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บทคัดย่อ 
 

มนุษย์ย่อมมีความคิดที่จะแสดงออกถึงบางสิ่งบางอย่างภายในจิตใจ ผ่านการกระทําไม่ว่า
จะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดี แต่ในความเป็นจริงน้ัน การกระทําดังกล่าวย่อมต้องอยู่ในขอบเขตเพ่ือให้เกิด
การอยู่ร่วมกันแต่พฤติกรรมบางอย่างนั้นถูกปิดก้ันโดยจริยธรรม และกาลเทศะทางสังคม แต่อย่างไร
ก็ตาม มนุษย์ก็สามารถแสดงออกความคิดเหล่าน้ีได้โดยผ่านจินตนาการ 

ข้าพเจ้าต้องการนําเสนอเร่ืองราวต่างๆท่ีเกิดขึ้นในสังคมซึ่งข้าพเจ้าได้พบเจอผ่านลักษณะ
การบันทึกเร่ืองราวต่างๆบนกระดาษด้วยลายเส้นที่มีลักษณะฉับไวผ่านจินตนาการ เพ่ือแสดงถึง
ลักษณะเรื่องราวที่ถูกปิดก้ันของคนในสังคมเน่ืองจากสังคมไม่อาจยอมรับ การกระทําที่ไม่ถูกต้องหรือ
ผิดวิสัยไปจากปกติทั่วไป 
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Thesis Title  Toss absurd ideas away 
Name   Miss Thanaporn Anyamaneecharoen 
Concentration  Visual Arts 
Department  Graphic Arts 
Academic Year  2016 
 
 

Abstract 
 
 Humans seem likely to express something from their mind through their 
action both good and bad behavior. In fact, their actions are limited by social 
morality and occasions that make people in society can live together. Nevertheless, 
humans can express their thoughts through their imagination. The artist tells the 
story combining with her imagination that she has experienced through paper 
drawing. It exposes the taboo that people in society cannot accept or the abnormal 
behavior 
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กิตตกิรรมประกาศ 
 
 ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และครอบครัว ที่ได้ให้การสนับสนุนในการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดน้ี มาโดยตลอด ทั้งเรื่องของทุนทรัพย์ กําลังใจ ในการทํางาน และที่ขาดไปไม่ได้ 
คือคณาจารย์ทุกท่านในวิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ที่ได้ให้ความรู้ คําชีแนะ แนวทางในการสร้างผลงาน ตลอดจน การอบรมบ่มนิสัย ให้เป็นคน
มีระเบียบวินัยในการจัดการเวลา โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราการ จันทรวิชิต                 
ผู้ควบคุมศิลปนิพนธ์ชุดน้ี ที่คอยเคี่ยวเข็ญในช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าสับสน ท้อแท้ หมดหวัง  
 ขอขอบคุณ เพ่ือน ๆ พ่ี ๆ น้อง ๆ ที่มอบความสุข สนุกสนาน และความช่วยเหลือใน
ช่วงเวลาทํางาน สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ที่ได้มอบทุนทรัพย์ใน
การสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ครั้งน้ี เป็นอย่างย่ิง  
 หวังเป็นอย่างย่ิงว่า เอกสารประกอบการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชุดน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อ 
ผู้ที่สนใจในงานศิลปะ ทั้งเร่ืองของแนวความคิด รูปแบบ และเทคนิค 
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คํานาํ 
 

 เอกสารฉบับเป็นส่วนประกอบของผลงานศิลปนิพนธ์ภายใต้หัวข้อ “ขยะความฝันที่ถูก
โยนท้ิง” สาขาวิชาทัศนศิลป์ กลุ่มวิชาเอกภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามหลักสูตรการศึกษาช้ันปริญญาศิลปบัณฑิต โดย การการเรียบเรียงข้อมูล 
วิเคราะห์ จนเกิดเป็นผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบเฉพาะตน ผ่านกระบวนการภาพพิมพ์ในการ
แสดงออกทางศิลปะ 
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บทที ่1 
 

บทนาํ 
 
 ปัจจุบันมนุษย์อาศัยอยู่ในโลกของกระดาษ หากต้องดําเนินชีวิตโดยปราศจากกระดาษ 
ทุกคนจะเป็นอย่างไร เพราะกระดาษเป็นเหมือนส่วนหน่ึงในการดําเนินชีวิตไปเสียแล้ว ต้ังแต่เกิดมา 
ก็จําเป็นต้องใช้กระดาษบันทึกเรื่องราวในชีวิตอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกด้วยตัวหนังสือ หรือ 
การวาดภาพก็ตาม ล้วนแต่อาศัยกระดาษเป็นเครื่องมือในสื่อสาร สารเหล่าน้ีออกไป ดังคํากล่าวที่ว่า
“จินตนาการของเราถูกสร้าง “บน” กระดาษ “ผ่าน” กระดาษ “ด้วย” กระดาษ เหมือนที่ยอด               
จิตรกร เลโอนาร์โด ดาวิชี สร้างงานผ่านกระดาษนับพัน”1   
 ข้าพเจ้าอาศัยกระดาษเป็นสิ่งรองรับเรื่องราว ความคิด ความรู้สึก ที่อยู่ภายในจิตใจ ด้วย
วิธีการ ขีดเขียนสิ่งเหล่าน้ันโดยใช้จินตนาการ แต่ด้วยความคิดเหล่าน้ัน เป็นสิ่งที่ขาดกาลเทศะใน
สังคมเกินกว่า ผู้คนจะยอมรับได้น้ัน จึงต้องทําลายมันทิ้งด้วยการขยําสิ่งเหล่าน้ัน ในขณะเดียวกัน
ความคิดเหล่าน้ันก็ เป็นเพียงแค่จินตนาการท่ีตัวเองต้องการแสดงออก ในรูปแบบของงานเหมือนจริง
ซึ่งเปรียบเสมือน การวิเคราะห์ ทบทวน ความคิดภายในจิตใจ ณ ช่วงเวลาที่ได้จินตนาการภาพ
เหล่าน้ันขึ้นมาผ่านขั้นตอน การเขียนภาพเหมือนจริงซึ่งต้องใช้ สติ สมาธิในการเขียน 

 
ความเปน็มาและความสาํคญัของการสร้างสรรค ์

 ทุกคนย่อมมีความคิดที่จะแสดงออกถึงบางสิ่งบางอย่างภายในจิตใจ ผ่านการกระทํา ไม่
ว่า จะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีก็ตาม แต่ในความเป็นจริงของสังคมน้ัน การกระทําดังกล่าวย่อมต้องอยู่ใน
ขอบเขต เพ่ือให้เกิดการอยู่ร่วมกันแต่พฤติกรรมบางอย่างน้ันถูกปิดกั้นโดยจริยธรรม และกาลเทศะ
ทางสังคม อย่างไรก็ตามมนุษย์ก็สามารถแสดงออกความคิดเหล่าน้ีได้โดยผ่านจินตนาการ 

