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บทคัดย่อ 
 

มนุษย์ทุกคนเป็นสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนซึ่งพึงอยู่บนโลกไม่ว่าจะสถานภาพใด ล้วนแล้วต้องการมี
โลกส่วนตัวของตนเองทั้งนั้น แต่อาจจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคล มันเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนเรา
พึงมี พึงเป็น ซึ่งสามารถสร้างสรรค์สิ่งใดก็ได้อย่างไม่จ ากัด หรือท าให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน โลกส่วนตัวของ
ข้าพเจ้านั้นมักจะมีปัจจัยจากสภาวะกดดัน ความตีงเครียดจากการเรียน ปัญหาครอบครัวจนท าให้
รู้สึกว่า ข้าพเจ้าอยากมีดินแดนที่สามารถจิตนาการและสร้างสรรค์ได้ตามต้องการและตามความ
ปรารถนา แต่เป็นการที่เราจินตนาการเพ่ือให้ตนเองรู้สึกดีข้ึนซึ่งข้าพเจ้าถ่ายทอดออกมาคือ เกาะ 
เปรียบได้กับการเป็นพ้ืนที่หรือโลกของข้าพเจ้าเอง เกาะที่มี ทั้งความสงบ สบายใจ ที่ข้าพเจ้าสามารถ
สร้างสรรค์งานศิลปะได้ตามจินตนาการและเป็นการบ าบัดความทุกข์ใจข้างในให้คล้ายอออกไปด้วย
การท างานศิลปะ และข้าพเจ้าคาดหวังว่าจะถ่ายทอดให้ผู้อื่นรู้สึกถึงมันเช่นกัน 
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Abstract 
 

All humans are complicated creatures. No matter what statue you are, we all 
need different private time. It is the only thing that human should have and be able 
to create unlimited things or make others are in trouble instead with private time. My 
private time is under pressure because of the stress from studying and family 
problems and it made me want to have a free time that I can imagine and create 
anything I want especially the imagination that makes me feel better. I express this 
idea through a symbol that is an island which is substitute for my private space or 
my world. This island is the place that I am in peace and comfortable with. I can 
create this art from my imagination and it helps relieve my sadness. I hope people 
will understand my feeling through the expression from arts.  
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กิตติกรรมประกาศ 
 

ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้คงไม่อาจส าเร็จสมบูรณ์ขึ้นมาได้ หากปราศจากความเมตตากรุณาของ
บิดา มารดา ครอบครัวอ่ิมเจริญยุทธ และครอบครัวคล่องแคล่ว ที่คอยช่วยเหลือ สั่งสอน เลี้ยงดู และ
สนับสนุนในการเรียนศิลปะของข้าพเจ้า แม้บางครั้งข้าพเจ้ารู้สึกท้อแท้ ทุกๆคนในครอบครัวให้
ก าลังใจและเคารพการตัดสินใจของข้าพเจ้าตลอด ขอขอบพระคุณอาจารย์แผนการเรียนศิลปกรรม 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร คณาจารย์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร และอาจารย์ในภาควิชาภาพพิมพ์ทุกท่านที่คอยให้ความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาติ ศุภพันธ์ ที่ช่วยเคี่ยวเข็ญ และให้ความรู้ใน
การปฏิบัติงานเทคนิคภาพพิมพ์โลหะร่องลึกให้มีความช านาญในการปฏิบัติงานมากข้ึน 

ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ทินกร กาษรสุวรรณ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและควบคุม
ศิลปนิพนธ์ ผู้ให้ค าปรึกษา ตรวจสอบ และแก้ไขข้อบกพร่องของศิลปนิพนธ์ และอีกหลายบุคคลที่
ข้าพเจ้าไม่ได้เอ่ยนาม ข้าพเจ้าหวังว่าผลงานศิลปนิพนธ์และผลงานศิลปะของข้าพเจ้าจะเป็นประโยชน์
แก่ผู้มีความสนใจในศิลปะ หากศิลปนิพนธ์ฉบับนี้มีความบกพร่องประการใด ผู้เขียนขอน้อมรับความ
ผิดพลาดไว้แต่เพียงผู้เดียว  

 
 

 

 

 

 



ช 
 

ค ำน ำ 
       
         เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารประกอบของผลงานศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ กลุ่มวิชาเอก 
ภาพพิมพ์ ปีการศึกษา 2559 ของคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
โดยเรียบเรียงให้สามารถเข้าถึงระบบความคิด แรงบันดาลใจ และการวิเคราะห์รวบรวมข้อมูลขั้นตอน
การสร้างสรรค์ผลงานในหัวข้อเรื่อง “เกาะสวรรค์ในฝัน (Floating Paradise) ” ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันปริญญาศิลปบัณฑิต ปีการศึกษา 2559 
 เนื้อหาสาระมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงให้เห็นแรงบันดาลใจ ที่มา และแนวความคิดที่ข้าพเจ้า
พยามถ่ายทอดออกมาในผลงานเทคนิคกระบวนการภาพพิมพ์โลหะร่องลึก (Etching) วิธีการ และ
ขั้นตอนต่างๆในการท างาน สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงาน และเอกสารศิลปนิพนธ์ฉบับนี้
จะเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ศึกษาหรือผู้มีความสนใจในศิลปะต่อไป 
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บทที่1 

บทน ำ 

มนุษย์ทุกคนบนโลกไม่ว่าจะสถานภาพใด ทุกคนล้วนมีโลกส่วนตัวของตนเองทั้งนั้น อาจจะ
แตกต่างไปในแต่ละบุคคล มันเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนเราพึงมี มันเป็นพ้ืนที่ที่เราสามารถสร้างสรรค์สิ่งใด
ก็ได้โดยไม่ท าให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน  โลกส่วนตัวของข้าพเจ้านั้นมักจะมีปัจจัยจากสภาวะกดดัน ความตึ ง
เครียด จากการเรียน หรือ ปัญหาครอบครัว จนท าให้รู้สึกว่า ข้าพเจ้าอยากออกไปในดินแดนใดก็ได้ที่
มีแต่ข้าพเจ้าและสิ่งที่ข้าพเจ้าอยากจะให้มี หรือ อยากจะให้เกิดขึ้น มันดูคล้ายกับการหนีปัญหา แต่
มันคือการที่เราจินตนาการเพ่ือให้ตนเองรู้สึกดีข้ึน 

สิ่งที่ข้าพเจ้าถ่ายทอดออกมาคือ เกาะ ซึ่งเปรียบเทียบได้กับการที่เป็นพ้ืนที่หรือโลกส่ วนตัว
ของข้าพเจ้าเอง เกาะหรือโลกส่วนตัวนี้ได้ให้อะไรกับข้าพเจ้ามากมายทั้งความสงบ สบายใจ และ
ข้าพเจ้าคาดหวังว่าจะถ่ายทอดให้ผู้อื่นรู้สึกถึงมันเช่นกัน 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 มนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะวัยเด็กหรือวัยผู้ใหญ่ล้วนมีจินตนาการกันทั้งนั้น ทุกคนมีความสามารถ
ในการสร้างภาพด้วยจิตตามความคิดที่ปรารถนาจะให้เกิดขึ้น เป็นภาพของเหตุการณ์ สิ่งของ สถานที่
หรือบุคคลที่ได้เคยเห็น เคยพบหรือเคยไปมาก่อนในอดีต โดยอาศัยสมองหรือจิตใต้ส านึกที่ได้เคย
จดจ าไว้ มนุษย์เราทุกคนมีความสามารถที่จะสร้างจินตนาการหรือจิตภาพได้ ถือเป็นความสามารถ
ของผู้ที่มีประสบการณ์อย่างหนึ่ง ที่ได้เคยเห็นได้สัมผัสภาพเหตุการณ์ หรือ สถานการณ์ต่างๆที่ตนได้
เคยประสบมาตลอดชีวิต 

 ในการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ เป็นเรื่องราวของจินตนาการของข้าพเจ้าต่อสิ่งต่างๆรอบตัว 
สังคม สถานที่ต่างๆเป็นแรงบันดาลใจในถ่ายทอดออกมาเป็นเรื่องราวผ่านความคิดสร้างสรรค์และ
กลั่นกรองผ่านจินตนาการออกมาเป็นผลงานที่เป็นรูปแบบภาพพิมพ์สองมิติ 
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วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
1. ต้องการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้สะท้อนตัวตนและจินตนาการของตนเองเป็น    

สื่อกลางในการน าเสนอรูปแบบของพ้ืนที่ในจินตนาการซึ่งสะท้อนให้เห็นความสุข ความ
สนุกสนาน ในจินตนาการท่ีไร้ขอบเขต  

2. เพ่ือกระตุ้นจินตนาการความรู้สึกของผู้ชมให้เกิดความเพลิดเพลิน เกิดความรู้สึกหลุด
ออกจากโลกความเป็นจริง 

 
แนวควำมคิดในกำรสร้ำงสรรค์ 

 เนื่องด้วยนิสัยของตัวข้าพเจ้าเองเป็นคนที่ ชอบคิดชอบจินตนาการเหมือนเด็กด้วยสภาวะ
สังคมเมืองที่วุ่นวาย ความตึงเครียด ท าให้ข้าพเจ้าอยากสร้างพ้ืนที่เล็กๆในจินตนาการที่ข้าพเจ้า
สามารถปล่อยความคิดและจินตนาการได้อิสระเต็มรูปแบบ และข้าพเจ้าถ่ายทอดผลงานในรูปทรง
ลักษณะของเกาะ  เกาะในความหมายของข้าพเจ้าคือ พ้ืนที่ส่วนตัวที่สร้างขึ้นเพ่ือตอบสนองต่อ
ความสุขของตนเอง เพราะในแต่ละวันนั้น ข้าพเจ้าต้องแบกรับสภาวะกดดันจากสิ่งรอบตัวต่างๆ เช่น
ความกดดันในครอบครัว หรือ ในสังคม เป็นต้น โดยในพ้ืนที่ส่วนตัวดังกล่าวนี้ ข้าพเจ้าสามารถสร้าง
สิ่งต่างๆ อยากให้มีอะไรก็ได้ในพ้ืนที่นี้ให้สิ่งที่ไม่สามารถเป็นไปในโลกแห่งความจริง สามารถเป็นจริง
ได้ในผลงาน ด้วยวิธีการแทนความหมายของสิ่งต่างๆในผลงานใช้รูปทรงที่แปลกใหม่ และ สัญลักษณ์
ต่างๆ  ดังนั้นจึงน ารูปแบบทั้งหมดถ่ายทอดเป็นงานภาพพิมพ์โลหะ (Etching) 

 
ขอบเขตของกำรวิจัย 

1. ขอบเขตในด้านเนื้อหา น าความรู้สึกและจินตนาการมาของข้าพเจ้ามาแสดงความรู้สึก
ใน การสร้างสรรค์ โดยเนื้อหาแสดงเรื่องพ้ืนที่ส่วนตัวของข้าพเจ้าก่อให้เกิดผลงานที่มี
เนื้อหาแสดงอารมณ์ ความรู้สึกเพลิดเพลิน สนุกสนาน 

2. ขอบเขตทางด้านรูปแบบ สร้างภาพ2มิติ จากเทคนิคภาพพิมพ์ร่องลึก  (Etching) 
รูปทรงเกิดจากจินตนาการมีการสร้างขึ้นมาใหม่ รวมทั้งรูปลักษณ์ที่ดูเหมือนสัตว์
ประหลาด ดูแปลก เพ่ือให้สอดคล้องกับเนื้อหา โดยใช้วิธีเหมือนเป็นการสร้างโลก
ส่วนตัวขึ้นมา 

3. ขอบเขตด้านเทคนิค แสดงออกด้วยเทคนิคภาพพิมพ์ร่องลึก (Etching) และ เทคนิคชิน
คอลเล่ (Chine Colle) 
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วิธีกำรศึกษำ 
    กำรศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูล 

