เสียงคล่ืน 
ล้วนเป็นจินตภาพทัง้สิน้3 

คนเราทกุคนมีจินตภาพ ความคดิจินตนาการสร้างสรรค์มากน้อยแตกตา่งกนัไปตามความ
แตกต่างระหว่างบุคคล การฝึกคิดจินตนาการในสิ่งท่ีดีมีประโยชน์ ส าหรับ ชีวิตคนเรา น าความ
เจริญก้าวหน้าทัง้วิทยาการและวตัถอุ านวยความสะดวกตา่ง ๆ มาสู่โลกปัจจบุนั จินตภาพอนัเกิด
จากจินตนาการของคนเรา จงึเป็นสิ่งส าคญัมาก จินตภาพเก่ียวข้องกบัคณุภาพของชีวิตทกุคนด้วย 
จะเป็นการช่วยส่งเสริมประสบการณ์ท่ีคุ้มคา่สัง่สมความรู้สึก และความทรงจ าท่ีดีและช่วย สร้าง
ความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผู้ อ่ืนหรือกบัธรรมชาติรอบตวัแม้ว่า เทคนิควิธีการออกแบบในแง่ความทรงจ า
จะสามารถผลิตได้อยา่งมีประสิทธิผลด้วยวิทยาการทางคอมพิวเตอร์แตก่ารออกแบบด้วยความนึก
คิดท่ีดีงามและให้เกิดความเพิ่มพูนยิ่งขึน้นัน้ต้องอาศัยความสามารถของมนุษย์เท่านัน้ ข้อ
สนันิษฐานในการนกึคดิโดยอาศยัจินตภาพจงึเป็นเร่ืองท่ีส าคญั 
 

บางครัง้เราก็แยกไมอ่อกระหวา่งความฝันกบัจินตนาการ 
อนัท่ีจริงแล้วโลกแหง่ความจริงก็สามารถใช้จินตนาการได้ 
คนท่ีขาดจินตนาการ มกัจะอยูอ่ยา่งไร้ความฝัน 
เพราะข้อดีอีกหลายอยา่งท่ีท าให้เราตดัสินใจเลือกท่ีจะอยูก่บัมนัก็คือ‚แรงบนัดาลใจ4 
 
สตีเฟ่น (Stephen, 1993 : 170) กล่าวว่า การสร้างจินตภาพ หมายถึง วิธีการท่ีใช้ติดต่อ 

ส่ือสารระหว่างการรับรู้อารมณ์ และการเปล่ียนแปลงของร่างกาย ซึ่งเสมือนสะพานเช่ือมระหว่าง

                                                           
3
 NovaBizz, "จินตภาพ (Image)," accessed 2 มิถนุายน 2556, 

https://www.novabizz.com/NovaAce/Intelligence/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%95
%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E.htm. 
4
 เร่ืองเดียวกนั,  
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ความคิด อารมณ์ ร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ โดยการสร้างจินตภาพจะใช้ประสบการณ์
เก่ียวกบัความจ า ความฝัน การสร้างมโนภาพ และการมองเห็น 

ไทร์แนน (Tiernan, 1994 : 47) กล่าวว่า การสร้างจินตภาพ คือ การมองเห็นภาพในการ
คดิ เห็นจากการรับรู้ จากการสมัผสัทัง้ห้าในกระบวนการสร้างจินตภาพ ได้แก่ การมองเห็น การได้
ยิน การได้กลิ่น การรับรส และการสมัผสั โดยขณะท่ีสร้างจินตภาพนัน้ บคุคลจะมีการตอบ สนอง
ทางด้านสรีรวิทยา โดยไมรู้่สกึตวั ท าให้ผอ่นคลาย และหากสร้างจินตภาพเป็นเวลานานพอ ก็จะท า
ให้เกิดการเปล่ียนแปลงของร่างกายท่ีจะสงัเกตได้ 

ดอสเสย์ (Dossey, 1997 : 188) กล่าวว่า การสร้างจินตภาพ หมายถึง การใช้
ประสบการณ์ท่ีเก่ียวกับความจ า ความฝัน การสร้างมโนภาพ และการมองเห็น ร่วมกับการใช้
สัมผัสอย่างเดียว หรือหลายอย่างรวมกัน เพ่ือเป็นสะพานเช่ือมระหว่างร่างกาย จิตใจ และจิต
วิญญาณ 

ละเอียด ชูประยูร (2538 : 37) กล่าวว่า การสร้างจินตภาพเป็นการสร้างภาพใน
จินตนาการ อาจเป็นภาพสถานท่ีหรือเหตกุารณ์ใดก็ได้ ท่ีบคุคลนัน้คดิขึน้มาแล้วมีความสขุ มีความ
สบายใจ เช่น ภาพชายหาด ป่าเขาล าเนาไพร ธารน า้ตก สวนดอกไม้ ทุ่งนาเขียวขจี หรือภาพ
เหตกุารณ์ในอดีตท่ีนา่ประทบัใจ5 
 
ความหมายของจินตภาพท่ีใช้ในการพัฒนาเรียนรู้ 

ริชาร์ดสนั (Richardson, 1969 : 271-275) กล่าวว่า การใช้ภาพจินตนาการ (Visual 
Imagery) เป็นส่ือแสดงถึงความคดิท่ีเป็นระบบ เป็นการช่วยถ่ายโอนความรู้จากสิ่งท่ีคุ้นเคยไปสู่สิ่ง
ท่ีแปลกใหม่ ซึ่งเกิดจากการตีความข้อมูลของแต่ละบุคคล นกัเรียนสร้างภาพจินตนาการเพ่ือช่วย
ในการจ าเนือ้หาหรือสิ่งต่างๆ และสามารถสะท้อนความเข้าใจออกมาเป็นภาพได้ เพ่ือส่ือความ
เข้าใจและท าให้เกิดการระลกึ6 

แมทลิน (Matlin, 1983 : 96) กล่าวว่า จินตภาพ หมายถึง ภาพแทนในใจของสิ่งตา่งๆ ท่ี
ไม่ได้เกิดขึน้จริง จินตภาพสามารถท่ีจะแทนเหตกุารณ์ หรือวตัถุท่ีเราเคยมีประสบการณ์มาก่อน 
และสามารถท่ีจะแทนเหตกุารณ์ หรือสิ่งของตา่งๆ จากการท่ีเราสร้างภาพขึน้มาเองได้ 

 
 

                                                           
5
 เร่ืองเดียวกนั,  

6
 เร่ืองเดียวกนั,  
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ฮบับาร์ดและเอินร์ส (Hubbard and Ernst, 1996 : 129) กล่าวว่า จินตภาพหรือการ
จินตนาการเป็นวิธีทางธรรมชาตสิ าหรับมนษุย์เหมือนกบัการพดู ภาพเป็นวิธีหนึ่งท่ีใช้ในการส่ือสาร 
การคิด การแสดงออก ตลอดจนการค้นพบ เหมือนกับภาษาถ้อยค า ในทนัทีท่ีมนุษย์รู้จักการใช้
ภาษา มนษุย์ก็เร่ิมรู้จกัการใช้ภาพ (Images) ท่ีอยูร่อบตวัไปสูก่ารส่ือสารโดยใช้จินตภาพและการคดิ7 
 
ประโยชน์ของจินตภาพ 

ประโยชน์ของจินตภาพมีหลากหลายมาก สามารถกลา่วได้วา่ เป็น ‚แก้วสารพดันกึ‛ ประเภทหนึ่ง จะเห็น
ได้วา่ จินตภาพใช้ในการบ าบดัโรคได้ จินตภาพใช้ในการพฒันาทกัษะทางกีฬาได้ จินตภาพใช้ในการพฒันาการ
เรียนการสอนได้ เพ่ือให้เห็นประโยชน์ของจินตภาพในรูปแบบของงานวิชาการ ขอยกตวัอย่างประโยชน์ของจินต
ภาพ ซึ่งนกัวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงไว้ดงันี ้ชิมอนตนั (Simonton, 1980 อ้างถึงใน ฉัตรแก้ว สทุธิพิทกัษ์, 
2535 : 48-49) ได้กลา่วถึงประโยชน์ของการฝึกการจินตนาการภาพ และการฝึกผอ่นคลายไว้วา่8 

1) เป็นเคร่ืองมือในการลดความตงึเครียด และความวิตกกงัวลตา่งๆ  
2) ช่วยในการลดความหวาดกลวั ความหวาดกลวัส่วนมากจะเกิดขึน้มาจากความรู้สึกท่ีอยู่ภายนอก

อ านาจการควบคมุของจิตใจ การฝึกจินตนาการภาพและการฝึกผอ่นคลายจะชว่ยให้บคุคลสามารถควบคมุตนเอง
ได้ 

3) ชว่ยในการเปล่ียนแปลงเจตคตแิละเป็นพลงัในการท่ีจะมีชีวิตอยูต่อ่ไป 
4) สามารถก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงขึน้ภายในร่างกาย คือ ร่างกายจะสร้างระบบภมูิคุ้มกนัโรคและชว่ย

ในการป้องกนัสาเหตขุองการเกิดโรคตา่งๆ  เน่ืองจากขบวนการทางจิตมีอิทธิพลโดยตรงตอ่ระบบภมูิคุ้มกนัและการ
รักษาระดบัฮอร์โมนของร่างกาย ดงันัน้ การเปล่ียนแปลงของสภาพร่างกาย จึงมีผลโดยตรงตอ่ระบบความคิดด้วย
เชน่กนั 

5) สามารถท่ีจะใช้เป็นวิธีการในการประเมินความเช่ือในขณะปัจจบุนัและแก้ไขความเช่ือเหลา่นัน้ได้ การ
เปล่ียนแปลงในเร่ืองของสญัลกัษณ์และภาพพจน์ต่าง  ๆนีส้ามารถจะใช้เป็นกลไกในการเปล่ียนแปลงความเช่ือ
ตา่งๆ  ท่ีเก่ียวกบัเร่ืองของสขุภาพได้ 

6) เป็นเคร่ืองมือในการติดตอ่ส่ือสารกบัระดบัจิตไร้ส านึกของมนษุย์ ซึ่งเป็นระดบัท่ีความเช่ือตา่งๆ  ได้
ถกูเก็บไว้ 

7) ช่วยในการเปล่ียนแปลงความรู้สึกผิดหวงั และความรู้สึกสิน้หวงัให้กลบัมีความรู้สึกมัน่คง และมอง
โลกในแง่ดี 

                                                           
7
 เร่ืองเดียวกนั,  

8
 เร่ืองเดียวกนั,  
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การสร้างจินตภาพ 
การสร้างจินตภาพเป็นเทคนิคท่ีใช้ในการบ าบดัท่ีมีมานาน ขึน้อยู่กบัวตัถปุระสงค์ของการ

น าไปใช้ในประเทศไทยการสร้างจินตภาพได้รับความสนใจมากขึน้ การสร้างจินตภาพเป็น
เคร่ืองมือทางความคดิท่ีกระตุ้นระบบรับรู้หลากหลาย เชน่ การมองเห็น การฟัง การได้กลิ่นรส และ
การเคล่ือนไหว ความคิดทางบวกและการสัมผัสแม้ว่า แนวคิดนีจ้ะท าให้เกิดสุขภาพท่ีดี แต่
ประชาชนต้องตระหนกัถึงผลในแง่ลบด้วย โดยก่อนท่ีจะใช้ต้องมีความเข้าใจ และความรู้เป็นอย่าง
ดี บทความนีก้ลา่วถึงความรู้เก่ียวกบัการสร้างจินตภาพ เชน่ ความหมาย ทฤษฎีการสร้างจินตภาพ
ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การสร้างท่ีดี และการปฏิบตัิ9 

 
จินตภาพหรือจินตนาการเป็นสว่นหนึง่ท าให้เกิดแรงบนัดาลใจของข้าพเจ้า ในด้านรูปแบบ

ของผลงานอยา่งชดัเจน เชน่ การใช้ภาพนกึถึงสถานท่ีตา่งๆ รูปทรงวตัถสุิ่งของประกอบกบัการใช้สี
ท่ีมีพลงั และภาพจินตนาการท่ีเกิดความฟุ้ งฝัน ภาพท่ีเกิดขึน้มาจากประสบการณ์และความทรงจ า
ของข้าพเจ้าท่ีได้พบเจอกบัวตัถสุิ่งของท่ีประทบัใจถกูกลัน่กรองด้วยการสร้างจินตภาพ เพ่ือน าไปสู่
จิตนาการ ในโลกแฟนตาซี 

 
 

ภาพท่ี 1 หนงัสือพืน้ฐานจิตวิเคราะห์ของจงุ (Carl Gustav Jung) 
 

ภาพท่ี 1: หนงัสือพืน้ฐานจิตวิเคราะห์ของจงุ (Carl Gustav Jung) 
ท่ีมา : ศกัดิ์ บวร, CARL GUSTAV JUNG ,พืน้ฐานจิตวิเคราะห์ของ จุง, (กรุงเทพฯ : 
ส านกัพิมพ์สมิต, , 2559) 
 
                                                           
9
 เร่ืองเดียวกนั,  
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อิทธิพลทางจิตวิทยา 

ทฤษฎีทางจิตวิเคราะห์เก่ียวกับความฝัน 
 
 

 
 

ภาพท่ี 2 คาร์ล กสุตาฟ จงุ (Carl Gustav Jung) 
 

ภาพท่ี 2 : คาร์ล กสุตาฟ จงุ (Carl Gustav Jung) 
ทีมา : สขุภาพจิต, ทฤษฎีบุคลิกภาพของคาร์ล กุสตาฟ จุง, เข้าถึงเม่ือ 2 มิถนุายน 2565, 
เข้าถึงได้จาก http://plabooza.blogspot.com/2016/01/carl-gustav-jungs-
personalitytheor.html 

 
คาร์ล กุสตาฟ จุง (Carl Gustav Jung) เป็นชาวสวิส เกิดท่ีเมืองซูริก ประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์ เม่ือวนัท่ี 26 กรกฎาคม ค.ศ.1875 และเสียชีวิตเม่ือวนัท่ี 6 มิถนุายน ค.ศ. 1961 ณ 
ชนบทบ้านเกิดในซูริก รวมอายไุด้ 85 ปี ในช่วงชีวิตท่ีคอ่นข้างยาวนีน้ัน้ จงุไม่เคยอพยพโยกย้ายไป
อยูท่ี่อ่ืนเลย อาศยัอยูท่ี่ซูริกตลอดเวลา กระนัน้ก็ตามจงุเป็นนกัคิดท่ีมีชีวิตอยู่ข้ามช่วงศตวรรษท่ี 19 
และ 20 อนัเป็นช่วงส าคญัท่ีโลกชุกชมุด้วยนกัปราชญ์และคนฉลาดในสาขาวิชาการตา่งๆ เป็นอนั
มาก ตวัจุงเองก็เป็นนักวิชาการคนหนึ่ง ท่ีคิดค้นสิ่งใหม่ๆ ให้กับโลก หลังจากเรียนจบแพทย์ท่ี
มหาวิทยาลยับาเซล ในเมืองซูริกแล้ว จงุได้ใช้ชีวิตแบบแพทย์และนกัจิตวิทยา ระยะหนึ่ง ตอ่มาได้
ไปศึกษาวิชาประสาทวิทยาในส านักของ ฌอง ชาโกต์ ในปารีส ส านักสะกดจิตท่ีนองซี สกูล ใน
ฝร่ังเศส กบัส านกัฮิพโพลิต เบร์ินไฮ ในเยอรมนี  

จงุเป็นคนฉลาดปราดเปร่ืองมาก และสนใจสรรพวิชาการตา่งๆ หลายสาขา คือ จิตวิทยา 
จิตบ าบดั จิตเวชศาสตร์ พทุธศาสนานิกายมหายาน เทววิทยา ศิลปกรรม วรรณกรรม การเล่นแร่
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แปรธาตุ (Alchemy) ดาราศาสตร์ จิตวิญญาณ ความเป็นทิพย์ต่างๆ (โทรจิต หูทิพย์ ตาทิพย์) 
โยคะ หมอด ู(fortune telling) และทฤษฎีจิตวิเคราะห์ (Psychoanalysis) กับจิตวิทยาวิเคราะห์ 
(Analytic Psychology) ซึง่เป็นหลกัจิตวิทยาท่ีจงุคดิค้นขึน้เอง 

จงุมีความเช่ือในเร่ืองของจิตไร้สานึกซึ่งสะสมมาแตอ่ดีต (Collective Unconscious) หรือ
ประสบการณ์ในจิตไร้ส านึก (Personal Unconscious และจงุยงัเสนอบคุลิกภาพ 2 แบบ คือ แบบ
เปิดตัว (Extraversion)  และแบบเก็บตัว ( Introversion) พร้อมกับแง่คิดในเ ร่ือง รูปลักษณ์ 
(Archetype) ปม (Complex) และสัญลักษณ์ (Symbol) ในระหว่างสงครามโลกครัง้ท่ี 1 จุงรับ
ราชการเป็นแพทย์ของกองทัพบก ต่อมาในปี ค.ศ. 1933,1936 – 1940 ได้รับแต่งตัง้เป็น
ศาสตราจารย์ประจามหาวิทยาลยัท่ีซูริกและบราซิล เขาได้รับเชิญเป็นองค์ปาฐกตามมหาวิทยาลยั
ต่างๆ นอกจากเป็นนกัจิตวิทยาแล้วจุงยังได้รับการยกย่องว่าเป็นนักการศึกษาด้วย เขาได้เขียน
หนงัสือและบทความหลายเร่ือง10 

 
ความฝัน 
จงุอ่าน การแปลความฝัน ของฟรอยด์ในปี 1900 หลงัจากท่ีความฝันปรากฏตวัและได้รับ

การพาดพิงหลายครัง้ในช่วงท่ีเขาตีพิมพ์เอกสารวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกในปี 1902 แตด้่วยความ
ท่ีทศันะทางจิตของจุงเบี่ยงเบนออกจากทัศนะของฟรอยด์ไปมาก ท าให้จุงต้องตดัสินใจปลีกตวั
ออกจากฟรอยด์และนกัจิตศาสตร์ในฟากของฟรอยด์ และอุทิศตนให้แก่การพฒันาความคิดและ
แนวความคิดของตวัเอง ดงันัน้ ทศันะในเร่ืองความฝันของจงุจึงมีความแตกตา่งจากนกัจิตศาสตร์
ชาวเวียนนาคนนัน้ชนิดหน้ามือเป็นหลงัมือ 

