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บทคัดย่อ 

 บนโลกท่ีเคลื่อนตัวไปข้างหน้าอย่างช้า ๆ สิ่ง ท่ีมนุษย์จะพอเก็บรักษาเอาไว้ได้คือ                  
“ความทรงจํา” อันมีค่าไม่ว่าจะมีความสุขหรือความทุกข์ แม้ปัจจุบันนี้สังคมและสิ่งแวดล้อม จะมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาจะเร็วหรือช้า ข้ึนอยู่กับภายใต้จิตสัมผัสแห่งความรู้สึกของแต่ละคน   
ความทรงจําท่ีเกิดจากการใช้ชีวิตในชนบท ทําให้ข้าพเจ้าโหยหาถึงความสุขในอดีตท่ีผ่านมา                     
ความผูกผันและความอบอุ่น ระหว่างข้าพเจ้ากับครอบครัว ญาติพ่ีน้อง สิ่งแวดล้อม บรรยากาศท่ีเงียบ
สงบ เหล่านี้เป็นพลังผลักดันทําให้เกิดจินตนาการในการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ โดยการแสดงออกด้วย
การใช้วัตถุสิ่งของเครื่องใช้ ท่ีบ่งบอกถึงความเปลี่ยนแปลง การหยิบลักษณะสิ่งของในอดีต ท่ีข้าพเจ้า
คุ้นเคยหยิบใช้ในวัยเด็ก และการกําหนดบรรยากาศของโทนสีให้สอดคล้องกับแนวความคิด ผ่านการ
สร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์เทคนิคซิลค์สกรีน เพ่ือให้เกิดความรู้สึกหวนถึงช่วงเวลาท่ีเคยผ่านเข้ามาใน
ความทรงจําท่ียังคงอบอุ่นตลอดมา 
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Abstract 
 

 When the time has passed, only memory that we can keep no matter 
what it is happy or sad. Nowadays, social and environment have changed in slow or 
fast way depending on individual perception.  The memory about living in 
countryside inspires me to create this art project from happy memory of warm and 
meaningful moment with family including quiet atmosphere and environment in 
countryside. The artist presents this idea through objects and items from the past 
that show changes through time.  This memory is presented through the objects and 
items from the past and matches the tone color of nostalgia that is made by silk 
screen printing technique in order to recall the heart-warming memories. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 ข้าพเจ้าขอน้อมจิตระลึกในพระคุณของบิดา มารดาเป็นผู้ท่ีให้กําเนิดผู้ซ่ึงได้สั่งสอน อบรม
และสนับสนุนให้ข้าพเจ้าเลือกเรียนสิ่งท่ีข้าพเจ้ารักและสนใจในการเรียนศิลปะต้ังแต่เด็กและมอบ
ความหวังดีให้แก่ข้าพเจ้าเสมอต้ังแต่เล็กจนโต ตลอดท้ังเวลาข้าพเจ้ารู้สึกท้อแท้ หมดกําลังใจในการ
เรียนและเรื่องการใช้ชีวิตในเมืองหลวงคนเดียว บิดา มารดาจะคอยให้กําลังใจและคอยอยู่ข้าง ๆ 
เสมอ ทําให้ข้าพเจ้าผ่านพ้นอุปสรรคมาด้วยดี ข้าพเจ้ารู้สึกดีใจและมีความสุขทําให้บิดาและมารดาได้
ภูมิใจและมีความสุขครั้งหนึ่งในชีวิต อยากให้บิดา มารดาได้มีความสุข ข้าพเจ้าขอระลึกถึงพระคุณ
ของศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง ผู้ท่ีคอยดูแลให้ความรู้และปรึกษาทุกเรื่อง โดยเฉพาะการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ “ความทรงจํายังคงอบอุ่น” และคําติชมทุกครั้งเม่ือส่งผลงานในห้องส่ง
งานทุกครั้ง ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านๆและอาจารย์ท่ีวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช
ท่ีคอยให้คําแนะนําและชี้แนวทางในการสร้างสรรค์ผลงงานศิลปะ 

 สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณ “ศาสตราจารย์เดชา วราชุน” ท่ีได้มอบทุนในการทําศิลปนิพนธ์
ในครั้งนี้  ข้าพเจ้าหวังว่าผลงานศิลปะของข้าพเจ้าจะเป็นแรงบันดาลใจแก่คนท่ีชื่นชอบและสนใจใน
การเรียนศิลปะไม่มากก็น้อย 
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คํานํา 
 

 เอกสารฉบับนี้เป็นส่วนประกอบของผลงานศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ กลุ่มวิชาเอก
ภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซ่ึงผลงานศิลปนิพนธ์                
“ความทรงจํายังคงอบอุ่น” (MEMORIES ARE STILL WARM) ตามหลักสูตรการศึกษาชั้นปริญญา 
ศิลปบัณฑิต เป็นการวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล แนวความคิด ข้ันตอนการทํางาน การแก้ปัญหาและ
การพัฒนาผลงานศิลปะภาพพิมพ์ จนค้นพบแนวทางของตัวเอง ข้าพเจ้าคาดหวังไว้ว่าการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้และข้อมูลท้ังหมดจะเกิดประโยชน์กับผู้ท่ีมีความสนใจศึกษาศิลปะภาพพิมพ์
และได้รู้วิธีการ ข้ันตอนการทํางานของข้าพเจ้า 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

 เม่ือเวลาผ่านไปข้างหน้าอย่างช้า ๆ สิ่งท่ีมนุษย์พอจะเก็บไว้คือความทรงจําอันมีค่าไม่ว่า
มันจะมีความสุขหรือความทุกข์ แม้ปัจจุบันนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาของมัน                      
ทําให้ข้าพเจ้าได้โหยหาถึงความสุขในอดีตท่ีผ่านมา 10 ปี ทําให้ข้าพเจ้าความผูกผันกับครอบครัว                   
ญาติพ่ีน้อง สิ่งแวดล้อม บรรยากาศท่ีเงียบสงบ เพราะการข้าพเจ้าเกิดเติบโตในชนบทท่ีต่างจังหวัด 
และได้มาการใช้ชีวิตในเมืองหลวง สัมผัสกับรูปแบบของชีวิตท่ีมีหรูหรา การอยู่ร่วมกันท่ีเเออัด  เต็มไป
ด้วยความวุ่นวายในการใช้ชีวิตการใช้ชีวิตของผู้คนในเมืองหลวงแห่งนี้ มีความเหินห่างออกจากกัน 
เป็นสังคมท่ีมีแต่ความเห็นแก่ตัว ไม่มีน้ําใจ ไร้ซ่ึงความเป็นห่วงซ่ึงกันและกัน ผู้คนต่างชอบความ
สะดวกสบาย ทําให้เทคโนโลยีเริ่มมีบทบาทสําคัญทําให้มนุษย์เราได้มีการคิดค้นของการผลิตเข้ามา
อย่างต่อเนื่องและเราจะพบเห็นอุตสาหกรรมโรงงานพบกันในเขตเมืองหรือเขตท่ีมีความเจริญต่างๆ
สินค้าพวกนี้ มักจะเป็นสิ่งอุปโภคบริโภคและสินค้าฟุ่มเฟือยต่าง ๆ ทําให้มีมลพิษมากเพ่ิมข้ึน               
มีแต่ควัน มีเสียงรบกวน 

 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 บนโลกท่ีเคลื่อนตัวไปข้างหน้าอย่างช้า ๆ สิ่งท่ีจะพอเก็บรักษาเอาไว้ได้คือ “ความทรงจํา” 
อันมีค่าต้องอาศัยความต้ังใจท่ีจะจําความจริงท่ีอยู่ในความทรงจําแต่ว่าความทรงจําหาใช่ความจริงไม่ 
ข้าพเจ้าคัดเลือกบางส่วนจากความจริงคลุกเคล้ากับความรู้สึกถึงความสุขบ้างความเศร้าบ้างทุกความ
ทรงจํามีการเสกสรรปั้นแต่งของข้าพเจ้า ความทรงจําอยู่ในสมัยท่ีข้าพเจ้าอยู่กับครอบครัว ญาติพ่ีน้อง
ในชนบทเม่ือในอดีตนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาในช่วงเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา เช่น 
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ถนนดินแดงแปรเปลี่ยนเป็นถนนคอนกรีต บ้านเมืองขยายตัวเพ่ิมข้ึน สิ่งแวดล้อมท่ีมีมลพิษมากข้ึน 
เริ่มมีเสียงดังจากเสียงรถยนต์ท่ีเพ่ิมข้ึนไม่มีความสงบสุขเหมือนกับในวัยเด็กเม่ืออดีตสิ่งท่ีเปลี่ยนแปลง
ไปตามความเจริญของสังคมปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาท่ีแปรเปลี่ยนไป ทําให้ความทรงจํา
เม่ือก่อนยังคงสวยงามกว่าความจริงท่ีเป็นอยู่ ข้าพเจ้ามักเก็บความทรงจําดี ๆ เอาไว้ ก็ใช่ว่ามันจะทํา
ให้เรามีความสุขเสมอไป เม่ือหวนคิดถึงความทรงจําดี ๆ ท่ีผ่านมาก็มิได้ย้อนคืนกลับมา กรอเทปดูภาพ
อดีตท่ีไม่สามารถเกิดข้ึนได้อีกแล้ว ความทรงจํามีคุณค่าเพราะมันทําให้เกิดความสุข เม่ือได้นึกถึงอดีต
ท่ีผ่านมา 

 ชีวิตคือการเดินทางเพ่ือสะสมความทรงจํา ทุก ๆ วันมีเรื่องราวให้จดและวาดเขียนลงไป
ในกระดาษท่ีว่างเปล่าของชีวิตเพราะจดทุกเรื่องเรื่องไม่ได้ ข้าพเจ้าจึงบันทึกเฉพาะสิ่งสําคัญไว้ใน
ผลงาน เม่ือย้อนกลับมาดูผลงานแผ่นนี้ความทรงจําบางอย่างจืดจางไปตามกาลเวลา แต่ร่องรอยของ
มันจะช่วยยืนยันกับข้าพเจ้าว่าสิ่งสวยงามเหล่านั้นเคยเกิดข้ึนจริง ๆ 

 

วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค ์

 การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ครั้งนี้ ล้วนเป็นการแสดงออกจากความทรงจําท่ีเกิดจาก
เรื่องราวการใช้ชีวิตในชนบทท่ีข้าพเจ้าได้โหยหาถึงความสุขในอดีตท่ีผ่านมา มีความรู้สึกถึงความผูกผัน
ระหว่างตัวข้าพเจ้ากับครอบครัว ญาติพ่ีน้อง ผสานกับจินตนาการของตนก่อให้เกิดการสร้างสรรค์
ผลงานโดยแสดงออกด้วยการใช้วัตถุและเทคนิคสื่อถึงความทรงจํา มุ่งเน้นการใช้วัตถุบ่งบอกถึงความ
เปลี่ยนแปลงด้วยการหยิบลักษณะสิ่งของในอดีตมีการสะท้อนถึงวัตถุท่ีข้าพเจ้าคุ้นเคยและหยิบใช้เม่ือ
วัยเด็ก เพ่ือให้ผู้รับชมได้เกิดความรู้สึกหวนนึกถึง ช่วงเวลาท่ีเคยผ่านเข้ามาในความทรงจํา                   
แสดงออกเป็นผลงานศิลปนิพนธ์ 