1. ศึกษาข้อมูลที่เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานเพ่ิมเติมจากห้องสมุดและ
อินเตอร์เน็ต น ามาวาดภาพร่าง (Sketch) ในสมุดบันทึก หาข้อมูลและผลงานของ
ศิลปินที่ชื่นชอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปทรง (Form) สี และกระบวนการเทคนิค ศึกษา
พฤติกรรมการท างานของศิลปินนั้นๆ 

2. หาแรงบันดาลใจจากสิ่งต่างๆรอบตัวและประสบการณ์ที่ได้พบเห็นรอบตัวน ามา
วิเคราะห์และประมวลผลโดยการจดและถ่ายภาพ และน าภาพเหล่านั้นมาทดลองสลาย
รูปทรง (Form) ให้มีความแปลกใหม่ สนุกสนานเป็นรูปทรงที่ข้าพเจ้าคิดขึ้นมาเอง 

 
ปฏิบัติงำน 
1. ศึกษาข้อมูลที่ได้รวบรวมมาวิเคราะห์ปรับเปลี่ยนความคิดรูปแบบทางศิลปะ 
2. ลงมือร่างภาพแบบคร่าวๆลงบนกระดาษ โดยมีการจัดองค์ประกอบและทดลองใช้สี

แบบคร่าวๆ 
3. น าภาพร่างไปขยายลงกระดาษตามขนาดงานจริง 
4. เริ่มท างานตามกระบวนการภาพพิมพ์ด้วยเทคนิคภาพพิมพ์ร่องลึก 
5. เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการ บันทึกข้อมูลเพ่ือจะได้พัฒนางานชิ้นต่อไป 

 
แหล่งข้อมูล 

1. หอสมุดวังท่าพระ และ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2. ประสบการณ์ส่วนตัวของข้าพเจ้าที่มีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับศิลปนิพนธ์ 
3. เว็บไซต์ต่างๆบนอินเตอร์เน็ต หนังสือ ที่สนใจ 
4. สื่อ ภาพยนตร์หรือหนังสือที่มีความสอดคล้องกับงาน 
5. สังเกตสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัว จดจ าและน ามาถ่ายทอดเป็นภาพร่าง 

 
อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรท ำรูปเล่มศิลปนิพนธ์ 

1. กระดาษ 
2. หมึก 
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
4. หมึกพิมพ์ 
5. กระดาษร่างข้อความ 
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อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรท ำศิลปนิพนธ์ 
1. แผ่นเพลททองแดง 
2. วานิชด า 
3. ทินเนอร์ 
4. น้ ามันสน 
5. สีออฟเซ็ท 
6. กระดาษพรู๊ฟ 
7. กระดาษพิมพ์ภาพฟาบริโน 
8. เกรียงปาดหมึก 
9. เบนซินขาว 
10. อุปกรณ์ท าความสะอาดเพลท ซีอิ๊วขาว,ซีอ๊ิวด า,น้ าส้มสายชู,เกลือ 
11. กระดาษร่างแบบ 
12. ดินสอไข 
13. พู่กัน 
14. เตาแก๊ส 
15. เทปกาวสีน้ าตาล 
16. ลูกกลิ้ง 
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บทที่2 

อิทธิพลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ 

ที่มาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ 
 การสร้างสรรค์งานของข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจมาจาก สิ่งแวดล้อมรอบตัว และ การ
หลุดจากสภาวะกดดันจากสังคม และ ครอบครัว ที่เป็นแรงกดดันบางอย่างต่อชีวิตประจ าวันของ
ข้าพเจ้า ซึ่งล้วนแต่เป็นประสบการณ์ส่วนตัวจนเกิดแรงผลักดันให้เกิดความคิดในการสร้างสรรค์
ผลงานชุดนี้ 
 
อิทธิพลจากสังคมและครอบครัว 
 สภาพสังคมปัจจุบันเป็นสังคมที่ค่อนข้างมีปัญหา ไม่ว่าจะเรื่องสภาพเศรษฐกิจ การเมือง 
ความวุ่นวายในสังคม ทั้งสังคมในโลกของความจริงและโซเชียลเนตเวิร์ค เพราะความไม่เข้าใจใน
ปัญหาเหล่านี้เองที่เป็นแรงผลักดันให้ข้าพเจ้าเลือกหนทางที่จะสร้างพ้ืนที่โลกจ าลองของความสุขใน
ผลงานศิลปะที่เป็นตัวบ าบัดความทุกข์ใจออกไป โดยใช้ศิลปะเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้สึก
และความคิดในจินตนาการมาในรูปแบบของ “เกาะ”1 ซึ่งเปรียบได้เหมือนพ้ืนที่ส่วนตัวที่เกิดขึ้นใน
จินตนาการมาเป็นจุดสนใจภายในงาน เหตุผลที่น าเอาเกาะมาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการสร้างสรรค์
งานเนื่องมาจาก ข้าพเจ้ามีความคิดและจินตนาการตั้งแต่สมัยเด็กๆว่าต้องการมีบ้านหรือสถานที่ที่
ข้าพเจ้ารัก ลอยไปบนฟ้าและอยู่บนเกาะลอยฟ้าไร้ซึ่งความวุ่นวาย ซึ่งการจินตนาการของข้าพเจ้าท า
ให้ข้าพเจ้ามีความสนุกและมีความสุขอย่างมาก  
 ส่วนอิทธิพลทางด้านครอบครัวนั้น ด้วยความที่ข้าพเจ้าเป็นลูกคนโตของบ้าน จึงเป็น
ความหวังของบิดาและมารดา ซึ่งท่านทั้งสองหวังว่าข้าพเจ้าจะต้องเรียนได้เกรดดีๆ ซึ่งในบ้างครั้ง
ความหวังดีเหล่านี้ได้สร้างความกดดันแก่ข้าพเจ้าอย่างมาก จนบางครั้งอยากจะออกมาใช้ชีวิตคนเดียว 
แต่สุดท้ายแล้วก็ท าได้แค่คิดข้าพเจ้าจึงเก็บความกดดันเหล่านี้มาเป็นแรงผลักดันในการท างาน  
 
 
 
 
                                                           

1เกาะ (อังกฤษ: island) เป็นพื้นดินท่ีล้อมรอบด้วยน้ า มีขนาดเล็กกว่าทวีป อาจอยู่ใน
มหาสมุทร ทะเล ทะเลสาบ หรือแม่น้ า, เข้าถึงเมื่อวันท่ี 10 ตุลาคม 2559, เข้าถึงได้จากได้จาก 
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0 

 

  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%9A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
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อิทธิพลและแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์ 

 ภาพยนตร์แฟนตาซีและการ์ตูนอนิเมชั่นกลายเป็นส่วนหนึ่งที่มีผลต่อการท างานและด้วย
ความชื่นชอบของข้าพเจ้าตั้งแต่เด็กๆ ด้วยเรื่องราวที่ไม่มีในชีวิตจริงที่ท าให้ข้าพเจ้ารู้สึกตื่นเต้น 
สนุกสนานกับฉากต่างๆชองภาพยนตร์ที่มีความแปลกตา ทิวทัศน์ต่างๆในภาพยนตร์ก็เป็นอิทธิพลใน
การสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า สีสันของสถานที่ต่างๆสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจใน
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน ภาพยนตร์แฟนตาซีก็เหมือนเป็นโลกที่ต่างออกไปจากความจริง เป็น
โลกในจินตนาการที่ผู้สร้างผลิตมาเพ่ือให้ความบันเทิง ตอบสนองความสุขของผู้ชม ซึ่งข้าพเจ้ามี
ความคิดว่าภาพยนตร์ประเภทนี้ช่วยเสริมสร้างทักษะในกระบวนการท างานศิลปะให้เกิดจินตนาการ
ในการสร้างสรรค์ผลงานให้มีความชัดเจนมากขึ้น 

 
ภาพยนตร์เรื่อง อวตาร (Avatar) เป็นภาพยนตร์สามมิติแนวมหากาพย์วิทยาศาสตร์

โดย เจมส์ คาเมรอน เข้าฉายในประเทศไทย วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และขึ้นแท่นอันดับ
ภาพยนตร์ทั่วโลกท่ีท าเงินได้มากที่สุดตลอดกาล  

ภาพยนตร์Avatar คือหนึ่งในอิทธิพลที่มีผลอย่างมากในผลงานชุดนี้ของข้าพเจ้า ซึ่งผู้สร้างได้
ออกแบบฉากของภาพยนตร์ได้อย่างสมจริง ถือเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกถึงเรื่องราวของเนื้อหา
ภาพยนตร์ สภาพแวดล้อม ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ความเป็นอยู่ของตัวละคร ได้อย่างดี  

จากการที่ข้าพเจ้าได้ชมภาพยนตร์ข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจในฉากของภาพยนตร์ที่มีการใช้
คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ (Computer Graphics) และจินตนาการของผู้สร้างที่สร้างสรรค์รูปทรงของ
วัตถุของฉากในเรื่อง สภาพแวดล้อมของภูมิศาสตร์ในภาพยนต์แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์อย่างมาก 
เป็นจุดเริ่มต้นในการท าให้ข้าพเจ้าสนใจเรื่องเกาะลอยฟ้า ในภาพยนตร์ เจมส์ คาเมรอน ผู้ก ากับ
ภาพยนตร์เรื่องนี้ เขาได้แรงบันดาลใจในการสร้าง ภูมิทัศน์มาจากทิวทัศน์และเทือกเขาสูงของเขาหวง
ซาน ทางตอนใต้ของมณฑลอันฮุย และ และอุทยานแห่งชาติอู่หลิงยเหวียน เมืองจางเจียเจีย มณฑลหู
หนาน ใน สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งลักษณะทางภูมิศาสตร์ของสองสถานที่นี้เป็นภูเขาสูง ยอดเขา
สูงอยู่เหนือเมฆ ท าให้รู้สึกเหมือนว่าเป็นเกาะลอยฟ้า 

 
 
 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C_%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/17_%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2552
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%BA%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B9%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B9%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99
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ภาพที่ 1       ภาพยนตร์อวตาร์ (Avatar) 
ที่มา            Avatar Pandora, เข้าถึงเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 
เข้าถึงได้จาก  http://james-camerons-avatar.wikia.com/wiki/Pandora 

 
 

 

 

ภาพที่ 2      ภาพยนตร์อวตาร์ (Avatar) 
ที่มา            Avatar Pandora, เข้าถึงเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 
เข้าถึงได้จาก  http://james-camerons-avatar.wikia.com/wiki/Pandora 
 

 

 

http://james-camerons-avatar.wikia.com/wiki/Pandora
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ภาพยนตร์อนิเมชั่นเรื่อง Laputa : Castle in the Sky ลาพิวต้า พลิกต านานเหนือเวหา
เป็นภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องยาวของสตูดิโอจิบลิ เขียนบทและก ากับโดยฮะยะโอะ มิยะซะกิ ออกฉายใน
ปี พ.ศ. 2529 มีแง่มุมที่กล่าวถึงธรรมชาติ จิตวิญญาณ และความเป็นมนุษย์ 

ภาพยนต์อนิเมชั่นเรื่องนี้เป็นความฝันของเด็กๆทุกคนที่อยากไปอาศัยอยู่บนอาณาจักร
ท้องฟ้า เมืองแห่งทองค าที่ไม่เคยมีผู้ใดค้นพบมาก่อน มีทั้งความสนุกและแฝงข้อคิดเกี่ยวกับธรรมชาติ
และมนุษย์ โดยเล่าผ่านอาณาจักรลอยฟ้าที่ชื่อ ลาพิวต้า ที่มีวิทยาการสูงส่งที่ขนาดมนุษย์ยังสามารถ
ขึ้นไปสร้างอาณาจักรบนฟ้าได้ โดยสถาปัตยกรรมในเรื่องนั้นมีความสวยงามและแปลกตา 

 

 