 ข้าพเจ้าเห็นถึงความสําคัญของจินตนาการภายในจิตไร้สํานึกของตัวตนท่ีเต็มไปด้วย
ความบริสุทธ์ิ ไม่ถูกปรุงแต่งใด ๆ แต่ทว่าจิตไร้สํานึกเหล่าน้ัน ขาดซึ่งความเหมาะสมในการแสดงออก
ความรู้สึกเหล่าน้ัน คงไม่อาจบอกอย่างตรงไปตรงมาได้โดยการกระทํา แต่ในขณะเดียวกัน ความคิด

                                                       
1พลอยแสง เอกญาติ แปล, ประวตัศิาสตรก์ระดาษโลก  (กรุงเทพฯ : openworlds), 2558, 14. 
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เหล่าน้ันก็สามารถ แสดงออกผ่านการวาดภาพได้โดยการขีดเขียนภาพจินตนาการต่าง ๆ ลงไปแต่เมื่อ
มันเป็นเพียงแค่เรื่องราว ของความไร้สาระไม่สามารถเป็นเรื่องจริงได้เพราะจินตนาการเหล่าน้ันเป็น
สิ่งไม่เหมาะสม  จึงต้องทําการขยําเก็บความคิด จินตนาการไว้ เพ่ือให้ภาพเรื่องราวต่าง ๆ น้ัน ถูกบิด
เบ้ียว หรือ ซ่อนเร้นไปตามรอยยับ ส่งผลให้เกิดความฉงนสงสัยในภาพวาดที่ปรากฏอยู่บน กระดาษที่
ถูกขยํา 

 
วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 

 ประเด็นของการสร้างสรรค์งานศิลปนิพนธ์ชุดน้ีเพ่ือตอบสนองจินตนาการภายในจิตใร้
สํานึกของ ตัวเองที่ได้พบเจอสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน ผ่านการบันทึกเรื่องราวต่างๆโดย
อาศัยความฉับ พลันทางอารมณ์ของตนเองจินตนาการต่อสภาพแวดล้อมที่ได้พบเจอลงบนกระดาษ 
นอกจากตอบสนองความ ต้องการของตนเองแล้ว ยังต้องการให้ผู้คนในสังคมตระหนักถึงความสุข
สนุกสนานในการดําเนินชีวิตที่อยู่ในสภาพแวดล้อมของความตึงเครียดต่าง ๆ เมื่อพิจารณาให้ดี ใน
ความตึงเครียดของความสมบูรณ์แบบในชีวิต ยังมีสิ่งที่ทําให้เกิดความสนุกสนานซ้อนอยู่ อีกทั้งยัง
ต้องการนําเสนอ การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ผ่านกระบวนการทางงานภาพพิมพ์ด้วยเทคนิคภาพ
พิมพ์ตะแกงไหม ( Screen Print ) เพ่ือให้รับรู้ถึงความสามารถของตัวเทคนิคที่ทําได้แต่เพลนสี
ระนาบเพียงอย่างเดียวยังสามารถวาดเส้นได้อีกด้วย 

 
แนวความคิดสร้างสรรค์ 

 ต้องการนําเสนอเร่ืองราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมซึ่งข้าพเจ้าได้พบเจอผ่านลักษณะการ
บันทึก เร่ืองราวต่าง ๆ บนกระดาษด้วยลายเส้นที่มีลักษณะเฉพาะตัวของจินตนาการ โดยอาศัยความ
ฉับพลันทาง อารมณ์ผ่านปัญญาญาณ ผสานกับ ปรีชาญาณ เพ่ือแสดงถึงลักษณะเรื่องราวที่ถูกปิดก้ัน
ของคนในสังคม เน่ืองจากสังคมไม่อาจยอมรับการกระทําที่ไม่ถูกต้องหรือผิดวิสัยไปจากปกติทั่วไปจึง
นําเสนอโดยใช้ ลักษณะบิดเบือน ทฤษฎีตรรกะความจริง ภาพการเรียนรู้ให้กลายเป็นจินตนาการ 
 
ขอบเขตของการสร้างสรรค์ 

 ด้านเนื้อหา 
 การเปรียบเทียบกันระหว่างจินตนาการกับความจริง  ข้าพเจ้าพยายามนําความจริงเชิง

วิชาการ มาแสดงออกโดยผ่านการกระทําแล้วสร้างใหม่ด้วยจินตนาการเพ่ือขยายขอบเขตและ
เร่ืองราว 
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 ด้านรูปแบบ 
 รูปแบบที่นําเสนอน้ันจะมีลักษณะเหมือนจริงโดยใช้รูปทรงของกระดาษผสมผสานกับ

ลายเส้นที่ อยู่ภายในรูปทรงเพ่ือบอกเล่าเร่ืองราวของจินตนาการ ความคิด ที่อยู่ภายในจิตใจของ
ตัวเอง 

ด้านเทคนิค 
 ศิลปนิพนธ์ชุดน้ีจะมีเทคนิคในการสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการภาพพิมพ์ตะแกงไหม 

(Screen print) โดยสร้างต้นแบบแม่พิมพ์จากการเขียนด้วยมือ ( Hand-Drawn Stencil ) ลงบน
แผ่นฟิล์มที่ถูก แยกไปตามนํ้าหนักของสี 

 
ขั้นตอนและวิธีการสร้างสรรค์ 

1. สังเกตเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวเราเพ่ือค้นหาแรงบันดาลใจ 
2. บันทึกเรื่องราวที่เต็มไปด้วยกฎเกณฑ์ทางสังคมมากมายผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ 

แสดงความคิดเห็นด้วยการจินตนาการให้มีความสนุกสนานในมุมมองของตัวเองลงบนแผ่นกระดาษ 
3. นํากระดาษไปทําให้เกิดรอบยับเพ่ือปกปิด หรือทําให้จินตนาการน้ันมีการบิดเบ้ียวไป 

เพ่ือไม่ให้ภาพในจินตนาการเหล่าน้ันแสดงออกไปอย่างโจ่งแจ้ง 
4. ค้นหามุมมองของรอยยับและลายเส้นต่าง ๆ ในรูปทรงกระดาษที่มีความสมบูรณ์ของ 

ทัศนะธาตุในงานศิลปะมากที่สุดมาเป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ่านกระบวน การทาง
ภาพพิมพ์ตะแกงไหม ( Screen Print ) 

 
แหลง่ขอ้มลูทีน่ํามาใชใ้นงานสร้างสรรค ์
 วิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมของตัวเอง ประสบการณ์ต่างๆท่ีได้พบเจอของการดําเนินชีวิต
ในแต่ ละวัน สืบค้นข้อมูลจากหนังสือ ตํารา ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของศิลปะ เพ่ือนํามาปรับใช้
ในการ สร้างสรรค์ของผลงาน หรือหนังสือกายวิภาค ความสมบูรณ์ในงานศิลปะ ตลอดจนสื่อสาร
สนเทศต่าง ๆ อาทิ เฟสบุ๊ค ยูทูป บทความตามบล๊อกเกอร์ ที่ส่งผลให้เกิดแรงบันดาลใจในการคิด
สร้างสรรค์ 
 