ส าหรับจุงและฟรอยด์ ความฝันเป็นการแสดงออกท่ีชดัเจนท่ีสุดของจิตใต้ส านึก ‚ความ
ฝัน‛ เข้าเขียนไว้ ‚เป็นผลผลิตของความไม่ล าเอียง เป็นผลผลิตท่ีเกิดขึน้เองของจิตใต้ส านึก ความ
ฝันแสดงให้เราเห็นความเป็นจริงตามธรรมชาติท่ีไม่ได้ขดัเงา‛ จากการสะท้อนของความฝัน เรากงั
สะท้อนธรรมชาตขิัน้พืน้ฐานของเราออกมา 

แต่ไม่ใช่ว่าความฝันทุกความฝันจะมีประโยชน์ส าหรับวัตถุประสงค์นีอ้ย่างเท่าเทียมกัน 
เน่ืองจากความฝันจ านวนมากมีความเช่ือมโยงกบัการหมกมุ่นในแตล่ะวนัและให้แสงสว่างบนจิต
ส่วนลึกของผู้ ฝันได้น้อยมากบางครัง้ คนเราอาจมีความฝันในแบบท่ีว่ามนัอยู่ห่างไกลจากวิถีชีวิต
และมีประสบการณ์ในการเคล่ือนไหวท่ีเข้มข้นมนัจึงดแูปลกและน่าอศัจรรย์จนดเูหมือนไม่ได้เป็น

                                                           
10

 สขุภาพจิต, "ทฤษฎีบุคลกิภาพของคาร์ลกุสตาฟ จุง (Carl Gustav Jung's PersonalityTheor)," accessed 2 

มิถนุายน 2565, http://plabooza.blogspot.com/2016/01/carl-gustav-jungs-personalitytheor.html. 
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ของผู้ ฝันเลย ทวา่มนัเหมือนเป็นการแวะมาเย่ียมจากโลกอ่ืนซึ่งในความเป็นจริงก็คือโลกอ่ืนนัน้เป็น
ชัน้ใต้ดินของจิตใต้ส านึกในยุคโบราณ และแม้กระทั่งในทุกวันนีข้องใครบางคน ความฝันนัน้
สะท้อนให้เห็นในฐานะข้อความจากพระเจ้าหรือบรรพบรุุษ11 

จุงเช่ือว่าในความพยายามเรียนรู้สาระส าคญัของความฝันนัน้ ผู้ ฝันควรเกาะติดอยู่กับ
ความฝัน ไมค่วรปลอ่ยให้มนัไถลไปไกลเกินกวา่ขอบเขตของความเป็นอิสระ จงุรู้สึกว่าขอบเขตของ
ความเป็นอิสระมกัท าให้ผู้ ฝันหลบเล่ียงจดุประสงค์ในการท าความเข้าใจกับความฝันด้วยการน า
เร่ืองท่ีไม่เก่ียวข้องเข้ามา การขยายความในเร่ืองความฝันจึงช่วยให้ผู้ ฝันสร้างความสมัพนัธ์ความ
ฝันได้อยา่งใกล้ชิต12 

เม่ือเป็นท่ีตระหนกัชัดว่าจุงได้วิเคราะห์และแปลความฝันไม่น้อยกว่าแปดหม่ืนความฝัน 
(จากการประเมินของเขาเอง) ตลอดชีวิตของการเป็นแพทย์ เข้าจงึได้รับการพิจารณาว่าเป็นหนึ่งใน
ผู้ เช่ียวชาญเร่ืองความฝันตลอดกาลได้ไมย่าก นอกจากนีย้งัอาจกล่าวได้ว่าเขามีความรู้ในเร่ืองของ
สญัลกัษณ์ของเขานีเ้ป็นความรู้ท่ีกว้างขวางและลึกมาก อย่างไรก็ตาม เราไม่ควรลืมว่าการศกึษา
ในความฝันและสญัลกัษณ์ของเขาน าไปสู่การค้นพบจิตใต้ส านึกของหมู่คณะและรูปแบบดัง้เดิม
ของมนัน่ีเป็นความส าเร็จท่ีมีช่ือเสียงของเขา13 

จงุชว่ยให้เรามีความเข้าใจในเร่ืองจิตศาสตร์ของมนษุย์และท าให้เขาได้กลายเป็นบคุคลท่ี
โดดเดน่ในสาขาจิตวิเคราะห์ แนวความคดิของเขาในเร่ืองจิตส านึกสะสม การมองสิ่งภายนอกและ
ภายใน การสอบสวนหน้าท่ีของความคิด สญัชาตญาณ อารมณ์ ความรู้สึก ผลงานการสอบสวนท่ี
ถึงแก่นแท้และความหมายของความฝัน ล้วนเป็นสิ่งท่ีชดัเจนและมีอิทธิพลท่ีไกลเกินเอือ้มหลกัจิต
ศาสตร์ของจุงเล่มนีน้ าเสนอชีวิตและผลงานท่ีถูกต้องชัดเจนของจุง นอกจากนี ้ทุกทฤษฎีก็
กลายเป็นหลกัการส าคญัในการท าความเข้าใจในเร่ืองพฤติกรรมขัน้พืน้ฐานของมนษุย์ รวมไปถึง
ความเช่ือทุกอย่างของจุงในส่วนท่ีเก่ียวกับโครงสร้างขัน้พืน้ฐานของบุคลิก เร่ือยไปจนถึง
แนวความคิดอนัเป็นท่ียอมรับทางด้านจิตศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับเวทมนตร์คาถา โหราศาสตร์ การ
เลน่แร่แปรธาตแุละญาณหยัง่รู้ในเร่ืองประสาทสมัผสัพิเศษ 
 
 
 
 

                                                           
11

 ศกัด์ิ บวร, CARL GUSTAV JUNG พ้ืนฐานจติวเิคราะห์ของ จงุ (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์สมิต), 220. 
12

 เร่ืองเดียวกนั,  
13

 เร่ืองเดียวกนั,  
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อิทธิพลท่ีได้รับจากศิลปินและผลงานศิลปกรรม 

อองรี มาตีสส์ (Henri-Emile Benoit Matisse) 
 

 

ภาพท่ี 3 อองรี มาตีสส์ (Henri-Emile Benoit Matisse) 
ท่ีมา : Cécile Martet, Canvassing the Masterpieces: The Dance by Henri Matisseg, เข้าถึง
เ ม่ือ 2 มิถุนายน 2565, เ ข้าถึ ง ได้จากhttps: / /www.kazoart.com/blog/en/canvassing-the-

masterpieces-the-dance-by-henri-matisse 
 

อองรี-เออมิลล์ เบอนวัร์ มาตีสส์ (Henri-Emile Benoit Matisse) เกิดเม่ือวนัท่ี 31 ธันวาคม 
ค.ศ. 1869 ท่ีเลอกาโตเมืองเล็กๆ ท่ีอยู่ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของฝร่ังเศล หลงัจากท่ีเขาเรียนจบ
ชัน้มธัยมจาก เซนต์ เควนติน แล้ว เขาได้ไปใช้ชีวิตอยู่ในกรุงปารีส เป็นเวลา 1 ปี เพ่ือเตรียมตวั
สอบเรียนวิชา กฎหมายและสามารถสอบผ่านในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1888 ในช่วงนัน้ดเูหมือนว่า 
มาตีสส์ยงัไม่ได้สนใจศิลปะหรือการวาดภาพแต่อย่างใด และไม่เคยแม้แต่จะไปเยือนพิพิธภัณฑ์
ลูฟร์ในขณะท่ีอยู่กรุงปรรีสเละสักครัง้ อีสเซอร์ส (Essers.1993:7) ได้กล่าวถึงมาตีสส์ว่าชีวิต
เบือ้งต้นของมาตีสส์ไม่ใช่จิตรกร หรือนักวาดภาพ ชะตาชีวิตไม่ได้บ่งบอกเช่นนัน้ เขาควรจะสืบ
ทอดอาชีพตามบิดาซึ่งเป็นพ่อค้าขายเมล็ดพนัธุ์พืชเขาไม่มีแววอจัฉริยะเช่น ปิคาสโว แตบ่ัน้ปลาย
ชีวิตของเขา คือ ผู้ หนึ่งท่ีรังสรรค์และพัฒนาศิลปะ เป็นเ จ้าแห่งการใช้สี แสง และพืน้ท่ีว่างท่ี
ก่อให้เกิดความกลมกลืน14 
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 ธวชัชานนท์ ตาไทสง, จติรกรรมภาพหุ่นน่ิงของ อองรี มาตีสส์ (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์สิปประภา), 20-31. 
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ภาพท่ี 4 Harmony in Red 
 

ท่ีมา : ธวชัชานนท์ ตาไธสง, จิตรกรรมภาพหุ่นน่ิงของอองรี มาตีสส์, (กรุงเทพฯ : สิปประภา, 
2547), 17. 

ภาพหุ่นนิ่ง ความกลมกลืนในสีแดง ภาพนี ้ถือเป็นผลแห่งความพยายามครัง้แรกท่ีจะ
ติดตามความเป็นไปได้ในพืน้ภาพขนาดใหญ่ซึ่งอธิบายถึงวตัถุท่ีจบัต้องได้ และในเวลาเดียวกันก็
แสดงถึงภาพท่ีจบัต้องไม่ได้ (แบนราบ) ถ้าเปรียบเทียบภาพนีก้บั ภาพโต๊ะอาหารค ่า ซึ่งเขียนในปี 
ค.ศ. 1897 นัน้จุดส าคญัของภาพจะเหมือนกัน ผู้หญิงท่ีโต๊ะ ซึ่งคล้ายคลึงกับสิ่งของท่ีอยู่บนโต๊ะ 
ภาพความกลมกลืนในสีแดงนีเ้ขียนขึน้ภายหลงั ภาพโต๊ะอาหารค ่า 10 ปี ซึ่งชีใ้ห้เห็นถึงทศันคติ
แบบใหมข่องมาตีสส์แม้ว่าจะเขียนภาพทัง้สองนีจ้ากประสบการณ์ของสิ่งท่ีเป็นธรรมชาติท่ีปรากฏ
ให้เห็นก็ตาม15 

ฟลาม (flam. 1990 : 12-13) ได้อธิบายภาพความกลมกลืนในสีแดงแสดงภาพของ
ธรรมชาตใินแบบแฟชัน่ โดยมีพืน้ท่ีวา่งเป็นสญัลกัษณ์ แสดงให้เห็น 2 พืน้ท่ีทัง้ในห้องและธรรมชาติ
นอกหน้าต่าง สีเขียวจากภายนอกและสีแดงภายในห้องให้ความสมดลุลงตวัพอดีในด้านการใช้สี
หลายๆสีจนถึงสีเดียวหรือบางครัง้ก็ไม่ใช้สีเลย เช่น พืน้โต๊ะ เขาสร้างช่องว่างในภาพได้อย่างน่าด ู
ดงันัน้ ถึงแม้ว่าภาพนัน้จะแบบราบแต่ยังคงดเูป็นภาพ 3 มิติ ส่วนในโต๊ะอาหารค ่า นัน้เขาสร้าง
พืน้ท่ีว่างในระบบการมองเห็นสัดส่วนตามจริง ในภาพความกลมกลืนในสีแดง ผ้าปูโต๊ะอยู่ทัง้
ด้านหน้าและกลืนไปถึงผนงั ในขณะท่ีหน้าตา่งมองเห็นทัง้ด้านหน้าและด้านหลงัของโต๊ะและผนงั 
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แม้แต่เก้าอีถ้ดัจากท่ีผู้หญิงก็ดมีูชีวิตชีวามากว่าจะเป็นเพียงวตัถุ ความแบนราบของวตัถุท่ีเห็นใน
ภาพคล้ายจะจบัต้องได้ ความเรียบง่ายของการสร้างภาพท าให้งานของเขาแตกตา่งจากสมยัโฟบ 
ผลงานชว่งนีข้องเขาเป็นความสมดลุระหวา่งวตัถแุละสญัลกัษณ์ 

อารี สุทธิพนัธุ์ (2528 : 206) ให้ค าอธิบายเก่ียวกับลทัธิฌฟวิสม์ว่า ลทัธินีเ้ร่ิมในฝร่ังเศส 
ช่ือของลทัธิแปลวา่ สตัว์ป่า (Wild Beast) ท่ีเรียกช่ือเช่นนี ้ก็เพราะเม่ือศิลปินในกลุ่มนีแ้สดงผลงาน
ในปี ค.ศ. 1905 นกัวิจารณ์ช่ือ หลยุส์ โวเซลล์ (Louis Vaux Celles) เห็นว่าผลงานรุนแรง ดดุนั ให้
ความรู้สึกต่ืนเต้นตอ่ผู้พบเห็น และบงัเอิญไปแสดงรวมกบัผลงานของศิลปินโบราณในสถานแสดง
ภาพเดียวกันจึงท าให้รู้สึกว่าผลงานของศิลปินอีตาเลียน ดอนนาเตลโล ถกูล้อมด้วยสตัว์ป่าอย่าง
นา่กลวัท่ีสดุ หลยุส์ โวเซลล์ จงึตัง้ช่ือ Les Fauves หรือ โฟวิสม์16 

ในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1906 มาตีสส์ได้แสงผลงาน ช่ือ ความเพลินใจการมีชีวิต (La Joic 
de Vivre) ขนาดและความสดใสของสีสนัในภาพท าให้เกิดความสนใจอย่างมากมาย พวกกลุ่มท่ี
เป็นปฏิปักษ์รวมทัง้กลุม่สมาชิกสภาศิลปะแล้วยงัขยายไปถึงซิกแนก ซึ่งขณะนัน้ด ารงต าแหน่งรอง
ประธานกลุม่อิสระ แสดงความไมพ่อใจตอ่ผลงานชิน้นี ้มีทัง้วิจารณ์เสียดสี และไม่ยอมรับอิมเพรส
ชนันิสต์แบบใหมข่องมาตีสส์ จะท าให้ภาพนีก้ลายเป็นผลงานชิน้ส าคญัของเขาในสมยัแรกๆ  

 
 

 

ภาพท่ี 5 La Joic de Vivre 
 

ท่ีมา : ธวชัชานนท์ ตาไธสง, จิตรกรรมภาพหุ่นน่ิงของอองรี มาตีสส์, (กรุงเทพฯ : สิปประภา, 
2547), 20. 
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 ค.ศ. 1909 มาตีสส์ได้เซ็นสญัญาร่วมเป็นครัง้แรกกบัหอศิลปะเบอร์นแฮม-เชิน และได้ซือ้ 
บ้านท่ีอิซี-เล-มูลิโน ท่ีซึ่งเขาได้เขียนภาพชิน้ส าคญัอีกหลายชิน้ ปี ค.ศ. 1910 เขาเปิดการแสดง
ย้อนหลังภาพเบอร์นแฮม-เชิน และท่ีห้องแสดงงานปห่งฤดใูบไม้ร่วงจ านวน 2 ชิน้ คือภาพการ
เต้นร า (La danse) และภาพ วงดนตีน (La musique) ตอ่มาเขาได้เดินทางไปยงัเมืองมิวนิคเพ่ือ
ชมการแสดงศิลปะของอิสลาม ซึ่งปีตอ่มาเขากลบัมาฝร่ังเศสท างานท่ี อิซี -เล-มลูิโน จนกระทัง่ฤดู
ร้อน17 
 
 

 

ภาพท่ี 6 La Danse 
 

ท่ีมา : ธวชัชานนท์ ตาไธสง, จิตรกรรมภาพหุ่นน่ิงของอองรี มาตีสส์, (กรุงเทพฯ : สิปประภา, 
2547), 21. 
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อิทธิพลท่ีข้าพเจ้าได้รับจาก อองรี มาตีสส์ รูปแบบแนวความคิด ส่วนใหญ่จะมาจากความ
ประจบัใจในศิลปะวตัถุของตะวนัออกท่ีได้พบเห็นมาจากการท่องเท่ียวไปยงัสถานท่ีต่างๆ ความ
ประทบัใจในแสง สี และบรรยากาศของเมืองต่างๆ การจดัโครงสร้างของภาพ จะเป็นภาพตกแต่ง
ผสมผสานกับความเหมือนจริง และบางภาพผสมผสานกับรูปทรงเรขาคณิต การเน้นจุดเด่นของ
ภาพ ส่วนใหญ่จะเน้นด้วยพืน้สีใดสีหนึ่งและบางภาพจะเน้นด้วยวัตถุสิ่งของและลวดลาย
ตามล าดบั การจดัความสมดลุของภาพ มีทัง้ดลุภาพแบบซ้าย-ขวาเท่ากนัและไม่เท่ากัน ส่วนการ
ใช้เส้นนัน้มีหลากหลายทัง้การเน้นเส้นและไม่เน้นเส้น ซึ่งมีปรากฏอยู่ในภาพทัง้หมด ข้าพเจ้าได้รับ
อิทธิพลจากการใช้สี และเส้น สีจะเป็นการใช้พืน้สีปกคลุมภาพด้วยสีสด จดัจ้า และสดใส เช่น สี
แดง สีส้ม สีชมพ ูและเหลือง เป็นต้น ซึ่งสีทัง้หมดจะมีพลงัท่ีเปล่งประกายและสดใส รวมทัง้การใช้
สีเพ่ือแสดงถึงแสงและบรรยากาศ การใช้สีทัง้หมดก็ยงัรวมไปถึงการใช้สีคู่ตรงกันข้าม เพ่ือสร้าง
ความกลมกลืนในความขดัแย้งอีกด้วย 

 
 

 

ภาพท่ี 7 หนงัสือป๊อปอาร์ต (Pop Art) 
 

ท่ีมา : เคลาส์ ฮอนเนฟ, ป๊อปอาร์ต Pop Art (กรุงเทพฯ : บริษัท เดอะเกรทไฟน์อาร์ท จ ากัด, 
2552) 
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แอนดี วอร์ฮอล ( Andy Warhol), ศิลปะ ลัทธิป๊อป อาร์ต (Pop Art) 

 

 

 

ภาพท่ี 8 แอนดี วอร์ฮอล ( Andy Warhol) 

ท่ีมา : Sarakadee Lite, แอนดี ้วอร์ฮอล และเร่ืองเบือ้งหลังความ pop art ของเขา, เข้าถึงได้

จาก, เข้าถึงเม่ือ 3 มิถนุายน 2565, เข้าถึงได้จาก

https://www.sarakadeelite.com/arts_and_culture/andy-warhol-pop-art/ 

 
แอนดี ้วอร์ฮอล  (ค.ศ. 1928 – ค.ศ.1987) ช่ือนีเ้ป็นท่ีรู้จกัดีในฐานะ ราชาแห่ง pop art 