 
แนวความคิดในการสร้างสรรค์ 

 จากประสบการณ์จริงท่ีเคยสัมผัส และก่อเกิดเป็นความทรงจําของข้าพเจ้าโดยส่วนมาก
จะอาศัยวัตถุในอดีตมาใช้ในงาน จัดอยู่ในบรรยากาศ มิติใหม่ท่ีข้าพเจ้าสร้างข้ึนมาในพ้ืนท่ี จึงได้นํา
เนื้อหาเรื่องราวความทรงจําความสุขเหล่านั้นมาผสานกับจินตนาการความคิดและความฝันโดยใช้
รูปแบบท่ีมาจากสภาพแวดล้อมและวัตถุสิ่งของในครั้งอดีตท่ีผ่านมาของตัวข้าพเจ้าท่ียังคงรู้สึกถึงความ
ผูกพันและโหยหาถึงช่วงเวลาท่ียังคงอบอุ่นทุกครั้ง ท่ีข้าพเจ้าได้นึกถึงมัน จึงได้นํามาเป็นรูปแบบของ
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ผลงาน รวมถึงสัญลักษณ์ท่ีแอบซ้อนเอาไว้  ได้สื่อความเป็นตัวข้าพเจ้าและสื่อถึงเรื่องความสุขและ
ความทุกข์และการใช้สีแนวเอิร์ธโทนท่ีสื่อถึงธรรมชาติในชนบท เช่น สีพ้ืนดิน สีใบไม้  ท่ีแสดงถึงความ
อบอุ่นในความทรงจําของตัวข้าพเจ้าท่ีแสดงในผลงานผสานกับจินตนาการและความอบอุ่น ความผูก
ผันกับสิ่งของ วัตถุ และครอบครัว เพ่ือแสดงออกในสิ่งท่ีตนได้บันทึกเรื่องราวเหล่านั้น 

 

ขอบเขตของโครงการ 

 ในการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ของข้าพเจ้าใช้เทคนิคภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน กําหนดขอบเขต
ไว้ 3 หัวข้อ ท้ังนี้ก็เพ่ือค้นหารูปทรงท่ีมันเป็นของใช้ในอดีตท่ีข้าพเจ้ายังคงผูกผัน โดยการนํารูปถ่าย 
รูปทรง ของใช้ของท่ีบ้านมาจัดองค์ประกอบใหม่ ให้มีแนวความคิด วิธีการ ข้ันตอน และกระบวนการ
สร้างสรรค์ โดยใช้เทคนิคภาพพิมพ์ซิลค์สกรีนเป็นเทคนิคในการสื่อเพ่ือสะท้อนความรู้สึกของตัว
ข้าพเจ้า 

 1. เนื้อหา ข้อมูลจากเนื้อหาความเป็นจริง ประสบการณ์ท่ีเคยได้สัมผัส ผสานจินตนาการ 
ความนึกถึงคิดและความฝัน โดยใช้สิ่งของใกล้ตัวท่ีมีความผูกพันถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานใช้
สัญลักษณ์แทนเป็นจินตนาการ สร้างสภาพพ้ืนท่ีและจินตนาการส่วนตนข้ึนมา 

 2. รูปแบบ ข้าพเจ้าเลือกสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน 2 มิติ รูปทรงท่ีเรียบง่าย 
คลี่คลายมาจากของจริง เทียบเคียงได้กับความฝัน มีการสร้างภาพทรงจําข้ึนจากสมุดบันทึกความเป็น
จริง ในด้านความรู้สึก โดยรูปแบบเป็นลักษณ์เหนือความเป็นจริง ถ่ายทอดเรื่องราวจากใต้สํานึก 
คลี่คลายสภาพท่ีขัดแย้ง ระหว่างความฝันและความเป็นจริง โดยสร้างภาพเหนือความเป็นจริงข้ึนมา
โดยรูปแบบภาพการ์ตูนนั้นเป็นสิ่งท่ีข้าพเจ้าชื่นชอบเพราะสามารถต่อเติมเรื่องราวและจินตนาการของ
ข้าพเจ้าได้อย่างเต็มท่ี 

 3. เทคนิค ข้าพเจ้าเลือกใช้เทคนิคภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน  เพราะมีคุณสมบัติเหมาะสมใน
การถ่ายทอดเรื่องราวท่ีมีรูปทรง วัตถุสิ่งของท่ีใช้ในบ้านแบบภาพการ์ตูนท่ีผสมผสานของจินตนาการ
โดยไม่คํานึงถึงน้ําหนักแสงเงามากนัก และเป็นกระบวนการพิมพ์ท่ีไม่ซับซ้อน  

 
ระยะเวลาท่ีใช้ในการทําศิลปนิพนธ ์
 ภาคการศึกษาต้นและปลาย ประจําปีการศึกษา 2559 
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วิธีการศึกษา 

 ใช้วิธีการสังเกต และรวมรวมข้อมูลจากบุคคลรอบข้างและสื่อสังคมออนไลน์ โดยมี
ข้ันตอนสร้างสรรค์ผลงานดังต่อไปนี้ 

 1. สังเกต และศึกษาข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง 
 2. เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ 
 3. วิเคราะห์ข้อมูล 
 4. สรุปผลการศึกษา 
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บทท่ี 2 

ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างสรรค์ 

 

 ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ การบันทึกความทรงจํา ข้าพเจ้าได้แรงบันดาลใจและ
ได้รับอิทธิพลในการสร้างสรรค์ผลงานจากข้อมูลต่าง ๆ ท้ังสิ่งของ สิ่งแวดล้อม สถานท่ี ร่างกาย 
ครอบครัว สัตว์เลี้ยง ทุกอย่างท่ีเก่ียวข้องกับชีวิตของข้าพเจ้า ความทรงจําของข้าพเจ้า ความรู้สึกท่ี
เป็นเหตุเป็นผลในทางอารมณ์แม้แต่ศิลปินท่ีชอบล้วนเป็นแรงบันดาลใจและข้อมูลในกาสร้างสรรค์
ผลงาน 

 
ท่ีมาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ 

 แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าชุดนี้นั้นเริ่มต้นมาจากความทรงจํา
โดยตรงของข้าพเจ้าเองท่ีเกิดข้ึนในสมัยเด็ก ข้าพเจ้าอยู่กับครอบครัว ญาติพ่ีน้อง หลานในชนบท               
ในอดีตนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา 10 ปี ท่ีผ่าน เช่น ถนนดินแดงแปลเปลี่ยนเป็นถนน
คอนกรีต ไม่มีความสงบสุข วุ่นวาย ไม่เหมือนกับวัยเด็กเม่ืออดีต ทําให้ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปนิพนธ์ชุดนี้ของข้าพเจ้าเป็นการแสดงออกมาจากความทรงจําท่ีเกิดจากความผูกผันจากเรื่องราว
เกิดข้ึนจริงท่ีข้าพเจ้าได้โหยหาถึงความสุขในอดีตท่ีผ่านมา มีความรู้สึกถึงความผูกผันระหว่างตัว
ข้าพเจ้ากับครอบครัว ญาติพ่ีน้อง ผสมผสานกับจินตนาการของตน ก่อเกิดการสร้างสรรค์ผลงานข้ึนมา 

 
อิทธิพลท่ีได้รับจากครอบครัวและสังคม 

 การจากท่ีข้าพเจ้าเกิดเติบโตในชนบทท่ีต่างจังหวัด จนถึงการสอบเข้ามหาวิทยาลัยทําให้
ข้าพเจ้ามีท่ีเรียนในเมืองหลวงจึงต้องเดินทางมาสัมผัสการใช้ชีวิตในเมืองหลวง สัมผัสกับรูปแบบของ
ชีวิตท่ีมีหรูหรา การอยู่ร่วมกันท่ีแออัด เต็มไปด้วยความวุ่นวายในการใช้ชีวิต การใช้ชีวิตของผู้คนใน
เมืองหลวงแห่งนี้ มีความเหินห่างออกจากกัน เป็นสังคมท่ีมีแต่ความเห็นแก่ตัว ไม่มีน้ําใจไร้ซ่ึงความ
เป็นห่วงซ่ึงกันและกัน ข้าพเจ้าเองกลับรู้สึกโหยหาถึงการใช้ชีวิตท่ีชนบท มีความเป็นอยู่ท่ีเรียบง่าย
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สภาพอากาศท่ีสดชื่น ผู้คนช่วยเหลือเก้ือหนุนซ่ึงกันและกัน มีการแลกอาหารสิ่งของข้างบ้านกัน 
สิ่งแวดล้อมท่ีมีแต่ต้นไม้ใบหญ้า ดอกไม้ท่ีสวยงาม มีสัตว์เลี้ยงตามทุ่งนา ชีวิตท่ีไม่ได้สวยหรูหรือสุข
สบายมากนักมีความอบอุ่น ความรัก และความใกล้ชิดจากบุคคลอันเป็นท่ีรัก ความสัมพันธ์ท่ีเกิดจาก
ความใกล้ชิด ความผูกพันกับธรรมชาติ และสัตว์เลี้ยง แต่ข้าพเจ้าต้องอาศัยความอดทน อดกลั้นท้ัง
จากปัญหารอบด้าน เพียงเพ่ือความรู้และเพ่ือบิดา มารดา ทําให้จํายอมท่ีใช้ชีวิตในเมือหลวง ทําให้
ข้าพเจ้าเองก็ต้องปรับตัว และจํายอมรับกับสภาพนั้น ๆ ให้ได้จึงมิอาจเลี่ยงหลบได้กับทางเลือกของ
ชีวิตเราเองและจุดมุ่งหมายสําคัญของชีวิต จากความรู้สึกภายในจิตใจท่ีเกิดบางครั้งอาจเผยข้ึนร่วมไป
พร้อมกันได้ท้ังความรู้สึกท่ีโหยหาบรรยากาศในอดีตท่ีผ่านมา เม่ือพิจารณาทบทวนในความรู้สึกท่ี
เกิดข้ึนภายในจิตใจของข้าพเจ้าเอง ก็ทําให้พบถึงความหลากหลายของการเปลี่ยนท่ีมุ่งเน้นการ
ถ่ายทอดความทรงจํา นําไปสู่วิธีการคิด  

 
อิทธิพลท่ีได้รับจากศิลปินและผลงานศิลปกรรม 

 อิทธิพลในรูปแบบของศิลปะที่มีอิทธิพลต่อผลงานสร้างสรรค์ของข้าพเจ้าที่สุด คือ ลัทธิ
ศิลปะสมัยใหม่ “โมเดิร์น อาร์ต” ในคริสต์ทศวรรษ 1860 - 1970 คําว่า โมเดิร์น (modern คือ
คําวิเศษณ์ ตรงกับคําว่า “สมัยใหม่” ในภาษาไทย) หมายถึง ความใหม่ ความร่วมสมัย ศิลปะ
ล้วนแล้วแต่ “ใหม่ (modern)” สําหรับผู้สร้างมัน1 

 ซ่ึงลัทธิลัทธิศิลปะสมัยใหม่ “โมเดิร์น อาร์ต” จะมีศิลปินท่ีเป็นมีอิทธิพลต่อข้าพเจ้าอย่าง
ชัดเจน คือ งานจิตรกรรมของรองศาสตราจารย์ปริญญา ตันติสุข2 ศิลปินชาวไทย เกิดเม่ือวันท่ี                   
31 มีนาคม 2498 สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม3 จะใช้พ้ืนท่ีแสดงรูปลักษณ์เชิงสัญญะท่ีเรียบง่ายด้วย
รูปแบบเรียบนิ่งและขอบคม ตัวศิลปินท่ีเสนอภาพท่ีคลี่คลายจากการ์ตูนมาสู่รูปร่างท่ีเรียบง่าย และใช้
ทัศนธาตุต่าง ๆ ในงาน เพ่ือแสดงสัญลักษณ์ท่ีสื่อถึงเรื่องราวท่ีเก่ียวกับบ้าน อบอวลด้วยความอบอุ่น