นิยามศพัท์เฉพาะ 
 ปัญญาญาณ ( Intuition ) เป็นส่วนของจิตเหนือสํานึก กล่าวคือความคิดที่หย่ังรู้ หรือ 
ความรู้ที่ก้าวข้ามตรรกะและเหตุผลของการเข้าถึงสภาวะจิตใจที่ส่งผลให้เราเป็นมนุษย์ทีส่มบูรณ ์

ปรีชาญาณ ( Intellect ) รู้จกัคิดค้นคอืการใช้สมองในการวิเคราะห์เป็นส่วนที่ของจิตสํานึก 
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ส่วนน้ี น้ันทําให้เราแตกต่างจากสัตว์อ่ืนๆ  ได้แก่ การรับรู้ เข้าใจ รู้จักตัดสินใจ2 

                                                       
2Prapon, ปัญญาญาณ อาหารใจ, เข้าถึงเม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก https://intuition 

flow.blogspot.com/2005/06/posttoday.html 
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บทที ่2 
 

ข้อมลูทีเ่กีย่วขอ้งกับการสรา้งสรรค ์
 

 ศิลปนิพนธ์ชุดน้ี ได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์จากความเป็นมาของกระดาษ
ตลอดจน ศิลปะในลัทธิต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลงาน ไม่ว่าจะเป็น ลัทธิศิลปะด้ังเดิม
หรือดิบ ( Art Brut ) และศิลปะลัทธิเหมือนจริง ( Realism )  
 
ทีม่าของแนวความคิดและแรงบนัดาลใจ 

 “กระดาษเปรียบเสมือนรากฐานของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในประวัติศาสตร์มนุษย์ ทั้ง
เศรษฐกิจ ศิลปะ สงคราม และความพยายามสร้างสันติภาพล้วนเกิดขึ้นผ่านกระดาษ”1 
  เน่ืองจากกระดาษถูกใช้เป็นสิ่งต่าง ๆ ในการดําเนินชีวิต ไม่ว่าจะนํากระดาษมาเป็น แผน
ที่ ต๋ัวรถ กระดาษห่อมวนบุหรี่ หรือแม้กระทั่งเรื่องราวสําคัญทางประวัติศาสตร์ในอดีต ตลอดจนการ
จดบันทึก ความคิด ความรู้สึก ที่อยากจะแสดงออกผ่านการกระทํา แต่ไม่สามารถแสดงออกมาได้ ตัว
กระดาษเองก็เป็นสิ่งที่รองรับการระบายความรู้สึกภายในจิตใจได้ดีอย่างหน่ึง “หากเรามีอิสระที่จะหา
ความสุขจากกระดาษก็มีวิธีทําได้หลายพันวิธี เราอาจวาดรูปเล่นหรือขีดเขียนเพ่ือเปิดเผยตัวตนของ
เราบนกระดาษ”2  
 จากคํากล่าวข้างต้นน้ันเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า กระดาษ เปรียบเสมือนสิ่งรองรับ ความคิด 
ความรู้สึก ความรู้ต่างๆมากมาย ในการบันทึกสิ่งเหล่าน้ันลงบนกระดาษ และในตัวของกระดาษเองก็
เป็น สิ่งซึ่งสะท้อนตัวตนของเราเองอีกด้วย แม้ในการแสดงออกทางสังคมมนุษย์ก็ไม่อาจเปิดเผย
ออกไปได้ ใน ขณะเดียวกันข้าพเจ้าจึงเลือกกระดาษเป็นสื่อกลางในการแสดงออกความรู้สึกนึกคิด
ภายในจิตใจที่ได้รับ อิทธิพลจากสภาพแวดล้อมทางสังคม แม้ว่าจินตนาการเหล่าน้ันจะเป็นเรื่องที่ไร้
สาระ ขาดซึ่งกาลเทศะ แต่ทว่าพิจารณาเรื่องราวในน้ันดี ๆ อาจก่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
หรือ ความปล่อยวางจาก ความเป็นจริงซึ่งต้องอาศัยอยู่ในกรอบระเบียบทางสังคม 

                                                       
1พลอยแสง เอกญาติ แปล, ประวตัศิาสตรก์ระดาษโลก (กรุงเทพฯ : openworlds), 2558, 17. 
2เรื่องเดียวกัน, 181. 
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ทศันคตทิีเ่กี่ยวข้องกับการสรา้งสรรค ์/ ความคิดในด้านปรชัญา 
มนุษย์ทุกคนบนโลกน้ีย่อมต้องอาศัยอยู่ในกฎระเบียบที่สังคมได้กําหนดขึ้นมาไว้โดยมีองค์ 

ประกอบของการจัดระเบียบไว้สามารถสรุปได้ว่า 
 

เรื่องบรรทัดฐานกับสถานภาพ บรรทัดฐาน ( norms ) ซึ่งหมายถึง แนวทางในการ
ปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสม เป็นมาตรฐานกําหนดว่าการกระทําใดถูกต้อง การกระทําใดผิด 
การกระทําใดยอมรับได้ หรือไม่ได้ การกระทําควร หรือไม่ควรกระทําบรรทัดฐาน จะดํารงอยู่ใน
ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลตลอดเวลา ดังจะเห็นได้จากการที่เรารู้สึกไม่สบายใจวิตกกังวล หรือ
กลัวการถูกลงโทษ เมื่อทําในส่ิงที่ไม่ถูกไม่ควรบรรทัดฐาน ได้แก่ วิถีประชา ( folkways ) จารีต 
( mores ) และกฎหมาย ( laws ) เรื่องวิถีประชา ได้แก่ แนวทางในการดําเนินชีวิตประจําวัน
ได้แก่ การเดิน การกิน การพูด การแต่งกาย มารยาท เป็นต้น เรื่องจารีต ซึ่งเป็นบรรทัดฐานที่
สําคัญในความรู้สึก ของคนทั่วไป จารีตเป็นกฎของสังคมที่กําหนดว่า การกระทําใดถูกต้อง การ
กระทําใดผิด การกระทําใดเป็นกรรมดี หรือกรรมชั่ว เป็นกฎเกณฑ์ และข้อห้ามที่มีความสําคัญ
ต่อสวัสดิภาพของสังคม ถ้าบุคคลฝ่าฝืนจารีตจะมีผลกระทบต่อสังคมโดยส่วนรวม1 

  
 ดังน้ันมนุษย์ทุกคนจึงต้องดํารงอยู่ในกรอบที่สังคมได้จัดไว้ หากเรากระทําสิ่งใดที่ขาดซึ่ง
กาลเทศะ จะก่อให้เกิดความรู้สึกที่สังคมไม่อาจยอมรับได้ ถูกมองในแง่ร้าย อย่างไรก็ตามเราก็ไม่อาจ
หยุดความคิดที่ขาดกาลเทศะได้ เราจึงต้องใช้ภาพในจินตนาการเป็นการแสดงออกความคิดเหล่าน้ัน 