หรือศิลปะประชานิยม ช่ือของ แอนดี ้วอร์ฮอล (Andy Warhol) และกระป๋องซุปเขย่าวงการศิลปะ
ของโลกโด่งดังขึน้ในแวดวงศิลปะโลก หลังการจัดแสดงผลงานศิลปะภาพพิมพ์ชุดกระป๋องซุป
แคมป์เบลล์ส (Campbell’s Soup) ซึ่งมีด้วยกัน ทัง้หมด 32 ภาพ ท่ีเฟอรัสแกลเลอรี นคร
ลอสแอนเจลิส โดยในวนัท่ี 9 กรกฎาคม ค.ศ.1962 ท่ีปิดงานแสดงได้จดุประเด็นให้เกิดการถกเถียง
ถึงคณุคา่ของศิลปะ แนวป๊อปอาร์ตขึน้มาอย่างกว้างขวาง เพราะหากมองเพียงผิวเผินกระป๋องซุป
อาจเป็นเพียงภาพโฆษณา เป็นศิลปะเชิงพาณิชย์ (commercial art) ท่ีไม่น่าจะมีราคาคา่งวดมาก
นกัแตก่ลบัสร้างราคาได้สงูลิบ โดยเฉพาะงานของแอนดี ้วอร์ฮอล18 
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วอร์ฮอลเกิดและเติบโตในพิตสเบิร์กและแรกเร่ิมประสบความส าเร็จในอาชีพการงานใน
สายงานนกัวาดภาพประกอบโฆษณา ภายหลงัเขาเร่ิมจดัแสดงผลงานตนเองในหลาย ๆ หอศิลป์
ในปลาทศวรรษ 1950s เขาเร่ิมเป็นท่ีรู้จกัในฐานะศิลปินผู้ ทรงอิทธิพลและมีประเด็นเป็นท่ีถกเถียง 
สตูดิโอของเขาในนิวยอร์ก เดอะแฟกทอรี ต่อมากลายเป็นแหล่งรวมท่ีมีข่ือเสียงของบรรดา
ปัญญาชน, แดรกควีน, นกัเขียนบทละครเวที, โฮลบฮีเมียนสตรีทพีเพิล, เซเลบริตีในฮอลลีวดู และ
ผู้อปุภมัภ์ศิลปะท่ีร ่ารวยในเดือนมิถนุายน 1968 เขาเกือบเสียชีวิตจากการลอบสงัหารโดยนกัสตรี
นิยมหวัรุนแรง แวเลอรี โซแลนาส ผู้บุกเข้ายิงเขาในสตดูิโอ หลงัวอร์ฮลเข้ารับการผ่าตดักระเพาะ
ปัสสาวะ เขาเสียชีวิตด้วยอาการหวัใจเต้นผิดจงัหวะในเดือนกมุภาพนัธ์ 1987 อาย ุ58 ปี 

ป็อปอาร์ต (Pop Art) มาจากภาษาองักฤษว่า "Popular Art" ซึ่งแปลว่า ศิลปะท่ีเป็นท่ีนิยม 
การเคล่ือนไหวของป๊อปอาร์ตในอเมริกาและองักฤษเกิดขึน้ใน ค.ศ.1950 โดยน าแรงบนัดาลใจมา
จากแนวความคิดของสงัคมบริโภค และความนิยมในสงัคมมาสร้างเป็นงานศิลปะเช่น การ์ตนู รูป
โฆษณาสินค้า รูปถ่ายดาราภาพยนตร์ท่ีประชาชนคลั่งไคล้ ตัวอักษรหรือหนังสือข าขัน ป้าย
โฆษณาตามทางหลวง เคร่ืองรับวิทยุ โทรทัศน์ ถ้วยพลาสติค กระป๋องเบียร์ กระป๋องโคล่า 
ไอศกรีมซนัเดย์ ฮอทดอ็ก และแฮมเบอร์เกอร์19 

ป็อปอาร์ต เป็นศิลปะท่ีเก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวัน ศิลปินในลัทธินีมี้ความเช่ือว่าศิลปะ
สร้างขึน้จากสิ่งต่างๆ ท่ีมีอยู่ในชีวิตประจ าวนั เป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกของประสบการณ์
ทัง้หมดของศลิปินในชว่งเวลาหนึง่และสถานท่ีแหง่หนึง่เทา่นัน้ รูปแบบของศลิปะจะขึน้อยู่กบัความ
สนใของศลิปินแตล่ะคนท่ีได้พบเห็นสิ่งเหลา่นัน้อยูท่กุวนั 
 

แนวความคิดและแนวทางสร้างสรรค์ของศิลปินป๊อปอาร์ต 

ศิลปินต้องการสะท้อนชีวิตในสงัคมปัจจบุนั ยอมรับสรรพสิ่งท่ีมีอยู่ โดยเฉพาะในสภาวะ
แวดล้อมซึ่งมองเห็นและรับรู้ได้ โดยใช้เทคนิคและการผลิตทางอตุสาหกรรมเข้ามาช่วยสร้างงาน
ด้วย เชน่ การพิมพ์หรือการถ่ายภาพ อาจใช้เทคนิคในการสร้างสรรค์ท่ีหลากหลาย เช่น หยดสี สลดั
สี ป้ายสี ปะตดิ ฮาร์ท เอดจ์ (Hard Edge) หรือการใช้สีท่ีฉดูฉาดบาดตา 
 

                                                           
19

 ZipEvent, "เจ้าพอ่แห่งศิลปะ Pop Art Andy Warhol," accessed 3 มิถนุายน 2556, 

https://today.line.me/th/v2/article/0VJ0ZL. 
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ภาพท่ี 9 กระป๋องซุบแคมป์เบล 1 
 

ท่ีมา : เคลาส์ ฮอนเนฟ, ป๊อปอาร์ต Pop Art (กรุงเทพฯ : บริษัทเดอะเกรทไฟน์อาร์ท จ ากัด, 
2552), 88. 
 
 ครัง้แรกท่ีวอร์ฮอลแสดงผลงานภาพซุปกระป๋องย่ีห้อแคมป์เบลระหว่างเดือนกรกฎาคม
และสิงหาคม ค.ศ.1962 จ านวนทัง้หมด 32 กระป๋อง ได้น าเสนอซุปกระป๋องเหล่านีใ้นลักษณะ
เดียวกบัท่ีมนัถกูจดัวางขายอยา่งมีระเบียบเป็นแถวๆ ในร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตตามกฎการวางสินค้า 
หรืออีกนยั หนึ่งคือ ให้ความส าคญัในแง่ความสวยงามสถานท่ีแสดงงานก็ไม่ใช่ซุปเปอร์มาร์เก็ต
ธรรมดา ในแคลิฟอร์เนียแต่เป็น เฟอรัสแกลเลอรี สถานท่ีท่ีเป็นหัวหอกในการแพร่ขยายงาน
ศิลปะป๊อป แต่ละภาพมีราคา 100 เหรียญสหรัฐ ในขณะท่ีของจริงราคา 29 เซ็นต์ ในแง่เทคนิค 
ภาพเหล่านีมี้ความเป็นงานกึ่งประดิษฐ์ ซึ่งมีส่วนผสมของภาพเขียนซิลค์สกรีน และระบบการ
ประทบัตรา โดยบางสว่นเป็นงานฝีมือ บางส่วนใช้เคร่ือง แม้ว่าถ้ามองดผูาดๆ แตล่ะภาพท่ีมีขนาด 
50.8 x 40.6 ซม. จะดไูม่แตกต่างกนั แล้วมีรายละเอียดท่ีไม่เหมือนกัน แตล่ะภาพแสดงให้เห็นถึง
ซุปแตล่ะประเภท รสชาตเิฉพาะแตล่ะกระป๋องภายใต้ความซ า้ซากของบรรจภุณัฑ์ท่ีเหมือนกนั20 

งานแสดงครัง้นีไ้ด้น าเสนอการกระตุ้นส านึก จุดประกายโดยสิ่งท่ีอยู่ในภาพท่ีเป็นสิ่งของ
ธรรมดาทัว่ไป กับภาพพจน์ท่ีตายตวัของมนั และโดยการเปรียบเทียบกับอย่างตัง้ใจระหว่างแกล
เลอรีแสดงงานศลิปะกบัซุปเปอร์มาร์เก็ต และระหว่างการขายงานศิลปะกบัการขายอาหารส าหรับ
วอร์ฮอลแล้ว บริบททางสงัคมของผลงานมีความส าคญัพอๆ กบัตวัเนือ้หาของงาน ส่วนเนือ้หาของ
งานก็สะท้อนให้เห็นภมูิหลงัของสงัคมอยา่งหลีกเล่ียงไมไ่ด้ ซุปกระป๋องย่ีห้อแคมป์เบลล์ โคคาโคล่า 

                                                           
20

 เคลาส์ ฮอนเนฟ, POP ART ป๊อปอาร์ต (กรุงเทพฯ: เดอะเกรทไฟน์อารท์). 
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คอร์นเฟลก ย่ีห้อเคลล็อกซ์ ผงซักฟอกย่ีห้อบริลโล ล้วนเป็นสินค้าท่ีผลิตขึน้จากโรงงาน
อตุสาหกรรมในอารยธรรมอเมริกนั ซึง่กลายเป็นองค์ประกอบหนึ่งของศิลปะ และเป็นส่วนหนึ่งของ
ชีวิตชาวอเมริกนัชนชัน้กลางเชน่ วอร์ฮอล มากพอๆ กบัเร่ืองเพศและความตาย21  

กระป๋องซุปแคมป์เบล รุ่นหลงัท่ีเป็นภาพเด่ียวขนาดใหญ่ของซุปมะเขือเทศกระป๋อง อาจ
ท าให้เกิดการเข้าใจผิดว่า วอร์ฮอลนัน้มั่งแต่จะยกย่องลักษณะเฉพาะของวัฒนธรรมร่วมสมัย 
ความจริงแล้วส าหรับเขาซึ่งศกึษาด้านสงัคมวิทยา ผลลพัธ์ทางสงัคมมีความส าคญัพอๆ กัน วอร์
ฮอล อธิบายไว้ครัง้หนึง่วา่ สิ่งท่ีท าให้ประเทศสหรัฐอเมริกาวิเศษมากก็คือ การท่ีผู้บริโภคท่ีรวยท่ีสดุ
ซือ้ของแบบเดียวกบัผู้บริโภคท่ีจนท่ีสดุคณุสามารถท่ีจะดโูทรทศัน์และด่ืมโคคาโคล่า ในขณะท่ีคณุ
ก็รู้วา่ประธานาธิบดีก็ด่ืมโค้ก ลิซ เทย์เลอร์ก็ด่ืมโค้กเช่นกนั โค้กก็คือโค้ก วอร์ฮอล สรุป ไม่ว่าคณุจะ
ใช้เงินจ านวนมากว่านี ้คณุก็ไม่สามารถซือ้โค้กท่ีดีกว่านีไ้ด้ ความเข้าใจอย่างลึกซึง้นีเ้องท่ีอภิบาย
สิ่งท่ีเขาพยายามท าให้ส าเร็จในงานศลิปะของเขา ด้วยวิธีการผลิตด้วยมาตรฐานเดียวกนั วอร์ฮอล
ท าให้ศิลปะอบอวลไปด้วยความมหัศจรรย์แห่งความเหมือนกันอย่างต่อเน่ือง หลังจากท่ีการ
ถ่ายภาพได้เข้าสู่สิ่งแวดล้อมทางวฒันธรรมในฐานะ ‚ผู้สร้างความเท่าเทียมท่ียิ่งใหญ่‛ (โจนาธาน 
คราร่ี) วอร์ฮอลก็ได้น ามนัเข้ามาใช้ในงานของเขา22 

 

 
 

ภาพท่ี 10 มาริลิน มอนโร สีทอง 
ท่ีมา : เคลาส์ ฮอนเนฟ, ป๊อปอาร์ต Pop Art (กรุงเทพฯ : บริษัทเดอะเกรทไฟน์อาร์ท จ ากดั, 2552), 84 
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 เร่ืองเดียวกนั,  
22

 เร่ืองเดียวกนั,  
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. แอนดี ้วอร์ฮอล นัน้ได้สร้างต านานให้แก่มาริลีน มอนโรทัง้ฮอลลีวู้ดและนิตยสารแฟชัน่ 
วงการภาพยนตร์และบรรดานกัประชาสมัพนัธ์ของหนว่ยงานเหลา่นัน้ก็สร้างให้เธอเป็นสญัลกัษณ์
ทางเพศ และเป็นแบบฉบบัของผู้หญิงสวยแตไ่มฉ่ลาดจากอตัชีวประวตัขิองเธอทัง้เร่ืองจริงและ
เร่ืองแตง่ขึน้ แสดงให้เห็นวา่เธอต้องทนทกุข์กบัภาพพจน์นี ้ผู้คนตา่งพากนัหวัเราะเยาะความ
พยายามของเธอท่ีจะท าให้คนเห็นวา่เธอมีความคดิและมีความรู้สกึความต้องการท่ีจะแสดงบท
ชีวิตหลงัจากท่ีเธอได้ไปฝึกฝนท่ีสตดูโิอฝึกเป็นนกัแสดงท่ีมีช่ือเสียงในนิวยอร์ก กลบัถกูมองวา่เป็น
การละเมิดกฎของอตุสาหกรรมภาพยนตร์ หลงัจากการเสียชีวิตของเธอในปี 196223 

วอร์ฮอลได้แปลงโฉมภาพถ่ายธรรมดาๆ ท่ีถ่ายโดยช่างภาพชาวอเมริกนั แฟรงค์ โพโอลนี 
ในช่วงต้นทศวรรษ 1950 ให้กลายเป็นสญัลกัษณ์ของวฒันธรรมร่วมสมยัซึ่งคาดว่าเกิดจากความ
ผิดพลาดท่ีก่อให้เกิดผลงานท่ียิ่งใหญ่ ในช่วงท่ีถ่ายภาพนี ้มาริลีน มอนโรเพิ่งจะหลุดพ้นจากการ
เป็นนางแบบปฏิทิน และโปสการ์ดท่ีนิยมในหมูท่หารราบ เม่ือครัง้ท่ีเธอท างานให้กบัอตุสาหกรรมนี ้
โชคดีท่ีเธอได้บทเล็กๆ แตน่่าสนใจในปี 1950 เร่ือง แอสฟัลต์ จงัเกิล โดย จอห์น อสูตนั และ ออล 
อะเบาท์ อีฟ โดย โจเซฟ แอล. แมนคีวิช ท าให้เธอได้เร่ิมต้นในภาพยนตร์ฮอลลีวู้ด ทว่าเธอไม่
สามารถลบความเป็นสญัลักษณ์ทางเพศของเธอได้ นอกจากรูปร่างท่ีดดูึงดดูแล้ว อุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ได้ใช้พรสวรรค์ด้านความตลกของเธอ แต่ยังคงปฏิเสธท่ีจะให้เกียรติเธอในฐานะ
นกัแสดงจริงๆ จะมีก็แตเ่ร่ือง บสัสตอ็ป โดย โจชวั โลแกน ปี 1956 และ เร่ือง เดอะมิสฟิตส์ ปี 1960 
ซึ่งเป็นหนงัอีกเร่ืองหนึ่งของฮุสตนัท่ีเปิดโอกาสให้มอนโรแสดงให้เห็นถึงพรสวรรค์ด้านการแสดง
ของเธอจริงๆ ดาราภาพพยนตร์ในยุคปัจจุบนัมีโอกาสเพลิดเพลินกับช่ือเสียงท่ีโด่งดงัทัง้ในและ
นอกจอมากกวา่เธอ ความโดง่ดงัของเธอนัน้เร่ิมต้นหลงัการเสียชีวิตของเธอ ท่ีจริงแล้วเหมือนกบัว่า
การเสียชีวิตของเธอมีสว่นท าให้เธอโดง่ดงัขึน้24 

อิทธิพลท่ีข้าพเจ้าได้รับจากศิลปิน วอร์ฮอล ศิลปินน าเสนอภาพพิมพ์เทคนิคซิลค์สกรีน 2 
มิติคลายครึงภาพการ์ตูนมาสู่คมแฝงด้วยสัญลักษณ์ท่ี ส่ือถึงเร่ืองราวเก่ียวกับผู้หญิง เร่ืองเพศ 
ความเรียบง่าย ท าให้คนหลงใหล ด้วยการวางภาพถ่ายรูปคนธรรมดาๆ กับรอยยิม้ฝืดๆ ท่ีเห็น
ดาษด่ืน ไว้ท่ามกลางพืน้ท่ีกว้างขวางราวกับเป็นกรอบอนังามสง่า และใช้สีท่ีสด เข้มข้น ซึ่งท าให้
ภาพมีความรู้สึกเหนือจริง ด้วยเทคนิคซิลค์สกรีนท าให้ริมฝีปากท่ีเชิดขึน้ ดวงตาทัง้สองข้าง ผมท่ี
หยิกหยักศก และโครงหน้ามีสภาพเหนือจริง และไร้ซึ่งมิติลอยขึน้มาจากฉากหลังงราวกับเป็น
ดวงดาวในคืนฟ้าโปร่ง ในผลงานรุ่นหลงัๆ วอร์ฮอลท าให้คนกลายเป็นสินค้า โดยสร้างรอยยิม้ซ า้ๆ 
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 เร่ืองเดียวกนั,  
24

 เร่ืองเดียวกนั,  
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หรือดึงรอยยิม้นัน้ออกมา และโยงความเป็นต านานของดาราเข้ากับวิธีการปัน้ดาราของส่ือ ด้วย
การผลิตของหลายๆ แบบขึน้ใหม่อย่างตอ่เน่ืองไม่สิน้สดุ เฉกเช่นผลผลิตทางอตุสาหกรรมอนัได้แก่
สินค้าอปุโภคบริโภคนัน่เอง 
 

ผลงานของ ฑีฆวุฒ ิบุญวิจิตร 

 

 

ภาพท่ี 11 ช่ือผลงาน Blue Terrace ฑีฆวฒุิ บญุวิจิตร 
 

 
ท่ีมา : ดีโอบีหวัล าโพงแกลเลอรี, นิทรรศการศิลปะ"รัตติกาลแห่งฝัน" โดย ฑีฆวุฒ ิบุญวิจิตร 
เข้าถึงเม่ือ 3 มิถนุายน 2565, เข้าถึงได้จากhttp://www.era.su.ac.th/artlinet/News/2012-
twilight/ex.html 
 