                                                           

 1ความหมายของลัทธิลัทธิศิลปะสมัยใหม่ “โมเดิร์น อาร์ต” ในคริสต์ทศวรรษ 1860 – 1970, 
เข้าถึงเมื่อ 18 ธันวาคม 59, เข้าถึงได้จาก http://51010611019.blogspot.com/2010/09/modern-
art.html?m=1 
 2ประวัติของรองศาสตราจารย์ปริญญา ตันติสุข, เข้าถึงเมื่อ 17 ธันวาคม 59, เข้าถึงได้จาก http:// 
www.rama9art.org/artisan/artdb/artists/home.php?p=profiles&name=Parinya%20Tantisuk 
 3งานจิตรกรรมของรองศาสตราจารย์ปริญญา ตันติสุข, เข้าถึงเมื่อ 17 ธันวาคม 59, เข้าถึงได้จาก
http://jumpsuri.blogspot.com/2016/03/blog-post.html?m=1 
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และสงบสุข จะใช้รูปร่าง (shape) ท่ีแบนเรียบง่ายกับสัญลักษณ์บางอย่างแทนเพ่ือเล่าเรื่องท่ียึดตัวเอง
เป็นสื่อกลางในการแสดงออกและวิถีชีวิตไทยท่ีอยู่ภายใต้โครงสร้างของพระพุทธศาสนาในสังคมไทย  
สีโดยส่วนใหญ่จะมีเอิร์ธโทนทําให้รู้สึกถึงความเรียบง่าย ดูสงบไม่เคลื่อนไหว อบอุ่น 

 

 
 

ภาพท่ี 1 ชื่อผลงาน : “บ้าน : ๑๕ กันยายน ๑๑๕๔ ”โดย รศ.ปริญญา ตันติสุขสีอะคริลิคบนผ้าใบ,    
 100 X 120 ซม. (2554) 
 ท่ีมา : ปริญญา ตันติสุข, “HOME” Art Exhibition by Parinya TANTISUK, กรุงเทพ:
 บริษัทอรินทร์ติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง (จํากัด) (มหาชน), 2559 
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ภาพท่ี 2 ชื่อผลงาน : “บ้าน : ธง”โดย รศ.ปริญญา ตันติสุข สีอะคริลิคบนผ้าใบ,  60 X 60 ซม. 
 (2554) 
 ท่ีมา : ปริญญา ตันติสุข, “HOME” Art Exhibition by Parinya TANTISUK, กรุงเทพ:
 บริษัทอรินทร์ติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง (จํากัด) (มหาชน), 2559 

 
 อิทธิพลท่ีข้าพเจ้าได้รับจาก รศ.ปริญญา ตันติสุข คือ ตัวศิลปินนําเสนอภาพท่ีคลี่คลาย
จากการ์ตูนมาสู่รูปร่างท่ีเรียบง่ายด้วยรูปแบบเรียบนิ่งและขอบคมแฝงด้วยสัญลักษณ์ท่ีสื่อถึงเรื่องราว
เก่ียวความเป็นอยู่ ความผูกผันของบ้านท่ีอบอวลไปด้วยความอบอุ่นและสงบ องค์ประกอบของผลงาน
ท่ีมีบรรยากาศท่ีดูเงียบสงบ มีความเคลื่อนไหวของรูปทรงและทัศนธาตุอย่างกลมกลืน และแนวคิด
มุมมองเก่ียวกับความคิดเก่ียวกับวิถีชีวิตความเป็นไทย ความผูกพันต่อบุคคลและบ้านท่ีพักอาศัย ซ่ึง
ตัวผลงานของรศ.ปริญญา ตันติสุขถ่ายทอดถึงความคิดถึงบ้านของเขาได้อยากอบอุ่น แต่ละผลงาน
แฝงไปด้วยนัยทางสัญลักษณ์ในเชิงความหมายท่ีลึกซ้ึงสภาพของสีผลงานนั้นมี ความอบอุ่น รูปร่าง
เรขาคณิตและเส้นแบบปฐมภูมิ4   

                                                           

 4เส้นแบบปฐมภมูิมาประกอบขึ้น, เข้าถึงเมื่อ 11 ธันวาคม 59, เข้าถึงได้จาก http://jumpsuri. 
blogspot.com/2016/03/blog-post.html?m=1 
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ข้ึน (เส้นต้ัง นอน และโค้ง) โดยสื่อให้เห็นถึงแนวความคิดทางพุทธศาสนา ข้าพเจ้าสนใจเรื่องของการ
ใช้รูปร่างเรขาคณิต เส้นแบบปฐมภูมิ สีเอิร์ธโทนและความเรียบง่ายดูสงบของผลงาน รศ.ปริญญา 
ตันติสุข จึงส่งผลถึงอิทธิพลต่องานของข้าพเจ้าอย่างยิ่ง  

 
อ็องรี รูโซ (Henri Rousseau) 

 อ็องรี ฌูว์เลียง เฟลิกซ์ รูโซ (ฝรั่งเศส : Henri Julien Félix Rousseau) หรือเป็นท่ีรู้จัก
กันในชื่อ อ็องรี รูโซ (21 พฤษภาคม คศ .1844 – 2 กันยายน คศ. 1910) เป็นจิตรกรชาวฝรั่งเศส 
ของสมัยอิมเพรสชันนิสม์สมัยหลังของคริสต์ศตวรรษท่ี 19 ผู้มีลักษณะการเขียนแบบศิลปะนาอีฟ 
(Naïve art) และแบบบรรพกาลนิยม (Primitivism) รูโซเป็นท่ีรู้จักกันว่า “Le Douanier” (เจ้าหน้าท่ี
ศุลกากร) ตามหน้าท่ีการงาน ระหว่างท่ีมีชีวิตอยู่รูโซก็ถูกเย้ยหยัน แต่ต่อมาก็เป็นท่ีนับถือในการท่ีเป็น
ผู้สอนตนเองผู้เป็นอัจฉริยะผู้เขียนภาพท่ีมีคุณภาพสูง5 

 

 

 

 

 

                                                           

 
5อ็องรี ฌูว์เลียง เฟลิกซ์ รูโซ (ฝร่ังเศส : Henri Julien Félix Rousseau), เข้าถึงเมื่อ 11 ธันวาคม 

59, เข้าถึงได้จาก https://th.m.wikipedia.org/wiki/อ็องรี_รูโซ 
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ภาพท่ี 3 Henri Rousseau “The Hungry Lion Throws Itself On The Antelope”, 1905, 
 Oil on canvas,  
 ท่ีมา : Henri Rousseau, “The Hungry Lion Throws Itself On The Antelope” 
 ,1905, Oil on canvas เข้าถึงเม่ือ 11 ธันวาคม 59, เข้าถึงได้จาก https://th.m.wikipe 
 dia.org/wiki/The_Hungry_Lion_Throws_Itself_on_the_Antelope 

 

 

 
ภาพท่ี 4 Henri Rousseau, “Snake Charmer ”,1907,Oil on canvas, Henri Rousseau, 
 ท่ีมา : “Snake Charmer ”,1907, Oil on canvas เข้าถึงเม่ือ 11 ธันวาคม 59, เข้าถึง
 ได้จาก https://th.m.wikipedia.org/wiki/อ็องรี_รูโซ# 
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 อิทธิพลที่ข้าพเจ้าได้รับจากอ็องรี รูโซ (Henri Rousseau) จะมีลักษณะที่ดูง่ายคล้ายการ
เขียนของเด็ก แต่ก็เป็นลักษณะที่แสดงความมีความสามารถสูง (sophistication) ในผลงาน
“The Hungry Lion Throws Itself On The Antelope” โดยอ็องรี รูโซ ภาพที่เป็นที่รู้จักกัน
ดีที่สุดหลายภาพเป็นภาพป่าดิบ แม้ว่ารูโซเองจะไม่เคยออกจากฝร่ังเศสไปเห็นป่าดิบด้วยตาของ
ตนเองก็ตาม6              

 ข่าวลือโดยผู้ท่ีชื่นชมท่ีว่าเม่ือรูโซรับราชการเป็นทหารแล้วมีส่วนเก่ียวข้องกับการรุกราน
เม็กซิโกก็ไม่มีมูลแต่อย่างใด แรงบันดาลใจของภาพเขียนมาจากหนังสือท่ีมีภาพประกอบ และสวน
พฤกษชาติในกรุงปารีส และภาพสัตว์ป่า แต่รูโซก็มีโอกาสได้สนทนากับทหารผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการ
รุกรานเม็กซิโก และได้ฟังเรื่องราวต่างท่ีทหารได้ไปประสบมาในประเทศก่ึงร้อน รูโซ กล่าวกับนัก
วิพากษ์ศิลป์ อาร์เซเน อเล็กซองเดร ว่าเม่ือได้ไปเยี่ยมชมสวนพฤกษชาติว่าเม่ือเข้าไปในเรือนกระจก
ตนเองก็จะเห็นต้นไม้ท่ีแปลกจากดินแดนอันห่างไกล ท่ีทําให้มีความรู้สึกว่าเหมือนอยู่ในฝันในผลงาน
สร้างสรรค์ของข้าพเจ้ามักใช้ใบไม้ท่ีประดับในองค์ประกอบของภาพซ่ึงใช้หลักการและวิธีคิด
เช่นเดียวกับศิลปะนาอีฟ (Naïve art) คือ ศิลปะนาอีฟ หรือ ศิลปะไร้มายา เป็นศิลปะท่ีเหมาะกับเด็ก
หรือผู้ใหญ่ท่ีสนใจศึกษาศิลปะด้วยตัวเองโดยไม่เคยมีพ้ืนฐานทางศิลปะมาก่อน จุดเด่นคือ ใช้รูปแบบ
ธรรมชาติโดยเฉพาะดอกไม้และพืชอ่ืน ๆ มาทาเป็นลวดลายเส้นสีท่ีเพ้อฝันลักษณะรูปแบบจะเป็นการ
ลดทอนรูปแบบจากธรรมชาติ แมลง และสัตว์ ใบไม้ เถาวัลย์ ตามธรรมชาติ ซ่ึงข้าพเจ้านําลักษณะด่ัง
กล่าวจากศิลปินในกลุ่มศิลปะนาอีฟ ด่ังต่อไปนี้  

                                                           

 6 อ็องรี_รูโซ, เข้าถึงเมื่อ 11 ธันวาคม 59, เข้าถึงได้จาก https://th.m.wikipedia.org/wiki/อ็องรี_รู
โซ# 
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บทท่ี 3 

กระบวนการและองค์ประกอบในการสร้างสรรค์ 

 