 
จินตนาการ - จินตภาพ ( Imagination – Image ) คือ พลังของจิตที่สร้างภาพขึ้น

ใหม่ภายในใจ ให้น่าพอใจกว่า สวยกว่า เป็นระเบียบกว่า หรือร้ายกาจกว่าส่ิงที่มีอยู่ในธรรมชาติ
ทั่วไป จินตนาการจะทําให้เกิดภาพขึ้นในสํานึก เราเรียกภาพชนิดนี้ว่า จินตนภาพ ( Image ) 
จินตภาพเหล่านี้จะเช่ือมโยงกับประสบการณ์ที่ได้รับทันทีจากเหตุการณ์ภายนอกหรือไม่ก็ได้ 
หลายครั้งทีเดียวที่จินตนาการเกิดขึ้นจากการกระตุ้นของธรรมารมณ์ หรืออารมณ์ที่เกิดจาก
ประสบการณ์ที่ส่ังสมอยู่ภายใน 

จินตภาพภายใน คือ ภาพที่เปิดขึ้นภายในจิต เป็นภาพที่เห็นไม่ชัดเจนจับต้องไม่ได้
ต่อเม่ือได้แสดงออกเป็นจินตภาพภายนอก ซึ่งอาจเป็นภาพร่างหรือเป็นงานศิลปะแล้วจึงจะรับรู้
ได้ด้วยจักษุสัมผัส2 

                                                       
1Novabizz.com, พฤติกรรมสังคม, เข้าถึงเม่ือวันท่ี 26 พฤภาคม 2560, เข้าถึงได้จาก https:// 

www.novabizz.com/NovaAce/Behavior/พฤติกรรมสังคม.html 
2ศาสตราจารย์เกียรติคุณชลูด นิ่มเสมอ, องค์ประกอบศิลปะ, (กรุงเทพ : อมรินทร์), 2554, 414. 
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 เมื่อมนุษย์ไม่อาจแสดงออกการกระทําที่ต่าง ๆ ที่อยู่ในความคิดของจิตใต้สํานึกได้ ก็สามารถ
แสดงออกผ่านการขีดเขียนภาพในจินตภาพ หรือจินตนาการได้ ในขณะเดียวกัน ภาพเหล่าน้ันก็ยังคง
เป็นเพียงแค่ภาพที่ขาดซึ่งสาระ ผู้คนไม่ได้ให้ความสนใจ ก็โดนขยําทิ้งไป แต่เมื่อภาพพวกน้ันโดนรอย
ยับของกระดาษปิดบัง หรือทําให้บิดเบ้ียวน้ัน ก็สามารถทําให้เกิดความสงสัยในหระดาษแผ่นน้ันว่ามี
อะไรซ่อนอยู่ ภาพที่ปรากฏผ่านรอยยับน้ันก็สามารถสร้างความเพลิดเพลินให้กับผู้ชมได้และยังส่งผล
ให้ผู้ชมตระหนักถึงความสนุกสนานที่ซ้อนอยู่ภายใน 
 
อทิธพิลที่ไดร้ับจากสภาพแวดลอ้ม 
 งานศิลปะเด็ก สามารถแสดงออกถึงความคิดของตัวเองได้อย่างครบถ้วนมากท่ีสุดเน่ืองจาก 
ความคิดของเด็กน้ันเป็นความคิดที่บริสุทธ์ิ ความคิดที่สื่ออารมณ์ ประสบการณ์ ได้อย่างชัดเจน แม้ใน
การกระทําของเด็กน้ันจะยังไม่สามารถแสดงออกได้ แต่ก็สามารถขีดเขียนเร่ืองราวที่ต้องการจะสื่อได้ 
 

ศิลปะด้านขีดเขียน การขีดเขียนเป็นเรื่องธรรมชาติของเด็กทุกชนชั้น และทุกวัฒนธรรม 
(Scarr et al., 1986) ไม่ว่าเด็กจะมีอะไร ๆ อยู่ในมือที่ขีดเขียนได้ เด็กจะต้องขีด ๆ เขียน ๆ ซึ่ง
ผู้ใหญ่มักเห็นว่าเป็นเรื่องไร้สาระ แต่ถ้าผู้ใหญ่เข้าใจธรรมชาติของเด็ก จะรู้ว่านี่คือจุดเริ่มต้นของ
ความคิดเชิงศิลป์ในเด็ก ซึ่งถ้าหากได้รับการสนับสนุนส่งเสริมแนวคิดเชิงสุนทรีย์จะได้รับการ
ปลูกฝังและเจริญงอกงามไปจน เติบใหญ่ เป็นส่ิงที่มีค่าต่ออารมณ์และความคิดของผู้นั้นประดุจ
คุณสมบัติติดตัวที่ล้ําค่า3 

                                                       
3Admin, พัฒนาการด้านศิลปะ, เข้าถึงเม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม 2560, เข้าถึงได้จาก  

http://www.healthcarethai.com 
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อทิธพิลที่ไดร้ับจากงานศลิปกรรม 
 การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดน้ีไม่อาจขาดซิ่งอิทธิพลจากงานศิลปกรรมในยุดต่าง 
ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นศิลปะยุคเหมือนจริง ( Realism ) หรือศิลปะด้ังเดิม ( Art Brut ) ได้ อย่างไรก็ตาม
ข้าพเจ้าก็ยังคงได้รับอิทธิพลมาจากสภาพแวดล้อมอีกด้วย จึงส่งผลให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานที่ผ่าน
ความคิด จินตภาพ ของตนเองและการรับอิทธิผลจากงานศิลปกรรมที่ต่างยุค ต่างสมัยกัน มา
ผสมผสานกันในผลงานชุดน้ีอีกด้วย 
 ลัทธิศิลปะด้ังเดิม (Art Brut) “Art” หมายถึง ศิลปะ “Brut” หมายถึง ของด้ังเดิม หรือ
สิ่งที่ยังไม่ได้รับขัดเกลา ดังนั้นเมื่อนําคํามารวมกันจะหมายถึง ศิลปะที่ศิลปินพยายามสร้างผลงาน
ขึ้นมาจากจิตใต้สํานึกของตนเองน้ันเอง โดยศิลปิน ฌอง ดูบูฟเฟต์ ( Jean Dubuffet ) ในปี ค.ศ. 
1945 ฌองได้เป็นผู้ริเร่ิมลัทธิน้ีขึ้นมา เน่ืองจากตนเองนั้นเป็นผู้ที่มีความล่าช้าด้านเชาว์ปัญญา มีความ
ต้องการพิเศษด้านจิตใจ ศิลปินจึงวาดภาพโดยสปิริต ( Spirit ) กล่าวคือ จิตวิญญาณหรือแก่นแท้ใน
ตัวตน และสามารถบอกถึงศักยภาพของมนุษย์อีกด้วย ในศตวรรษที่ 20 เป็นช่วงที่ศิลปินได้จบ
การศึกษาจากมหาลัยศิลปะ เขาได้รับความสําเร็จเป็นอย่างมากจากการสร้างผลงานศิลปะของผู้ที่มี
ความต้องการพิเศษทางด้านจิตเวช จึงเริ่มใช้เวลาศึกษาการแสดงออกทางศิลปะของผู้ป่วยใน
โรงพยาบาลหลายแห่ง ซึ่งศิลปะในมุมมองของ ฌอง ดูบูฟเฟต์ คือ ความจริงใจต่อจิตใต้สํานึก ความ
ผิดพลาดของความคิด ความไร้เดียงสาต่อการแสดงออก การที่ศิลปินคิดค้น Art Brut น้ันทําให้
แนวคิดทางศิลปะเกิดการท้าทายต่อสังคม จึงมีคําถามข้ึนมาว่า “ศิลปะคืออะไรและใครเป็นเจ้าของ
ศิลปะ” ซึ่งยังเป็นที่สงสัยจนถึงทุกวันน้ีมาถึงวันน้ีประเทศในแถบยุโรปส่วนใหญ่และสหรัฐอเมริกา4 
 ผลงานของ ฌอง ดูบูฟเฟต์ ( Jean Dubuffet )  จะมีสไตล์การเขียนที่ใช้ความรู้สึกจาก
จิตใต้สํานึก โดยปราศจากการปรุงแต่งใดๆ งานของเขาจะแสดงออกโดยไม่คํานึงถึงความถูกต้องทาง
หลักการวาดเส้น แต่มุ่งเน้นแสดงออกในเร่ืองของอารมณ์ ความรู้สึกเพียงสิ่งเดียว ซึ่งส่งผลให้ข้าพเจ้า
ได้รับอิทธิพลจากรูปแบบการเขียนภาพในจินตนาการจาก ฌอง ดูบูฟเฟต์ อย่างมาก ในเรื่องของการ
วางระนาบสี หรือการวางทีพู่กันต่าง ๆ การใช้ลายเส้นในลักษณะกายและใจผสานกัน ( Contour ) ที่
ดูแล้วให้ความรู้สึกในภาพเคลื่อนไหว รวมไปถึงสีที่ศิลปินเลือกจะใช้สีค่อนข้างขัดแย้งกันอย่างชัดเจน 
มีทั้งสีโทนร้อน โทนเย็น ผสมกันในสัดส่วนที่เท่ากัน ไม่หนักไปทางโทนใดโทนหน่ึง 
   