 
ภาพที่ 3      ภาพยนตร์ Laputa : Castle in the Sky 
ที่มา       Laputa : Castle in the Sky, เข้าถึงเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2560 
เข้าถึงได้จาก  https://spiderum.com/bai-dang/Review-phim-Ghibli-Laputa-Castle- 
                 in-the-Sky-475 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%B0_%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%8B%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2529
https://spiderum.com/bai-dang/Review-phim-Ghibli-Laputa-Castle-
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อิทธิพลและแรงบันดาลใจจากศิลปกรรม 

 ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลงานศิลปกรรมแนวเซอร์เรียลลิสม์ (Surrealism) เริ่มจากการสังเกต
ผลงานของตนเองว่ามีอิทธิพลจากศิลปกรรมแบบใด ท าให้สนใจอยากจะศึกษาในเรื่องของเนื้อหาหรือ
ความหมายหรือลักษณะของศิลปกรรมเซอร์เรียลลิสม์ 
 ศิลปกรรมแนวเซอร์เรียลลิสม์เป็น เป็นรูปแบบศิลปะที่ไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีหลักเหตุผลไม่มี
การจ ากัดรูปแบบ มาจากความฝัน จิตส านึก สามารถสื่อความรู้สึกได้อย่างแท้จริงต่อความรู้สึกของ
มนุษย์เซอร์เรียลลิสม์ (Surrealism) มีความหมายว่า เหนือความจริงเป็นศิลปะที่ถ่ายทอดเรื่องราวที่
เหนือธรรมชาติและความเป็นจริงพัฒนาต่อมาจากพวกดาดา (Dadaism) มีเอกลักษณ์โดยการน าเอา
ความฝันและความเป็นจริงมาผสานรวมกันถ่ายทอดออกมากระตุ้นให้เกิดจินตนาการ ความคิด
เชื่อมโยงขึ้นมาโดยปราศจากการควบคุมของเหตุผล ศิลปินกลุ่มนี้พยายามสร้างทัศนศิลป์จากความฝัน
และความรู้สึกภายในที่แสดงออกภายใต้อิทธิพลของจิตไร้ส านึก มนุษย์ทุกคนมีความรู้สึก มีความคิด
ความฝันต่าง ๆ ซึ่งเก็บซ่อนอยู่ภายใต้จิตโดยมนุษย์ไม่รู้สึกตัว ต้องการสิ่งที่อยู่เหนือโลก  

 ศิลปินที่เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ครั้งนี้คือ Salvador Dalí   
  ซัลบาโด ฟาลิป ฌาซิน ดาลี อี ดูแมนัก มาร์ควิสแห่งปูบุล (คาตาลัน: Salvador Felip 
Jacint Dalí i Domènech, marquès de Púbol) หรือเป็นที่ รู้จักกันในชื่อ  ซัลบาโด ดาลี  เกิด
วันที่11 พฤษภาคม พ.ศ. 2447 – 23 มกราคม พ.ศ. 2532 เป็นจิตรกรชาวสเปน มีชื่อเสียงจาก
ผลงานภาพวาดแนวเหนือจริง ดาลีเป็นลูกชายคนเดียวของบ้าน เนื่องจากก่อนที่เขาจะเกิดไม่นาน 
พ่ีชายของเขาได้เสียชีวิตลง ท าให้พ่อและแม่รักและหวงแหนเขามาก เขามี งานแสดงศิลปะตอนอายุ 
14 ปีที่บ้านของเขาเอง โดยได้รับการสนับสนุนจากพ่อแม่  

    เขาศึกษาศิลปะที่โรงเรียนสอนศิลปะแห่งหนึ่งในกรุงมาดริด แต่ว่าไม่เคยเข้าสอบเลยแม้แต่
ครั้งเดียว เพราะเขาคิดว่าไม่มีใครสามารถตัดสิน "ศิลปะ" ได้ และเขาก็ไม่ใส่ใจด้วยถึงแม้ว่าจะโดนไล่
ออกถึงสองครั้งก็ตาม (ช่วงนี้ได้พบกับเฟเดรีโก การ์ซีอา ลอร์กา ซึ่งต่อมากลายเป็นกวีเอกคนนึงของ
สเปน) เขาท าทุกอย่างเพ่ือการสร้างสรรค์งานศิลปะในแบบของต้วเอง เมื่อดาลีอายุได้ 20 ปี เขาถูกจับ
ข้อหาทางการเมือง อีก 5 ปีต่อมา ได้เข้าร่วมกับศิลปินลัทธิเหนือจริง มุ่งหมายเน้นความเพ้อฝันเหนือ
จริง และช่วงนี้เองที่เขาได้พบกับปาโบล ปีกัสโซ จิตรกรเอกอีกคนหนึ่ง 

   ปี พ.ศ. 2498 เริ่มเขียนงานแนวศาสนา เช่นภาพ Crucifixion ( พ.ศ. 2495) ซึ่งก็เป็นเหตุ
ให้เขาถูกขับออกจากกลุ่มเซอร์เรียลลิส (Surrealism) (แต่ดาลีบอกว่าเขานี่แหละคือ Surrealism)2  

                                                           
2 ซัลบาโด ดาลี (Salvadoe Dali) , เข้าถึงเมื่อ 3 มกราคม 2560, เข้าถึงได้จาก 

https://en.wikipedia.org/wiki/Salvador_Dal%C3%AD 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/11_%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2447
https://th.wikipedia.org/wiki/23_%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2532
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%81_%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B2_%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A5_%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%8B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2498
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2495
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ดาลี นั้นน าแนวความคิดในการสื่อสารกับจิตไร้ส านึกเช่นนี้ เข้ามาใช้กับความคิดสร้างสรรค์
ในงานศิลปะของเขา และด้วยอิสรภาพแห่งจินตนาการของเขาปลดเปลื้องแอกที่พันธนาการความคิด
ต่างๆของทั้งตัวเขาเองและของผู้ชมงานศิลปะของเขาด้วยวิธีการตีรหัสนัยในพฤติกรรมมนุษย์จากจิต
ไร้ส านึกนั้นออกมาด้วยภาพ งานของดาลีนั้นจึงเป็นก้าวแรกของงานศิลปะแห่งความคิดฝันหรือ
จินตนาการท่ีแพร่หลายกันอยู่ในยุคปัจจุบันที่เรียกกันว่า “แฟนตาซี อาร์ต (Fantasy Art) ” นั้นเอง3  

ส าหรับข้าพเจ้าแล้วรู้สึกประทับใจในผลงานของดาลีอย่างมากทั้งการใช้สีและการจัดวาง
องค์ประกอบ รูปแบบของวัตถุในผลงานที่ศิลปินน ามาสร้างรูปทรง (Form) ใหม่สลายรูปทรงเดิมๆที่
ท าให้เกิดความรู้สึกแปลกใหม่และอารมณ์ที่แตกต่างกันออกไป  

 
 

 

ภาพที่ 4           ภาพอิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน 
ศิลปิน          Salvador Dali 
ชื่อผลงาน          Uranium and Atomica Melancholica Idyll, 1945 
เทคนิค / ขนาด   สีน้ ามันบนผ้าใบ / 66.5 X 86.5 ซม. 
ที่มา          http://www.dalipaintings.com/uranium-and-atomica- 

         mlancholica-idyll.jsp#prettyPhoto 
 
 
 
 
 

                                                           
3 หนึ่งธิดา, ดาลี (Dali) , พิมพ์ครั้งท่ี 1 (กรุงเทพฯ: พิราบ,2537) , 16 

http://www.dalipaintings.com/uranium-and-atomica-
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ภาพที่ 5           ภาพอิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน 
ศิลปิน          Salvador Dali 
ชื่อผลงาน          Shades of night descending, 1931 
เทคนิค / ขนาด   สีน้ ามันบนผ้าใบ / 61 X 50 ซม. 
ที่มา          http://www.dalipaintings.com/shades-of-night-descending.jsp/          

 
 
นอกเหนือจากศิลปินที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้ว ยังมีศิลปินที่ท่าหนึ่งที่ได้รับอิทธิพลมาจาก 

ซัลบาโด ดาลี (Salvador Dalí) คือ สมพง อดุลยสารพัน  
 สมพง อดุลยสารพัน เกิดเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2491 ที่จังหวัดกรุงเทพมหานครฯ 
ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาจิตรกรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร สมพงชอบที่จะน าเสนอผ่านงานศิลปะ มากที่สุดก็คือเรื่องลึกลับและธรรมชาติ 
นั่นเอง ขณะเดียวกันก็ไม่ยึดติดกับเทคนิคในการน าเสนอ    
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สัจธรรมธรรมชาติและจินตนาการคือแรงบันดาลใจที่ขับพลังแห่งการสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะของสมพง อดุลยสารพัน ถ่ายทอดผ่านทีแปรงออกมาเป็นภาพจิตรกรรมเหนือจริงที่มีชีวิตและ
จิตวิญญาณซึ่งผู้เสพงานศิลปะสามารถเข้าถึงแก่นแท้ของศิลปะแนวเซอร์เรียลลิสม์ได้อย่างอ่ิมเอม  

ด้วยความที่สมพงเป็นคนที่รักในธรรมชาติและศรัทธาในการใช้ชีวิตแบบพอเพียงจึงท าให้
ผลงานจิตรกรรมสะท้อนภาพความเป็นจริงของชีวิตอย่างตรงไปตรงมาเอกลักษณ์ที่โดดเด่นในผลงาน
ของสมพงคือมักน ารูปทรงของไข่มาสื่อสารบอกเล่าถึงการเกิดข้ึนตั้งอยู่ ดับไปของสรรพสิ่งในวัฏสงสาร 
แม้จะเป็นอารมณ์สะเทือนใจ แต่กลับงดงามไปด้วยความหมาย ซึ่งแนวทางเชิงศิลป์นี้เอง ทุกคนจึง
ขนานนามให้สมพง เป็น “ซัลวาดอร์ ดาลี” (Salvador Dail) ของเมืองไทย4  
 ผลงานของ สงพง อดุลยสารพัน ให้อิทธิพลต่องานของข้าพเจ้าในแง่ของรูปทรง (Form) 
และการใช้สีและน้ าหนักของสี รูปทรงที่น ามาตัดทอนรายละเอียดและเพ่ิมเติมแต่งลงไปท าให้ผลงาน
ของศิลปินมีความเป็นเอกลักษณ์และเกิดความน่าสนใจ ผลงานของศิลปินท่านนี้มีความเป็นแฟนตาซี 
(Fantasy) อย่างมากใช้สัญลักษณ์มากมายในการสื่อเรื่องราวและความรู้สึกที่มีความขัดแย้งโดย
ออกมาจากจิตส านึกของศิลปินเอง  
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4 สมพง อดุลยสารพัน , เข้าถึงเมื่อ 3 มกราคม 2560, เข้าถึงได้จาก 

http://www.mocabangkok.com/shop_product.php?product_id=2 
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ภาพที่ 6          ภาพอิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน 
ศิลปิน          สงพง อดุลยสารพัน 
ชื่อผลงาน          หมู่บ้านสองมิติ, 2013 
เทคนิค / ขนาด  สีน้ ามันบนผ้าใบ / 280 X 195 ซม. 
ที่มา          http://www.rakbankerd.com/moca/view.php?id=370 

 

 
 
ภาพที่ 7           ภาพอิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน 
ศิลปิน          สงพง อดุลยสารพันธ์ 
ชื่อผลงาน          เรื่องเล่าจากเกาะแก้วพิสดาร, 2005 
เทคนิค / ขนาด  สีน้ ามันบนผ้าใบ / 150 X 84 ซม. 
ที่มา          http://www.rakbankerd.com/moca/view.php?id=231 
 

http://www.rakbankerd.com/moca/view.php?id=231
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วิลเลี่ยม โรเจอร์ ดีน (William Roger Dean) เกิด 31 สิงหาคม 1944 ที่Ashford, Kent, 
England เขาเป็นทั้งศิลปินและนักออกแบบชาวอังกฤษ เขาศึกษาที่โรงเรียนมัธยมAshford และจบ
มหาวิทยาลัย สาขาการออกแบบจาก Royal College of Art ประเทศอังกฤษ เขามีชื่อเสียงในการ
ออกแบบหน้าปกอัลบั้มวงดนตรีร๊อคอังกฤษหลายวง   