 ผลงานศิลปะชุดนี้ของข้าพเจ้า สร้างข้ึนจากอารมณ์ความรู้สึก แนวความคิด แรงบันดาล
ใจจากความทรงจําและความผูกพันกับครอบครัว ญาติ พ่ีน้อง สิ่งของ สิ่งแวดล้อมของธรรมชาติ และ
บรรยากาศ รวมถึงแหล่งท่ีมาท่ีได้ค้นคว้าหาข้อมูล นําไปสู่กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานนั้น ข้าพเจ้า
เลือก วิธีการแสดงออกทางการสร้างสรรค์ผลงานด้วยภาพพิมพ์ทัศนศิลป์ ผ่านเทคนิคภาพพิมพ์
ตะแกรงไหม (Silk Screen) โดยกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานนั้น ข้าพเจ้าเริ่มจากการถ่ายรูปความ
เป็นอยู่แถวบ้านท่ีข้าพเจ้าได้อาศัยอยู่เม่ือ 10 ปีท่ีแล้ว สิ่งของ ของใช้ท่ีผูกพันใช้มาต้ังแต่เด็กและ 
ผสานกับจินตนาการของตน ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานโดยแสดงออกด้วยการใช้วัตถุและเทคนิค
สื่อถึงความทรงจํา มุ่งเน้นการใช้วัตถุบ่งบอกถึงความเปลี่ยนแปลง ด้วยการหยิบลักษณะสิ่งของในอดีต 
มีการสะท้อนถึงวัตถุท่ีข้าพเจ้าคุ้นเคยเพ่ือให้ผู้รับชมได้เกิดความรู้สึกหวนนึกถึง ช่วงเวลาท่ีเคยผ่านเข้า
มาในความทรงจํา แสดงออกเป็นผลงานศิลปนิพนธ์ 

 
ข้ันตอนการแสดงออกทางรูปธรรม 

 ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ จุดเริ่มต้นของความคิดนั้นก็เริ่มจากแรงบันดาลใจ
จากท่ีข้าพเจ้ารู้สึกผูกพันกับความเป็นอยู่ในชนบทมองเห็นถึงความงามจากธรรมชาติท่ีมีความเป็นอยู่ท่ี
เรียบง่าย ไร้ซึ่งความวุ่นวาย ปลอดมลพิษ ความสุขของชีวิตท่ีมีสิ่งนั้นใกล้ตัวเรา ข้าพเจ้านําแรงบันดาล
ใจตรงนี้มาพัฒนารูปแบบของความคิดการหาข้อมูลในเชิงความหมายท่ีลึกซ่ึงมากยิ่งข้ึน การหาข้อมูล
และการตีความของข้อมูล สามารถทําให้ทางความคิดออกมาได้และนําไปสู่การพัฒนารูปแบบของ
ผลงานในท่ีสุด 
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การศึกษาค้นคว้าข้อมูล 

 ข้อมูลเบ้ืองต้นจากพ้ืนฐานชีวิต พ้ืนฐานในชีวิตของข้าพเจ้าท่ีเกิดและใช้ชีวิตในชนบทท่ีมี
ความใกล้ชิดกับธรรมชาติ ภูเขา สวนยาง คอกวัว เล้าหมู  สิ่งรอบตัวเหล่านั้นทําให้ข้าพเจ้ารู้สึกผูกพัน
มาต้ังแต่เด็ก มันเป็นความทรงจําท่ีดีท่ีข้าพเจ้าได้อยู่ในสถานท่ีตรงนั้น ณ เวลานั้น ท่ีเติมไปความรัก
ความอบอุ่นของครอบครัว ญาติพ่ีน้อง สัตว์เลี้ยงในบ้าน แม้ว่าตอนนี้ข้าพเจ้าได้มาใช้ชีวิตท่ีเมืองกรุง 
ไม่ได้สัมผัสกับธรรมชาติท่ีบ้าน มันทําให้ข้าโหยหาบรรยากาศท่ีข้าพเจ้าได้เคยใช้ชีวิต ข้าพเจ้ามักจะ
ชอบถ่ายรูปครอบครัว ช่วงเวลาท่ีได้มีเวลาอยู่ด้วยกัน และจะเขียนบันทึกสิ่งท่ีเป็นความทรงจําในสมุด
บันทึกท่ีได้มีการจดบันทึกถึงบุคคล สิ่งของ สถานท่ี  ความรู้สึกท่ีอยู่ในนั้น มันมีท้ังความความสุขและ
ความเศร้า   

 

 
 
ภาพท่ี 5 ภาพประกอบข้อมูลการค้นคว้า 1 (ข้าพเจ้า ตา ยายและญาติพ่ีน้อง) 
 

 

ภาพท่ี 6 ภาพประกอบข้อมูลการค้นคว้า 2 (ข้าพเจ้า ตา ยายและญาติพ่ีน้อง) 
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ภาพท่ี 7 ภาพประกอบข้อมูลการค้นคว้า 3 (ตรงท่ีไว้ตักข้าวและต้มน้ําชงกาแฟ) 
 

 

ภาพท่ี 8 ภาพประกอบข้อมูลการค้นคว้า 5 (ตรงท่ีไว้ตักข้าวและต้มน้ําชงกาแฟ)  
 

 

ภาพท่ี 9 ภาพประกอบข้อมูลการค้นคว้า 4 (แคร่ไม้เอาไว้สําหรับพักผ่อน) 
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ภาพท่ี10 : ภาพประกอบข้อมูลการค้นคว้า 6 (ตรงท่ีวางจาน ถ้วย ครก) 

 

 

ภาพท่ี 11 ภาพประกอบข้อมูลการค้นคว้า 7 (บริเวณหน้าห้องครัวของข้าพเจ้า) 

 

 

ภาพท่ี 12 ภาพประกอบข้อมูลการค้นคว้า 8 (บริเวณทํากับข้าวของข้าพเจ้า) 
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ภาพท่ี 13 ภาพประกอบข้อมูลการค้นคว้า 9 (เตาถ่านท่ีใช้สําหรับยายทํากับข้าว) 

 

 

ภาพท่ี 14 ภาพประกอบข้อมูลการค้นคว้า 10 (ของใช้ท่ียายทํากับข้าว) 

 

 

ภาพท่ี 15 ภาพประกอบข้อมูลการค้นคว้า 11(ห้องครัวของข้าพเจ้า) 
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ภาพท่ี 16 ภาพประกอบข้อมูลการค้นคว้า 12 (หน้าต่างท่ีสามารถมองทะลุห้องครัวของข้าพเจ้า) 

 

 

ภาพท่ี 17 ภาพประกอบข้อมูลการค้นคว้า 13 (เก้าอ้ีนั่งสําหรับพักผ่อน) 



18 

 

 

 

ภาพท่ี 18 ภาพประกอบข้อมูลการค้นคว้า 14 (บริเวณทางเดินไปห้องครัว) 
 

 

ภาพท่ี 19 ภาพประกอบข้อมูลการค้นคว้า 15 (บริเวณรอบบ้านของข้าพเจ้า) 
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ภาพท่ี 20 ภาพประกอบข้อมูลการค้นคว้า 16 (ท่ีตากเสื้อผ้า) 

 

 

ภาพท่ี 21 ภาพประกอบข้อมูลการค้นคว้า 17 (ท่ีสําหรับปลูกดอกไม้) 

 

 

ภาพท่ี 22 ภาพประกอบข้อมูลการค้นคว้า 18 (บริเวณด้านหน้าบ้านของข้าพเจ้า) 

 



20 

 

 

 

ภาพท่ี 23 ภาพประกอบข้อมูลการค้นคว้า 19 (สวนยางของข้าพเจ้า) 

 

 

ภาพท่ี 24 ภาพประกอบข้อมูลการค้นคว้า 20 (บริเวณด้านหลังบ้านของข้าพเจ้า) 

 

 

ภาพท่ี 25 ภาพประกอบข้อมูลการค้นคว้า 21 (บริเวณท่ีแขวนของใช้ของข้าพเจ้า) 
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ภาพท่ี 26 ภาพประกอบข้อมูลการค้นคว้า 22 (ภาพทิวทัศน์หน้าบ้านของข้าพเจ้า) 
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ภาพท่ี 27 ภาพประกอบข้อมูลการค้นคว้า 23 (สัตว์เลี้ยงของข้าพเจ้า) 

 

 ข้อมูลทางด้านสัญลักษณ์ท่ีเก่ียวข้องกับผลงาน ทุกครั้งเม่ือข้าพเจ้าได้มีโอกาสกลับบ้าน
ท่ีใต้เจอกับพ่อ แม่ และญาติพ่ีน้องท่ีคอยอยู่ท่ีบ้านรอให้ข้าพเจ้ากลับไปหาและได้มีโอกาสได้ใช้เวลาท่ี
อยู่ร่วมกัน พูดคุยกันและข้าพเจ้ามักจะถ่ายรูปเก็บเป็นภาพท่ีระลึก เอาไว้เป็นความทรงจําและเม่ือท่ี
ข้าพเจ้าได้คิดถึงโหยหาถึงครอบครัวญาติ พ่ีน้อง ข้าพเจ้าเปิดรูปข้ึนมาดู มันทําให้ข้าพเจ้ารู้สึกอ่ิมเอม
ใจ รู้สึกมีความสุขหายเหนื่อยจากการทํางานมา และภาพผลงานศิลปินท่ีข้าพเจ้าชื่นชอบ  ภาพยนตร์   
การ์ตูน  สิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนกับข้อมูลด้วยความรูสึกของข้าพเจ้า ด้วยความทรงจําเป็นแรงบันดาลใจ
ท่ีจะทําเป็นงานสร้างสรรค์ข้ึนมาและข้าพเจ้าได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเก่ียวกับความรูสึกรู้สึกถึงความ
ผูกพันและโหยหาถึงช่วงเวลาท่ียังคงอบอุ่นทุกครั้งท่ีข้าพเจ้าได้นึกถึงมัน จึงได้นํามาเป็นรูปแบบของ
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ผลงาน รวมถึงสัญลักษณ์ท่ีแอบซ้อนเอาไว้ได้สื่อความเป็นตัวข้าพเจ้าและสื่อถึงเรื่องความสุขและความ
ทุกข์ เพ่ือเป็นสื่อกลางท่ีกล่าวถึงความความทรงจํา กาลเวลา อดีต เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวความคิด
ในการสร้างสรรค์ผลงาน 

 

 

ภาพท่ี 28 ภาพการศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางด้านสัญลักษณ์ 1 (ภาพถ่ายขวดโหล) 

 

 

ภาพท่ี 29  ภาพการศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางด้านสัญลักษณ์ 2  
 ท่ีมา : The Persistence of memory, เข้าถึงเม่ือ 29 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก
 https://www.pinterest.com/pin/308144799486788747/ 
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ภาพท่ี 30 ภาพการศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางด้านสัญลักษณ์ 3 (ภาพถ่ายนาฬิกา) 
 

 

ภาพท่ี 31 ภาพการศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางด้านสัญลักษณ์ 4 (ภาพถ่ายร่ม) 

 

วิธีการและเทคนิคในการสร้างสรรค์ 

 วิธีการและข้ันตอนในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า เลือกใช้กระบวนการภาพพิมพ์
ตะแกรงไหม (Silk Screen) ท่ีสามารถตอบสนองทางความคิด อารมณ์ ความรู้สึก และความถนัดเรื่อง
การใช้สีตามความต้องการของข้าพเจ้า 



25 

 

 

 ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม (Silkscreen) คือ กระบวนการพิมพ์ท่ีพิมพ์โดยใช้ยางปาดสีเนื้อสี
ผ่านบล็อกตะแกรงเนื้อละเอียดลงไปสู่วัสดุท่ีต้องการพิมพ์  ซ่ึงบริเวณท่ีไม่อัดบล็อกด้วยกาวอัดจะไม่
ถูกพิมพ์จะเป็นบริเวณตะแกรงท่ีจะถูกก้ันด้วยกาวอัดไว้ด้วยกาวอัดไม่ให้สีลอดผ่าน สีจะไม่ติดลงบน
กระดาษท่ีจะพิมพ์   

 