                                                       
4Admin, อะไรคืออาร์ตบรุท, เข้าถึงเม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม 2560, เข้าถึงได้จาก https:// selfart 

borderlessmuseumth.wordpress.com/2017/04/15/อะไรคืออาร์ตบรุท/ 
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n Avgikos, Jea
.org/artwork/

งานช้ินน้ีจะเห็
ที่อยู่บนภาพโ
คนนี้มีลักษณ
มือไว้หลังด้า
องราวทั้งหมด
iedrich Niet
จในขณะที่มัน

ทธิพลที่ได้รับจ
Dubuffet, Ch
www.khanac
dbirth 

                

an Dubuffet, A
/1102 

ห็นว่าเป็นภา
โดยมีการฝังห

ณะท่าทางรุนแร
นหลังของเข
ดนั้นหมายถึง
tzsche ภาพ
นทําให้เกิดการ

จากงานศิลปก
hildbirth, 194
cademy.org/

 Accessed Ma

พเปลือยกาย
หินไว้ในบริเว
รง และก้าวร้า
าซึ่งเป็นท่าท
งหลักการสําคั
ล้อของ ฌอง 
รรุกรานของผู้

 
กรรม  
44, oil on c
/humanities

ay 26, 2016. A

ยแบบผู้ชายที่
วณของฟันแล
าว แต่ในความ
างที่ให้ความ
คัญของอุดมก
 ดูบูฟเฟต์ เยา
ผูช้ายที่โรแมน

anvas, 99.8 
s/art-1010/a

Available from

ที่ดูขึงขลังและ
ละฝังเศษกระ
มกาวร้าวของ
มรู้สึกว่าเขาไม
การณ์ของนาซี
าะเย้ยการอ้าง

นติก5 

 

 x 80.8 cm, 
art-brut/a/je

m https://www

7 
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ะมีอํานาจ 
ะจกไว้ใน
ตัวเองนั้น
ม่สามารถ
ซีที่ศิลปิน
งสิทธ์ิของ

 France 
ean-

w.  



 

 

 
ยังมี ฌอง มิ
อีกด้วย มิเช
ความรู้สึก เช
ลงบนผลงาน
องค์ประกอบ
 

ภาพ

ที่ม
 

นอกจาก ฌอ
เชล บาสเคีย

ชล บาสเคียล
ช่นกัน ซึ่งข้าพ
น จะสังเกตได
บในการวางรปู

พที ่6 ภาพอิท
Jean-M
canvas

า : http://po

ง ดูบูฟเฟต์ ( 
ล ( Jean-Mi
 ซึ่งเป็นศิลปิน
พเจ้าได้รับอิท
ด้ว่า ลายเส้น
ปทรงต่าง ๆ ไ

ทธิพลที่ได้รับจ
Michel Basqu
s, 1984 
oulwebb.blo

 Jean Dubu
ichel Basqu
นชาวอเมริกัน

ทธิพลในเรื่องข
ของเขาน้ันจะ

 ได้อย่างน่าสนใ

จากงานศิลปก
uiat, Untitle

ogspot.ru/2

uffet ) ที่มีอิ
uiat ) เป็นแร
น ผลงานของ
ของรูปทรงที่ 
ะมีทิศทางที่อิ
ใจ 

 
กรรม 
e, Acrylic, oi

2011/02/jean

 

อิทธิพลต่อการ
งบันดาลใจใน
งเขาก็มุ่งเน้นใ
 มิเชล บาสเคี
อิสระ ไร้ขอบเ

l paintstick, 

n-michel-ba

รสร้างสรรค์ผล
นการสร้างสรร
ให้ผู้ชมรับรู้ถึ

คียล ใช้ ในการ
เขต อีกทั้งยัง

 

 and silkscr

asquiat-part

12 

ลงานแล้ว 
รค์ผลงาน
ถึงอารมณ์ 
รขีดเขียน
มีรูปแบบ

een on 

-2.html 



 

 

ภาพ
 
ที่ม

 