งานของวิลเลี่ยมส่วนใหญ่จะเป็นแลนด์สเคป (Landscape) ในเชิงแฟนตาซี ทั้งรุปทรงของ
ต้นไม้ เกาะ หรือสัตว์ ภูมิทัศน์ต่างๆในภาพมีความน่าสนใจและตื่นตาตื่นใจอย่างมาก ข้าพเจ้าหลงใหล
ในงานของศิลปินท่านนี้ ด้วยเรื่องของสีสันและรูปทรง (Form) ของวัตถุที่มีความแปลกตา ทิวทัศน์ใน
ภาพสวยงามเสมือนดินแดนสวรรค์ 

 
 
 

 
 

ภาพที่ 8          ภาพอิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน 
ศิลปิน         วิลเลี่ยม โรเจอร์ ดีน (William Roger Dean) 
ชื่อผลงาน         CLOSE TO THE EDGE, 1972 
ที่มา               http://gallery.rogerdean.com/Paintings-By-Book/Views-1968-1980/ 

        i-FcwRmT7 
 
 
 
 

 
 
 

http://gallery.rogerdean.com/Paintings-By-Book/Views-1968-1980/
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ภาพที่ 9          ภาพอิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน 
ศิลปิน         วิลเลี่ยม โรเจอร์ ดีน (William Roger Dean) 
ชื่อผลงาน         Awaken, 1973 
เทคนิค          สีน้ าบนกระดาษ 
ที่มา               http://gallery.rogerdean.com/Paintings-By-Book/Views-1968-1980/ i- 
                     jVghQ2s 

http://gallery.rogerdean.com/Paintings-By-Book/Views-
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บทที่3 

ขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์ 

รูปแบบในการน าเสนอผลงานศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้า เป็นผลงานภาพพิมพ์ 2 มิติ โดยใช้
เทคนิควิธีการกระบวนการทางภาพพิมพ์คือ ภาพพิมพ์ร่องลึก  (Etching) โดยผลงานน าเสนอใน
ลักษณะเหนือจริง เป็นการแสดงออกในมุมมองและจินตนาการของข้าพเจ้าที่มีต่อสิ่งต่างๆรอบตัว ใน
รูปแบบฟอร์มของเกาะที่แสดงถึงพ้ืนที่ส่วนตัว ในบรรยากาศที่เกินจริง 

 
การศึกษาค้นคว้าข้อมูล 
 

ข้อมูลพื้นฐานชีวิตและประสบการณ์ส่วนตัว 
การศึกษาหาข้อมูลโดยเริ่มจาก พ้ืนฐานครอบครัวของข้าพเจ้านั้น เป็นครอบครัวที่มีฐานะ

ปานกลาง มีความอบอุ่นรักใคร่ของสมาชิกในครอบครัว ด้วยความที่ข้าพเจ้าเป็นลูกคนโตในครอบครัว
ท าให้พ่อแม่ตั้งความหวังว่าจะต้องมีอนาคตที่ดี การเรียนดี เหตุผลเหล่านี้ท าให้ข้าพเจ้ารู้สึกกดดันและ
อึดอัด 

นอกจากครอบครัวแล้วยังรวมถึงทัศนคติส่วนตัวที่มีต่อสิ่งต่างๆรอบตัว เช่น ความสับสน
วุ่นวายในเมือง ความอึดอัด โดยลึกๆแล้วข้าพเจ้ามีความปรารถนามากมายที่อยากให้สิ่งต่างๆที่
ข้าพเจ้าจินตนาการเป็นจริงขึ้นมา ข้าพเจ้าใช้จินตนาการข้าพเจ้าเองในการถ่ายทอดผลงาน สร้าง
รูปทรงแปลกใหม่และรูปทรงในจินตนาการ รูปทรงของสิ่งของบางสิ่งที่พิลึกพิลั่นผิดแปลกไปจากสิ่งที่
เป็นอยู ่

ในช่วงชั้นปีที่3 ข้าพเจ้าได้ริเริ่มใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์Photoshop ในการทดลอง
สร้างสรรค์ผลงาน โดยน าสถานที่ส าคัญต่างๆในประเทศไทยมาตัดต่อใส่บนเกาะ เปรียบเสมือนเมือง
สวรรค์ เมืองเทวดาที่น่าอยู่ จนเกิดภาพที่เป็นต้นแบบของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ 
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ภาพที่ 10  รูปต้นแบบของการสร้างสรรค์ 
 

 

 
 

ภาพที่ 11  รูปต้นแบบของการสร้างสรรค์ 
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ข้อมูลทางด้านสัญลักษณ์ 

สัญลักษณ์ที่ข้าพเจ้าเลือกใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานนั้น ล้วนมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งรอบตัว
ของข้าพเจ้าทั้งหมด 

ไก่ ไก่ในวัฒนธรรมจีนนั้น ถือว่าเป็นสัตว์ที่มีความสิริมงคล บันดาลโชคลาภและเงินทอง
ครอบครัวมีความอุดมสมบูรณ์และสงบสุขและขยับขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ และค าว่าไก่ในความหมาย
ส่วนตัวของข้าพเจ้านั้น คือ ชื่อของผู้เป็นมารดาและท่านเกิดในปีนักษัตร”ระกา”ซึ่งตรงกับปีนักษัตร
ของข้าพเจ้า 

นก คือตัวแทนของอิสรภาพ อิสระในการโบยบินไปสถานที่ต่างๆ ไปยังจุดมุ่งหมายที่ตน
ต้องการได้  

บ้าน เป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ ที่รู้สึกอบอุ่น ปลอดภัย เป็นศูยน์รวมของสมาชิกในครอบครัว
ที่ใช้ชีวิตด้วยกันอย่างมีความสุข 

เกาะ เป็นพ้ืนที่ที่ไม่มีใครสามารถเข้าถึงได้ พ้ืนที่ส่วนตัวของข้าพเจ้าเองที่ข้าพเจ้าสามารถ
เนรมิตให้มีสิ่งต่างๆเกิดข้ึนได้ภายในเกาะ 

เจดีย์ วัด คือตัวแทนของศาสนาที่ข้าพเจ้านับถือคือ ศาสนาพุทธ และยังแสดงความเป็นไทย
อีกด้วย 

 
 

 

ภาพที่ 12      ภาพประกอบการค้นคว้า : ไก่ 
ที่มา       Hen, เข้าถึงเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560 
เข้าถึงได้จาก   http://chickens.wikia.com/wiki/Hen 

 

 

 



19 
 

 

 

ภาพที่ 13     ภาพประกอบการค้นคว้า : เกาะ 
ที่มา      Floating Island, เข้าถึงเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560 
เข้าถึงได้จาก  http://www.deviantart.com/art/Floating-Island-1-398444209 
 
 
 

 

 
ภาพที่ 14     ภาพประกอบการค้นคว้า : เจดีย์ 
ที่มา      พระเจดีย์, เข้าถึงเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560 
เข้าถึงได้จาก  http://www.watbowon.com/travel/great_chedi2.htm 
 
 
 
 

http://www.deviantart.com/art/Floating-Island-1-398444209
http://www.watbowon.com/travel/great_chedi2.htm
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ภาพที่ 15     ภาพประกอบการค้นคว้า : นกบิน 
ที่มา      Ange de la paix, เข้าถึงเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 
เข้าถึงได้จาก  http://www.watbowon.com/travel/great_chedi2.htm 
 
 
 

 

 
 
ภาพที่ 16     ภาพประกอบการค้นคว้า : บ้าน 
ที่มา      Small house, เข้าถึงเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 
เข้าถึงได้จาก  http://aivector.blogspot.com/2011/04/small-house.html 
 

 

ข้อมูลจากสื่อต่างๆ 
ในการเสริมสร้างจินตนาการในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า สื่ออิเล็คทรอนิคส์ที่ข้าพเจ้า

หาข้อมูลและศึกษา มี โทรทัศน์, อินเตอร์เน็ต,โซเชียลมีเดีย,ภาพยนตร์ต่างๆ เป็นส่วนหนึ่งส าคัญอย่าง
ยิ่งที่ช่วยสนับสนุนความคิดและจินตนาการในการแสดงออกของผลงาน โดยเฉพาะภาพยนตร์การ์ตูนที่
ชื่นชอบนั้นมีส่วนส าคัญอย่างมากในการสร้างสรรค์ ทั้งเรื่องสี องค์ประกอบของภาพ รูปทรงของวัตถุ
ต่างๆ ภูมิประเทศของสถานที่ในเรื่อง ที่เป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์ และ ข้าพเจ้ายังศึกษาเกมส์
คอมพิวเตอร์ชื่อว่า “Minecraft” ที่สามารถจ าลองการสร้างสรรค์ผลงาน และสามารถออกแบบภูมิ

http://www.watbowon.com/travel/great_chedi2.htm
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ประเทศและสถานที่ต่างๆได้โดยสามรถสร้างสิ่งปลูกสร้างออกมาในรูปแบบ3มิติ และมีระบบส ารวจ
และค้นหาทรัพยากรต่างๆใช้ระบบของเกมนั้น 

 

 

ภาพที่ 17     ภาพประกอบการค้นคว้า : การ์ตูนที่ชื่นชอบ “ Adventure Time” 
ที่มา       Paisajes de "Hora de aventura", เข้าถึงเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560 
เข้าถึงได้จาก    http://nerdist.com/adventure-time-will-end-after-season-9/ 

 
 
 
 

 

ภาพที ่18    ภาพประกอบการค้นคว้า : การ์ตูนที่ชื่นชอบ “Care Bears” 
ที่มา      A Lot of Care-a-lots, เข้าถึงเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560 
เข้าถึงได้จาก  http://care-bears-forever.deviantart.com/journal/A-Lot-of-Care  

     -a-lots-598033596 
 
 

http://nerdist.com/adventure-time-will-end-after-season-9/
http://care-bears-forever.deviantart.com/journal/A-Lot-of-Care-a-lots-598033596
http://care-bears-forever.deviantart.com/journal/A-Lot-of-Care%20%20%20%20%20%20-a-lots-
http://care-bears-forever.deviantart.com/journal/A-Lot-of-Care%20%20%20%20%20%20-a-lots-
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ภาพที่ 19     ภาพประกอบการค้นคว้า : การ์ตูนที่ชื่นชอบ “My Little Pony” 
ที่มา            Ponyville ,เข้าถึงเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560 
เข้าถึงได้จาก  http://mlp.wikia.com/wiki/Ponyville/Gallery/Season_2 
 

 
 

 
ภาพที่ 20    ภาพประกอบการค้นคว้า : เกมส์จ าลองการสร้างสรรค์ “Minecraft” 
ที่มา           Tranquil Islands, เข้าถึงเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560 
เข้าถึงได้จาก  http://www.minecraftforum.net/forums/show-your-creation/ 

     screenshots/1603038-tranquil-islands-hub-for-noble-craft 
 
 

http://www.minecraftforum.net/forums/show-your-creation/
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ขั้นตอนการสร้างภาพร่าง 