ข้ันตอนการทําศิลปนิพนธ์ 

รูปแบบของงาน  

 เป็นการบันทึกความทรงจําท่ีมีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป
ตามกาลเวลา ทําให้ข้าพเจ้ารู้สึกโหยหาถึงความสุขในอดีตท่ีผ่านมา โดยได้กําหนดรูปทรงท่ีข้าพเจ้า
ต้องการ ผ่านการตัดทอนรูปทรงข้ึนมาใหม่จากรูปทรงท่ีเหมือนจริงของรูปทรงธรรมชาติและสิ่งของ 
เครื่องใช้ สร้างเป็นอีกมิติหนึ่ง ประกอบกับการใช้ทัศนธาตุในผลงาน เช่น  รูปทรง สี  สัญลักษณ์ 
บรรยากาศ พ้ืนท่ีว่าง พ้ืนผิว โดยผลงานแสดงออกจากเทคนิคภาพพิมพ์ตะแกรงไหม   

 
สัญลักษณ์ (Symbol) 

 สัญลักษณ์คือ สิ่งท่ีใช้แทนความหมายจากความคิดและความรู้สึกของศิลปินเพ่ือให้ผู้ชม
เข้าใจในสิ่งท่ีศิลปินต้องการจะสื่อถึงในผลงาน 
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ภาพท่ี 32  ภาพรูปแบบงานทางด้านสัญลักษณ์1ภาพนาฬิกาเหลว แทนสัญลักษณ์ของกาลเวลา                 
 ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ความไม่แน่นอน การเสื่อมสลายของวัตถุ 
 ทําให้ข้าพเจ้าได้หยิบสัญลักษณ์มาใช้ในตัวงานและเป็นสื่อของแนวความคิด 
 

 

 
 

ภาพท่ี 33  ภาพรูปแบบงานทางด้านสัญลักษณ์ 2 ภาพ ร่ม แทนสัญลักษณ์ของหลังคาบ้าน                      
 ร่ม มีความหมายคือ สิ่งท่ีเป็นเครื่องใช้สําหรับกันแดด กันฝน ปกป้องอันตรายจากสิ่ง               
 ต่าง ๆ ทําให้ข้าพเจ้าจินตนาการหยิบเอาร่มมาแทนหลังคาบ้าน 
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ภาพท่ี 34  ภาพรูปแบบงานทางด้านสัญลักษณ์3ภาพฝาหม้อ แทนสัญลักษณ์ของหลังคาห้องครัวไว้
 สื่อถึงภาพของห้องครัว ทําให้คนดูรู้สึกว่าภาพท่ีข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์มันมีความรู้สึกว่า
 เป็นห้องครัว 
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ภาพท่ี 35 ภาพรูปแบบงานทางด้านสัญลักษณ์4ภาพขวดโหล แทนสัญลักษณ์ของ ภาชนะ                  
 เป็นสัญลักษณ์ท่ีมีความหมายและมีความสําคัญกับมนุษย์  และข้าพเจ้าจึงหยิบเอา
 สัญลักษณ์ ขวดโหลแทนสมุดบันทึกท่ีได้จดบันทึกสิ่งของ สถานท่ี บุคคล ความรู้สึกเอาไว้
 ในนั้น มันก็ เหมือนความรู้สึกท่ีมีท้ังความสุขและความเศร้าเพ่ือเก็บบันทึกสิ่งท่ีอยู่ในใจ               
 ท่ีไม่เคยบอกใครได้รับรู้ มนุษย์เราจะมีความลับท่ีเก็บเอาไว้เพ่ือปิดบังความอ่อนแอเอาไว้ 
 มันอาจจะดู ไม่ดีในสายตาคนในโลกนี้ แต่มันเหมือนเกาะท่ีหุ้มไว้ไม่ให้ใครรับรู้ว่าเรามี
 ความเศร้า 
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ภาพท่ี 36  ภาพรูปแบบงานทางด้านสัญลักษณ์5ภาพหยดเม็ดฝน แทนสัญลักษณ์ของหยดน้ําของ 
 เม็ดฝน ข้าพเจ้าสื่อถึงผู้คน มีคนมากมายผ่านเข้ามาเพ่ือสร้างความทรงจําร่วนกัน แต่ก็มี
 ไม่ก่ีคนหรอกท่ีเข้าท่ีใช้ชีวิตร่วมกับเรา ยังไงก็มีวันห่างจากลากันไปตามกาลเวลา ท้ิงแต่ 
 ความทรงจําและความรู้สึกไว้ให้ตัวข้าพเจ้า มันทําให้เรารู้ว่าบนโลกนี้เกิดมาเพ่ือให้              
 โดดเด่ียว ท่ามกลางคนผู้คนนับล้านท่ีอยู่ข้างกาย เจอหน้ากันทุกวัน แต่ไม่เคยได้มีโอกาส
 ให้เขาเข้ามาในโลกเราเลย 

 

พ้ืนท่ีว่างและบรรยากาศ (Space  and Atmosphere) 

 บรรยากาศ คือ ข้าพเจ้าใช้บรรยากาศและพ้ืนท่ีว่างในผลงาน ทําให้รูปทรงหลังและรองดู
เด่นด้วยสีไม่ทําให้ให้รูปทรงกลืนไปกับพ้ืนหลัง มีบรรยากาศเป็นตัวสื่อถึงช่วงเวลาว่าเกิดข้ึนช่วงไหนทํา
ให้คนดูได้รู้สึกร่วมกับอารมณ์และจินตนาการท่ีซ่อนอยู่ในผลงานชิ้นนี้   

 ท่ีว่าง คือ การเว้นพ้ืนท่ีว่างจะช่วยเพ่ิมความรู้สึกโปร่งเบาสบาย ซ่ึงเป็นปัจจัยสําคัญในการ
สร้างบรรยากาศของผลงานชุดนี้ ในบางชิ้นงานข้าพเจ้าสร้างรูปทรงท่ีต้องอาศัยพ้ืนท่ีว่างในการสร้าง
จุดสนใจ เพ่ือให้เกิดความงามทางสุนทรียภาพให้มากท่ีสุด 
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ภาพท่ี 37 ภาพแสดงพ้ืนท่ีว่างและบรรยากาศ 1 
 

 

 
ภาพท่ี 38 ภาพแสดงพ้ืนท่ีว่างและบรรยากาศ 2 

สี (Colour) 

 สีท่ีใช้ในการทําผลงานโครงการศิลปนิพนธ์ครั้งนี้ จะเป็นกลุ่มสีการใช้สีเอิร์ธโทน (Earth 
Tone) ท่ีสื่อถึงธรรมชาติในชนบท เช่นสีพ้ืนดิน สีใบไม้  ท่ีแสดงถึงความอบอุ่นในความทรงจําของตัว
ข้าพเจ้าท่ีแสดงในผลงานผสานกับจินตนาการและความอบอุ่น ความผูกผันกับสิ่งของ วัตถุ และ
ครอบครัว เพ่ือแสดงออกในสิ่งท่ีตนได้บันทึกเรื่องราวเหล่านั้น ดังนี้ 
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 - สีน้ําตาล สําหรับข้าพเจ้ามีความรู้สึกว่าสีน้ําตาล คือเป็นสีของพ้ืนดิน 
 - สีเขียว สื่อถึง สีของใบไม้ ไม้หญ้า ท่ีมีความเขียวตุ่น เพราะข้าพเจ้าใช้สีน้ําตาล ผสมเจือ
   กันสีอ่ืนๆด้วยเพ่ือดูอบอุ่นและมีสีท่ีไม่เหมือนใคร  
 - สีเหลือง คือความสว่าง แสงสว่างความอบอุ่นของธรรมชาติ และแสงไฟท่ีอยู่ในบ้านท่ีมี
   ความรักท่ีให้กัน 
 - สีขาวผสมสีเหลือง สื่อถึงความอบอุ่น ข้าพเจ้าใช้สีขาวผสมเหลือง เป็นเส้น และผสมเจือ
 กันสีอ่ืน ๆ ด้วยเพ่ือดูถึงแสงสว่างและเป็นสีจากแสงแดดทําให้รู้สึกอบอุ่น 
 - สีเทา สื่อถึง ลายหินอ่อน หินกรวด  
 - สีส้ม สื่อ ใบไม้ท่ีแห้งแล้ง และถนนดินแดง 

 

 

ภาพท่ี 39 ภาพท่ีแสดงลักษณะสภาพสีในผลงาน 1 
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ภาพท่ี 40 ภาพท่ีแสดงลักษณะสภาพสีในผลงาน 2 

 
ลักษณะพ้ืนผิว (Texture) 

 องค์ประกอบหนึ่งท่ีจัดได้ว่าเป็นลักษณะเด่นในการทํางานชุดนี้ คือ ลักษณะของพ้ืนผิวท่ี
ช่วยสร้างบรรยากาศในความฝันได้เป็นอย่างดี ลักษณะผิวท่ีนํามาใช้งาน แบ่งได้เป็นหลายประเภท มี
ท้ังลักษณะผิวท่ีหยาบและละเอียดการใช้พ้ืนผิวจะช่วยสร้างความน่าสนใจในงานมากข้ึน ท้ังนี้การ
เลือกใช้พ้ืนผิวต้องคํานึงถึงเหตุผลในการใช้ด้วย 
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ภาพท่ี 41 ภาพท่ีแสดงลักษณะพ้ืนผิวสภาพในผลงาน 1 

 

ข้ันตอนหาข้อมูล 

 ในการหาข้อมูลเพ่ือการทํางาน การดําเนินงานนั้น แหล่งข้อมูลสําคัญท่ีข้าพเจ้าได้รับและ
นํามาวิเคราะห์ - สังเคราะห์เพ่ือการปรับปรุง ปรับเปลี่ยนในรูปแบบและรายละเอียดเพ่ือกระบวนการ
สร้างภาพร่างต้นแบบ (Sketch) ท่ีมีความสอดรับกับแนวคิด การนี้ข้อมูลสําคัญในส่วนต่าง ๆ จึงมา
จากหลายแห่งท่ีมา อาทิเช่นสมุดบันทึกท่ีข้าพเจ้าเขียนเก่ียวกับความรู้สึกและข้อมูลท่ีเป็นเรื่องของ
สัญลักษณ์กาลเวลา ของสัญลักษณ์ทางกายภาพ ข้อมูลทางผลงานศิลปะท่ีส่งผลอิทธิพลต่องานศิลปะ
ของข้าพเจ้าผนวกกับรูปภาพท่ีข้าพเจ้าได้ถ่าย ประกอบกับการค้นคว้าผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์
อินเตอร์เน็ต รวมไปถึงการศึกษาจากผลงานของศิลปินท่ีมีรูปแบบลักษณะหรือเนื้อหา เรื่องราวท่ี             
สอดรับกับแนวความคิดในการแสดงออก 
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ข้ันตอนการร่างภาพ 

 ข้ันตอนการเลือกใช้ทัศนธาตุในผลงานศิลปนิพนธ์ครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อาศัยการเลือกใช้ 

 

 

ภาพท่ี 42 ภาพร่างช่วงระยะท่ี 1 

 

 

ภาพท่ี 43 ภาพร่างช่วงระยะท่ี 1 
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ภาพท่ี 44 ภาพร่างช่วงระยะท่ี 1 

 

 

ภาพท่ี 45 ภาพร่างช่วงระยะท่ี 1 
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ภาพท่ี 46 ภาพร่างช่วงระยะท่ี 2 

 

 

ภาพท่ี 47 ภาพร่างช่วงระยะท่ี 2 
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ภาพท่ี 48 ภาพร่างช่วงระยะท่ี 2 

 

 

ภาพท่ี 49 ภาพร่างช่วงระยะท่ี 2 
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ภาพท่ี 50 ภาพร่างช่วงระยะท่ี 2 

 

 