‚รัตตกิาลแหง่ฝัน‛ น าเสนอผลงานจิตรกรรมท่ีเตม็ไปด้วย ความงดงามของแสง – สีในยาม
ค ่าคืนซึ่งส่งผลเก่ียวข้องกบักิจกรรมการด ารงอยู่ของมนษุย์และสิ่งแวดล้อมในยคุปัจจบุนัของผู้คน
ภายใต้มมุมองและจินตนาการของศลิปินท่ีถ่ายทอดเร่ืองราวตลอดจนความรู้สึกอนัหลากหลาย ใน
พืน้ท่ีแหง่ความฝันแบบเหนือจริงจากจิตใต้ส านึก ลงบนผืนผ้า ใบได้อย่างสวยงาม สีสนัและรูปทรง
มากมายบง่บอกถึงอารมณ์ความคิด ความฝันจินตนาการและ ความรู้สึกอนัซบัซ้อนท่ีศิลปินมีต่อ
ความ สว่างไสว ของโลกราตรีในยุคสมยัปัจจุบนั แสง-สี กับพืน้ท่ีใหม่ในงานแฟนตาซีของศิลปิน 
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เพ่ือแสดงถึงความงามแสง-สี ในยามค ่าคืน ในยามค ่าคืนท่ีสง่ผลเก่ียวข้องกบักิจกรรม การด ารงอยู่
ของมนษุย์ และสิ่งแวดล้อมในยคุปัจจบุนั25 

ท่ามกลางความหลากหลายของแสง-สี ผ่านกระบวนการความคิด อารมณ์ความรู้สึก
ภายในของศลิปิน น ามาสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบแฟนตาซี 

การสร้างสรรค์ แสง-สี กบัพืน้ท่ีใหมใ่นงานแบบแฟนตาซี ศลิปินได้แรงบนัดาลใจจากความ
สนใจในความงดงามของ แสง-สี ในตอนกลางคืน และแสงไฟแสง-สีนีไ้ด้สร้างพืน้ท่ีใหม่ให้เกิดขึน้ 
และเป็นตวัก าหนดกิจกรรมใหม ่ศลิปินต้องการแสดงให้เห็นว่าแสงไฟประดิษฐ์เป็นปัจจยัท่ีก าหนด 
พฤติกรรม กิจกรรม และวิถีชีวิตมนุษย์ขึน้ใหม่ วิถีชีวิตท่ีด ารงอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมหรือพืน้ท่ี
ใหม่อนัเกิดจาก แสง-สี ไฟประดิษฐ์ ท่ีศิลปินต้องการน าเสนอถึงภาพสะท้อนท่ีเกิดขึน้กบัมนษุย์ใน
ปัจจุบนัท่ีเกิดความหลงใหลในภาพมายาแห่งความงดงามภายใต้อิทธิพลแห่งแสง -สี ยามราตรี 
โดยศิลปินได้น าเสนอออกมาในงานจิตรกรรม 2 มิติ ในรูปแบบจินตนาการแห่งความคิดฝัน โดย
อ้างอิงจากความเป็นจริงผสมผสานกับความคิดความรู้สึกภายใน ผ่านการใช้ส่ือสัญลักษณ์ใน
ภาษาของจิตรกรรมเพ่ือแสดงสาระท่ีมีความสมัพนัธ์กบัแนวคดิ และอารมณ์ความรู้สกึภายในจิตใจ 

อิทธิพลท่ีข้าพเจ้าได้รับจากศิลปิน โดย นายฑีฆวุฒิ บุญวิจิตร การสร้างสรรค์ผลงานได้
แสดงความรู้สึกของจิตใต้ส านึกออกมา โดยเร่ืองราวเนือ้หาจากโลกแห่งความเป็นจริงผสมผสาน
กบัโลกแหง่ความฝัน ดงันัน้พืน้ท่ีใหม ่ในผลงานของศลิปินจึงมีลกัษณะของการอยู่ในสภาวะกึ่งจริง 
กึ่งฝัน เป็นพืน้ท่ีใหม่ท่ีเกิดขึน้ ท่ีไม่สามารถเห็นได้ในโลกแห่งความจริง เป็นพืน้ท่ีท่ีมีความหมาย 
เสมือนพืน้ท่ีสามารถระบาย พรรณนาความรู้สึกภายในใจ อันเป็นผลพวงมาจากสภาวะ
สิ่งแวดล้อมในปัจจบุนัท่ีสง่ผลกระทบตอ่ความคิด อารมณ์ความรู้สึกท่ีตกผลึกอยู่ภายในจิตใจ โดย
มีพืน้ฐานความเช่ือในการสร้างสรรค์ท่ีออกมาจากจิตใต้ส านึก สี ศิลปินใช้สีในการแสดงออกถึง
ความคดิและอารมณ์ความรู้สึกของ เช่นเดียวกบัผลงานของข้าพเจ้าใช้สีสะท้อนแสง ความสดของ
สีแท้ เพ่ือแสดงพลังของสีให้ออกมามากท่ีสุด และใช้การผสมผสานสัมพันธ์ของสีให้เกิดความ
กลมกลืน สีในการแทนคา่ของแสงสี-เงา และบรรยากาศภายในภาพ  
 
 

                                                           
25

 ดีโอบีหวัล าโพงแกลเลอรี, "นิทรรศการศิลปะ "รัตตกิาลแห่งฝัน" โดย ฑีฆวุฒ ิบุญวจิิตร," accessed 3 มิถนุายน 
2565, http://www.era.su.ac.th/artlinet/News/2012-twilight/ex.html. 
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อิทธิพลจิตวิทยาของสี 

 สีท่ีอยู่รอบตวัเรานัน้ตา่งประกอบไปด้วยสีสนั ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต ไม่ว่าจะ
เป็นสีของพืช ผกั สตัว์ ท้องฟ้าหรือสีของฤดกูาลตา่ง ๆ สีไม่ใช่เพียงแคก่ารมองด้วยตา ความทรงจ า
ส่วนตวัหรือความหมายเชิงสญัลกัษณ์เท่านัน้ มันส่งผลกระทบทางจิตวิทยา ท่ีล้วนมีอิทธิพลต่อ
ความรู้สกึ ความคดิ และพฤตกิรรมทางร่างกาย เน่ืองจากสีไปกระตุ้นตอ่มไพเนียล (Pineal Gland) 
ท่ีอยู่เหนือสมองส่งผลถึงฮอร์โมน ความรู้สึก จิตใจ อารมณ์ของแต่ละบุคคล ในเชิงจิตวิทยาสีมี
ความสมัพนัธ์กบัอารมณ์ของคนเรา ในแตล่ะสีก็ส่งผลแตกตา่งกนัออกไป เราใช้ประโยชน์ของสีใน
การด าเนิดชีวิตอยูเ่ป็นประจ า เพราะสีนัน้มีผลตอ่อารมณ์และความรู้สึกของคนเราด้วย เราจะเลือก
ของอะไรสกัอยา่ง ‚สี‛ มกัจะเป็นปัจจยัต้นๆ ท่ีเราน ามาใช้เป็นตวัตดัสิน 
 
ความหมายของสีแดง 

สีแดงเป็นสีแห่งอ านาจแสดงถึงการมีพลังและความทะเยอทะยานจึงช่วยพิชิตความ
คิดเห็นในทางลบหรือการมองโลกในแง่ร้ายอย่างไรก็ตามสีเฉดนีอ้ยู่ในกลุ่มของโทสะและการ
ฉนุเฉียวด้วยหากเราน าสีแดงเข้าสู่กระบวนการรักษามากเกินไปจะท าให้ผู้ถกูบ าบดัรู้สึกอึดอดั ไม่
สบายตวั หนุหนัพลนัแล่นและขาดความอดทนเพราะสีแดงเป็นสีท่ีกระตุ้นระบบประสาทได้รุนแรง
ท่ีสดุให้ความรู้สึกเร้าใจ ต่ืนเต้น ท้าทาย ผกัและผลไม้สีแดงเป็นแหล่งวิตามิน B12 ทองแดง เหล็ก 
ซึ่งช่วยบ ารุงระบบประสาทพลงัของสีแดงช่วยกระตุ้นพลงัชีวิตให้เข้มแข็ง มีความกระตือรือร้น ท า
ให้มีชีวิตชีวาขึน้ 
สีแดงในเชิงจิตวิทยา 

สีแดงจะช่วยกระตุ้นการเผาผลาญในร่างกาย, เพิ่มอตัราการหายใจ, เพิ่มการขบัเหง่ือ, 
ชว่ยเจริญอาหารและเพิ่มความดนัโลหิตได้26 
 
ความหมายของสีชมพู 

สีชมพูเป็นสีท่ีมีลักษณะปลอบประโลมให้จิตใจและความรู้สึกต่าง ๆ สงบลงใน
ขณะเดียวกนัก็ให้ความรู้สกึของการมีน า้ใจดี จิตใจกว้างขวาง อบอุ่นและทะนถุนอมซึ่งตรงกนัข้าม
กบัสีแดงถ้าหากมีสีชมพูอยู่รายรอบจะท าให้รู้สึกถึงการปกป้อง ความรักจึงมกัจะน าสีนีม้าบ าบดั
หรือบรรเทา คนท่ีมีความรู้สึกโดดเด่ียวมีอารมณ์ท้อแท้ คนท่ีมีความรู้สึกท่ีไว เกินไป เปราะบาง
หรือไมมี่ความมัน่คงทางอารมณ์ผกัผลไม้ท่ีมีสีชมพ ูเชน่ ชมพู่ 

                                                           
26

 Nanitalk, "ความหมายของสี ในจติวทิยาสื่อความหมายอย่างไร ", accessed 3 มิถนุายน 2556, 

https://www.nanitalk.com/interesting-story/11396. 
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สีชมพูในเชิงจิตวิทยา 
ให้ความรู้สึกอ่อนวยั, สนุกสนาน, ต่ืนเต้น, อบอุ่นเหมือนก าลงัถูกปกป้องและปลอบ

ประโลมให้จิตใจสงบ27 
 
ความหมายของสีส้ม 

สีส้มเป็นสีแห่งความเบิกบานและความร่ืนเริงเป็นความ รู้สึกท่ีอิสระและได้รับการ
ปลดปล่อย ละวางจากความสงสารหรือสมเพชตนเอง ลดการเห็นแก่ตัวและยินดีท่ีจะให้หรือ
แบ่งปัน เป็นความรู้สึกท่ีเกิดจากก้นบึง้ของจิตใจท่ีต้องการปรับปรุงชีวิตให้สดใส สีส้มเป็นสีแห่ง
ความสร้างสรรค์ อบอุ่นสดใสมีสติปัญญาเต็มเป่ียมไปด้วยการทะเยอทะยาน มีพลงั แต่ก็มีการ
ระมดัระวงัตน สีส้มเป็นสีท่ีน ามาบ าบดัอาการทางกล้ามเนือ้ ประสาทหรืออาการปวดกดประสาท 
หรือชว่ยในการยกระดบัจิตใจของคน 
สีส้มในเชิงจิตวิทยา 

ในร้านอาหาร สีส้มถือว่าเป็นสีท่ีช่วยกระตุ้นการเจริญอาหาร ส่วนการตกแต่งด้วยสีส้มก็
ช่วยเร่ืองการค้าขาย นอกจากนีสี้ส้มยงัช่วยเพิ่มออกซิเจนท่ีส่งไปเลีย้งสมอง และช่วยกระตุ้นการ
ท างานของสมอง28 
 
ความหมายของสีเขียว 

สีเขียวเป็นสีท่ีมีความสมัพนัธ์อย่างเน้นเฟ้นกบัธรรมชาติช่วยให้เรามีอารมณ์ร่วมกบัสิ่งอ่ืน 
ๆ ตลอดจนธรรมชาติตา่ง ๆ รอบตวัเราได้ง่าย สีเขียวจะช่วยสร้างสรรค์บรรยากาศของความสบาย 
ผ่อนคลายสงบ ก่อให้เกิดความรู้สึกสันโดษ ว่าวเปล่า สมดลุและละวาง แต่ถ้าเป็นสีเขียวเข้ม มี
ความหมายของการหลดุพ้น ความพอดีและถ่อมตน 
สีเขียวในเชิงจิตวิทยา 

เป็นสีท่ีสบายตาท่ีสดุ ให้ความรู้สึกสงบ, ร่วมร่ืน, เย็นสบาย, อ่อนหวานละมนุละไม ท าให้
เกิดความรู้สกึผอ่นคลาย, สงบ, มีชีวิตชีวา29 
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 เร่ืองเดียวกนั,  
28

 เร่ืองเดียวกนั,  
29

 เร่ืองเดียวกนั,  
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ความหมายของสีเหลือง 
สีเหลืองมกัเป็นสีของความสุข ความเบิกบาน ความมีชีวิตชีวา งานเฉลิมฉลองเป็นสีของ

ความแจ่มใส มักจะเก่ียวข้องกับเชาว์ สติปัญญาข้างในและพลงัของความคิดเป็นภูมิและความ
หยัง่รู้ เป็นความจ าท่ีแจ่มใส ความคิดท่ีกระจ่างเป็นอารมณ์ของการใช้ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ 
เป็นสีท่ีกระตุ้นให้เกิดการมองโลกในแง่ดี 
สีเหลืองในเชิงจิตวิทยา 

กระตุ้นการท างานของสมองในส่วนของการจดจ าและความคิดสร้างสรรค์ กระตุ้นให้เกิด
การตดิตอ่ส่ือสารและสง่เสริมความคิดในด้านบวก30 
 
ความหมายของสีน า้เงนิ 

สีน า้เงินเป็นความหมายของการสงบเย็น สุขมุเยือกเย็น หนกัแน่นและละเอียดรอบคอบสี
น า้เงินเป็นสีท่ีมีความหมายเก่ียวโยงกบัจิตใจได้สงูกว่าสีเหลือง มีความหมายถึงกลางคืนจึงท าให้
เรารู้สึกสงบได้ลึกกว่าและผ่อนคลายกว่า เราจะยิ่งเข้าสู่ความสงบและสงัดไ ด้อย่างลุ่มลึกเม่ือ
สัมผัสกับสีน า้เงินท่ีเข้มขึน้แต่ถ้าเป็นสีน า้เงินอ่อนจะท าให้เรารู้สึกปกป้องจากภารกิจตลอดจน
กิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในแตล่ะวนั ดงันัน้สีน า้เงินจงึมกัน ามาบ าบดัคนท่ีนอนไมห่ลบั เป็นสีของห้องนอน 
สีน า้เงนิในเชิงจิตวิทยา 

กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และความขยนั, นกัยกน า้หนกัสามารถยกน า้หนกัได้ดีขึน้ใน
ห้องสีน า้เงิน, ช่วยลดความต่ืนเต้นและเกิดความผ่อนคลาย, บรรเทาการนอนไม่หลบั จึงเหมาะท่ี
จะใช้เป็นสีในห้องนอน31 
 
ความหมายของสีฟ้า 

สีฟ้าเป็นสีท่ีให้ความรู้สึกสงบเยือกเย็น เป็นอิสระ ปลอดโปร่งสบาย ปลอดภยั ใจเย็นและ
สามารถระงับความกระวนกระวายในใจได้ด้วยพลงัของสีฟ้ามีคณุสมบตัิในการรักษาอาการของ
โรคปอด ลดอตัราเผาผลาญพลงังาน รักษาอาการเจ็บคอและท าให้ชีพจรเต้นเป็นปกติ 
ฟ้าในเชิงจิตวิทยา 

ชว่ยกระตุ้นความคดิสร้างสรรค์และจินตนาการ และระงบัความกระวนกระวายใจได้32 
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 เร่ืองเดียวกนั,  
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 เร่ืองเดียวกนั,  
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 เร่ืองเดียวกนั,  
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ความหมายของสีม่วง 
สีม่วงเป็นสีการดูแลและปลอบโยนช่วยให้จิตใจสงบและอดทนต่อความรู้สึกท่ีโศกเศร้า

หรือสูญเสียท่ีมากระทบจิตใจและประสาท สีม่วงเฉดต่าง ๆ ยงัช่วยสร้างสมดลุของจิตใจให้ฟื้น
กลบัมาจากภาวะตกต ่าหรือความเศร้าท่ีครอบง าอยู่ สีครามจะเป็นสีท่ีมีพลงัมากเป็นสีท่ีไปกระตุ้ น
สมองให้มีความฮกึเหิม กระตุ้นให้เกิดความคดิสร้างสรรค์และสญัชาตญาณ 
สีม่วงในเชิงจิตวิทยา 

มีผลช่วยกระตุ้นจินตนาการ ความคิสร้างสรรค์และสร้างแรงบนัดาลใจ ช่วยให้เกิดความ
สงบ, สง่เสริมให้มีสมาธิ, บรรเทาความหงดุหงิด ลดความงู่งามและต้านอารมณ์โกรธ33 
 
ความหมายของสีขาว 

สีขาวเป็นสีท่ีหมายถึงความบริสุทธ์ิอย่างย่ิง จัดอยู่ในกลุ่มของการปกป้อง สร้างสันต ิ
สบาย ชว่ยบรรเทาอารมณ์ตกใจหรือหวาดวิตก สง่เสริมให้จิตใจสะอาดบริสทุธ์ิ มีพลงัทางความคิด
และจิตใจ นอกจากนัน้ยงัหมายถึงความเยือกเย็นและการแยกหรือปลีกวิเวกก็ได้ ผกัผลไม้ในกลุ่ม
นีจ้ะมีสารในกลุม่อะลิซินและธาตซุิลิเนียนซึ่งจะช่วยลดครอเลสเตอรอล ลดอตัราการเกิดโรคหวัใจ
และโรคมะเร็งสารพวกนีพ้บใน ดอกกระหล ่า หอมหวัใหญ่ กระเทียม หวัไชเท้า เป็นต้น 
สีขาวในเชิงจิตวิทยา 

ให้ความรู้สึกโปร่งเบา, ละเอียดอ่อน ช่วยให้จิตใจสงบและบริสทุธ์ิ มีผลในการส่งเสริมให้
เอาชนะอปุสรรคและความยุง่เหยิง34 
 
ความหมายของสีด า 

สีด าเป็นสีท่ีมีความหมายทัง้ในแง่ของความสะดวกสบาย การปกป้อง และความลึกลับ
มักจะเข้าไปเก่ียวข้องกับความเงียบสงัด มีความหมายของหนทางอันมีลักษณะอันไกลโพ้น 
นอกจากนีย้งัหมายถึงพลงัชีวิตท่ีถดถอยหรืออ่อนล้า หมดพลงัและลีล้บัสีด ายงัเป็นสีท่ีขดัขวางการ
เจริญเตบิโตและการเปล่ียนแปลง เป็นการปิดปังอ าพรางจากโลกภายนอก ผกัผลไม้ได้แก่ ถัว่ด า 
สีด าในเชิงจิตวิทยา 