ข้าพเจ้าได้น าภาพต่างๆที่ข้าพเจ้าเคยวาดไว้เป็นต้นแบบแนวคิดของผลงานด้วย มุมมองในจิต
นาการต่างๆ และรวบรวมความคิดว่าสามารถน ามาใช้ในงานได้อย่างเหมาะสมหรือไม่  หลังจากนั้นก็
น ามาปรับเปลี่ยนจัดองค์ประกอบให้มีความเหมาะสม ในช่วงการท าภาพร่างช่วงแรกใช้เทคนิคโมโนป
ริ้น (Monoprint) มาช่วยในการท าพ้ืนหลัง และคัดน้ าหนักรูปทรง (Form) ด้วยสีน้ าและตัดเส้นด้วย
ปากกาหรือพู่กันต่อมากระบวนการ การท าภาพร่างมีการปรับเปลี่ยน โดยข้าพเจ้าใช้เทคนิคสีน้ าบน
กระดาษ ใช้สีไม้เพ่ือคัดน้ าหนักผลงานให้ชัดเจนและใช้สีสเปรย์ในการท าพ้ืนหลังของภาพร่างมากขึน้ 

 

 

 

ภาพที่ 21      ภาพร่างระยะที่ 1 
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ภาพที่ 22      ภาพร่างระยะที่ 2  

 

ภาพที่ 23      ภาพร่างระยะที่ 2 
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ภาพที่ 24      ภาพร่างระยะที่ 3 

 

 

ภาพที่ 25      ภาพร่างระยะที่ 3 
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ขั้นตอนในสร้างสรรค์ผลงาน 

วิธีการในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ใช้กระบวนการในการ
ท างานที่หลากหลาย โดยกระบวนการที่ส าคัญที่สุดในศิลปนิพน์ของข้าพเจ้าคือภาพพิมพ์โลหะร่องลึก 
(Etching) 

Etching แม่พิมพ์โลหะ (มักนิยมใช้แม่พิมพ์ทองแดง หรือสังกะสี) โดยน าแม่พิมพ์มาเคลือบ
ด้วยวานิชด า ซึ่งมีคุณ สมบัติกันน้ ากรดได้ แล้วขีดเขียนด้วยเหล็กแหลม ( needle) ลงไปเพ่ือเปิด
ผิวหน้าแม่พิมพ์ จากนั้นน าแม่พิมพ์ลงไปแช่ในอ่างน้ ากรด แล้วล้างด้วยน้ าจึงล้างวานิชด าออก น า
แม่พิมพ์ไปอุดหมึกพิมพ์ เช็ดหมึกในส่วนที่ไม่ต้องการของผิวหน้าแม่พิมพ์ออก คงเหลือไว้แต่หมึกพิมพ์
ที่ฝังอยู่ในร่องลึกเท่านั้น จากนั้นน าไปพิมพ์โดยใช้กระดาษเนื้อดีที่ท าขึ้นเตรียมไว้ พิมพ์ผ่านแรงกดของ
แท่นพิมพ์ กระดาษพิมพ์ที่ชื้นจะลงไปซับหมึก ในร่องลึกของแม่พิมพ์ขึ้นมาปรากฏเป็นภาพที่ต้องการ  

Aquatint เป็นกระบวนการที่ใช้สร้างน้ าหนักมากกว่าเส้น หรือร่องรอยต่างๆ ศิลปินจะโรย
ผงยางลงบนแม่พิมพ์ด้วยตู้โรยยางสน แล้วใช้ความร้อนลนแม่พิมพ์ให้ทั่ว เพ่ือให้ยางสนละลายติดแน่น
บนแม่พิมพ์ เมื่อน าแม่พิมพ์ไปแช่ลงในกรด น้ ากรดจะกัดผิวแม่พิมพ์รอบๆ ผงยางสนแต่ละจุดท าให้
เกิดร่องวงแหวนเป็นจุดเล็กๆ น้ ากรดนี้สามารถกัดแม่พิมพ์ทั้งแผ่นให้มีน้ าหนักราบเรียบเสมอกัน หรือ
น ามาระบายลงบนแม่พิมพ์ด้วยพู่กัน เพ่ือให้ร่องรอยของฝีแปรงก็ได้ 

Softground etching เป็นอีกวิธีการหนึ่งของเทคนิคแม่พิมพ์โลหะ ( etching) คือการทา
หรือกลิ้งเคลือบผิวหน้าแม่พิมพ์ที่มีส่วน ผสมของวานิชด า ขี้ผึ้งและวาสลีน ส่วนผสมนี้จะให้พ้ืนผิวที่มี
ลักษณะอ่อนนุ่มและเหนียว สามารถประทับร่องรอยต่างๆลงไปได้โดยง่าย ศิลปินจะน าวิธีการนี้มา
ใช้ได้ 2 วิธีการหลักๆคือ หนึ่ง ศิลปินขีดเขียนผ่านกระดาษเนื้อบางลงสู่แ ม่พิมพ์ที่ เคลือบขี้ผึ้ ง 
Softground ไว้แล้ว เมื่อดึงกระดาษออกกระดาษจะซับเนื้อขี้ผึ้งขึ้นมาด้วย เป็นการเปิดผิว หน้าของ
แม่พิมพ์ จากนั้นจึงน าพิมพ์ไปกัดกรด หรืออีกวิธีการหนึ่งก็คือ การสร้างพ้ืนผิวลงบนขี้ผึ้ง เช่น การ
ประทับด้วยรอยน้ ามือ หรือใช้วัสดุแบนกดประทับโดยน าไปเข้าแท่นพิมพ์เพียงเบาๆ รูปทรงและพ้ืนผิว 
ของวัสดุก็จะปรากฏที่แม่พิมพ์ตามต้องการ 5                                                                          

                                                           
5ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก (Etching) , เข้าถึงเมื่อ 22 เมษายน 2560 , เข้าถึงได้จาก 

http://53010610041.blogspot.com/2012/09/etching.html 

http://53010610041.blogspot.com/2012/09/etching.html
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 Chine Colle   เป็นวิธีใช้กระดาษบางของจีนและญี่ปุ่นเพ่ือการพิมพ์ กระดาษนี้เรียบเป็น
พิเศษและไวต่อการพิมพ์แต่ถูกท าขึ้นเพ่ือใช้บนกระดาษอ่ืน ในภาษาฝรั่งเศส Chine Colle นี้ เราจะ
ทาแป้งเปียกไว้ที่ด้านหลังของกระดาษบางก่อนที่จะคว่ าหน้าบนเพลท ที่มีหมึกซ่ึงวางอยู่บนแท่นพิมพ์ 
จากนั้นจึงวางกระดาษพิมพ์ซึ่งแข็งแรงกว่าทับลงไป เมื่อเราพิมพ์ กระดาษบางจะถูกพิมพ์และเกาะติด
กระดาษพิมพ์ในเวลาเดียวกัน6 

 
ลักษณะการท างานของทัศนธาตุ 

ทัศนธาตุเป็นสื่อสุนทรียภาพที่ศิลปินจะน ามาประกอบกันเข้าให้ เป็นรูปทรง เพ่ือสื่อ
ความหมายตามแนวเรื่องหรือแนวความคิดที่เป็นจุดหมายนั้น การประกอบกัน หรือการจัดระเบียบ 
หรือการประสานกันเข้าของทัศนธาตุ จึงเป็นปัญหาส าคัญที่สุดในอันดับต่อมา และจ าเป็นต้องมีสิ่ง
หนึ่งที่จะยึดเหนี่ยวให้วัสดุเหล่านั้นรวมตัวเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เป็นสิ่งใหม่
ที่มีชีวิต มีความหมายในตัวเอง สิ่งยึดเหนี่ยวนี้คือ กฏเกณฑ์ของเอกภาพ7  

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้าจะประกอบไปด้วยทัศนธาตุต่างๆที่ใช้เป็นสื่อ
ในการแสดงออกอารมณ์และความรู้สึก โดยมีองค์ประกอบด้วยทัศนธาตุดั้งนี้ 

รูปทรง (Form) 

ในผลงานของข้าพเจ้ามีรูปทรงที่เกิดขึ้นจากจินตนาการ แต่จะมีรูปทรงที่แสดงถึงความเป็น
เอกลักษณ์ในงานของข้าพเจ้าคือ รูปทรงของเกาะที่อยู่ในบรรยากาศเกินจริง และรูปทรงใหม่ที่
ข้าพเจ้าคิดขึ้นเอง รูปทรงหลักในงานของข้าพเจ้าคือเกาะซึ่งแทนถึงพ้ืนที่ส่วนตัว แทนถึงพ้ืนที่ที่
ข้าพเจ้ารู้สึกอบอุ่นและปลอดภัย ข้าพเจ้าสร้างสรรค์เกาะออกมาในรูปแบบต่างๆและได้รับแรงบันดาล
ใจจากสิ่งต่างๆที่ข้าพเจ้าชื่นชอบน ามาประยุกต์และปรับเปลี่ยนรูปทรงและจัดองค์ประกอบให้มีความ
เหนือจริง รูปทรงที่ข้าพเจ้าน ามาใช้มีทั้งรูปทรงเรชาคณิต (Geometric form) และ รูปทรงธรรมชาติ 
(Natural form) และรูปทรงอิสระ (Free form) 

 

                                                           
6 Chine Colle , เข้าถึงเมื่อ 22 เมษายน 2560 , เข้าถึงได้จาก

https://sites.google.com/site/thasnsilpa/neuxha/prapheth-khxng-kar-phimph-phaph/kha-saphth-
thi-keiywkhxng 

7 ชลูด นิ่มเสมอ, องค์ประกอบของศิลปะ , พิมพ์ครั้งท่ี 1 (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช,2531) , 27 

https://sites.google.com/site/thasnsilpa/neuxha/prapheth-khxng-kar-phimph-
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ภาพที่ 26    ภาพแสดงรูปทรงในผลงาน 

 

ภาพที่ 27    ภาพแสดงรูปทรงในผลงาน 
 
 

เส้น(Line) 
เส้นเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานที่ส าคัญในการสร้างสรรค์ เส้นสามารถท าให้เกิดความรู้สึกและ

ความหมายของภาพได้ตามลักษณะของเส้นนั้นๆ อาทิเช่น เส้นโค้ง (Curve Line) ให้ความรู้สึก
อ่อนโยน เคลื่อนไหว นุ่มนวล เส้นตรง (Straight Line) ให้ความรู้สึกม่ันคง แข็งแรง  

ลักษณะของเส้นในผลงานของข้าพเจ้าเป็นลักษณะเส้นของฟอร์มรูปทรง มีน้ าหนักของเส้น
หนาบางต่างกันไปเพ่ือให้เกิดระยะใกล้ไกลของรูปทรง รูปทรงที่เป็นจุดเด่นของงาน ข้าพเจ้าจะใช้
เหล็กแหลม (Needdle) ในการเขียนเส้นเล็กๆ หรือ ใช้มีดคัตเตอร์ (Cutter) ในการเขียนเส้นใหญ่ๆ
หนาๆ 
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ภาพที่ 28      ภาพแสดงลักษณะเส้น 

 

 

 

ภาพที่ 29      ภาพแสดงลักษณะเส้น 

 
 
สี(Color) 
ในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะให้ความส าคัญกับบทบาทของสีค่อนข้างมาก

และใช้สีที่หลากหลายแตกต่างกันไปตามบรรยากาศของภาพ ข้าพเจ้าใช้สีในการท าน้ าหนักในผลงาน 
สีส่วนใหญ่ในงานจะแสดงความรู้สึกต่างๆดังนี้ 

สีม่วง แสดงถึงความสงบ ความสมดุลในจิตใจความอดทนในสภาวะเศร้ามอง 
สีน้ าเงิน แสดงถึงความ สุขุมเยือกเย็น หนักแน่น มีความหมายถึงกลางคืนจึงท าให้รับรู้ถึง

ความสงบและผ่อนคลาย 
สีเขียว เป็นสีที่แสดงถึงธรรมชาติ ช่วยให้มีอารมณ์ผ่อนคลาย ข้าพเจ้าน าสีเขียวมาใช้ใน

บริเวณต้นไม้และหญ้าเพื่อแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของสภาพแวดล้อม 
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สีน้ าตาล เป็นสีของแผ่นดิน ที่ให้ความรู้สึกม่ันคงและปลอดภัย ข้าพเจ้าน าสีน้ าตาลในบริเวณ
แผ่นดินของเกาะ 