ภาพท่ี 51 ภาพร่างช่วงระยะท่ี 2 
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ภาพท่ี 52 ภาพร่างช่วงระยะท่ี 3 

 

 

ภาพท่ี 53 ภาพร่างช่วงระยะท่ี 3 
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ภาพท่ี 54 ภาพร่างช่วงระยะท่ี 3 
 

]  

ภาพท่ี 55 ภาพร่างช่วงระยะท่ี 3 
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ภาพท่ี 56 ภาพร่างช่วงระยะท่ี 3 

 

 

ภาพท่ี 57 ภาพร่างช่วงระยะท่ี 3 
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ภาพท่ี 58 ภาพร่างช่วงระยะท่ี 3 
 

 

ภาพท่ี 59 ภาพร่างช่วงระยะท่ี 3 
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อุปกรณ์ท่ีใช้ในการทําศิลปนิพนธ์ 

 - บล็อกสกรีน 
 - ยางปาด 
 - กาวอัด 
 - สีสกรีน 
 - เทปกาว 
 - หมึกไพลอท (สําหรับเขียนฟีล์ม) 
 - กระดาษไข (สําหรับเขียนฟีล์ม) 
 - พู่กัน 
 - กระดาษสําหรับพิมพ์งาน 
 - กาวแป้ง 
 

การเตรียมแม่พิมพ์ 

 นําแบบร่างถ่ายเอกสาร จากนั้นเขียนบล็อกเส้นด้วยหมึกดําลงกระดาษไขให้เสร็จ 
ต่อจากนั้นเขียนถมด้วยหมึกสีดําในบล็อกพ้ืนหลังและเขียนแยกสีแต่ละบล็อกให้เหมือนในแบบร่างให้
ถูกต้อง 

 

 

ภาพท่ี 60 ภาพข้ันตอนการเขียนเส้นหมึกดําลงบนกระดาษไข 
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ภาพท่ี 61 ภาพข้ันตอนการเขียนเส้นหมึกดําลงบนกระดาษไข 

 

ภาพท่ี 62 ภาพข้ันตอนการเขียนพ้ืนหลังถมหมึกดําลงบนกระดาษไข 
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ภาพท่ี 63 ภาพข้ันตอนการเขียนถมหมึกดําลงบนกระดาษไข 

 

ภาพท่ี 64 ภาพอุปกรณ์พิมพ์ตะแกรงไหม 
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ภาพท่ี 65 ภาพอุปกรณ์พิมพ์ตะแกรงไหม 

 

ภาพท่ี 66 ภาพอุปกรณ์เขียนกระดาษไข 
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ข้ันตอนการเตรียมพิมพ์ 

 การผสมกาวอัด กับน้ํายาไวแสงตามส่วน 50% กาวอัดคนให้เข้ากัน แล้ววางท้ิงไว้สัก                
30 นาทีเพ่ือให้ฟองอากาศหมดไป เทน้ํายาไวแสงลงใน กาวอัดสีชมพู แล้วเอาเกรียงคนเข้าด้วยกัน 

 

 

ภาพท่ี 67 ภาพผสมน้ํายาไวแสง 

 เทกาวอัดท่ีผสมเสร็จแล้ว ลงในรางปาดพอประมาณ แล้วใช้รางปาด ปาดท้ัง 2 ด้านของ
บล็อกสกรีน เพ่ือท่ีจะให้เคลือบท้ัง 2 ด้าน  จะได้เตรียมไว้สําหรับฉายแสงด้วยตู้ฉายแสง  
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ภาพท่ี 68 ภาพปาดบล็อกท้ังสองด้าน 

 นําบล็อกสกรีนท่ีปาดด้วยกาวอัดแล้ว เข้าไปในห้องมืด ไม่ให้โดนแสงอาทิตย์ และนําเข้าสู่
ตู้อบบล็อกสกรีนท่ีมีความร้อน 40 องศาท้ิงไว้จนกาวอัดแห้งสนิท 
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ภาพท่ี 69 ภาพนําบล็อกวางในตู้อบบล็อกสกรีนท่ีมีความร้อน 40 องศา 

 เม่ือแบบแห้งสนิท นํากระดาษไขท่ีเขียนเสร็จแล้วท่ีพร้อมจะฉายแสง นํามาวางบนตู้ฉาย
แสงในตําแหน่งตรงกลางของตู้ฉายแสง เพ่ือให้แสงกระจ่ายท่ัวบล็อก แล้วหยิบบล็อกต้ังทับกรดาษไข 
ปิดฝาตู้ฉายแสง ต้ังเวลาแล้วกดตําแหน่งเลขและกดปุ่มสตาร์ทท่ีตู้ฉายแสง  
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ภาพท่ี 70 ภาพนําบล็อกเข้าตู้ฉายแสงแล้วกดปุ่มสตาร์ค 

 เม่ือฉายแสงเสร็จ นําไปล้างน้ําสะอาดประมาณ 3 - 5 นาที ฉีดน้ําเป็นฝอยล้างบริเวณท่ี
ถ่ายแบบ กาวอัดส่วนท่ีถูกแสงจะติดล้างไม่ออก กาวอัดส่วนท่ี ไม่ถูกแสงเนื่องจากต้นแบบส่วนท่ีเป็นสี
ดําบังเอาไว้ จะถูกน้ําล้างออกไป จากนั้นล้างท้ังสองด้านให้สะอาด 

 

 

ภาพท่ี 71 ภาพกําลังฉีดน้ําบริเวณท่ีอัดบล็อก 

 จากนั้นนําบล็อกสกรีนไปอบในตู้อบบล็อก รอจนกว่าจะแห้ง 
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ภาพท่ี 72 ภาพบล็อกสกรีนแห้งพร้อมจะสกรีน 

 เม่ือบล็อกสกรีนแห้งแล้วจึงนํามาแปะสก็อตเทปกาวสีน้ําตาลแบบหนา แปะให้เรียบร้อย
ท้ัง 4 ด้านของบล็อกสกรีน เพ่ือไม่ให้เวลาปาดสีจะไม่ทําให้สีไหลไปข้างนอกได้  

 

 

ภาพท่ี 73 ภาพท่ีกําลังติดเทปสีน้ําตาล ท้ังสี่ด้าน 

ข้ันตอนการพิมพ์ 

 เตรียมกระดาษฟาเบรียโน่ (Fabriano) ติดกับโต๊ะ ในตําแหน่งกลางโต๊ะ ตัดกระดาษ
น้ําตาลท่ีไว้ห่อของตัดเป็นกรอบของงาน เพ่ือป้องกับของงานไม่เลอะ ไม่สกปรก 
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 นํากระดาษท่ีถ่ายเอกสารต้ังต้ังกลางของกระดาษท่ีจะพิมพ์งาน ติดด้วยเทปใสแปะทับมุม
ของกระดาษท้ัง 4 มุม 

 นําบล็อกสกรีนมาล็อคไว้กับโต๊ะเพ่ือยึดไว้โต๊ะพิมพ์งาน ทับลงบนแบบท่ีถ่ายเอกสารให้ตรง
กับแบบท่ีแปะไว้ก่อนหน้านี้ 

 นํากระดาษแข็งตัดเป็นขนาดเล็ก ๆ ท้ังหมด 3 แผ่น ท่ีมีขอบตรงมาทาบและกําหนดจุด 
เพ่ือท่ีจะกําหนดไว้พิมพ์แผ่นต่อไป 

 นํากระดาษถ่ายเอกสารออกจากบล็อก เพ่ือเตรียมท่ีจะพิมพ์งานในข้ันตอนต่อไป 

 

 

ภาพท่ี 74 ภาพบล็อกท่ีเตรียมสกรีน 

 จะพิมพ์พ้ืนหลังเป็นข้ันตอนแรก จากนั้นเตรียมสีดําสกรีนเชื้อน้ําผสมกาวแป้งนําเกรียงตัก
สีมาวางบนยางปาด เพราะเวลาท่ีจะปาดทําให้ไม่มีความเหนียว จะทําให้เวลาปาด ลื่น ปาดสะดวก 
ง่ายกว่าตอนท่ีไม่ผสมด้วยกาวแป้ง พอปาดพ้ืนหลังเสร็จ นําบล็อกไปล้างน้ําให้สะอาด เพ่ือไม่ให้บล็อก
ตัน จะทําให้บล็อกเสียง่ายกว่าเดิม และรอกระดาษท่ีพิมพ์ให้แห้ง 
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ภาพท่ี 75 ภาพการพิมพ์สีพ้ืนหลังเสร็จ 

 หลังจากกระดาษแห้ง นํามาบล็อกเส้น สีขาวเหลืองท่ีผสมด้วยกาวแป้ง เอาสีท่ีผสมนํา
เกรียงตักสีมาวางบนยางปาด เพ่ือท่ีจะปาดในข้ันต่อเส้น 

 

ภาพท่ี 76  ภาพกําลังวางสีลงบนท่ีปาดบล็อกสกรีน 
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ภาพท่ี 77  ภาพการพิมพ์สีเส้นเสร็จ 
 ผสมสีเสร็จจากนั้นพิมพ์บล็อกสีต่อไปจนเสร็จตามท่ีต้องการเอาไว้  

 

ภาพท่ี 78 ภาพข้ันตอนกําลังผสมสี 
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ภาพท่ี 79 ภาพข้ันตอนการวางบล็อกในตําแหน่งท่ีต้องการจะพิมพ์ 

 

ภาพท่ี 80 ภาพข้ันตอนการสกรีนสีหินอ่อนเสร็จ 
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ภาพท่ี 81 ภาพข้ันตอนการสกรีนสีต้นไม้และกระถางเสร็จ 

 

 

ภาพท่ี 82 ภาพข้ันตอนการสกรีนสีสิ่งของต่าง ๆ เสร็จ 
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ภาพท่ี 83 ภาพข้ันตอนการวางบล็อกในตําแหน่งท่ีต้องการจะพิมพ์ในส่วนพ้ืนกระเบื้อง 

 

ภาพท่ี 84 ภาพข้ันตอนการปาดบล็อกสกรีน 
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ภาพท่ี 85 ภาพข้ันตอนบล็อกหลังจากพิมพ์พ้ืนกระเบื้อง 

 

 

ภาพท่ี 86 ภาพข้ันตอนเสร็จสมบูรณ์ 

 จากนั้นนําบล็อกท่ีล้างสีเสร็จแล้วทุกบล็อก นํามาแช่ไว้ด้วยผงล้างบล็อกผสมผงซักฟอก 
ท้ิงไว้ประมาณครึ่งชั่วโมง จากนั้นฉีดด้วยปืนฉีดแรง จนกว่าคราบกาวอัดออกจนหมดท้ังบล็อกทุก
บล็อก 
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บทท่ี 4 

การวิเคราะห์และการพัฒนาผลงาน 

 

 ในผลงานศิลปนิพนธ์ทุกชิ้น ข้าพเจ้าได้พยายามในการค้นหารูปแบบ ทดลองวิธีการและ
การปฏิบัติผงงานอย่างต่อเนื่อง เรียนรู้ข้อผิดพลาดและวิธีแก้ปัญหาท่ีข้าพเจ้าได้ประสบพบเจอในการ
ทํางาน ในช่วงแรกผลงานของข้าพเจ้ายังไม่มีความสอดคล้องกับแนวความคิดและตัวเทคนิคท่ีข้าพเจ้า
ได้เลือกทํา ซ่ึงเวลาส่งงานทุกครั้งข้าพเจ้าจะได้รับคําแนะนํา คําติชมจากอาจารย์หลายท่านๆ เป็นสิ่งท่ี
ทําให้ข้าพเจ้าได้ทราบถึงข้อผิดพลาดของการทํางาน ในทุกโครงการและนําไปสู่การพัฒนา ข้าพเจ้าจึง
พยายามอย่างเต็มท่ีในการปฏิบัติงานอย่างสมํ่าเสมอ อย่างต้ังใจและเต็มทีในระยะเวลาท่ีผ่านมาทุก
โครงการ จนพัฒนาเป็นผลงานศิลปะนิพนธ์ชุด “ความทรงจํายังคงอบอุ่น” ซ่ึงในแต่ละโครงการจะมี
การพัฒนาท่ีมากข้ึนของผลงานทุกชิ้น 