ถ้าใช้สีด ากบัพืน้ท่ีกว้างเกินไป ก็อาจท าให้รู้สึกอึมครึม หดหู่ได้ แม้ว่าสีด าจะท าให้ดมีูมิติ
ขึน้ก็ตาม35 

                                                           
33

 เร่ืองเดียวกนั,  
34

 เร่ืองเดียวกนั,  
35

 เร่ืองเดียวกนั,  
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อิทธิพลท่ีได้รับจากซีรีย์ 

 

 

ภาพท่ี 12 ซีรีย์ True Beauty (ความลบัของนางฟ้า) 
 

ท่ีมา : Baifern Jutamas, รีวิว ซีรีส์ True Beauty (ความลับของนางฟ้า) ซีรีย์เกาหลีแนวโร
แมนตกิคอมเมดี,้ เข้าถึงเม่ือ 3 มิถนุายน 2565, เข้าถึงได้จากhttps://bestreview.asia/tv/series-
true-beauty/ 

 

ภาพท่ี 13 ซีรีย์ True Beauty (ความลบัของนางฟ้า) 
 

ท่ีมา : Baifern Jutamas, รีวิว ซีรีส์ True Beauty (ความลับของนางฟ้า) ซีรีย์เกาหลีแนวโร

แมนตกิคอมเมดี,้ เข้าถึงเม่ือ 3 มิถนุายน 2565, เข้าถึงได้จากhttps://bestreview.asia/tv/series-
true-beauty/ 
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ซีรีย์ True Beauty (ความลับของนางฟ้า) ซีรีย์เกาหลีแนวโรแมนตกิคอมเมดี ้
สร้างโดย  Dragon Studio และ TvN 
เขียนบท  อีซีอนึ 
ก ากบัการแสดงโดย คมิซางฮยอบ 
นกัแสดงน า  มนุกายอง (อิมจกูยอง),ชาอนึอ ู(อีซูโฮ) 

ฮวงัอินยอบ (ฮนัซอจนุ), พคัยนูา (คงัซูจิน) 
เร่ืองย่อซีรีย์ (True Beauty) 

True Beauty เป็นเร่ืองราวของอิมจคูยอง (มนุกายอง) เป็นเด็กสาวท่ีเกิดมาในบ้านท่ีเอา
แตบ่ลูล่ีเธอ เพราะเธอไม่สวย เธอใฝ่ฝันจะเป็นนางฟ้าแสนสวยเหมือนในการ์ตนู แตเ่ธอก็ยงัโตมา
เรียนไมเ่ก่ง หน้าตาไมส่ะสวยสิวเต็มหน้า กลายเป็นท่ีล้อเลียนในสายตาเพ่ือน เธอเป็นคนขีอ้ายแต่
มีความเช่ียวชาญศิลปะการแต่งหน้า เธอมีหน้าตาท่ีไม่สวยจึงถูกเพ่ือนร่วมโรงเรียนหวัเราะเยาะ 
เพ่ือหลีกหนีการกลั่นแกล้งเธอจึงต้องย้ายไปโรงเรียนใหม่ ระหว่างปิดเทอมเธอได้เรียนรู้สิ่ง
มหัศจรรย์ของการแต่งหน้าและดูเหมือนว่าจะได้พบกับชีวิตใหม่ท่ีดีกว่าในโรงเรียนใหม่ การไป
โรงเรียนใหม่ด้วยการแต่งหน้าวันแรก เธอได้กลายเป็นคนท่ีสวยท่ีสุดของโรงเรียนในชั่วข้ามคืน 
อย่างไรก็ตามเธอพยายามอย่างมากเพ่ือไม่ให้ใครได้เห็นหน้าสดของเธอ ในขณะท่ีเธอกังวล
เก่ียวกับใบหน้าเธอก็ได้ไปเจอกับผู้ชายหล่อสองคนนัน้คืออีซูโฮ (ชาอึนอู)และฮนัซอจุน (ฮวางอิน
ยอบ) จึงเกิดเป็นเร่ืองราววุ่นวายขึน้ระหว่างชาย 2 หญิง 1 บวกกบัการท่ีเธอจะต้องพยายามทุก
อยา่งเพื่อปกปิดหน้าสดของเธอ36 

อิทธิพลท่ีได้รับจากซีรีย์เกาหลีความลบัของนางฟ้า หญิงสาวขีเ้หร่ ท่ีกลายเป็น ‘นางฟ้า’ 
ด้วยเคร่ืองส าอางน าเสนออตุสาหกรรมความงามและความบนัเทิงของเกาหลี  เม่ือด ูTrue Beauty 
หลายคนอาจจะพยายามพูดว่าให้เรายอมรับความสวยงามตามฉบบัของตวัเอง แน่นอนมนัเป็น
เร่ืองดีและไม่อาจจะแย้งความคิดนีไ้ด้ เนือ้เร่ืองพดูถึงผู้หญิงท่ีไม่สวย ขาดความมัน่ใจ จึงได้มาใช้
อุตสาหกรรมเคร่ืองส าอางในการปรุงแต่งให้ใบหน้าเพ่ือความสวยงามและท าให้มั่นใจในการใช้
ชีวิต ดงันัน้ข้าพเจ้าจึงได้รับอิทธิพลจากซีรีย์ในการแตง่หน้า โดยมีเคร่ืองส าอางเป็นการปรุงแตง่ท่ี
แสดงถึงความมัน่ใจ 

 
 

                                                           
36

 Baifern Jutamas, "รีววิ ซีรีส์ True Beauty (ความลับของนางฟ้า) ซีรีส์เกาหลีแนวโรแมนตกิคอมเมดี,้" 

accessed 6 มิถนุายน 2556, https://bestreview.asia/tv/series-true-beauty/. 
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บทที่ 3 

กระบวนการและองค์ประกอบในการสร้างสรรค์ 

 
ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนีข้องข้าพเจ้า สร้างขึน้จากอารมณ์ความรู้สึก แนวความคิด แรง

บันดาลใจจากความสุขและความผูกพันกับ สิ่งของ เคร่ืองส าอาง และบรรยากาศ รวมถึง
แหล่งท่ีมาท่ีได้ค้นคว้าหาข้อมูล น าไปสู่กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานนัน้ ข้าพเจ้าเลือก วิธีการ
แสดงออกทางการสร้างสรรค์ผลงานด้วยภาพพิมพ์ทศันศิลป์ ผ่านเทคนิคภาพพิมพ์ตะแกรงไหม 
(Silk Screen) โดยกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานนัน้ ข้าพเจ้าเร่ิมจากการถ่ายรูปสิ่งของท่ีมีอยู่ใน
ห้องของข้าพเจ้า ซึ่งสิ่งเหล่านัน้มีความผูกพันมาตัง้แต่เด็กและ ผสานกับจินตนาการของตน 
ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานโดยแสดงออกด้วยการใช้วตัถแุละเทคนิคส่ือถึงจินตนาการ มุ่งเน้น
องค์ประกอบอันบ่งบอกถึงความเปล่ียนแปลงท่ีแตกต่างจากรูปแบบเดิม ด้วยการหยิบลกัษณะ
สิ่งของ การสะท้อนถึงวตัถท่ีุข้าพเจ้าคุ้นเคยเพ่ือน าเสนอผ่านให้ผู้ รับชมได้เกิดความรู้สึกมีความสขุ 
สนกุไปในชว่งเวลาท่ีเคยผา่นเข้ามาในความทรงจ า แสดงออกเป็นผลงานวิทยานิพนธ์ 

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานนัน้ ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานเป็น 2 มิติ โดยมุ่งเน้นรูปแบบ 
บรรยากาศ ส่ือสญัลกัษณ์ท่ีมาจากอิริยาบถของการแสดงความรักตอ่กนั เพ่ือให้ผู้คนทัว่ไปสามารถ
เข้าถึงการแสดงออกของผลงานได้อย่างเข้าใจ เช่น บรรยากาศของความรัก ความอบอุ่น ความ
ผกูพนัท่ีมีตอ่กนัระหวา่งข้าพเจ้ากบัครอบครัว คูรั่ก สตัว์เลีย้ง ในประเดน็ทางงานศิลปะ ซึ่งท าให้มนั
เป็นแรงบนัดาลใจการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ชดุนี ้
 

การศึกษาข้อมูล 

1. เรียบเรียงข้อมลูท่ีเป็นแรงบนัดาลใจ จากเหตกุารณ์ตา่ง ๆ ท่ีได้ประสบพบเจอจากความ
ทรงจ าในอดีต วิเคราะห์ และรวบรวมเป็นแนวความคดิ แสดงออกด้วยอารมณ์ตา่ง ๆ ท่ีหลากหลาย 
ผา่นการจดัท าภาพร่างต้นแบบ (Sketch) ไปสูก่ระบวนการท างานในเทคนิคภาพพิมพ์ ซิลค์สกรีน ( 
Silkscreen ) 2 มิต ิ

2. ส ารวจความรู้สึกของตวัเองในอารมณ์ของความสขุ ประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้จาก
เหตกุารณ์ในอดีตในชว่งเวลาของชีวิตท่ีเคยผ่านมา 
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3. ค้นคว้าข้อมลูของตวัการ์ตนูท่ีสนใจ รูปทรงก้อนเมฆ พืน้ท่ีว่างบนท้องฟ้าและธรรมชาต ิ

บรรยากาศของท้องฟ้าในเวลาและแสง เงา ของสถานท่ีในลกัษณะแตกตา่งกนั 
4. รวบรวมข้อมลูตา่ง ๆ เพ่ือน ามาท าภาพร่างต้นแบบ (Sketch) ผสมผสานกบัจินตนาการ 

ข้อมลูศลิปะของศลิปินและแนวงานศลิปะเหนือจริง สีท่ีได้รับอิทธิพลจากศิลปินท่ีข้าพเจ้าสนใจ ช่ืน
ชอบ 

5. น าภาพร่างต้นแบบ (Sketch) ขยายเป็นงานจริง และน าเข้าสู่กระบวนการสร้างสรรค์
ผลงานศลิปะภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน (Silkscreen) 

 

ขัน้ตอนการแสดงออกทางรูปธรรม 

ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ จุดเร่ิมต้นของความคิดนัน้ก็เร่ิมจากแรงบนัดาลใจ
จากท่ีข้าพเจ้ารู้สึกผูกพันกับสิ่งของ เคร่ืองส าส าอาง ได้มองเห็นถึงความงามจากรูปทรงท่ีได้
ออกแบบไร้ซึ่งไม่มีท่ีสิน้สดุ แสดงออกมาบนพืน้ท่ีความสขุของชีวิตท่ีมีสิ่งนัน้ใกล้ตวัเรา ข้าพเจ้าน า
แรงบนัดาลใจตรงนีม้าพัฒนารูปแบบของความคิดการหาข้อมูลในเชิงความหมายท่ีลึกซึ่งมาก
ยิ่งขึน้ การหาข้อมูลและการตีความของข้อมูล สามารถท าให้ทางความคิดออกมาได้และน าไปสู่
การพฒันารูปแบบของผลงาน 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นจากประสบการณ์และสิ่งช่ืนชอบ 

การแต่งหน้าโดยทัว่ไปมกัแต่งหน้าตามความนิยมชมชอบตามยุคสมยันัน้ไม่มีกฎเกณฑ์
บงัคบั แตย่ึดหลกัความสวยงามเป็นส่วนใหญ่ ให้ผู้พบเห็นเกิดความประทบัใจดงัเห็นจากส านวน
ไทยท่ีว่า ‚ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง‛ คือคนจะงามจะสวยได้ต้องรู้จักแตง่ตวัด้วย ฉะนัน้
การแตง่หน้าจงึมีความส าคญั การแตง่หน้าต้องแตง่สว่นตา่งๆ ของใบหน้าให้ดเูดน่ชดัยิ่งขึน้เช่น คิว้ 
ตา จมกู แก้ม ปาก เป็นต้น หากส่วนใดบกพร่องควรอ าพรางส่วนนัน้ด้วยวิธีการแตง่หน้า หากส่วน
ใดดีควรแตง่เน้นส่วนนัน้ให้เดน่โดยอาศยัเคร่ืองส าอางดงันัน้เคร่ืองส าอางและวิธีการแตง่หน้าจึงมี
บทบาทส าคญัส าหรับทกุคนในปัจจบุนั 

ทุกครัง้เม่ือข้าพเจ้าได้มีโอกาสได้ไปห้างสรรพสินค้าภาพแรกท่ีเห็นคือร้านเคร่ืองส าอาง
เก่ียวกับความงาม อาทิเช่น แป้งพฟั อายชาโชว์ ลิปสติก ครีมทาผิว น า้หอม และสกินแคร์บ ารุง
หน้าต่างๆ สิ่งเหล่านีมี้สรรพคุณประโยชน์ เคร่ืองส าอางลักษณะของผลิตภัณฑ์ใช้งานได้ง่าย 
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สะดวกต่อการพกพา มีสีสันท่ีสวยงาม เคร่ืองส าอางยังช่วยตกแต่งให้ผิวดเูนียนผุดผ่อง ช่วยท า
ความสะอาด รักษาอนามยัและสุขภาพผิว ช่วยกอบเกล่ือนให้ดเูป็นธรรมชาติ รู้สึกผ่อนคลาย ท า
ให้ข้าพเจ้ารู้สึกอ่ิมเอมมีความสขุ สิ่งเหล่านีคื้อความช่ืนชอบของข้าพเจ้าจึงเป็นแรงบนัดาลใจท่ีท า
ให้เกิดเป็นงานสร้างสรรค์ขึน้มา จึงได้น ามาเป็นรูปแบบของผลงานรวมถึงสัญลักษณ์ต่างๆ ส่ือ
ความเป็นตวัของข้าพเจ้าถึงเร่ืองราวการโหยหาความสุข จากวตัถุสิ่งของต่อเคร่ืองส าอาง โดยมี
รูปแบบถึงความสนกุ จินตนาการ สีท่ีจดัจ้าน แฟนตาซี (ภาพประกอบ 14, 15,16 ) 

 
 

 

ภาพท่ี 14 ภาพประกอบข้อมลูการค้นคว้า 1 (รูปข้าพเจ้า) 
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ภาพท่ี 15 ภาพประกอบข้อมลูการค้นคว้า 2 (รูปเพ่ือน) 
 

 

 

 
ภาพท่ี 16 ภาพประกอบข้อมลูการค้นคว้า 3 (วตัถสุิ่งของ เคร่ืองส าอาง) 
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1. คอนซีลเลอร์ ส่ือถึง ความสวา่ง ออ่นหวาน  
2. ไดร์เป่าผม ส่ือถึง ความร้อน จดัจ้าน 

 3. ลิปสตกิ ส่ือถึง เร่ืองเพศ ความชุม่ชืน้ ความแวววาว เกราะป้องกนั 
 4. ครีมทาผิว ส่ือถึง เป็นเกาะป้องกนั ความกล้าหาญ  
 5. รองพืน้ ส่ือถึง การลบร่องรอย เรียบเนียน ความสขุ 
 6. โบว์ ส่ือถึง ผู้หญิง มีความโดดเดน่ 
 7. พูก่นั ส่ือถึง ความนุม่นวลออ่นไหว ความสะอาด 
 8. แป้งพฟั,แป้งฝุ่ น ส่ือถึง ความเรียบเนียน การปิดปิด 
 9. อายชาโดว์ ส่ือถึง เพ่ือให้ดวงตาโดดเดน่ นา่ดงึดดู 
 10. น า้หอม ส่ือถึง บรรจคุวามจ า ความเย้ายวน นา่ดงึดดูเพศตรงข้าม 

 

วิธีการและเทคนิคในการสร้างสรรค์ 

ขัน้ตอนการท าศิลปะนิพนธ์ 
ในกระบวนการท าภาพพิมพ์วิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้าแบง่เป็น 4 ขัน้ตอน 

 

รูปแบบของงาน 

เป็นการบนัทึกความทรงจ าท่ีมีต่อครอบครัว คนรัก ห้องภายในบ้านและสิ่งแวดล้อมใน
ปัจจบุนั ท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา ท าให้ข้าพเจ้ารู้สึกโหยหาถึงความสุขในอดีตท่ีผ่าน
มา โดยได้ก าหนดรูปทรงท่ีข้าพเจ้าต้องการ  ผ่านการตดัทอนรูปทรงขึน้มาใหม่จากรูปทรงท่ีเหมือน
จริงของรูปทรงธรรมชาติและสิ่งของ  เคร่ืองใช้ สร้างเป็นอีกมิติหนึ่ง ประกอบกบัการใช้ทศันธาตใุน
ผลงาน เชน่  รูปทรง  สี  สญัลกัษณ์ บรรยากาศ พืน้ท่ีว่าง พืน้ผิว โดยผลงานแสดงออกจากเทคนิค
ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม  
 
 

รูปทรง (Form) 

รูปทรง ในผลงานของข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลมาจากวตัถสุิ่งของ เคร่ืองส าอ า จ าพวกแป้งพฟั 
ลิปสตกิ ครีม อายชาโดว์ น า้หอม สกินแคร์บ ารุงผิวหน้า รวมถึงเคร่ืองแตง่กาย เสือ้ผ้า กระเป๋า โบว์ 
เป็นต้น โดยน ามาจดัองค์ประกอบในรูปแบบใหม ่ตวัละครหลกัคือข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะหยิบเอาวตัถุ



  39 

สิ่งของเพ่ือให้เกิดเร่ืองราวผ่านจินตนาการ บรรยากาศใหม่ ส่ือถึงความสุข ความสนุก อารมณ์
ความรู้สึกผสมผสานจินตนาการส่วนตัวสู่พืน้ท่ีการจัดองค์ประกอบขึน้มาใหม่ ท าให้ภาพเกิด
ความรู้สกึเหนือจริง (ภาพประกอบ 17 ) 

 

ภาพท่ี 17 ภาพท่ีแสดงลกัษณะรูปทรง 

สี(Color) 