 
 

 

ภาพที่ 30    ภาพแสดงลักษณสีในผลงาน 

 

 

ภาพที่ 31    ภาพแสดงลักษณสีในผลงาน 

 

ข้าพเจ้ายังใช้ สีกลมกลืนหรือสีข้างเคียง (Analogous color) คือสีที่มีน้ าหนักความเข้ม
ใกล้เคียงกันหรือสีที่ใกล้กันในวงจรสี ข้าพเจ้าในงานเพ่ือให้รูปทรงแต่ละรูปทรงมีความกลมกลืน
ใกล้เคียงกัน 
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ภาพที่ 32      ภาพแสดงสีใกล้เคียงในงาน 

 
 

 

 
ภาพที่ 33      ภาพแสดงสีใกล้เคียงในงาน 
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น้ าหนัก (Value) 
การสร้างค่าน้ าหนักในงานข้าพเจ้า จะใช้สีในการสร้างน้ าหนักโดยตอนลงหมึกบนแม่พิมพ์

ข้าพเจ้าใช้หมึกไล่น้ าหนักของสี และอีกส่วนหนึ่งในกระบวนการเขียนเทคนอคอะควอติ้น (Aquatint) 
ที่เขียนดินสอไขน้ าหนักของงานและอาศัยระยะเวลาในการกัดน้ าหนัก ข้าพเจ้ากัดน้ าหนักที่เข้มมากซ่ึง
จะท าให้มีน้ าหนักในแต่ละสีของรูปทรงชัดเจนยิ่งขึ้น  

 

 

 
ภาพที่ 34    ภาพแสดงน้ าหนักของรูปทรงวัตถุในงาน 
 
 

ที่ว่าง (Space) 
พ้ืนที่ว่างภายในงาน ข้าพเจ้าจะเน้นพ้ืนผิวเพ่ือให้เกิดบรรยากาศภายในผลงาน ซึ่งที่ว่างใน

งานของข้าพเจ้าส่วนใหญ่แสดงถึงอวกาศที่มีดวงดาวหรือแม้กระทั่งดาวเคราะห์ต่างๆ บางงานมีรูป
แผนที่ดวงดาวและดาวประจ าราศีของข้าพเจ้า 

 

 

 
ภาพที่ 35    ภาพแสดงลักษณะของพ้ืนที่ว่าง 
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+ 
 

ภาพที่ 36    ภาพแสดงลักษณะของพ้ืนที่ว่าง 
 

พื้นผิว (Texture) 
พ้ืนผิวในงานของข้าพเจ้านั้นมีลักษณะของพ้ืนผิวที่ได้จากการสร้างแม่พิมพ์และมีรูปแบบที่

แตกต่างกันส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณที่ว่าง (Space) ของงาน บางพ้ืนผิวมีลักษณะขรุขระ เรียบหรือมี
ลักษณะของดวงดาวและก้อนเมฆ โดนผ่านกระบวนการน าวานิชผสมทินเนอร์หรือสีสเปรย์ท าพ้ืนผิว
ลงในเพลททองแดงและน าไปกัดกรดไฮโดรคลอริค (Hydrochloric) พ้ืนผิวส่วนใหญ่จะอยู่ในส่วนของ
พ้ืนหลัง เพ่ือจะท าให้ตัวรูปทรงมีความเด่นขึ้น 

 

 

 
ภาพที่ 37    ภาพแสดงลักษณะของพ้ืนผิวต่างๆในงาน 
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ภาพที่ 38      ภาพแสดงลักษณะของพื้นผิวต่างๆในงาน 

 
ขัน้ตอนการสร้างแม่พิมพ์ 
 

ขั้นแรกในการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้านั้น ขั้นแรกเราต้องท าความสะอาดหน้า
เพลท ทองแดง (Copper plate)  ด้วยน้ าและกระดาษทรายโดยใช้กระดาษทรายถูหน้าเพลททองแดง
ไปทางเดียวกันให้ทั่วเสมอกันทั้งแผ่น จากนั้นน ามาเป่าลมให้แห้งเพ่ือท าการทาวานิชด า ในการทาวา
นิชด านั้นเราต้องผสมวานิชด าและน้ ามันสน (Turpentine oil) ในพาชนะที่เป็นแก้วพอผสมได้ตามที่
ต้องการแล้วใช้พู่กันทาเคลือบหน้าเพลททองแดงให้เสมอทั่วกันแล้วรอให้แห้งโดยใช้ระยะเวลา
ประมาณ10-15 ชม. หลังจากแห้งแล้วท าการติดเทปไว้ด้านหลังของเพลททองแดงเพ่ือตอนแช่กรด
ไฮโดรคลอลิค (Hydrochloric) น้ ากรดจะได้ไม่กัดด้านหลังของเพลททองแดง หลังจากนั้นท าการน า
ภาพร่างที่ท าการถ่ายเอกสารกลับด้านลงวางบนเพลททองแดงด้านที่ทาวานิชด าแล้วใช้ปากกาลูกลื่น
หรือปากกาหัวแหลมท าการเขียนตามเส้นของภาพ จากนั้นน าเหล็กปลายแหลม (Needdle) หรือ คัท
เตอร์ (Cutter) มาขูดตามรอยปากกาลูกลื่น เมื่อท าการขูดเสร็จน าไปกัดกรดไฮโดรคลอลิคโดยน้ าหนัก
แรกแช่ทิ้งไว้ประมาณ2 ชม. พอครบเวลาน าเพลททองแดงขึ้นมาล้างด้วยน้ าเปล่าหลังจากนั้นน ามา
เขียนน้ าหนักเส้นที่สองโดยน าไปกัดกรดใช้ระยะเวลา 45นาที – 1 ชม. และน้ าหนักที่สามใช้เวลา 30 
นาที  
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ภาพที่ 39    ภาพขั้นตอนการสร้างแม่พิมพ์ด้วยการเขียนฮาร์ดกราวน์ (Hardground) 

 

หลังจากท าการกัดน้ าหนักเส้นแล้วต้องน าเพลททองแดงมาท าความสะอาดด้วยการล้างวา
นิชด าออกโดยใช้น้ ามันสน (Turpentine oil) เช็ดให้สะอาด จากนั้นถึงขั้นตอนการท าน้ าหนักด้วย
เทคนิคอะควอติ้น (Aquatint) โดยขั้นตอนแรกต้องเช็คตู้และท าการปัดผงแอลฟัลตั้ม (Asphaltum) 
ลงมาบริเวณล่างตู้ จากนั้นท าการเปิดปั้มลมและปล่อยลมภายในตู้ น าเพลททองแดงมาวางบริเวณตระ
แกรงแล้วปิดตู้ แช่เพลททองแดงไว้ระยะเวลาประมาณ 10-15 นาที จากนั้นน าเพลททองแดงมาเผา
ด้วยความร้อนโดยเผาทั่วทั้งแผ่นอย่างสม่ าเสมอ จากนั้นน าเพลททองแดงมาท าการเขียนไขโดยใช้
ดินสอไขสีขาวท าน้ าหนักของงาน บริเวณส่วนที่มีดินสอไขคือบริเวณที่น้ ากรด ไฮโดคลอริค 
(Hydrochloric) จะไม่สามารถกัดได้ เมื่อเขียนเสร็จแต่ละน้ าหนักแล้วน าเพลททองแดงไปแช่น้ ากรด
ด้วยระยะเวลาที่ก าหนดตามความเหมาะสมของงาน  
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ภาพที่ 40    ภาพขั้นตอนการสร้างแม่พิมพ์ด้วยเทคนิคอะควอติ้น (Aquatint) 
 

 

ภาพที่ 41    ภาพขั้นตอนการสร้างแม่พิมพ์ด้วยเทคนิคอะควอติ้น (Aquatint) 

 
หลังจากสร้างค่าน้ าหนักด้วยผงแอลพัลตั้ม (Asphaltum) แล้ว ล้างเพลททองแดงให้สะอาด

ด้วยทินเนอร์ (Thinner) น้ ามันสน (Turpentine oil) และต้องใช้ตะไบท าการตะไบเพลททองแดงเพ่ือ
ความสะอาดของขอบงาน  
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ภาพที่ 42    ภาพขั้นตอนการตะไบเพลททองแดง 

 

ขั้นตอนกระบวนการพิมพ์ 

เริ่มแรกต้องทดสอบน้ าหนักโดยการพิมพ์ทดสอบก่อนเมื่อน้ าหนักสมบูรณ์แล้ว ต้องท า
กระดาษเตรียมไว้เพ่ือเข้าสู่กระบวนการ ชินคอลเล่ (Chine Colle) กระดาษที่ใช้นั้นคือกระดาษสา
ญี่ปุ่นหรือกระดาษลอกลาย น ามาขึงกับไม้กระดานและทาสีที่ต้องการพอสีแห้ งแล้วท าการพลิก
กระดาษมาอีกด้านเพ่ือทากาวน้ าแล้วรอให้แห้ง น ากระดาษที่แห้งแล้วมาตัดตามรุปทรง (Form) ที่เรา
ต้องการ 

 

 

 
ภาพที่ 43    ภาพการเตรียมการดาษในเทคนิคชินคอลเล่ (Chine Colle)   

 
 



38 
 

การท าภาพพิมพ์โลหะร่องลึก (Etching) หลายสีนั้น ต้องเตรียมสีตามภาพร่างไว้ และเช็ดท า
ความสะอาดเพลททองแดง (Copper plate) ให้สะอาด หลังจากนั้นต้องอุดหมึกลงไปในร่องในแต่ละ
สี สามารถลงน้ าหนักในสีได้ หลังจากลงทั่วทั้งเพลททองแดงแล้วเช็ดแม่พิมพ์เพลททองแดงให้สะอาด
ด้วยกระดาษเช็ดหมึก และเช็ดขอบงานให้สะอาดด้วยเบนซินขาว จากนั้นน าเพลททองแดงไปวางที่
แท่นพิมพ์ น ากระดาษที่ท าเทคนิคชินคอลเล่ (Chine colle) มาวางตามต าแหน่งที่เราตัดไว้โดยน า
ด้านที่ทากาวอยู่ด้านบน และเตรียมกระดาษด้วยการท าชื้นเพ่ือที่กระดาษจะได้ดูดซับหมึก ซับ
กระดาษให้หมาดแล้วน ามาวางบนหน้าเพลททองแดงวัดระยะให้เรียบร้อย ท าการหมุนแท่นพิมพ์ เมื่อ
พิมพ์เสร็จจึงค่อยๆเปิดกระดาษออกจะปรากฏเป็นภาพและน ากระดาษนั้นไปตากเพ่ือให้แห้ง เป็นอัน
เสร็จสิ้นกระบวนการ 

หลังจากผลงานแห้งแล้วตัดขอบงาน ตรวจดูความเรียบร้อยของกระดาษชินคอลเล่ว่ากาวติด
ดีหรือไม่ จากนั้นท าการซ่อมแซมตกแต่งงาน และท าความสะอาดขอบงานให้สะอาดเรียบร้อย  

 

 

 

 
ภาพที่44     ภาพขั้นตอนเตรียมกระบวนการพิมพ์ 
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ภาพที่ 45    ภาพขั้นตอนกระบวนการพิมพ์ 
 
 

 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน 
 

 1.แผ่นแม่พิมพ์ 
   - เพลททองแดง (Copper plate)  
2.เครื่องมือในการสร้างแม่พิมพ์ 
   - เหล็กปลายแหลม (Needdle) 

- คัตเตอร์ (Cutter) 
- ดินสอไขสีขาว (Dermatograph Pencil MitsuBishi 7600) 