 

ระยะเวลาท่ี 1 (ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558) 

 ทางด้านเนื้อหาแนวความคิดช่วงระยะแรกข้าพเจ้าจะมุ่งเน้นไปท่ีอารมณ์และความรู้สึก
และความทรงจําของตัวข้าพเจ้าท่ีมีกับครอบครัว ญาติ พ่ีน้อง ในช่วงเวลาท่ีข้าพเจ้าได้ใช้เวลาและ
กิจกรรมร่วมกับครอบครัว และญาติ พ่ีน้อง เท่านั้น เป็นกิจกรรมท่ีได้ท่องเท่ียวในช่วงวันเวลาหยุดหน้า
ร้อนของข้าพเจ้าท่ีมีความทรงจําท่ีมีความสุข ข้าพเจ้าจึงได้เอาความทรงจําเหล่านั้นมาสร้างสรรค์เป็น
ผลงาน 

 ทางด้านรูปแบบ ช่วงระยะแรกข้าพเจ้ายังคงทดลองเทคนิควิธีการแนวทางของข้าวเจ้าให้
มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และได้ทดลองผสมสีแนวท่ีข้าพเจ้าชอบให้สอดคล้องกับตัวผลงาน ผลงาน
ระยะแรกข้าพเจ้าจะแสดงออกถึงความสนุกสนานของสีสันท่ีข้าพเจ้าเลือกใช้และเทคนิควิธีการท่ี
ข้าพเจ้าได้ทดลองทําในผลงานชุดนี้ 

 ทางด้านเทคนิค ระยะแรกข้าพเจ้าทําการแบบร่าง ลงสีอะคริลิคเป็นพ้ืนหลัง จากนั้น
ข้าพเจ้าจะใช้ดินสอไขสีขาวในการร่างภาพ โดยระบายสีอะคริลิคเป็นทีหยาบ ๆ ซ่ึงหลังจากนั้นจึงได้
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นําเทคนิคนี้มาพัฒนาต่ออย่างจริงจัง จนมากลายเป็นเทคนิคสีช็อกในปัจจุบัน นอกจากนั้นข้าพเจ้าได้
พยายามเข้าใจและพยายามทดลองเทคนิคต่างๆ ทําให้ผลงานชิ้นต่อไปมีการพัฒนาข้ึนไปเรื่อย ๆ  

 ปัญหาในการทํางาน ผลงานระยะแรก เม่ือสําเร็จออกมา ข้าพเจ้าคิดว่าตัวชิ้นงานยังไม่มี
ความชัดเจนของเรื่อง น้ําหนักท่ีเข้ม และ อ่อน ยังมีน้ําหนักท่ีเข้ากันท้ังงาน พ้ืนหลังยังไม่มีบรรยากาศ 
ทําให้ภาพยังรู้สึกแบน ทําให้ข้าพเจ้าต้องพยายามศึกษาเรื่องน้ําหนักให้มากข้ึน เพ่ือท่ีจะพัฒนางานใน
ชิ้นต่อไป 

 

 

 

ภาพท่ี 87 ภาพผลงานในช่วงระยะเวลาท่ี 1 Party In The Room2558 เทคนิค ภาพพิมพ์ตระแกรง
 ไหม (Silkscreen) ขนาด 64.5 X 95 cm. 
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ภาพท่ี 88 ภาพผลงานในช่วงระยะเวลาท่ี 1 Happy 2558 เทคนิค ภาพพิมพ์ตระแกรงไหม 
 (Silkscreen) ขนาด 64.5 X 95 cm. 
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ภาพท่ี 89 ภาพผลงานในช่วงระยะเวลาท่ี1Get Out Dinosaur 2558  เทคนิค ภาพพิมพ์ตระแกรง- 
 ไหม (Silkscreen) ขนาด 64.5 X 95 cm. 
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ภาพท่ี 90 ภาพผลงานในช่วงระยะเวลาท่ี 1Trip 2558 เทคนิค ภาพพิมพ์ตระแกรงไหม 
 (Silkscreen) ขนาด 64.5 X 95 cm. 
 

ระยะเวลาท่ี 2 (ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558) 

 ทางด้านเนื้อหาแนวความคิด  ช่วงระยะสองข้าพเจ้าจะเริ่มมุ่งเน้นไปท่ีก่อเกิดเป็นความ
ทรงจําของข้าพเจ้าโดยส่วนมากจะอาศัยวัตถุในอดีตมาใช้ในงาน จัดอยู่ในบรรยากาศ มิติใหม่ท่ี
ข้าพเจ้าสร้างข้ึนมาในพ้ืนท่ี  จึงได้นําเนื้อหาเรื่องราวความทรงจําความสุขเหล่านั้นมาผสานกับ
จินตนาการความคิดและความฝันโดยใช้รูปแบบท่ีมาจาสภาพแวดล้อมและวัตถุสิ่งของในครั้งอดีตท่ี
ผ่านมาของตัวข้าพเจ้าท่ียังคงรู้สึกถึงความผูกพันและโหยหาถึงช่วงเวลาท่ียังคงอบอุ่นทุกครั้งท่ีข้าพเจ้า
ได้นึกถึงมัน   ข้าพเจ้าจึงได้เอาความทรงจําเหล่านั้นมาสร้างสรรค์เป็นผลงาน 

 ทางด้านรูปแบบ ช่วงระยะสองข้าพเจ้ายังคงทดลองเทคนิควิธีการ ข้าพเจ้าได้ค้นพบ
เอกลักษณ์เฉพาะตัว และได้ทดลองผสมสีแนวการใช้สีเอิร์ธโทนซ่ึงสื่อถึงธรรมชาติในชนบท เช่นสี
พ้ืนดิน สีใบไม้  ท่ีแสดงถึงความอบอุ่นในความทรงจําของตัวข้าพเจ้าให้สอดคล้องกับตัวผลงาน ผลงาน
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ระยะสองข้าพเจ้าจะแสดงออกถึงความอบอุ่นของสีสันโทนจะออกสีน้ําตาลแดง ทําให้เกิดเป็นผลงาน
ชุดนี้ทางด้านเทคนิค ระยะแรกข้าพเจ้าทําการแบบร่าง ข้าพเจ้าจะลงสีอะคริลิคเป็นพ้ืนหลัง จากนั้น
ข้าพเจ้าจะใช้ดินสอไขสีขาวในการร่างภาพ โดยระบายสีอะคริลิคเป็นทีหยาบ ๆ ซ่ึงข้าพเจ้าจึงได้นํา
เทคนิคนี้มาพัฒนาอย่างจริงจัง จนมากลายเป็นเทคนิคการพิมพ์ท่ีได้ต้นแบบเหมือนสีช็อกโดยใช้ใน
ส่วนท่ีเป็นพ้ืนดิน นอกจากนั้นข้าพเจ้าใช้หมึกสีดําในการเขียนเส้น ทําพ้ืนหลัง ทําส่วนในรูปทรง ๆ 
เพราะข้าพเจ้าอยากให้รูปทรงเส้นให้มีความชัดเจน เรียบร้อยมากข้ึน ข้าพเจ้าได้พยายามต้ังใจเขียน
เส้นให้มีความหนา บาง  ให้มีความแตกต่างกันไปด้วยตัวของมัน ทําให้ผลงานชิ้นต่อไปมีการ
เปลี่ยนแปลงข้ึนไปเรื่อย ๆ 

 ปัญหาในการทํางาน ผลงานระยะแรก เม่ือสําเร็จออกมา ข้าพเจ้าคิดว่าตัวชิ้นงานในส่วนท่ี
เป็นการปาดสีผ่านบล็อก ยังปาดไม่สมํ่าเสมอ  เพราะฉีดล้างกาวอัดออกไม่สะอาด ทําให้ผลงาน
ออกมาไม่เป็นท่ีน่าพอใจ และยังมีน้ําหนักท่ีเทากันท้ังงาน ทําให้ตัวพ้ืนหลังกับรูปทรงยังรูปแบนไร้มิติ 
และพ้ืนหลังไม่มีบรรยากาศ ทําให้ภาพรู้สึกแบน ทําให้พยายามศึกษาเรื่องน้ําหนักให้มากข้ึน เพ่ือท่ีจะ
พัฒนางานในชิ้นต่อไป 
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ภาพท่ี 91 ภาพผลงานในช่วงระยะเวลาท่ี 2 Memories Are Still In My Heart No. 1 2558 
 เทคนิค ภาพพิมพ์ตระแกรงไหม (Silkscreen) ขนาด 64.5 X 95 cm. 
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ภาพท่ี 92  ภาพผลงานในช่วงระยะเวลาท่ี 2 Memories Are Still In My Heart No. 3 2558 
 เทคนิคภาพพิมพ์ตระแกรงไหม (Silkscreen) ขนาด 64.5 X 95 cm. 
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ภาพท่ี 93 ภาพผลงานในช่วงระยะเวลาท่ี 2 Memories Are Still In My Heart No. 4 2558 
 เทคนิคภาพพิมพ์ตระแกรงไหม (Silkscreen) ขนาด 64.5 X 95 cm. 
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ภาพท่ี 94 ภาพผลงานในช่วงระยะเวลาท่ี 2 Memories Are Still In My Heart No. 6 2558 
 เทคนิค ภาพพิมพ์ตระแกรงไหม (Silkscreen) ขนาด 64.5 X 95 cm. 
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ผลงานศิลปนิพนธ์  (ภาคการศึกษาต้นและปลาย ปีการศึกษา 2559) 

 ช่วงระยะสามผลงานในการทําศิลปนิพนธ์ทุกชิ้น ข้าพเจ้าได้พยายามในการค้นหา ข้อมูล 
รูปแบบ ทดลองวิธีการและการปฏิบัติผงงานอย่างต่อเนื่อง ข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลจาก สมุดบันทึก 
การถ่ายรูปถึงความชีวิตความเป็นอยู่ สิ่งของเครื่องใช้ สัตว์เลี้ยงของข้าพเจ้า มาเป็นข้อมูลในแบบร่าง 
ข้าพเจ้าได้ผสมผสานใส่จินตนาการลงไปในแบบร่าง ข้าพเจ้าได้นําข้อผิดพลาด คําติชมของอาจารย์มา
พัฒนาให้ดีข้ึนและ ประสบการณ์ในการทํางานอย่างต่อเนื่องในระยะท่ี 1และ2นํามาพัฒนาในช่วงก่อน
ศิลปะนิพนธ์ให้ดียิ่งข้ึนซ่ึงสําหรับผลงานชุดศิลปนิพนธ์ ข้าพเจ้าต้องการแสดงให้เห็นถึงความโหยใน
ความทรงจํา ท่ีสิ่งแวดล้อม ความเป็นอยู่ ถนน อากาศ ท่ีแปลเปลี่ยนไปอย่างมาก ทําให้ข้าพเจ้าจึง
มุ่งเน้นเอาข้อมูลนี้มาเป็นแนวความคิดมาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปนิพนธ์ 