สีท่ีใช้ในการท าผลงานโครงการวิทยานิพนธ์ครัง้นี ้จะเป็นกลุ่มสีการใช้สีท่ีพิเศษ หรือสี
สะท้อนแสง ท่ีมีความเข้มข้นในตวัสี สีสะท้อนแสงนัน้มีคณุสมบตัหิลกัๆคือ เป็นสีท่ีมีความสดของสี
มากกว่าสีประเภทอ่ืน เรียกได้ว่าโทนสีนัน้จะคอ่นข้างจดัจ้าน เหมาะท่ีจะใช้พิมพ์ในงานท่ี ต้องการ
ให้มีความโดดเด่นของเฉดสี เน้นความทันสมัย โดยส่วนมากแล้วเน้นใช้กับสินค้าวัตถุสิ่งของ 
เคร่ืองส าอาง ในกลุม่ของเสือ้ผ้า หรืองานท่ีต้องการความโดดเดน่เป็นพิเศษ เน่ืองจากสีสะท้อนแสง
นัน้สามารถมองเห็นได้ง่ายในท่ีมืด ส่ือถึงความพิเศษของวตัถ ุสิ่งของ เคร่ืองใช้ท่ีส าคญั เช่น สีของ
ลิปสตกิ สีรองพืน้ สีอายแชโดว์ เป็นต้น ท่ีแสดงถึงความสขุ สนกุสนานของเคร่ืองส าอาง ท่ีแสดงใน
ผลงานผผสมสานกบัจินตนาการและความอบอุ่น ความผกูผนักบัสิ่งของ วตัถ ุเพ่ือแสดงออกในสิ่ง
ท่ีตนได้บนัทกึเร่ืองราวเหลา่นัน้  (ภาพประกอบ 18 ) 
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ภาพท่ี 18 ภาพท่ีแสดงลกัษณะสภาพสีในผลงาน 
 

สีแดง ส่ือถึง ความรัก, ความร้อน, ความปรารถนา, อ านาจ, ความโกรธ, ความรุนแรง, 
ความเร็ว, ความต่ืนเต้น, ความเป็นผู้น า, ความมุง่มัน่ แสดงถึงความมีพลงั มีอ านาจ 

สีส้ม ส่ือถึง ความเบิกบาน, ความร่ืนเริง, ความห่วงใยเอาใจใส่, ความละเอียดอ่อน, 
มิตรภาพ, ความสงบ สีส้มเป็นสีท่ีให้ความรู้สกึอิสระ เป็นสีท่ีแสดงออกถึงความสนกุสนานร่ืนเริง 

สีเหลือง ส่ือถึง ความกระตือรือร้น, ความอบอุ่น, การมองโลกด้านบวก, จินตนาการ, 
ความฉลาด, อารมณ์ขนั, ความบริสทุธ์ิ สีเหลืองนัน้เป็นสีของความเบิกบานและความสุขอย่าง
แท้จริง สีเหลืองนัน้เป็นสีท่ีแสดงถึงความแจม่ใส กระตือรือร้นและ มองโลกในแง่ดี 

สีชมพ ูส่ือถึง นา่ทะนถุนอม, ก าลงัใจ, หนุ่มสาว, ความอบอุ่น, คามเป็นมิตร, ความส าเร็จ, 
การเร่ิมต้น สีชมพเูป็นสีท่ีแสดงถึงความมีน า้ใจ จิตใจดี และนา่ทะนถุนอม 

สีเขียว ส่ือถึง ธรรมชาติ, ความสมดลุ, ความสงบ, ความสดช่ืน, ความหวงั, สีเขียว
เน่ืองจากเป็นสีท่ีให้ความเป็นธรรมชาตจิงึท าให้เกิดความสงบ ความสมดลุและความคดิสร้างสรรค์ 
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สีฟ้าหรือสีน า้เงิน ส่ือถึง ความนุ่มนวล, ความสขุมุ, ความเย็น, อิสระและปลอดโปร่ง สีฟ้า
นัน้เป็นสีท่ีแสดงให้เห็นถึงความสงบเย็น ความผอ่นคลาย  

สีมว่ง ส่ือถึง ความลกึลบั, ความอดทน, การเปล่ียนแปลง, ความเผ้อฝัน, ความฟุ่ มเฟือย สี
มว่งเป็นสีแหง่การปลอบโยน และยงัชว่ยสร้างความสมดลุของจิตใจอีกด้วย 

สีน า้ตาล ส่ือถึง ความมัน่คง, ความเรียบง่าย, ความเข้มแข็ง, มิตรภาพ, ความทนทาน, 
ความสนิทสนมอสีน า้ตาลคือสีของผืนดนิจะท าให้รู้สกึมัน่คง และรู้สกึปลอดภยั 

สีด า ส่ือถึง ความลึกลบั, ความหรูหรา, ความเศร้า, ความกลวั, ความเข้มแข็ง สีด าเป็นสีท่ี
ให้ความรู้สกึลกึลบั ทัง้ยงัมีความหมายในเร่ืองความสะดวกสบายด้วยเชน่เดียวกนั 

สีขาว ส่ือถึง ความบริสทุธ์ิ, ความสะอาด, ความปลอดภยั, สนัติภาพ, ความดี, ความเรียบ
ง่าย, ความยตุธิรรมสีขาวเป็นสีท่ีหมายถึงความบริสทุธ์ิ ทัง้ยงัแสดงถึงความเรียบง่าย 

 

ทัศธาตุและองค์ประกอบในการสร้างสรรค์ผลงาน 

การสร้างพืน้ท่ีของความสุขในรูปแบบจินตนาการของข้าพเจ้า โดยได้ก าหนดรูปทรงท่ี
ข้าพเจ้าต้องการ ผ่านมมุมองขึน้มาใหม่จากรูปทรงเคร่ืองส าอางและสิ่งของ เคร่ืองใช้ ได้น ามาจดั
องค์ประกอบสร้างเป็นอีกมิตหินึง่ ประกอบกบับรรยากาศ การใช้ทศันธาตใุนผลงาน เช่น รูปทรง สี  
สญัลกัษณ์ บรรยากาศ พืน้ท่ีวา่ง พืน้ผิว โดยผลงานแสดงออกมาในเทคนิคภาพพิมพ์ตะแกรงไหม   
 

พืน้ท่ีว่างและบรรยากาศ (Space  and Atmosphere) 

บรรยากาศ คือ ข้าพเจ้าใช้บรรยากาศและพืน้ท่ีว่างในผลงาน รูปทรงหลกัมีขนาดใหญ่ซึ่ง
เป็นจดุเดน่ ท าให้โดดเด่นด้วยสีสะท้อนแสง มีบรรยากาศเป็นตวัส่ือถึงช่วงเวลาว่าเกิดขึน้ช่วงไหน
ท าให้คนดไูด้รู้สกึถึงความสนกุร่วมกบัอารมณ์และจินตนาการท่ีซ่อนอยูใ่นผลงานชิน้นี ้  

ท่ีวา่ง คือ การเว้นพืน้ท่ีวา่งจะชว่ยเพิ่มความรู้สกึโปร่งเบาสบาย ซึ่งเป็นปัจจยัส าคญัในการ
สร้างบรรยากาศ ในบางชิน้งานข้าพเจ้าสร้างรูปทรงท่ีต้องอาศยัพืน้ท่ีว่างในการสร้างจุดสนใจ 
รูปทรงท่ีต้องอาศยัพืน้ท่ีว่างในการสร้างจดุสนใจเพ่ือให้เกิดความงามทางสนุทรียภาพให้มากท่ีสุด
(ภาพประกอบ 19 ) 
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ภาพท่ี 19 ภาพแสดงพืน้ท่ีวา่งแล้วบรรยากาศ 

พืน้ท่ีภายใน - พืน้ท่ีภายนอก  

พืน้ท่ีภายในของการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี ้คือ รูปแบบผลงานข้าพเจ้าต้องการให้อยู่ใน
พืน้ท่ีบ้านภายในห้องตา่ง ๆ เช่น ห้องนอน ห้องนัง่เล่น ห้องครัว ห้องน า้ ท่ีจ าลองขึน้แทนพืน้ท่ีแห่ง
ความสขุของความทรงจ าท่ีเต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นของครอบครัว(ภาพประกอบ  20, 
21 ) 
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ภาพท่ี 20 ภาพแสดงพืน้ท่ีภายนอก 

 

 

 

 
ภาพท่ี 21 ภาพแสดงพืน้ท่ีภายใน 
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พืน้ผิว (Texture) 

องค์ประกอบหนึ่งท่ีจดัได้ว่าเป็นลกัษณะเด่นในการท างานชุดนี ้คือ ลกัษณะของพืน้ผิวท่ี
ช่วยสร้างบรรยากาศในความสนุกได้เป็นอย่างดี ลักษณะผิวท่ีน ามาใช้งาน แบ่งได้เป็นหลาย
ประเภท มีทัง้ลกัษณะผิวท่ีหยาบและละเอียดการใช้พืน้ผิวจะช่วยสร้างความน่าสนใจในงานมาก
ขึน้ ทัง้นีก้ารเลือกใช้พืน้ผิวต้องค านึงถึงเหตผุลในการใช้ด้วย พืน้ผิวเป็นร่องรอยท่ีเกิดจากข้าพเจ้า
ได้ใช้สีชอล์คสีด า บนแผ่นฟิล์มท าเทคนิคดินสอหยาบ ๆ ในขัน้ตอนการสร้างต้นแบบแม่พิมพ์ โดย
ข้าพเจ้าสร้างทีดินสอสีชอล์คเลียนแบบกบัวตัธุรรมชาติ วตัถสุิ่งของ เพ่ือให้ผลงานมีมิติ และท าให้
งานมีความเคล่ือนไหว มีความสกุสนาน มากขึน้กวา่เดมิ (ภาพประกอบ 22, 23 ) 

 

 
ภาพท่ี 22 ภาพแสดงพืน้ผิวและทีท าดนิสอไขท่ี 1 
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ภาพท่ี 23 ภาพแสดงพืน้ผิวและทีท าดนิสอไขท่ี 2 

 

การทับซ้อนของรูปทรง 

การสร้างสรรค์ผลงานในชุดวิทยานิพนธ์นีเ้ป็นรูปแบบ 2 มิติท่ีไม่เน้นความเหมือนจริงแต่
เน้นจินตนาการและความรู้สึกเป็นหลกัท าให้ภาพมีความแบนแตด้่วยการทบัซ้อนและประกอบกนั
ของรูปทรงท าให้เกิดการลวงตาเกิดระยะหน้าหลงัภาพท่ีอยู่ด้านหน้าจะมีขนาดใหญ่กว่าผ้าท่ีอยู่
ด้านหลงัเป็นจดุน าสายตาท าให้เกิดความลกึ (ภาพประกอบ 24 ) 
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ภาพท่ี 24 ภาพแสดงการทบัซ้อนของรูปทรง 

 

ขัน้ตอนการสร้างภาพร่างต้นแบบ (Sketch) 

ข้าพเจ้าได้รวบรวมข้อมูลและแรงบนัดาลใจจากเหตกุารณ์ท่ีเคยเกิดขึน้เป็นความทรงจ า
ต่าง ๆ ท่ีได้ประสบพบเจอกับวตัถุ สิ่งของ ท่ีข้าพเจ้าช่ืนชอบ น ามาสร้างอิริยาบถในการแสดงถึง
ความสุข ด้วยอารมณ์ต่าง ๆ ท่ีมีจินตนาการถึงวัตถุต่อข้าพเจ้าท าให้มีความสุข ความสนุก และ
ข้าพเจ้าส่ือออกมาในบรรยากาศท่ีมีความพิเศษไปด้วยห้วงอารมณ์ของสีสะท้อนแสง ส่ือถึงความ
โดดเดน่ จดัจ้าน น าข้อมลูท่ีกลา่วไปมาสร้างสรรค์ภายในบ้านห้องตา่ง ๆ หรือพืน้ท่ีนอกบริเวณบ้าน 
ประกอบด้วยรูปทรงสิ่งของ รูปทรงของเคร่ืองส าอาง เสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กาย รวมถึงสิ่งแวดล้อมรวบๆ 
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โดยรูปทรงต้นไม้ ธรรมชาต ิท้องฟ้า และการสร้างสรรค์จะเปล่ียนแปลงไปตามอิริยาบถของชิน้งาน 
มาสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นเร่ืองราวความสขุท่ีผสมผสานกบัจินตนาการเพ่ือท าให้มีความสนุกสนาน 
โดยใช้เทคนิคด้วยโปรแกรมตดัตอ่ภาพ (Photoshop) น ามาเพิ่มรายละเอียดด้วยการลงสีอะคริลิค 
เพ่ือให้ภาพร่างต้นแบบมีความสมบูรณ์ตามท่ีข้าพเจ้าต้องการสร้างสรรค์ให้ออกเป็นผลงาน 
(ภาพประกอบ 25, 26) 
 

 

 
ภาพท่ี 25 ภาพร่างต้นแบบ(ภาพท่ี1) 

 

 



  48 

 

 
ภาพท่ี 26 ภาพร่างต้นแบบ(ภาพท่ี2) 
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การเตรียมอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานภาพพมิพ์ตะแกรงไหม 
อุปกรณ์การสร้างต้นแบบแม่พมิพ์ 

1. กระดาษไข (ส าหรับเขียนต้นแบบ)    
2. ดนิสอสีชอล์ค (สีด า) 
3. หมกึไพลอท (ส าหรับถมหมกึในต้นแบบ) 
4. ดนิสอ 2B 
5. ปากกา (Permanent Pen) 
6. ยางลบ เทปนิดโต้ 
7. เทปนิดโต้ 
8. มีดคตัเตอร์ 
9. พูก่นั 
10. ทินเนอร์ (ส าหรับล้างหมกึจากพูก่นั) 
 

วัสดุและอุปกรณ์การสร้างแม่พมิพ์ 
1.  ผ้าสกรีน (Screen Mesh) มีลกัษณะเป็นใยไนล่อน (Nylon) โดยวิธีการคือ น าเส้นใย

ผ้ามาทอเป็นรูปทรงส่ีเหล่ียมจตัรัุสท่ีมีขนาดรูเท่ากนัทุกช่องทัง้หมด เพราะขนาดของรูผ้าส่งผลต่อ
การท างานและดดูซมึของการพิมพ์สีให้ความเอียดกบังาน  

2.  กรอบบล็อกสกรีน (Screen Frames) มีขนาด 120x90 cm. แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
คือ กรอบท่ีผลิตมาจากวสัดไุม้ อลมูิเนียม และเหล็ก เพ่ือเป็นโครงสร้างในการขึงผ้าสกรีน กรอบแต่
ละวสัดแุต่ละประเภทจะให้คณุสมบตัิความแข็งแรง คงทน น า้หนกัแตกต่างกัน โดยเลือกใช้ตาม
วตัถปุระสงค์ความเหมาะสมกบัขนาดงานและวิธีการท างาน 

3.  กาวอดั สีชมพู (Emulsion) ส าหรับการอดับล็อกสกรีนจากการสร้างภาพต้นแบบด้วย
วิธีการฉายแสงลงบล็อกสกรีน 

4.  น า้ยาไวแสง ส าหรับใช้ผสมกับกาวอดัและปาดบนบล็อกสกรีน เม่ือกาวอดัแห้งจะท า
การอดับล็อกเพ่ือสร้างภาพตามต้นแบบ 

5.  รางปาดกาวอัด (Emulsion Coater) ผลิตมาจากสแตนเลสใช้ส าหรับปาดกาวอดัท่ี
ผสมกบัน า้ยาไวแสงจากนัน้ปาดลงบล็อกสกรีน 

6.  เกรียง ใช้ส าหรับการคนผสมกบัสีและสารเคมีให้เข้ากนัเป็นเนือ้เดียวกนั เช่น การผสม
กาวอดักบัน า้ยาไวแสง ผสมสีหมกึพิมพ์กบักาวแป้งน า้ 

7.  กรรไกร  
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8.  ตู้ฉายแสง ส าหรับการฉายแสงอลุตร้าไวโลเลต (UV) เพ่ือให้รูปในแผ่นฟิล์มปรากฏใน
บล็อกสกรีนตามรูปแบบท่ีก าหนดไว้ ปัจจุบนันีเ้คร่ืองฉายแสงมีความสะดวกสบายมากขึน้ เพราะ
มนัสามารถจบัเวลาของลมและแสงตามก าหนดได้อย่างถกูต้องและสามารถเก็บรายละเอียดได้ดี
มากยิ่งขึน้กวา่เดมิ 

9.  ห้องมืด เป็นสถานท่ีส าหรับการติดตัง้ของตู้ฉายแสงและตู้อบบล็อกสกรีน เน่ืองจาก
เวลาฉายแสงต้องท าการอดับล็อกในห้องท่ีมืดเพ่ือหลีกเล่ียงกับแสงอุลตร้าไวโลเลต (UV) เพราะ
มนัจะมีผลปฎิกิริยาทางเคมีระหว่างกาวอดับล็อกกับน า้ยาไวแสง ภายในห้องต้องติดหลอดไฟสี
เหลือง (หลอดไฟลอูอเรสเซนต์) และต้องติดกระดาษบริเวณกระจกเพ่ือป้องกนัจากแสงอลุตร้าไว
โลเลตหรือแสงภายนอกเข้ามาในห้อง 

 
 

 

 
ภาพท่ี 27 วสัดแุละอปุกรณ์การสร้างสรรค์แมพ่ิมพ์ 

 

อุปกรณ์การพมิพ์ 
1.  บล็อกสกรีน ท่ีผา่นกระบวนการขัน้ตอนอดับล็อกสร้างแมพ่ิมพ์แล้ว 
2.  กระดาษไว้พิมพ์งาน Canson (Moulin Du Roy) เป็นม้วน ขนาด 300 แกรม 
3. ยางปาดสกรีน (Squeegen) มีอยู่ 2 ประเภท คือ การผลิตมาจากวสัดไุม้ กับผลิตมา

จากพลาสติกสงัเคราะห์โพลียรีูเทน (Polyure – Thane) มีความหนาและแข็งแรงแตกตา่งกนัตาม
วิธีการใช้งาน 
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4.  สีหมึกพิมพ์งาน ชนิดเชือ้น า้ (Water – Based Color) คือ สีหมึกท่ีสามารถผสมกบัน า้
และล้างออกด้วยน า้ได้เหมาะส าหรับการพิมพ์งานบนวสัดผุ้าและกระดาษพิมพ์งาน หมึกพิมพ์เชือ้
น า้ มี 2 ประเภท คือ สีจม หมึกมีลกัษณะท่ีโปร่งแสง สีลอย หมึกมีความชดัเจนและมีความแน่น
มากกว่าสีจม ซึ่งมีกาวแป้งน า้เป็นตวัผสม ให้ท าให้สีหมึกมีความเหลว ล่ืน เหมาะส าหรับต้องการ
พิมพ์ท่ีกว้างและเพิ่มการยดึเกาะกบักระดาษพิมพ์งาน 