 3.อุปกรณ์ในการสร้างแม่พิมพ์ด้วยเคมี 
  - กรดไฮโดรคลอริค (Hydrochloric) 
  - ภาชนะใส่กรดผสมน้ า (Acid bath) 
 4.อุปกรณ์ที่เป็นฉนวนกันกรด 
  - วานิชด าผสมทินเนอร์ (Varnish) 
  - สีอะคริลิค (Acrylic) 
  - ดินสอไข 
  - พู่กันหรือแปรงส าหรับทาสีอะคริลิคหรือวานิชด า 
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5.อุปกรณ์ในการท าความสะอาดแม่พิมพ์ 

- ทินเนอร์ (Thinner) 
- น้ ามันสน (Turpentine oil) 
- เบนซินขาว  
- เกลือ (Salt) 
- น้ าส้มสายชู (Vinegar) 
- น้ ายาล้างจาน (Soap) 
- ซีอ้ิวด า (Black soy sauce) 
- ซีอ้ิวขาว (Soy sauce) 
- ผ้าส าหรับเช็ด 

6.อุปกรณ์ในการพิมพ์งาน 
- กระดาษส าหรับพิมพ์ฟาเบรียโน่ (Fabriano) 
- เทปกาว 
- หมึกพิมพ์ (Etching ink) 
- ยางปาดหมึก 
- กระดาษบรู๊ฟ (Newsprint) 
- ส าลีปั่นหู (Cotton buds) 
- กระดาษลอกลาย 
- แท่นพิมพ์ (Etching press)  
- กระดานไม้ขึงงาน 
- กระดาษกาวน้ า 
- อ่างแช่กระดาษ (Bath) 

7. อุปกรณ์ในการท าเทคนิค Aquatint 
- ตู้โรยผงแอสฟัลตั้ม 
- ผงแอสฟัลตั้ม (Asphaltum) 
- ดินสอไข 
- สีสเปรย์สีด า 
- วานิชด า 

8.อุปกรณ์ในการท าเทคนิค Chine Colle 
- กระดาษลอกลาย 



41 
 

- สีหมึก 
- พู่กัน 
- กระดานขึงงาน 
- เทปกาวน้ า 
- กรรไกร 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 46      ภาพอุปกรณ์ท่ีใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน 
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บทที่ 4 

 
การสร้างสรรค์ และ วิเคราะห์การพัฒนาผลงาน 

 การสร้างสรรค์ผลงานชุด “เกาะสวรรค์ในฝัน” เป็นการด าเนินงานที่พัฒนามาจากการ
เรียนและประสบการณ์ที่ได้จากการหาข้อมูลจากจินตนาการต่อสิ่งรอบตัวผ่านกระบวนการคิดและ
ขั้นตอนต่างๆ ซึ่งในการท างานแต่ละครั้งจะมีทั้งแนวความคิดและเทคนิควิธีการที่มักจะเกิดปัญหาให้มี
การแก้ไขอยู่เสมอๆเพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ในการแสดงออกและการพัฒนาผลงาน จนพัฒนามาเป็น
ผลงานศิลปนิพนธ์ซึ่งสามารถสรุปผลการพัฒนาและวิเคราะห์ผลงานได้ดังนี้ 
 
ระยะที่ 1 (ภาคปีการศึกษาปลาย ปีการศึกษา2558) 

 1.ทางด้านเนื้อหาเรื่องราว  
ผลงานในระยะที่1 เป็นช่วงที่ข้าพเจ้าน าความรู้สึกส่วนตัวบวกกับสิ่งแวดล้อมรอบหรือสิ่งที่

ชื่นชอบตัวมาเป็นแรงบันดาลใจในแนวความคิดเพ่ือมาตอบสนองความสุขของตนเอง โดยข้าพเจ้าน า
รูปทรง (Form) ของสิ่งที่ข้าพเจ้าประทับใจน ามาสลายรูปทรงและสร้างสรรค์ให้เป็นในรูปแบบของ
เกาะสวรรค์ 

 2.ทางด้านรูปแบบ  
 รูปทรงในการสร้างสรรค์ผลงานระยะนี้เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้น ข้าพเจ้าน าสิ่งต่างๆรอบตัว

ของในชีวิตประจ าวันน ามาประกอบรูปทรงให้อยู่ในรูปทรง (Form) ของเกาะหรือทุ่นลอยน้ า มี
ลักษณะเหนือความเป็นจริง เน้นสีสันของรูปทรงเป็นหลักและใช้พื้นผิวของ 
เพลททองแดงในการท าบรรยากาศด้านหลังของรูปทรงเพ่ือให้รูปทรงมีความเด่น รูปทรงต่างๆมาจาก
ภาพยนต์การ์ตูนที่ข้าพเจ้าชื่นชอบและน ามาประยุกต์ สลายรูปทรงใหม่ 

 3.ทางด้านเทคนิค  
  ใช้เทคนิคภาพพิมพ์โลหะ (Etching) ในการสร้างสรรค์ ในระยะนี้ข้าพเจ้ามีปัญหาใน

กระบวนการท างานของเทคนิค จึงท าให้มีความผิดพลาดในการท างานบ่อยครั้ง โดยปกติแล้วเทคนิค
ภาพพิมพ์โลหะเป็นงานโมโนโครม (Monochrome) หรือสีขาวด าซะส่วนใหญ่ท าให้มีต้นแบบให้
ข้าพเจ้าศึกษาน้อย วิธีแก้ไขของข้าพเจ้าคือทดลองและศึกษากระบวนการเทคนิคมากขึ้น ทดลอง
ระยะเวลาในการกัดกรด พิมพ์หลายฉบับ (Edition) เพ่ือดูภาพรวมของน้ าหนัก จากการที่ข้าพเจ้า
ทดลองและเรียนรู้วิธีการต่างๆท าให้ข้าพเจ้าเข้าใจและสามารถพัฒนาผลงานชิ้นต่อๆมาได้ดีขึ้นเรื่อยๆ 
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ภาพที่ 47   ภาพผลงานในช่วงระยะที่ 1 “Inside” 
     เทคนิคภาพพิมพ์โลหะร่องลึก (Etching) , ขนาด 60 X 40 ซม. 

 

 
 
ภาพที่ 48   ภาพผลงานในช่วงระยะที่ 1 “Moon Bowl”  

     เทคนิคภาพพิมพ์โลหะร่องลึก (Etching) , ขนาด 60 X 40 ซม. 
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ภาพที่ 49   ภาพผลงานในช่วงระยะที่ 1 “Floating Unicorn” 
     เทคนิคภาพพิมพ์โลหะร่องลึก (Etching) ขนาด 60 X 40 ซม. 

 

 

ภาพที่ 50   ภาพผลงานในช่วงระยะที่ 1 “#2” 
     เทคนิคภาพพิมพ์โลหะร่องลึก (Etching) ขนาด 60 X 40 ซม. 
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ภาพที่ 51   ภาพผลงานในช่วงระยะที่ 1 “Lampy Lamp” 
     เทคนิคภาพพิมพ์โลหะร่องลึก (Etching) ขนาด 60 X 40 ซม. 

 

 

ภาพที่ 52   ภาพผลงานในช่วงระยะที่ 1 “ไข่ในหิน” 
     เทคนิคภาพพิมพ์โลหะร่องลึก (Etching) ขนาด 60 X 40 ซม. 
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 ระยะที่ 2 (ศิลปนิพนธ์ ปีการศึกษาตอนต้น 2559) 
1.ทางด้านเนื้อหาเรื่องราว 

  ในระยะที่ 2 นี้ผลงานมีความชัดเจนของแนวความคิดมากขึ้น ได้ชมภาพยนตร์ที่ตนชื่นชอบ
และน ารูปแบบองค์ประกอบของภาพยนตร์มาประยุกต์ใช้และ น าสัญลักษณ์ที่แทนตัวเองและสิ่งที่รัก
มาปรับเปลี่ยนรูปทรงและบรรยากาศภายในงานจะน าเสนอในเรื่องของอวกาศ (space)  ถ่ายทอดลง
ในผลงาน  

2.ทางด้านรูปแบบ 
  รูปทรง (Form) มีการเปลี่ยนแปลงจากระยะที่ 1 อย่างมาก องค์ประกอบของงานเน้นที่
รูปทรงเป็นหลักและเพ่ิมรูปทรงที่แสดงถึงความเป็นไทยและศาสนาพุทธ อาทิเช่น เจดีย์ วัด โบสถ์ 
และบรรยากาศในผลงานที่น าที่ว่าง (Space) มามีบทบาทมากข้ึน รูปทรงในผลงานมีความผิดแปลกไป
จากระยะแรกเพ่ือแสดงถึงความเป็นเกาะที่แฝงด้วยจินตนาการ ข้าพเจ้าน าสิ่งต่างๆมาประกอบกันตัด
ทอนรูปทรงให้อยู่ในรูปแบบของเกาะ อาทิเช่น ปลาวาฬและบ้าน บอลลูนและเกาะลอยฟ้า  ยาน
อวกาศ มีความสนุกสนานและมีความสุขมากขึ้น ผลงานในระยะนี้ยังคงเป็นงานที่เน้นน้ าหนักของสี
เช่นเดิมแต่สีมีความสดใสมากข้ึน  

3.ทางด้านเทคนิค  
ความเข้าใจในเรื่องกระบวนการของเทคนิคมีความช านาญมากขึ้น มีการทดลองใช้เทคนิคชิน

คอลเล่ (Chine Colle) มาช่วยเพ่ิมสีสันในงานเพ่ือให้สีมีความสดใสยิ่งขึ้นและผลก็ท าให้สีของงานดู
สะอาดและน้ าหนักของรูปทรง (Form) มีความชัดเจนมากขึ้น การเขียนไขในเทคนิคอะควอติ้น 
(Aquatint) มีการปรับระยะเวลาการกัดกรดให้มากขึ้นโดยในระยะแรกข้าพเจ้าใช้ระยะเวลาโดยรวม
ประมาณ 8-10 นาทีได้เปลี่ยนเป็นประมาณ 15-20นาที เพ่ือน้ าหนักของสีที่ชัดมากขึ้น กระบวนการ
พิมพ์งานช่วงอุดหมึก มีการลงหมึกให้มีน้ าหนักของสีเพ่ือช่วยให้รูปทรงวัตถุดูมีมวลมากขึ้น ข้าพเจ้าใช้
กระดาษในการซบัหมึกแบบละเอียดในการซับเพ่ือจะให้ตอนเช็ดหมึกได้สะอาด 
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ภาพที่ 53   ภาพผลงานในช่วงระยะที่ 2 “Tiny Bird” 2559 

   เทคนิคภาพพิมพ์โลหะร่องลึก (Etching) ขนาด 60 X 40 ซม. 
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ภาพที่ 54   ภาพผลงานในช่วงระยะที่ 2 “Egg Universe” 2559 
     เทคนิค ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก (Etching) ขนาด 60 X 40 ซม. 
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ภาพที่ 55   ภาพผลงานในช่วงระยะที่ 2 “Thai Floating” 2559 
               เทคนิคภาพพิมพ์โลหะร่องลึก (Etching) ขนาด 60 X 40 ซม. 
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ภาพที่ 56   ภาพผลงานในช่วงระยะที่ 2 “Floating Paradise” 2559 
               เทคนิคภาพพิมพ์โลหะร่องลึก (Etching) ขนาด 80 X 60 ซม. 
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ภาพที่ 57   ภาพผลงานในช่วงระยะที่ 2 “Floating #1” 2559 

   เทคนิคภาพพิมพ์โลหะร่องลึก (Etching) ขนาด 70 X 50 ซม. 
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ภาพที่ 58   ภาพผลงานในช่วงระยะที่ 2 “Planet#2” 2559 

   เทคนิคภาพพิมพ์โลหะร่องลึก (Etching) ขนาด 70 X 50 ซม. 
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ภาพที่ 59  ภาพผลงานในช่วงระยะที่ 2 “My Planet” 2559 

  เทคนิคภาพพิมพ์โลหะร่องลึก (Etching) ขนาด 70 X 50 ซม. 
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ระยะที่ 3 (ศิลปนิพนธ์ ปีการศึกษาตอนปลาย 2559) 
 การพัฒนางานในช่วงระยะเวลาก่อนศิลปนิพนธ์เป็นช่วงที่ข้าพเจ้าได้ทดลองและเรียนรู้จาก