 ทางด้านเนื้อหาแนวความคิด  ช่วงระยะสามข้าพเจ้าเริ่มมีการค้นคว้าหาข้อมูลจากรูปถ่าย 
รวบรวมกับแนวความคิดในเนื้อหาท่ีมีความชัดเจนมากข้ึน ข้าพเจ้าได้มีการใส่สัญลักษณ์เก่ียวกับ
กาลเวลาและสิ่งของ เครื่องใช้ท่ีมีความรู้สึกผูกพัน มีการผสมผสานจินตนาการใส่ในตัวแบบร่างมากข้ึน 
เริ่มมีการสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ๆ ในช่วงเวลาจะร่างแบบร่างข้าพเจ้าจะอิงจากข้อมูลจากความจริง 
ทําให้ผลงานระยะสามมีการเปลี่ยนแปลงและชัดเจนมากข้ึน มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่ว่าจะเรื่อง
รูปทรง พ้ืนหลัง บรรยากาศและสีเอิร์ธโทน ทําให้สื่อถึงความอบอุ่น ความโหยหาอดีตและทุกอย่าง ใน
ศิลปนิพนธ์ชุดนี้มีการพัฒนาจากระยะ ท่ี 1 และ 2 มากข้ึนกว่าเดิม 

 ทางด้านรูปแบบ ช่วงระยะสาม ข้าพเจ้าได้เจอเอกลักษณ์เฉพาะตัว เริ่มมีความเหมือนจริง
ผสมผสานกับจินตนาการท่ีมากข้ึน มีเนื้อหาและเรื่องราว แนวความคิดท่ีชัดเจน รูปร่าง รูปทรง สี ท่ี
สอดคล้องกับจุดประสงค์ข้าพเจ้าเน้นให้สีมีการคุมโทน ท้ังงานให้ไปทางเดียวกัน คุมไม่ให้สีมีความ
สดใสเพ่ือให้อยู่ในบรรยากาศสื่อถึงเรื่องความโหยหาและคิดถึง ครอบครัว ญาติ พ่ีน้อง 
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ภาพผลงานศิลปนิพนธ์  

 

 

ภาพท่ี 95 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นท่ี 1  
 ชื่อผลงาน  A Fish  
 เทคนิค  ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม 
 ปีสร้าง 2559  
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ภาพท่ี 96 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นท่ี 2 
 ชื่อผลงาน Alone 
 เทคนิค ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม 
 ปีสร้าง 2559  
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ภาพท่ี 97 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นท่ี ท่ี 3 
 ชื่อผลงาน Castel In The Air 
 เทคนิค ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม 
 ปีสร้าง 2559 . 

 



73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 98  ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นท่ี 4 
 ชื่อผลงาน Good Morning On Saturday 
 เทคนิค ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม 
  ปีสร้าง 2559 . 
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ภาพท่ี 99 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นท่ี 5 
 ชื่อผลงาน  Good Morning On Saturday 
 เทคนิค  ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม 
 ปีสร้าง        2559 
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ภาพท่ี 100 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นท่ี 6 
 ชื่อผลงาน    Sit With Somebody 

 เทคนิค  ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม 
 ปีสร้าง      2559 
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ภาพท่ี 101 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นท่ี 7 
 ชื่อผลงาน     Rainbow 
 เทคนิค  ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม 
 ปีสร้าง        2559 
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ภาพท่ี 102 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นท่ี 8 
 ชื่อผลงาน    Wake Up To Cooking My Momy 
 เทคนิค  ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม 
 ปีสร้าง        2559 
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ภาพท่ี 103 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นท่ี 9 
 ชื่อผลงาน    Four Pink Walls 
 เทคนิค ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม 
 ปีสร้าง 2559 
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ภาพท่ี 104  ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นท่ี 10 
  ชื่อผลงาน     Home Sweet Home 
  เทคนิค ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม 
 ปีสร้าง 2559 
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ภาพท่ี 105  ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นท่ี 11 
   ชื่อผลงาน Still Got Time 
           เทคนิค ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม 
          ปีสร้าง   2559                                                  
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บทท่ี 5 

บทสรุป 

 

 ผลงานศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้า มีแรงบันดาลใจมาจากความทรงจําท่ีใช้ชีวิตในชนบทและ
อารมณ์ท่ีข้าพเจ้าได้โหยหาถึงความสุขในอดีตท่ีผ่าน เพราะปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไป มีความ
ผูกพันระหว่างตัวข้าพเจ้ากับครอบครัว ญาติ พ่ีน้อง ท่ีผสมผสานกับจินตนาการของตน ก่อให้เกิดเป็น
ผลงงานทางด้านสร้างสรรค์ข้ึนมา โดยประกอบด้วยการใช้วัตถุและเทคนิคสื่อถึงความทรงจํา รวมท้ัง
สัญลักษณ์ท่ีมีการใช้เอาภายในภาพได้สื่อถึงความรู้สึกของข้าพเจ้าท่ีมีท้ังความสุขและความทุกข์ท่ี
เกิดข้ึน 

 การสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ของข้าพเจ้าได้เลือกใช้เทคนิคซิลค์สกรีนในการทํางาน ข้าพเจ้า
มีการค้นคว้าหาข้อมูล  ค้นหารูปทรงท่ีเป็นสิ่งของ ของใช้ในอดีตท่ีข้าพเจ้าได้รู้สึกผูกผันโดยการนํา           
รูปถ่าย รูปทรง ของใช้ท่ีอยู่ภายในบ้าน สิ่งแวดล้อม บรรยากาศ ของท่ีบ้านมาจัดเป็นองค์ประกอบ
ข้ึนมาใหม่ โดยมีแนวความคิด วิธีการ ข้ันตอนและกระบวนการทางการสร้างสรรค์ โดยข้ันตอนแรก
ข้าพเจ้าได้ร่างแบบร่างข้ึนมา ข้ันตอนสองทําการเขียนบล็อก และข้ันตอนสุดท้ายโดยใช้เทคนิคซิลค์
สกรีนเป็นเทคนิคในการสื่อเพ่ือสะท้อนความรู้สึกของข้าพเจ้า 

 ผลงานชุดศิลปนิพนธ์ชุด “ความทรงจําท่ียังอบอุ่น” เป็นผลงานท่ีข้าพเจ้าท่ีมีความสุข
อย่างยิ่งท่ีได้สร้างสรรค์ข้ึนมา โดยสื่อถึงความทรงจํา ความรู้สึกโหยหาถึงอดีตสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้
ออกมาเป็นความต้ังใจในการสร้างสรรค์ออกมา ข้าพเจ้าได้คาดหวังว่าผลศิลปะของข้าพเจ้า จะช่วยให้
คนดูรู้สื่อถึงความสุขความโหยหาถึงสิ่งแวดล้อมในชนบท และมีความอบอุ่นไปอบอุ่นในหัวใจคนดูไป
พร้อมกับตัวข้าพเจ้า 
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บรรณานุกรม 
 

 
หนังสือภาษาไทย 
ปริญญา ตันติสุข, “HOME” Art Exhibition by Parinya TANTISUK, กรุงเทพ: บริษัทอรินทร์
 ต้ิงแอนด์พับลิชชิ่ง (จํากัด) (มหาชน), 2559 
 
ข้อมูลระบบออนไลน์ 
ความหมายของลัทธิลัทธิศิลปะสมัยใหม่ “โมเดิร์น อาร์ต” ในคริสต์ทศวรรษ 1860 – 1970, 
 เข้าถึงเม่ือ 18 ธันวาคม 59, เข้าถึงได้จาก http://51010611019.blogspot.com 
 /2010/09/modern-art.html?m=1 
งานจิตรกรรมของรองศาสตราจารย์ปริญญา ตันติสุข, เข้าถึงเม่ือ 17 ธันวาคม 59, เข้าถึงได้จาก
 http://jumpsuri.blogspot.com/2016/03/blog-post.html?m=1 
ประวัติของรองศาสตราจารย์ปริญญา ตันติสุข, เข้าถึงเม่ือ 17 ธันวาคม 59, เข้าถึงได้จาก http:// 
 www.rama9art.org/artisan/artdb/artists/home.php?p=profiles&name=Pariny
 a%20Tantisuk 
เส้นแบบปฐมภูมิมาประกอบข้ึน, เข้าถึงเม่ือ 11 ธันวาคม 59, เข้าถึงได้จาก http://jumpsuri. 
 blogspot.com/2016/03/blog-post.html?m=1 
อ็องรี_รูโซ, เข้าถึงเม่ือ 11 ธันวาคม 59, เข้าถึงได้จาก https://th.m.wikipedia.org/wiki/อ็องรี_รู

 โซ# 

Henri Rousseau, “The Hungry Lion Throws Itself On The Antelope”  ,1905, Oil 

 on canvas เข้าถึงเม่ือ 11 ธันวาคม 59, เข้าถึงได้จาก https://th.m.wikipe 

 dia.org/wiki/The_Hungry_Lion_Throws_Itself_on_the_Antelope,   

“Snake Charmer ”,1907, Oil on canvas เข้าถึงเม่ือ 11 ธันวาคม 59, เข้าถึง ได้จาก 

 https://th.m.wikipedia.org/wiki/อ็องรี_รูโซ# 
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รายช่ือผลงานศิลปนิพนธ์ 
 

ผลงานศิลปนิพนธ์ ช่วงปี พ.ศ. 2559 
 
A Fish เทคนิค ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม ขนาด 84.5 X 61 ซม. 
Alone เทคนิค ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม ขนาด 84.5 X 61 ซม. 
Castel In The Air เทคนิค ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม ขนาด 64.5 X 95 ซม. 
Good Morning On Saturday เทคนิค ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม ขนาด 64.5 X 95 ซม. 
The Persistence Of Memory เทคนิค ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม ขนาด 64.5 X 95 ซม. 
Sit With Somebody เทคนิค ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม ขนาด 64.5 X 95 ซม. 
Rainbow เทคนิค ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม ขนาด 64.5 X 95 ซม. 
 
ผลงานศิลปนิพนธ์ ช่วงปี พ.ศ. 2560 
 
Wake Up To Cooking My Momy เทคนิค ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม ขนาด 64.5 X 95 ซม. 
Four Pink Walls  เทคนิค ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม ขนาด 64.5 X 95 ซม. 
Home Sweet Home เทคนิค ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม ขนาด 64.5 X 95 ซม. 
Still Got Time เทคนิค ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม ขนาด 64.5 x 95 ซม. 
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ประวัติผู้สร้างสรรค์ 
 
 
ชื่อ-นามสกุล นางสาวนิชกานต์ จุลพงศ์ 
วันเดือนปีเกิด    13 พฤษภาคม 2537 
ท่ีอยู่       บ้านเลขท่ี 70/90 หมู่ท่ี 2 ถ.นาเนียน ต.มะขามเต้ีย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  
  84000           
โทรศัพท์   0941622238 
อีเมล์         nichakarn.2512@gmail.com 
 
ประวัติการศึกษา  -  ชั้นประถมศึกษาศึกษาปีท่ี 1-6 ศึกษาท่ี โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 
 -  ชั้นมัธยมต้นปีท่ี 1-3 ศึกษาท่ี  โรงเรียนสุราษฎร์ธาน ี
 -  ระดับชั้น ป.ว.ช 1-3 ศึกษาท่ี วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช   
 -  คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
การแสดงผลงาน 
2555     -  การแสดงผลงานนักเรียนวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช 
2558     - ร่วมแสดงผลงานภาพพิมพ์ ในงาน Prints For You มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2560     - ร่วมแสดงผลงานภาพพิมพ์ในงาน Noir art thesis มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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