ความหมายที
Mona Lisa
กําลังปรองด
ประวัติศาสต
งาม6 
 
กระบวนการ
ในลักษณะข
ในการวาดเส้

                   
6Ad

zavvirodaine

8 

8 

พที ่7 ภาพอิท
Jean-M

า : http://po

ภาพล้อเลียน
ที่คลุมเครือใน
a ว่าเป็นการ
ดองแนวคิดเรื
ตร์ศิลป์บางคน

นอกเหนือจา
รทํางานจากศิ
ของศิลปนิพน
สน้ลงไปให้ดี ห

                    

dmin, the tate
e.com/2013/0

ทธิพลที่ได้รับจ
Michel Basqu
oulwebb.blo

นงานศิลปะขอ
นการแสดงคว
บดบังหน้าจอ
รื่องศิลปะเป็
นเช่ือว่า Jean

กอิทธิพลที่ได้
ศิลปินที่มีช่ือว่า
ธ์ชุดน้ีเป็นงาน

 หากกําหนดค่

                

e of two mon
01/the-tale-of

จากงานศิลปก
uiat, Mona L
ogspot.ru/2

องโมนานิซ่านั
ามเคารพระห
อร์จวอชิงตันใ
นสกุลเงินใน
n-Michel กํา

ด้รับในการสร้
า โซโนะยะมะ
นที่อาศัยทักษ
านํ้าหนักสีเพ้ี

na lisas, Acces
f-two-mona-l

 
กรรม 
 Lisa, acrylic 
2011/02/jean

นั้น ศิลปินต้อ
หว่าง Jean-M
นใบเรียกเก็บ

นช่วงเวลาที่ร่ํา
ลังท้าทาย M

้างสรรค์ผลงา
ะ ฮารุมิ ( So
ษะในการเขีย
ยนไป จะส่งผ

ssed May 26,
lisas/ 

 and oil on 
n-michel-ba

งการผสมผส
Michel ต่อ D
เงิน เป็นที่เช่ือ
ารวยในโลกศิ

Mona Lisa เป็

านแล้ว ข้าพเจ
noyama Ha
น และยังต้อง
ลให้งานขาดค

 2016. Availab

 

 canvas, 198
asquiat-part

สานของสัญลัก
Da Vinci ได้แ
อกันว่า Jean
ศิลปะของนิว
ป็นสัญลักษณ์แ

จ้ายังได้รับอิท
arumi ) เน่ือ
งวางแผนค่าน
ความสมบูรณ์

ble from http

13 

83 
-2.html 

กษณ์และ
แสดงภาพ 
n-Michel 
ยอร์กนัก
แห่งความ

ทธิพลของ
องจากงาน
นํ้าหนัก สี 
์ได้ 

p:// 



 

 

 
หิน ( Lithog
แสดงออกมา
เน้ือผ้า จะสัง
ของน้ําหนัก
กันในการทบั
 
อิทธิพลของค

 

 

 

Sonoyoma 
graph ) ที่มา
านั้น การเลือก
ังเกตได้ว่าการ
ค่อนข้างซับซ้
บกันของแต่ละ
ข้าพเจ้าได้รับ
ความประณตี

ภาพที่ 8 ภาพ

 Harumi เขา
กด้วยความสา
กใช้สี และ กา
รวางนํ้าหนักค
ซ้อน จะไม่ค่อ
ะสี ส่งผลให้นํ้
บอิทธิพลในก
ในการวาดเส้

พอิทธิพลที่ได้รั

าคือศิลปินเรีย
ามารถในการ
ารวาดเส้นค่าน
ค่าสีในแต่ละแ
ยใช้ระนาบสีล

น้าํหนักและสีไม
การกําหนดค่
้นอีกด้วย 

รับจากงานศิล

ยลลิสติก ( Re
กําหนดค่านํ้า
นํ้าหนัก ทําให้
แม่พิมพ์ของเข
ล้วน ๆ ในกา
ม่โดดจนเกินไ
าน้ําหนักของ

ลปกรรม 

ealistic ) ใน
หนักสีได้อย่า

ห้ผู้ชมสามารถ
ขาน้ันจะเน้นก
รเขียน และเข
ไป 
งสีในแต่ละแม

นกระบวนการ
างแม่นยํา จาก
ถรู้สึกได้ถึงควา
การใช้เส้นที่มี
ขาใช้สีที่มีน้ําห

ม่พิมพ์ อีกทั้

 

14 

ภาพพิมพ์
กผลงานที่
ามมันของ
ความต่าง
หนักเคียง

งยังได้รับ

 



 

 

ภาพ

ที่ม
 

 
ภาพ

ที่ม

พที ่9 ภาพอิท
Sonoya

า : http://w

พที่ 10 ภาพอิ
Sonoya

า : http://w

ทธิพลที่ได้รับจ
ama Harum
ww.harumi-

อิทธิพลที่ได้รับ
ama Harum
ww.harumi-

 
จากงานศิลปก

mi, Signe – X
-sonoyama.

บจากงานศิลป
mi, Signe – Q

-sonoyama.

 
กรรม 
, Lithograph
com/works-

ปกรรม 
Q, Lithograph

com/works-

h, 56.5 X 69
-signe-e.htm

h, 64 X 70.5
-signe-e.htm

 

9.5 cm, 2016
ml 

 

5 cm, 2013 
ml
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บทที ่3 
 

การดําเนนิงานและองค์ประกอบในการสรา้งสรรค ์
 

 ขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปนิพนธ์ชุดน้ีจะเริ่มจาก การค้นคว้าหาข้อมูล เพ่ือ
นํามาคิดวิเคราะห์ และแสดงออกในรูปแบบของการจินตนาการ และจัดวางองค์ประกอบทางทัศน-
ธาตุต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดภาพร่างที่สมบูรณ์และนําภาพที่ได้มาสู่การสร้างสรรค์ผลงานภายใต้
กระบวนการทางภาพพิมพ์  
 
การกําหนดรูปแบบและวิธีการสร้างสรรค์ 

 ในผลงานศิลปนิพนธ์ชุดน้ีจะอยู่ภายใต้รูปแบบเหมือนจริงที่ผสมผสานกับภาพก่ึง
นามธรรม โดยใช้รูปทรงของกระดาษเป็นรูปทรงหลักในการแสดงออก ภายในกระดาษบอกเล่า
เรื่องราวของจินตนาการต่าง ๆ ที่ได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อม ในการขีดเขียนสิ่งเหล่าน้ันข้ึนโดย
อาศัย อารมณ์ ความรู้สึกภายในจิตใต้สํานึก ซึ่งได้กําหนดวิธีการสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการภาพ
พิมพ์ตะแกงไหม ( Screen Print ) บนพ้ืนระนาบ 2 มิติ 

 เนื้อหาสาระ 
 มุ่งเน้นที่จะนําเสนอความคิดที่อยู่ภายใต้จิตสํานึกของตนเองที่ได้รับอิทธิพลจาก

สภาพแวดล้อมทางสังคมผ่านการขีดเขียนเรื่องราวด้วยจินตนาการ โดยอาศัย อารมณ์ ความรู้สึก ที่มี
ต่อเหตุการณ์ต่างๆในห้วงเวลา ณ ขณะนั้น ดังน้ันภาพจินตนาการที่แสดงออกมาจะสะท้อนให้เห็นถึง
ความบริสุทธ์ิของจิตใจ ที่ไม่ได้รับการปรุงแต่งใด ๆ แต่ในขณะเดียวกัน ความคิดเหล่าน้ันขาดซึ่ง
กาลเทศะ  สั งคมไม่อาจยอมรับความคิด เหล่ า น้ี ไ ด้  หากถูกแสดงออกด้วยการกระทํ า 
 รูปแบบผลงาน 