ความผิดพลาดต่างๆ แก้ปัญหาในหลายๆสถานการณ์หลายๆรูปแบบ ปัญหาเหล่านี้ได้ก่อให้เกิด
ประสบการณ์ต่างๆท าให้ข้าพเจ้าสามารถรับมือกับความผิดพลาดได้อย่างมีความช านาญทั้งเทคนิค
และวิธีการต่างๆ สามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีสติมากข้ึน 

 1.ทางด้านเนื้อหาเรื่องราว 
 จากประสบการณ์ในการท างานและการรวบรวมข้อมูลตลอดระยะเวลาในการสร้างสรรค์

ผลงานศิลปนิพนธ์ท าให้ข้าพเจ้ามีความเข้าใจเนื้อหาและแนวความคิดมากขึ้น ในระยะนี้มีเรื่องราว
มากมายเกิดขึ้นในชีวิตของข้าพเจ้าที่เป็นตัวแปรส าคัญที่ท าให้ข้าพเจ้าอยากน าตัวแปรเหล่านั้นได้ถูก
ถ่ายทอดลงบนผลงาน และเนื้อหายังคงต่อเนื่องจากระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2 ที่ยังอยู่ในลักษณะของ
เกาะลอยฟ้า มีความเพ้อฝันและมีความสุขมากขึ้น  

 2.ทางด้านรูปแบบ 
 รูปแบบมีความชัดเจนจากระยะที่  2 มากขึ้ น รูปทรง (Form) มีความสอดคล้องกับ

แนวความคิดโดยพัฒนามาจากระยะที่ 2 รูปทรงในระยะที่ 3 นี้มีความแปลกใหม่และสีสันและพ้ืนผิว 
(Texture) ของพ้ืนหลังได้มีการปรับเปลี่ยนให้มีสีใกล้เคียงกับอวกาศมากขึ้น การจัดองค์ประกอบของ
ผลงานมีการปรับเปลี่ยน ผลงานบางชิ้นมีการเปลี่ยนแปลงจากส่วนใหญ่ที่รูปทรงเหมือนลอยในอวกาศ
ปรับเปลี่ยนให้มีเหมือนพื้นดินซึ่งท าให้รูปทรงดูมีระยะใกล้ไกลเพ่ิมข้ึน  

 3.ทางด้านเทคนิค 
 ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้เป็นการรวบรวมการทดลองเทคนิคต่างๆที่ข้าพเจ้าได้น ามาพัฒนาใน

ผลงานตลอดระยะเวลาการท าศิลปนิพนธ์ ซึ่งมีความผิดพลาดเกิดขึ้นในงานที่ท าให้เกิดประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานของข้าพเจ้า ท าให้ข้าพเจ้าสามารถแก้ปัญหาและควบคุมเทคนิคให้เป็นไปตาม
ต้องการได้ ซึ่งในผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ข้าพเจ้ายังคงใช้กระบวนการเทคนิคภาพพิมพ์โลหะ (Etching) 
และเทคนิคชินคอลเล่ (Chine Colle) ในผลงานดังเช่นระยะที่ 2 มีการเขียนดินสอไขในส่วนที่เป็น
ลักษณะของน้ าหรือก้องเมฆในส่วนที่เป็นเทคนิคอะควอติ้น (Aquatint) เพ่ือให้มีความสว่าง และใช้
พู่กันทาวานิชด าตรงต าแหน่งของรูปทรงที่กัดน้ าหนักเรียบร้อยแล้วและพ่นสีสเปรย์สีด าในขั้นตอน
สุดท้ายเพื่อให้น้ าหนักของสีพื้นหลังมีความเข้มที่สุด 
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ภาพที่ 60  ภาพผลงานในช่วงระยะที่ 3 “Whale well well” 2560 

  เทคนิคภาพพิมพ์โลหะร่องลึก (Etching) ขนาด 70X50 ซม. 
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ภาพที่ 61  ภาพผลงานในช่วงระยะที่ 3 “Cat Universe” 2560 

  เทคนิคภาพพิมพ์โลหะร่องลึก (Etching) ขนาด 70X50 ซม. 
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ภาพที่ 62  ภาพผลงานในช่วงระยะที่ 3 “ดึงไว้หน่อยลอยแล้ว” 2560 

  เทคนิคภาพพิมพ์โลหะร่องลึก (Etching) ขนาด 70x50 ซม. 
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ภาพที่ 63  ภาพผลงานในช่วงระยะที่ 3 “Rainbow Float” 2560 

  เทคนิคภาพพิมพ์โลหะร่องลึก (Etching) ขนาด 70X50 ซม. 
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บทที่ 5 

บทสรุป 

 
ผลงานศิลปนิพนธ์ชุด “เกาะสวรรค์ในฝัน” (Floating Paradise) ข้าพเจ้าได้แรงบันดาลใจ

มากจาก สภาวะความตึงเครียด ความวุ่นวายของสังคมเมืองในชีวิตประจ าวัน แรงกดดันจาก
ครอบครัว และ แรงบันดาลใจจากตัวข้าพเจ้าเอง ถูกถ่ายทอดออกมาในลักษณะของเกาะ ซึ่งเกาะใน
การแทนความหมายของข้าพเจ้าคือพ้ืนที่ส่วนตัวที่ไม่มีใครสามารถเข้ามาล่วงเกินได้ เป็นพ้ืนที่ลับของ
ข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าสามารถจินตนาการให้มีสิ่งใดก็ได้ภายในเกาะ ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้มีเนื้อหาที่ทุก
คนสามารถเข้าใจง่าย มีความสนุกสนาน เปรียบเสมือนโลกจ าลองในอุดมคติของข้าพเจ้า 

กระบวนการเทคนิคและวิธีการท างาน ข้าพเจ้าปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคภาพพิมพ์โลหะ 
(Etching) และ เทคนิคอ่ืนที่ได้ทดลองน ามาใช้ในผลงาน กระบวนการท างานแต่ละขั้นตอนแม้จะมี
ปัญหาเข้ามาแต่ ข้าพเจ้าใช้ประสบการณ์และเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาต่างๆจากการปฏิบัติงานท าให้
ผ่านไปได้ด้วยดี ท าให้ผลงานมีการพัฒนาในหลายๆด้าน อาทิเช่น ด้านเทคนิควิธีการ ด้านการใช้สี 
และองค์ประกอบศิลป์  ข้าพเจ้าคิดว่าเทคนิคภาพพิมพ์โลหะตัวเทคนิคสามารถตอบโจทย์ในผลงาน
และตัวข้าพเจ้าได้เป็นอย่างดี  

ศิลปนิพนธ์ชุด “เกาะสวรรค์” เป็นผลงานที่สะท้อนตัวตนของข้าพเจ้าได้เป็นอย่างดี แม้จะมี
ปัญหาที่เกิดขึ้นมากมายทั้งเรื่องของเทคนิค แนวความคิด ปัญหาส่วนตัว จนท าให้ข้าพเจ้ารู้สึกเหนื่อย
และท้อแท้บ่อยครั้ง แต่สุดท้ายแล้วการที่ข้าพเจ้าน าปัญหาเหล่านั้นมาวิเคราะห์และพัฒนาตนเองท า
ให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ส าเร็จ ส าหรับผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ ข้าพเจ้าหวังอย่างยิ่งว่าจะเป็น
ประโยชน์และเป็นแรงบันดาลใจต่อผู้มีความสนใจศิลปะในภายภาคหน้า  
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บรรณานุกรม 

 

หนังสือภาษาไทย 
ชลูด นิ่มเสมอ. องค์ประกอบของศิลปะ. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2531. 
หนึ่งธิดา. ดาลี (Dali). กรุงเทพฯ: พิราบ, 2537. 
 
ข้อมูลระบบออนไลน์ 
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. เกาะ (Island). เข้าถึงเมื่อ 10 ตุลาคม 2559. 
           เข้าถึงได้จาก https://th.wikipedia.org/wiki/เกาะ 
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. ซัลบาโด ดาลี (Salvador Dali). เข้าถึงเมื่อ 3 มกราคม 2560. 
 เข้าถึงได้จาก https://en.wikipedia.org/wiki/Salvador_Dal%C3%AD 
พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย. สมพง อดุลยสารพัน. เข้าถึงเมื่อ 3 มกราคม 2560. 
 เข้าถึงได้จาก http://www.mocabangkok.com/shop_product.php?product_id=2 
ภาพพิมพ์ ทัศนศิลป์. ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก (Etching). เข้าถึงเมื่อ 22 เมษายน 2560. 
 เข้าถึงได้จาก http://53010610041.blogspot.com/2012/09/etching.html 
Chine Colle. เข้าถึงเมื่อ 22 เมษายน 2560.  

เข้าถึงได้จาก https://sites.google.com/site/thasnsilpa/neuxha/prapheth-khxng-
kar-phimph-phaph/kha-saphth-thi-keiywkhxng 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/เกาะ
http://www.mocabangkok.com/shop_product.php?product_id=2
http://53010610041.blogspot.com/2012/09/etching.html
https://sites.google.com/site/thasnsilpa/neuxha/prapheth-khxng-kar-
https://sites.google.com/site/thasnsilpa/neuxha/prapheth-khxng-kar-
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รายช่ือผลงานศิลปนิพนธ์ 

 

ชื่อผลงาน เทคนิค                        ขนาด 

1.  Tiny Bird ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก          60 X 40 ซม. 
2. Egg Universe                                      ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก          40 X 60 ซม. 
3.  Thai Floating ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก          40 X 60 ซม. 
4.  Floating Paradise ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก          80 X 60 ซม.     
5.  Floating #1                                              ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก          70 X 50 ซม. 
6.  Planet #2                                            ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก          50 X 70 ซม. 
7.  My planet                          ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก          70 X 50 ซม. 
8.  Whale well well                                         ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก          50 X 70 ซม. 
9.  Cat Universe                                          ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก          70 X 50 ซม. 
10. ดึงไว้หน่อยลอยแล้ว                                     ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก          50 X 70 ซม. 
11. Rainbow Float                                      ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก          70 X 70 ซม. 
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ประวัติผู้สร้างสรรค์ 
 

ชื่อ-นามสกุล นางสาวชุติมน อิ่มเจริญยุทธ 
วันเดือนปีเกิด 4 กุมภาพันธ์ 2537 
ทีอ่ยู่ 58/1 บ้านใหม่ซอย 2 ถนนเทพพิพัฒน์  ต.ขางแขม 
            อ.เมือง  จ.นครปฐม  73000 
โทรศัพท์ 085-8107963 
อีเมล์ ishellcrew@hotmail.com 

 
ประวัติการศึกษา 
   - โรงเรียน สิรินธรราชวิทยาลยั จ.นครปฐม 

- โรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 
- สาขาวิชาทัศนศิลป์ กลุ่มวิชาเอกภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรม
และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

  
ประวัติการแสดงผลงาน 
2553     - นิทรรศการวาดเส้นสาธิตศิลปกรรมอุษาคเนย์ ครั้งที่ ๓ ,ศูนย์

ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๖  รอบพระชนมพรรษา,นครปฐม 
2557 - นิทรรศการ 10 Step2 Fundamental Arts ,หอศิลป์ PSG          

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วังท่าพระ 

2560 - นิทรรศการศิลปนิพนธ์ “Noir Art Thesis” ภาควิชาภาพพิมพ์, Gallery 
of Modern Art หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล 


	หน้าปก
	บทคัดย่อ
	สารบัญ
	บทที่ 1 บทนำ
	บทที่ 2 อิทธิพลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์
	บทที่ 3 ขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์
	บทที่ 4 การสร้างสรรค์และวิเคราะห์การพัฒนาผลงาน
	บทที่ 5 บทสรุป
	บรรณานุกรม