5.  กระป๋องใสสี่หมกึพิมพ์งาน ส าหรับการใสสี่หมกึท่ีผสมเพ่ือการสกรีนงาน 
6.  เกียง ส าหรับการใช้คนผสมสีหมกึหรือเคมีให้เข้ากนั และผสมสีหมกึกบักาวแป้งน า้ 
7.  ตวัจบับล็อกสกรีน ส าหรับการยึดบล็อกสกรีนให้แน่นกับโต๊ะท างาน ป้องกันจากการ

เคล่ือนของบล็อกสกรีนกบักระดาษพิมพ์งาน เพ่ือให้เวลาพิมพ์ตรงกบัต าแหน่งท่ีก าหนดไว้ทกุช่อง
ของงาน 

8.  เทปกาวน า้ตาล ส าหรับใช้ตดิยดึกระดาษพิมพ์กบัโต๊ะท างาน 
 

 

 
ภาพท่ี 28 ภาพอปุกรณ์การพิมพ์งาน 
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อุปกรณ์การล้างแม่พมิพ์ 
1.  ผงล้างคราบกาวอดับล็อก (Screenstrip Powder) มีลกัษณะเป็นผงเล็ก ๆ ละเอียด 

ผสมอตัราส่วน 1 ช้อน ตอ่ น า้ 1 ลิตร ถกูบัฟองน า้ทิง้ไว้เวลา 30 – 45 นาที หลงัจากนัน้ท าการล้าง
ด้วยปืนฉีดน า้ความดนัสงู 

2.  ครีมล้างคราบกาวอดับล็อก (Screensolve) มีลกัษณะเป็นเนือ้ข้นสีครีม ใช้ในการผสม
กบัสารเคมีกันตนั เพ่ือล้างคราบกาวอดับล็อกท่ีตกค้างบนบล็อกสกรีน ทาทิง้ไว้ในเวลา 1 ชัว่โมง 
หลงัจากนัน้ท าการล้างด้วยปืนฉีดน า้ความดนัสงู  

3.  ผงซกัฟอก ใช้ส าหรับผสมกับผงล้างคราบกาวอดับล็อก ช่วยให้บล็อกมีความสะอาด
จากคราบกาวอดัท่ีทิง้คราบเอาไว้  

4.  ฟองน า้ ใช้ส าหรับถกูล้างคราบกาวอดับล็อก 
5.  ถงุมือยาง 
6.  น า้ยากนัตนั 
7.  เคร่ืองฉีดน า้ความดดัสงู 
8.  ผ้ากนัเปือ้น 
 

 

ภาพท่ี 29 ภาพอปุกรณ์ขัน้ตอนการล้างแมพ่ิมพ์ 
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ขัน้ตอนการสร้างต้นแบบแม่พมิพ์ 

1.  น าภาพร่างต้นแบบท่ีเสร็จสมบรูณ์ จากนัน้น าไปขยายขนาดด้วยการถ่ายเอกสารให้ได้
ขนาดท่ีต้องการ แยกสี และน า้หนกัของภาพร่างต้นแบบไว้ เพ่ือใช้ในการเขียนฟิล์ม 

2.  เตรียมแผ่นฟิล์มวางทบัลงบนภาพร่างต้นแบบท่ีขยายขนาดแล้ว (แผ่นฟิล์มท่ีมาจาก
กระดาษไข มีลกัษณะโปร่งแสง) ตดิเทปยดึมมุเพ่ือไม่ให้แผ่นฟิล์มกระดาษไข และภาพร่างต้นแบบ
ท่ีขยายขนาดแล้วแยกเคล่ือนไปมาออกจากกนั 

3.  น าสีชอล์ค (สีด า)  มาเขียนเส้นทัง้หมดของภาพลงไปในแผน่ฟิล์มกระดาษไข  
4.  จากนัน้ถมด้วยสีชอล์ค (สีด า) ในช่องต่าง ๆ ของบล็อกท่ีต้องการจะถมและมีลกัษณะ

พืน้ผิวของดนิสอ หยาบ ๆ ไมเ่รียบร้อย  
5.  ในบล็อกท่ีมีพืน้ผิวเรียบ จะถมด้วยหมกึไพลอทสีด า  
6.  เม่ือเขียนน า้หนกับนแผน่ฟิล์มกระดาษไขเสร็จแล้วหนึง่แผน่ จากนัน้จึงเตรียมแผ่นฟิล์ม

แผ่นท่ีสอง วางทบัลงไปตรงต าแหน่งเดียวกัน จากนัน้ติดยึดมุมเอาไว้ เพ่ือไม่ให้แยกออกจากกัน 
แล้วจึงเขียนบล็อกน า้หนักถัดไปจนครบทุกบล็อก โดยข้าพเจ้าจะเขียนฟิล์มแยกน า้หนัก 1 -4 
น า้หนกั ตอ่สิ่งของ วตัถ ุต้นไม้ ท้องฟ้า ก้อนเมฆ และคน ในผลงานหนึง่ชิน้ 

7.  เม่ือเขียนแยกน า้หนกัครบ ก็จะตดัแผ่นฟิล์มกระดาษไขเป็นแผ่น ๆ ไว้เพ่ือความสะดวก
ในการอดับล็อก ฉายแสง (ภาพประกอบ 30, 31, 32, 33 ) 

 

 

 
ภาพท่ี 30 ภาพแสดงเขียนเส้น(ภาพท่ี 1,2) 
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ภาพท่ี 31 ภาพแสดงเขียนเส้นภาพท่ี 3, ภาพแสดงระบายถมหมกึสีด าภาพท่ี 1  

 

 

 
 

ภาพท่ี 32 ภาพแสดงเขียนดนิสอไข,ระบายถมหมกึสีด า ภาพท่ี 2 
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ภาพท่ี 33 ภาพแสดงเขียนดินสอไข,ระบายถมหมึกสีด า ภาพท่ี 3 

 

 

ขัน้ตอนการสร้างแม่พมิพ์ 

1.  ผสมน า้ยาไวแสงกบัน า้เย็น อตัราสว่น 1:100 ในขวดขนาดเล็กแบบทบึแสง 
2.  เทน า้ยาไวแสงผสมกาวอัด อตัราส่วน 5:1 ผสมคนให้เข้ากันเป็นเนือ้เดียวกัน ปิดฝา

และตัง้ทิง้ไว้เวลา 30 นาที เพ่ือไลฟ่องอากาศท่ีเกิดจากขัน้ตอนผสมกาวอดั 
3.  น ากาวอดัท่ีผสมเสร็จแล้วเอามาเทใส่ในรางปาดกาวอดัในขนาดพอเหมาะ จากนัน้ใช้

รางปาดบล็อกสกรีนทัง้สองด้านของบล็อกสกรีน การปาดกาวอดัจากส่วนล่างของบล็อกสกรีนขึน้
มาถึงส่วนบนของบล็อกสกรีน จากนัน้จึงเก็บกาวอดัทัง้สองด้านโดยรางปาดกาวอดั เพ่ือไม่ให้กาว
อดัหนาเกินไป 

4.  น าบล็อกสกรีนท่ีปาดเสร็จแล้วในห้องมืด จากนัน้น าเข้าตู้ อบบล็อกสกรีน โดยใช้
อณุหภมูิ 46 องศาเซลเซียส รอจนกาวอดับนบล็อกสกรีนแห้ง โดยใช้เวลาประมาณ 20 – 30 นาที 

5.  น าแผ่นฟิล์มท่ีเขียนแยกน า้หนักหรือแผ่นเส้นเสร็จแล้วเอามาไว้บนกระจกของตู้ฉาย
แสง โดยใช้ด้านท่ีเขียนตัง้ขึน้ด้านบน จากนัน้จึงน าบล็อกสกรีนท่ีเตรียมฉายแสงวางทับลงบน
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แผ่นฟิล์มอีกที จดัต าแหน่งให้ฟิล์มอยู่ตรงกลาง (ขัน้ตอนควรปฏิบตัิภายในห้องท่ีมืดไร้ปราศจาก
แสงสวา่งของ UV) 

6.  ปิดฝาตู้ฉายแสงกดตัง้โปรแกรมของตู้อยู่ท่ีเวลาของลม 50 วินาที (ลมจะท าหน้าท่ีไล่
อากาศออกจากตู้ฉายแสง เพ่ือให้บล็อกสกรีนและแผ่นฟิล์มไม่สามารถขยบัได้) และกดตัง้เวลา
ของแสง 30 วินาที โดยแสงท่ีฉายลงบล็อกสกรีนนัน้เป็นแสงจากหลอดไฟของตู้ฉายแสง 

7.  น าไปล้างบล็อกประมาณเวลา 3 – 5 นาที น าสายยางฉีดน า้เป็นฝอยล้างบริเวณให้ทัว่
บล็อกทัง้สองด้าน ในส่วนกาวอดัจะค่อย ๆ หลุดเป็นไปตามท่ีต้องการจะปาดสีลงไปเป็นลกัษณะ
โปร่งแสง (กาวอัดส่วนท่ีหลุดออกไปจากบล็อกจะเป็นส่วนท่ีทึบแสง ส่วนกาวอัดท่ียังคงติดอยู่
บล็อกสกรีน เกิดจากแผน่ฟิล์มท่ีไมเ่ขียนหรือถมเว้นวา่งเอาไว้) 

8.  เม่ือล้างเสร็จแล้ว น าบล็อกสกรีน เข้าตู้อบบล็อกสกรีน เพ่ือให้น า้และกาวอดับล็อกท่ี
อยูบ่นบล็อกสกรีนแห้งสนิท (ภาพประกอบ 34, 35, 36, 37, 38 ) 

 

 

 
ภาพท่ี 34 ภาพแสดงการผสมกาวอดัสีชมพ ู
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ภาพท่ี 35 ภาพแสดงการปาดกาวอดัสีชมพลูงบล็อกสกรีน 
 

 

 

 
ภาพท่ี 36 ภาพแสดงการอบบล็อกสกรีนในตู้อบ 
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ภาพท่ี 37 ภาพแสดงการฉายแสงลงบล็อกสกรีน เพ่ือใช้เป็นแมพ่ิมพ์ 

 

 

 
 

ภาพท่ี 38 ภาพแสดงการล้างเอาน า้ยากาวอดัสีชมพ ู
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ขัน้ตอนการพมิพ์งาน 

1.  เตรียมตัดกระดาษส าหรับพิมพ์งาน (Canson) เป็นลักษณะม้วนใหญ่ 300 แกรม 
ขนาด 140x98 ซม. เอาเทปกาวสีน า้ตาลตดิกระดาษพิมพ์งานยดึไว้กบัโต๊ะท างาน 

2.  น ากระดาษท่ีถ่ายเอกสารตัง้ทบัลงกระดาษพิมพ์งานตรงกลางของโต๊ะท างาน จากนัน้
หยิบบล็อกมาทบักระดาษอีกครัง้ ติดเทปน า้ตาลเป็นส่ีเหล่ียมขนาด 140x98 ซม. เพ่ือปาดบล็อก
พืน้หลงัสีด าและไมใ่ห้เวลาปาดสีด าออกนอกกรอบท่ีก าหนดเอาไว้ 

3.  ยึดบล็อกสกรีนกับโต๊ะท างานด้วยตัวจับบล็อกสกรีนทัง้สองมุม จากนัน้ดึงเอา
แผน่กระดาษถ่ายเอกสารออกจากข้างใต้ของบล็อกสกรีน 

4.  จะพิมพ์พืน้หลงัเป็นขัน้ตอนแรก จากนัน้เตรียมสีหมึกเชือ้น า้สีด าผสมกาวแป้งน า้ หยิบ
เกรียงตกัสีด ามาใส่ในกระป๋องสีและตกักาวแป้งน า้ผสมคนเข้าด้วยกนั (เพราะเวลาท่ีจะปาดสีพืน้
หลงัจะไมท่ าให้ไม่มีความเหนียว มีความปาดล่ืน ปาดสะดวกง่ายกว่าตอนไม่ผสมกาวแป้งน า้) น า
เกียงตกัสีด ามาตัง้บนยางปาดสี และปาดสีพืน้หลงัเสร็จ จากนัน้น าบล็อกสกรีนไปฉีดกบัสายยางถู
กบัฟองน า้ให้สะอาด เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาบล็อกตนั ถ้าไม่ล้างสีออกทนัทีจะท าให้บล็อกเกิดความ
เสียหายกว่าเดิม และรอกระดาษพิมพ์ท่ีพิมพ์ลงไปแห้งให้สนิท ระหว่างนัน้เก็บสีในบล็อกและยาง
ปาดสีใสเก็บลงไปในกระป๋องสี 

5.  เม่ือกระดาษพิมพ์งานแห้งเรียบร้อยแล้ว น าบล็อกเส้นท่ีต้องปาดสีน า้ตาลมาผสมกับ
กาวแป้งน า้เหมือนเดมิ ผสมให้เข้ากนั เอาเกรียงมาตกัตัง้บนยางปาดสี จากนัน้ปาดบล็อกสีน า้ตาล
ทัง้ภาพให้เสร็จ ระหวา่งนัน้เก็บสีท่ีบล็อกสกรีนและยางปาด รอกระดาษท่ีพิมพ์เส้นให้แห้งสนิท 

6.  จากนัน้พิมพ์สีและน า้หนกัตา่ง ๆ ลงไปตามช่องให้ครบทัง้ภาพ จนครบจ านวนน า้หนกั
ท่ีก าหนดเอาไงไว้ให้เสร็จสมบรูณ์ 

7.  เม่ือพิมพ์ครบทัง้น า้หนกัและสีเป็นขัน้ตอนสุดท้าย คือ รอกระดาษพิมพ์งานแห้งสนิท 
จึงลอกเทปกาวสีน า้ตาลออกจากกระดาษและโต๊ะท างานให้หมด เป็นอันเสร็จเรียบร้อยของ
กระบวนขัน้ตอนการพิมพ์งาน 

8.  หลกัจากกระบวนการขัน้ตอนการพิมพ์งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว น าบล็อกสกรีนมาล้าง
ท าความสะอาดทกุบล็อก โดยขัน้ตอนแรกจะดึงเทปกาวสีน า้ตาลออกทกุบล็อกท่ีปิดอยู่ จากนัน้ฉีด
น า้ด้วยสายยางให้ทัว่บล็อกทัง้สองด้าน ด้านหน้า – หลงั 

9.  น าถังใส่น า้เทผงล้างบล็อกผสมกับผงซกัฟอกลงไปในอตัราส่วน ผงล้างบล็อก 1 ช้อน 
กบัน า้ 1 ลิตร คนผสมให้เข้ากนั 
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10.  ใช้ฟองน า้จุ่มน า้ลงไปในถังท่ีมีผงล้างบล็อกผสมเอาไว้ ถูกฟองน า้ตรงคราบกาวอัด
บล็อกสกรีน จากนัน้น าบล็อกนอนลงไปในอา่งน า้ และถกูฟองน า้ตรงคราบกาวอดับล็อกอีกครัง้ รอ
ให้คราบกาวอดับล็อกคอ่ย ๆ ละลายออกจากบล็อกสกรีน โดยใช้เวลา 30 – 45 นาที 

11.  ใช้ปืนฉีดน า้ท่ีมีความดดัน า้สงู ฉีดท าความสะอาดตรงคราบกาวอดับล็อกให้หลดุออก
จากบล็อกสกรีน เพ่ือน าบล็อกสกรีนกลับมาใช้งานอีกครัง้ ในการพิมพ์งานและอัดบล็อกของ
ผลงานชิน้ตอ่ไป (ภาพประกอบ 39, 40, 41, 42, 43, 44 ) 

 

 

 
ภาพท่ี 39 ภาพแสดงการพิมพ์ลายเส้น  
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ภาพท่ี 40 ภาพแสดงการพิมพ์น า้หนกั เข้ม กลาง ออ่น 1 
 

 

 

 

 
ภาพท่ี 41 ภาพแสดงการพิมพ์น า้หนกั เข้ม กลาง ออ่น 2 
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ภาพท่ี 42 ภาพแสดงการพิมพ์สีในสว่นตา่งๆ ให้สมบรูณ์ 

 

 

 

 
ภาพท่ี 43 ภาพแสดงการผสมผงล้างบล็อกกบัผงซกัฟอกลงในถงัน า้เพ่ือท าความสะอาด 
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ภาพท่ี 44 ภาพแสดงการล้างท าความสะอาดคราบกาวอดัสีชมพอูอกจากบล็อกให้สะอาด 
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บทที่ 4 

การวิเคราะห์และการพัฒนาผลงาน 

 
ในผลงานวิทยานิพนธ์ทกุชิน้ ข้าพเจ้าได้พยายามในการค้นหารูปแบบ ทดลองวิธีการและ

การปฏิบตัิผลงานอย่างต่อเน่ือง ได้เรียนรู้ข้อผิดพลาดและวิธีแก้ปัญหาในการท างาน ในช่วงแรก
ผลงานของข้าพเจ้ายังไม่มีความสอดคล้องกับแนวความคิดและตวัเทคนิคท่ีเลือกปฏิบตัิผลงาน 
การสง่งานทกุครัง้ท าให้ได้รับค าแนะน า ค าติชมจากอาจารย์หลายๆท่าน เป็นสิ่งท่ีท าให้ข้าพเจ้าได้
ทราบถึงข้อผิดพลาดของการท างานและน าไปสู่การพฒันา ข้าพเจ้าจึงพยายามอย่างเต็มท่ีในการ
ปฏิบตังิานอยา่งสม ่าเสมอ ในระยะเวลาท่ีผา่นมาทกุโครงการ จนพฒันาเป็นผลงานวิทยานิพนธ์ชดุ 
‚จินตนาการ ในโลกของฉนั‛ ซึง่ในแตล่ะโครงการจะมีการพฒันาท่ีมากยิ่งขึน้ของผลงานทกุชิน้ 
  

ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่1 (ปีการศึกษา 2562) 

 
ทางด้านเนือ้หาแนวความคิด ชว่งระยะแรกในส่วนเนือ้หาเร่ืองราวความส าคญัแสดงถึง

การแตง่หน้าแบบศิลปะการแตง่หน้าในการแสดง ‚งิว้‛ ท่ีใช้เคร่ืองส าอางในการปกปิดใบหน้า เพ่ือ
เปล่ียนโฉมให้ดมีูความสวยงาม ท าให้มีความมัน่ใจ น าเสนอในแง่มมุมองเฉพาะ มีเนือ้หาเก่ียวกบั 
การใช้ชีวิต การแต่งหน้า การแต่งกาย น าเสนอผ่านตัวข้าพเจ้า ซึ่งแสดงถึงความสุข ความ
สนกุสนาน โดยใช้สิ่งของ ใกล้ตวัท่ีมีความผกูพนัถ่ายทอดออกมาเป็นผลงาน เป็นการสร้างสภาพ
พืน้ท่ีและจินตนาการสว่นตน ขึน้มาใหม ่  