 การสร้างสรรค์ผลงานผ่านกระบวนการภาพพิมพ์ตะแกงไหม ( Screen Print ) ภายใต้
รูปแบบของการผสมผสานระหว่างภาพเหมือนจริง และภาพกึ่งนามธรรม โดยมุ่งเน้นการแสดงออก
ของรูปทรงกระดาษที่ซ้อนเร้นเร่ืองราวและจินตนาการ ความสนุกสนาน ไว้อยู่ภายใน โดยข้าพเจ้า
เปรียบเทียบวิธีการของขีดเขียน ฝีแปรงที่ฉลับพลันของจินตนาการนั้นเสมือนการแสดงออกอย่าง
ตรงไปตรงมาเพ่ือให้รู้สึกถึงความบริสุทธ์ิในจิตใจ แต่ในหลักการของความเป็นจริงน้ันการแสดงออก
ในความคิดเหล่าน้ันไม่อาจแสดงออกมาได้ในสังคม จึงต้องขัดเกลาความคิดให้อย่างถี่ถ้วน ซึ่งก็



 

 

เปรียบเสมือ
ของตนเองใน

 

ด้วยวิธีการเขี
ต้นแบบแม่พิ
ได้อย่างดี โด
แตกต่างกันไ
ซึ่งต้องเขียน

 
ขั้นตอนการส
 
 
ปัญหารถติด
แรงบันดาใจ
เหล่าน้ันไปจิ

 

ภาพ
 

อนการที่นําภา
นห้วงเวลาน้ัน
เทคนิค 
แสดงออกผล
ขียนด้วยมือ (
พิมพ์ เน่ืองจาก
ดยอาศัยการว
ได้ถึงแม้ว่าจะ
ทีละนํ้าหนัก 
 
สร้างสรรค์ผล
ขั้นตอนการค้
เริ่มต้นจากกา

ด ส่งผลให้ตนเ
จในการสร้างจิ
จินตนาการแล

พที ่11 ส่วนห

าพที่ถูกขยําเห
น 

งานศิลปนิพน
( Hand-Draw
กกระบวนกา
าดเส้นลงบนแ
ะสามารถพิมพ
 แล้วนําไปพิม

ลงาน 
คน้คว้าข้อมูล 
ารสังเกตสภาพ
เองรู้สึก เบ่ือห
จินตนาการใน
ละวาดภาพลงบ

หนึ่งของข้อมลู

หล่าน้ันกลับม

นธ์นี้ผ่านการบ
wn Stencil
รของภาพพิม
แผ่นฟิล์ม โดย
พ์ได้สีเดียวก็ต
พ์เพ่ือให้เกิดก

 
พแวดล้อมทีม่ี
หน่าย อึดอัด 
นห้วงเวลา ณ
บนกระดาษ  

ลก่อนนํามาทํา

าเขียนใหม่อีก

บวนการภาพพิ
l ) โดยใช้ดิน
มพ์ตะแกงไหม
ยใน 1 ฟิล์ม นั
ตาม หากเราใ
การทับซ้อน ( 

มีผลกระทบต่อ
 ที่ต้องน่ังรอให
ณ ขณะนั้น เมื่
 

 
าภาพร่าง 

กครั้ง หมายถึ

พิมพ์ตะแกงไห
นสอไข และ สี
มนั้นสามารถต
นั้นสามารถสร้
ช้เส้นในการไ
 Layer ) กันข

อ อารมณ์ ควา
ห้รถเคลื่อนที่ไ
อได้รับรู้ถึงคว

ถึงการทบทวน

หม ( Screen
 สีอะคริลิก ใน
ตอบสนองวัตถ
ร้างนํ้าหนักให้
ไล่น้ําหนักจาก
ของนํ้าหนัก 

ามรู้สึกของตน
ไปทีละน้อย จึ
วามรู้สึกแล้ว 
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นความคิด

n Print ) 
นการสร้าง
ถุประสงค์
้เกิดความ
กระนาบสี 

นเอง เช่น 
จึงเกิดเป็น
 นําข้อมูล



 

 

 

shoulder.js
 

 
ภาพ
ที่ม
 

  
 
 
 

ภาพที ่12 ส่ว
ที่มา : http:/
sp 

พที ่13 ส่วนห
า : http://w

วนหน่ึงของขอ้
//www.leon

หนึ่งของข้อมมู
ww.leonard

อมูลก่อนนํามา
ardodavinc

มูลก่อนนํามาท
dodavinci.ne

าทําภาพร่าง 
i.net/anatom

ทําภาพร่าง 
et/the-vitruv

 

 
mical-studie

 

vian-man.jsp

es-of-the-

p 
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ของกระดาษ
รูปทรงของก
ทั้งยังต้องกา
กระดาษที่ถูก

 
ภาพ

 
 

การจัดองคป์ร
รูปทรง ( For
รูปทรงในผลง
ษที่ถูกขยําให้เป็
กระดาษที่ถูกข
ารแสดงออกให
กขยําแล้วนําม

พที่ 14 ภาพแ
 

ระกอบศลิปใ์น
rm ) 
งานศิลปนิพน
ป็นก้อน เพ่ือใ
ขยําหลายก้อน
ห้เห็นเรื่องราว
มาคลี่ออกเพ่ือ

แสดงรูปทรงอิ

นผลงาน 

ธ์จะใช้เป็นรูป
ให้เป็นจุดเด่นใ
น แล้วนํามาจั
วภายในกระด
อให้เห็นเรื่องร

 

สระที่อยู่ในงา

ปทรงอิสระเพี
ในงาน ในช่วง

จัดองค์ประกอ
ดาษให้หลายมุ
ราวภายในกระ
 

าน 

ยงรูปทรงเดีย
งการทําศิลปนิ
บเพ่ือให้เกิดจั
ม และในระย
ะดาษชัดย่ิงขึ้น

ยวในงาน โดย
นิพนธ์ช่วงแรก
จังหวะของกา
ยะหลังได้ใช้รูป
น 
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ใช้รูปทรง
กนั้นจะใช้
ารกลิ้ง อีก
ปทรงของ

 



 

 

มีทัศนธาตุอื
ปรากฏตัวใน
ของงาน จิต
ทัศนธาตุต่าง

ใ
รูปทรงไว้เพื
รูปทรงให้ดูมี
ออกมาอีกด้ว
แสงและเงาอ

 

 

 
ภาพที่ 15 ภ

                   
1ศาส

พื้นทีว่่าง ( Sp
พ้ืนที่ว่าง คือสิ
อ่ืนมากําหนด
นบทบาทของ
รกรรมใช้ที่ว่า
ง ๆ1 
ในงานศิลปนิ

พ่ือให้พ้ืนที่ว่าง
มีปริมาตร หรื
วย ในช่วงผล
อย่างชัดเจน แ
 

ภาพแสดงพ้ืนที

                    

สตราจารย์เกียร

pace ) 
สิ่งที่ทุกสิ่งอย่
รูปร่าง ที่ว่าง
รูปทรง ทัศน
างเป็น 2 มิติ

นิพนธ์นี้จะใช้ป
งทําหน้าที่เป็
รอมีมิติมากย่ิง
งานระยะแรก

 และยังทําให้ผ

ที่ว่างที่อยู่ในงา

                