 
ทางด้านรูปแบบ เป็นช่วงระยะแรกผลงานชุดท่ี ยังคงถ่ายทอดผ่านระนาบ 2 มิติ ด้วย

กระบวนการทางภาพพิมพ์ตะแกรงไหม ผลงานแต่ละชิน้นีไ้ด้มีการปรับเปล่ียนโทนสีท่ีพิเศษมาก
ยิ่งขึน้ โดยการเร่ิมน าสีสะท้อนแสงมาใช้ในผลงานเพ่ือความโดดเดน่ ซึ่งเป็นเอกลกัษณ์ของผลงาน
ข้าพเจ้าท่ีเป็นตวัชว่ยในการดงึดดูทางสายตา และอาจจะชว่ยให้ผู้ รับชม รู้สกึสะดดุตา 

 
ทางด้านเทคนิค เป็นช่วงระยะแรกข้าพเจ้าเรียนรู้ทดลองการสกรีนสีพืน้หลังสีเทา -ด า

เพ่ือให้บริเวณหน้ามีความโดดเด่น ความคมชดั ท าให้ข้าพเจ้าต้องท าความเข้าใจกับเทคนิคมาก
ยิ่งขึน้ เม่ือพบเจอกบัปัญหาท่ีเกิดขึน้ ท าให้ข้าพเจ้าน ามาปรับปรุงแก้ไขตอ่ได้ในงานชิน้ 
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ภาพท่ี 45 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 1(1),(2)   

 
ช่ือผลงาน จินตนาการในการแตง่หน้างิว้ 

 ขนาด  80 x 60 ซม. 
 เทคนิค  ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม (Silkscreen) 
 ปีสร้าง  2562 
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ภาพท่ี 46 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 1 (3),(4) 

 

ช่ือผลงาน จินตนาการในการแตง่หน้างิว้ 
ขนาด  80 x 60 ซม. 
เทคนิค  ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม (Silkscreen) 
ปีสร้าง  2562 
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ภาพท่ี 47 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 1(5),(6),(7),(8) 

ช่ือผลงาน จินตนาการในการแตง่หน้างิว้ 
ขนาด  80 x 60 ซม. 
เทคนิค  ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม (Silkscreen) 
ปีสร้าง  2562 
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ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่2 (ปีการศึกษา 2563) 

 
ทางด้านเนือ้หาแนวความคิด เป็นช่วงระยะท่ีสอง ข้าพเจ้าจะมุ่งเน้นไปท่ีอารมณ์และ

ความรู้สึก ข้าพเจ้านึกถึงการใช้ชีวิตประจ าวนัในซึ่งแตล่ะวนัซึมซบับรรยากาศโดยรวมของสภาพ
ความเป็นอยู่ ความใกล้ชิดกับเคร่ืองส าอางความเคยชิน เคร่ืองส าอาง เอามาเป็นแรงบนัดาลใจ 
และน าเคร่ืองส าอางสร้างสรรค์ผลงานโดยให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อม กับบรรยากาศ
โดยรวมของผลงาน  
 
 ทางด้านรูปแบบ เป็นช่วงระยะท่ีสอง เป็นการน าเสนอผลงานภาพพิมพ์ 2 มิติ โดย
ผา่นสญัญะ ของวตัถ ุหรือ เคร่ืองส าอาง เช่น ครีม แป้ง ลิปสติกตา่งๆ เคร่ืองปรุงแตง่ท่ีหลากหลาย
ชนิดเชน่ เคร่ืองประดบั เสือ้ผ้า น ามาจดัพืน้ท่ีหรือ สร้าง ขึน้มาใหมต่ามจินตนาการ 
 
 ทางด้านเทคนิค เป็นชว่งระยะท่ีสอง น าเสนอด้วยการสร้างสรรค์ผลงานเทคนิคภาพพิมพ์
ตะแกรงไหม เพราะมีคุณสมบตัิเหมาะสมในการถ่ายทอดเร่ืองราวท่ีมีรูปแบบคล้ายภาพการ์ตูน 
และพิมพ์ทบัซ้อนได้ หลากหลายชัน้สี พิมพ์ลงบนกระดาษ Fabriano ท่ีนิยมใช้ในระดบัสากลของ
งานภาพพิมพ์ โดยข้าพเจ้าให้เหตผุลท่ีพิมพ์ลงบนกระดาษต้องการผลิตผลงานออกมาให้ได้จ านวน
มาก ซึง่ตรงกบัคณุสมบตัขิองงานภาพพิมพ์ท่ีมีการพิมพ์ซ า้ได้ในจ านวนมาก 
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ภาพท่ี 48 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 2 (1),(2) 
 

ช่ือผลงาน จินตนาการในการแตง่หน้า 
ขนาด  80 x 60 ซม. 
เทคนิค  ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม (Silkscreen) 
ปีสร้าง  2563 
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ภาพท่ี 49 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 2 (3),(4),(5),(6) 

 

ช่ือผลงาน จินตนาการในการแตง่หน้า 
ขนาด  80 x 60 ซม. 
เทคนิค  ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม (Silkscreen) 
ปีสร้าง  2563 
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ภาพท่ี 50 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 2 (7),(8) 

 
ช่ือผลงาน จินตนาการในโลกของฉนั 
ขนาด  86 x 118 ซม 
เทคนิค  ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม (Silkscreen) 
ปีสร้าง  2563 
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ผลงานวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 3 (ปีการศึกษา 2564-2565) 

 
ทางด้านเนือ้หาแนวความคิด เป็นช่วงในระยะสาม การท าวิทยานิพนธ์ทกุชิน้ ข้าพเจ้า

ได้พยายามในการค้นหา ข้อมูล รูปแบบ ทดลองวิธีการและการปฏิบัติผลงานอย่างต่อเน่ือง 
ข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลจาก การบนัทึก การถ่ายรูป สิ่งของเคร่ืองใช้ของข้าพเจ้า มาเป็นข้อมูล 
ข้าพเจ้าได้ผสมผสานใสจ่ินตนาการลงไปในผลงาน ข้าพเจ้าได้น าข้อผิดพลาด ค าติชมของอาจารย์
มาพฒันาให้ดีขึน้และ ประสบการณ์ในการท างานอย่างตอ่เน่ืองในระยะท่ี 1 และ 2 น ามาพฒันา
ในชว่งก่อนวิทยานิพนธ์ให้ดียิ่งขึน้ซึง่ส าหรับผลงานชดุวิทยานิพนธ์ ข้าพเจ้าต้องการแสดงให้เห็นถึง
ความสขุท่ีได้สร้างในโลกจินตนาการ รูปร่าง รูปทรง และมีบรรยากาศท่ีแปลเปล่ียนไปตามบริบท 
ท าให้ข้าพเจ้ามุง่เน้นเอาข้อมลูนีม้าเป็นแนวความคิดมาสร้างสรรค์เป็นผลงานวิทยานิพนธ์ 
 

ทางด้านรูปแบบ เป็นช่วงในระยะสาม ในการสร้างสรรค์ผลงานชุดนีข้องข้าพเจ้าใช้
เทคนิคภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน ผลงานเป็นรูปแบบการสร้างพืน้ท่ีของข้าพเจ้าขึน้มาใหม่ โดยใช้รูปทรง
จากเคร่ืองส าอางมา สร้างเป็นสถานท่ีในลกัษณะตา่งๆ เปรียบเสมือนเป็นการมองและสงัเกตผ่าน
จินตนาการพืน้ท่ีใหม่ขึน้มา เพ่ือสะท้อนให้เห็นความงาม ให้มีแนวความคิด วิธีการ ขัน้ตอน และ 
กระบวนการสร้างสรรค์ โดยใช้เทคนิคภาพพิมพ์ตะแกรงไหมเป็นเทคนิคในการส่ือเพ่ือสะท้อน
ความรู้สกึของตวัข้าพเจ้า 
 
 ทางด้านเทคนิค เป็นช่วงในระยะสาม การใช้สีในการสร้างสรรค์มีความสอดคล้องกับ
ผลงานของข้าพเจ้า ท่ีกล่าวในข้างต้นเร่ืองสีท่ีพิเศษซึ่งท าให้ผลงานมีความโดดเดน่ ซึ่งข้าพเจ้าเอา
มาตอ่ยอดเพ่ือเป็นแรงบนัดาลใจ และได้ศกึษาผลงานของศิลปิน รูปแบบทางความคิดสร้างสรรค์ 
และรูปแบบการใช้สญัลกัษณ์ เพ่ือมาปรับใช้ในงานของข้าพเจ้าให้สมบรูณ์ 
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ภาพท่ี 51 : ผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ท่ี 1 

ช่ือผลงาน  จิตนาการ ในโลกของฉนั (Imagination in My World) 
ขนาด  91 x 130 ซม. 
เทคนิค  ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม (Silkscreen) 
ปีท่ีสร้าง  2563 
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ภาพท่ี 52 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ท่ี 2 

ช่ือผลงาน  จิตนาการ  ในโลกของฉนั (Imagination in My World) 
ขนาด  84 x 116 ซม. 
เทคนิค  ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม (Silkscreen) 
ปีท่ีสร้าง  2563 
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ภาพท่ี 53 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ท่ี 3 

ช่ือผลงาน  จิตนาการ ในโลกของฉนั (Imagination in My World) 
ขนาด  84 x 116 ซม. 
เทคนิค  ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม (Silkscreen) 
ปีท่ีสร้าง  2563 
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ภาพท่ี 54 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ท่ี 4 

ช่ือผลงาน  จิตนาการ ในโลกของฉนั (Imagination in My World) 
ขนาด  91 x 130 ซม. 
เทคนิค  ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม (Silkscreen) 
ปีท่ีสร้าง  2564 
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ภาพท่ี 55 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ท่ี 5 

ช่ือผลงาน  จิตนาการ ในโลกของฉนั (Imagination in My World) 
ขนาด  91 x 130 ซม. 
เทคนิค  ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม (Silkscreen) 
ปีท่ีสร้าง  2565 
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บทที่ 5 

บทสรุป 

  
ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ในหวัข้อ จินตนาการ ในโลกของฉัน ข้าพเจ้าได้แรง

บนัดาลใจจากสิ่งท่ีข้าพเจ้าพบเจอ ทัง้ผู้คนและสถานการณ์ตา่งๆและแรงบนัดาลใจจากตวัข้าพเจ้า
เอง ถ่ายทอดออกมาโดยใช้สญัลกัษณ์ผา่นวตัถสุิ่งของ ข้าพเจ้าต้องการแสดงออกถึงความต้องการ
ท าในสิ่งท่ีตัวเองอยากจะเป็น การรับรู้ตัวเองว่าเป็นเพศสภาพโดยไม่ต้องกลัวการบังคับจาก
ครอบครัวและสภาพสงัคม ข้าพเจ้าต้องการแสดงออกถึงพืน้ท่ีจินตนาการ หรือการจดัพืน้ท่ีใหม่ท่ีมี
แตส่ิ่งท่ีข้าพเจ้าต้องการอยากจะเป็น ส่ือให้เห็นถึงอารมณ์ ความรู้สึกโดยปราศจากสิ่งแวดล้อมท่ีมี
ในปัจจบุนั มีอิสระในการใช้ชีวิต อยากอยู่ในโลกใบใหม่ ผลงานชดุนีจ้ึงเปรียบเสมือนการสร้างโลก
ใบใหมข่องข้าพเจ้า 

การสร้างผลงานชุดนีไ้ด้เลือกใช้เทคนิคซิลค์สกรีน ในการสร้างสรรค์ผลงานข้าพเจ้า มี
ความสนใจจากการแต่งหน้า ท่ีเก่ียวข้องและเช่ือมโยงกับสังคมปัจจุบนั การแต่งหน้าท่ีมีผลทาง
ความรู้สึกถึงความสวยงาม มนษุย์ทุกคนตา่งหาท่ีพึ่ง ของความงามของใบหน้า ซึ่งสามารถพราง
สิ่งท่ีบกพร่องของตนเพ่ือการด าเนิดชีวิตอย่างมีความสขุ จึงถ่ายทอดศิลปะออกมาในรูปแบบการ
แต่งหน้าเพ่ือบ่งบอกถึงตวัตน ท่ีมีความสมัพนัธ์กับเร่ืองของ เพศ ส่ือให้เห็นถึงอารมณ์ ความรู้สึก 
อย่างมีอิสระ การสร้างผลงานมีขัน้ตอนและวิธีการสร้างสรรค์โดยก าหนดวตัถุประสงค์ แนวคิดหา 
แหล่งขอ้มูล จดัหาอุปกรณ์ เหนือสิ่งอ่ืนใดการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าอาจจะท าให้มีความ
มัน่ใจ และกล้าท่ีจะแสดงออกในแบบฉบบัของตวัเอง ทกุคนมีความสวยในแบบของตวัเองได้ 

ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด ‚จินตนาในโลกของฉัน‛ เป็นผลงานท่ีข้าพเจ้ามีความสุขท่ีได้
รังสรรค์ขึน้มา โดยส่ือถึงความสุข ความสนุกผ่านจินตนาการ ข้าพเจ้าคาดหวังว่าผลงาน
วิทยานิพนธ์ชดุนีจ้ะแบบอยา่ง ในการบ าบดัความเครียด ข้าพเจ้าจงึมีความหวงัว่า นอกจากการช่ืน
ชมผลงานผ่านสายตา เสพความสวยงามจากภาพตามปกติแล้ว ผลงานชุดนีย้ังจะช่วยให้ผ่อน
คลายแล้วเป็นจดุเร่ิมต้นของจินตนาการท่ีจะพาผู้ ท่ีได้ชม ร่วมผจญภยัไปในดินแดนท่ีไม่มีบนโลกนี ้
พร้อมกบัข้าพเจ้าด้วย 



 

รายการอ้างอิง  

 

รายการอ้างอิง 
 

 

Jutamas, Baifern. "รีวิว ซีรีส์ True Beauty (ความลบัของนางฟ้า) ซีรีส์เกาหลแีนวโรแมนติกคอมเมดี.้" 

accessed 6 มิถนุายน 2556, accessed from  https://bestreview.asia/tv/series-true-
beauty/. 

Lite, Sarakadee. "แอนดี ้วอร์ฮอล และเร่ืองเบือ้งหลงัความ Pop Art ของเขา." accessed 3 มิถนุายน 
2565, accessed from  https://www.sarakadeelite.com/arts_and_culture/andy-
warhol-pop-art/. 

Nanitalk. "ความหมายของส ีในจิตวิทยาสือ่ความหมายอยา่งไร ", accessed 3 มิถนุายน 2556, accessed 
from  https://www.nanitalk.com/interesting-story/11396. 

NovaBizz. "จินตภาพ (Image)." accessed 2 มิถนุายน 2556, accessed from  
https://www.novabizz.com/NovaAce/Intelligence/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0
%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E.htm. 

ZipEvent. "เจ้าพอ่แหง่ศิลปะ Pop Art Andy Warhol." accessed 3 มิถนุายน 2556, accessed from  
https://today.line.me/th/v2/article/0VJ0ZL. 

ความรู้และความเข้าใจเพื่อชีวิตดทีี่สดุ. "Gender." accessed 2 มิถนุายน 2565, accessed from  
http://kau2b.blogspot.com/2010/11/gender.html. 

เคลาส์ ฮอนเนฟ. Pop Art ป๊อปอาร์ต. กรุงเทพฯ: เดอะเกรทไฟน์อารท์. 
ดีโอบีหวัล าโพงแกลเลอรี. "นิทรรศการศิลปะ "รัตตกิาลแหง่ฝัน" โดย ฑีฆวฒุิ บญุวิจิตร." accessed 3 มิถนุายน 

2565, accessed from  http://www.era.su.ac.th/artlinet/News/2012-twilight/ex.html. 
ธวชัชานนท์ ตาไทสง. จิตรกรรมภาพหุน่น่ิงของ อองรี มาตีสส์. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์สปิประภา. 
ศกัดิ์ บวร. Carl Gustav Jung พืน้ฐานจิตวเิคราะห์ของ จงุ. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์สมติ. 
สขุภาพจิต. "ทฤษฎีบคุลกิภาพของคาร์ลกสุตาฟ จงุ (Carl Gustav Jung's Personalitytheor)." accessed 

2 มิถนุายน 2565, accessed from  http://plabooza.blogspot.com/2016/01/carl-gustav-
jungs-personalitytheor.html. 
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ประวัติผ ู้เขียน  

 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล นายปรัชญา พลซา 
วัน เดือน ปี เกิด 28 กนัยายน 2537 
สถานที่เกิด จงัหวดัเลย 
วุฒกิารศึกษา ศลิปบณัฑิต สาขาทศันศลิป์ ภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรม

ประตมิากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศลิปากร 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน 17 หมูท่ี่ 6 ต าบลวงัสะพงุ อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย 42130 
ผลงานตีพมิพ์ 2553   ร่วมแสดงงาน “นิทรรศการศลิปะ  ศนูย์ศลิป์สิรินธร”  ณ กรุง

เวียนนา  ประเทศออสเตรีย  
2561  นิทรรศการศลิปะนิพนธ์ 7 องศา Art Thesis Exhibition คณะ
จิตรกรรมประตมิากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศลิปากร 

รางวัลที่ได้รับ 2561  รางวลัชนะเลิศ  Energy painting 2018 การประกวดวาดภาพ
เฉลิมพระเกียรติ “พลงังาน เพ่ือชีวิต” กระทรวงพลงังาน  
2559  รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1  Energy painting 2016 การ
ประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติ “รักษ์น า้ รักษ์ป่า รักษ์พลงังาน” 
กระทรวงพลงังาน  
2558  รางวลัชนะเลิศอนัดบัท่ี 3 กองทพับก โครงการปลกุจิตส านกึ
รู้คณุแผน่ดนิ   
จิตวิญญาณสามคัคีท าความดีแดอ่งค์ราชนัย์  
2558  รางวลัชมเชย  Energy painting 2015 การประกวดวาดภาพ
เฉลิมพระเกียรติ พลงังานตามรอยพอ่ กระทรวงพลงังาน  
2555  รางวลัเหรียญทอง  นิทรรศการศลิปะเดก็นานชาติ    
( The 42st  International Children’s  Art Contest & Exhibition 2012) 
ครัง้ท่ี 42 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น  
2554  รางวลัเหรียญเงิน   นิทรรศการศลิปะเดก็นานาชาติ ( The 41st  
International Children’s Art Contest & Exhibition 2011) ครัง้ท่ี 41 ณ 
กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น   
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