รติคุณชลูด นิ่มเ

างดํารงอยู่ เป็
งจึงเปรียบเสมื
ศิลป์แต่ละปร
ติ แต่อาจทําใ

ปริมาตรรูปท
นอากาศ กา
งขึ้น อีกทั้งยัง
กนั้นจะใช้การ
ผลงานมีบรรย

าน 

เสมอ, องคป์ระ

ป็นทัศนะธาตุ
มือนสนามที่ท
ระเภทจะใช้ที่
ให้เห็นเป็น 

รงของวัตถุอา
รใช้พ้ืนที่ว่าง
ช่วยให้ภาพที่
รไล่น้ําหนักสีใ
ากาศที่สอดค

กอบศลิปะ, (กร

ที่มองไม่เห็น 
ทัศนธาตุอ่ืน 
ว่างแตกต่างกั
3 มิติได้ด้วยวิ

าศัยอยู่โดยให้
ให้เป็นอากา
ี่ปรากฏดูแล้ว
นพ้ืนที่ว่าง เพื
ล้องกับแสงเง

รุงเทพ : อมรินท

 จะปรากฏตัว
 ๆ สามารถแส
กันออกไปตาม
วิธีการประกอ

ห้พ้ืนที่ว่างน้ัน
ศน้ันจะช่วยส
วเสมือนรูปทร
พ่ือแสดงให้เห็
งาในรูปทรงอีก

 

ทร์), 2554, 88 
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วก็ต่อเมื่อ
สดง หรือ
มลักษณะ
อบกันของ     

นล้อมรอบ
สนับสนุน
รงน้ันลอย
หนมุมที่รับ
กด้วย 

 

 

    



 

 

คือ การใช้สี
บริเวณของต
ผสมผสานวง
ของลายเส้น
ทั้งโทนร้อน
ความรู้สึกถึ
ทั้งหมดน้ีส่งเ

 

 

                   

ส ี( Color ) 
เป็นทัศนธาตุ
สีเดียวที่มีน้ํา
ตัวกระดาษ โ
งสีธรรมชาติ ไ
 และ บริเวณ

นและโทนเย็น
งความจริงจั
เสริมให้งานมี
 

ภาพที ่16 ภา

                    
2เรื่องเดียวกัน, 

 
ที่สําคัญอย่าง
หนักอ่อนแก่ห

 โดยใช้โทนขา
 ได้แก่ สีชมพู สี
ณระนาบสีในกร
นผสมกันอย่า
ัง หนักแน่น 
ความหนักแน่

าพแสดงสีในง

                

 75. 

งหน่ึงในงานศิ
หลายลําดับเป็
าวดําในการไล
 สีฟ้า สีส้ม สีเน
ระดาษ ซึ่งมีอั
างกลมกลืน 
 และ ภาพใน
น่น 

านศิลปนิพนธ

ลปะ ในงานจ
ป็นการใช้สีกล
ล่น้ําหนักของ
น้ือ สีเหลือง สี
อัตราส่วนในงา
 เพ่ือให้งานแ
นจินตนาการ

ธ์ 

จะใช้ “สีเอกร
ลมกลืนแบบสี
งรูปทรง แต่ใน
 สีน้ําเงิน เป็นส
านประมาณ 3
แสดงออกถึงภ
ซึ่งจะให้รู้สึก

รงค์ ( Monoc
สีเดียว”2 เป็
นขณะเดียวกั
ส่วนประกอบใ
30% ของงาน
ภาพเหมือนจ
กถึงความสดใ
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chrome ) 
ป็นหลักใน
กันก็มีการ
ในบริเวณ
น โดยใช้สี
จริงจะให้
ใส มีสีสัน 

 



 

 

 

 

 
ภาพ

 
  

ภาพที่ 17 ภา

พที ่18 ภาพแ

 

าพแสดงสีในง

แสดงสีในงานข

านของศิลปนิ

ของศิลปนิพน

นพินธ์ 

นธ์ 
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หรือเห็นแลว้
อยู่ในส่วนขอ
หลัง แต่ในร
ความสําคัญข
สีที่มีความมัน
ได้ขีดเขียนล

 

 

 
 
 
 
 

 

พื้นผวิ ( Text
“ลักษณะพ้ืน
วรู้สึกได้ว่าหย
องพ้ืนหลัง มีค
ระยะต่อมาจะ
ของพ้ืนหลัง อี
ันและพื้นผิวข
ลงไป และยังเน
 

ภาพที่ 19 ภา

 

ture ) 
ผิว (Texture
าบ ละเอียด ม
ความรู้สึกขรุข
ะใช้พ้ืนผิวขอ
 อีกทั้งยังเพ่ิมพื
ของลายเส้นดิน
น้นความเหมอื

าพแสดงพ้ืนผิว
 

e) ลักษณะขอ
 มัน ด้าน ขรุข
ขระเพื่อทําให้
งกระดาษให้
พ้ืนผิวในส่วนข
นสอ เพ่ือใหพ้ื้
อนจริงให้ดูเหม

วในงานศิลปนิ

องบริเวณพ้ืน ิ
ระ” ในงานศิ

ห้รูปทรงของก
รู้สึกถึงความ
ของระนาบสีที
พ้ืนผิวเหล่าน้ัน
มือนมากย่ิงขึน้

นพินธ์ 

ผิวของสิ่งต่าง
ลปนิพนธ์ช่วง
ระดาษมีลักษ
หยาบของกร
ที่อยู่ในรูปทรง
มีลักษณะแตก
น 

ง ๆ ที่เมื่อสัมผั
งที่แรกนั้นจะ 
ษณะแตกต่าง
ระดาษมากกว
งกระดาษให้รู้
กต่างกันในแต
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ผัสจับต้อง
 มีพ้ืนผิวที่
กับตัวพ้ืน
ว่าที่จะให้
้สึกถึงเน้ือ
ต่ละวัสดุที่

 



 

 

ส่วนของผลง
ของรูปทรงก
ยับต่างๆเพ่ือ
น้ําหนักในเง
เกิดความรู้สึ

 

 
ภาพที่ 20 ภ
 

ภาพที่ 21 ภ

ค่าน้าํหนกัอ่อ
น้ําหนัก คือ 
งานน้ัน จะใช้น
กระดาษ นอก
อให้เกิดความ
งาระหว่างรูปท
ึกถึงเงาตกกร
 

ภาพแสดงค่าน้ํ

ภาพแสดงค่าน้ํ

อน-แกข่องแสง
 ความอ่อนแก
นําหนักตามลั
กเหนือจากรูป
มรู้สึกสอดคล้อ
ทรงกระดาษแ
ะทบที่เหมือน

น้าํหนักอ่อน-แ

น้าํหนักอ่อน-แ

งและเงา ( To
ก่ของบริเวณที
ักษณะของแส
ปทรงแล้ว ยังใ
องไปกับรูปท
และพ้ืนน้ันจะ
นจริง 

แก่ในงานศิลปน

 
แก่ในงานศิลปน

one ) 
ที่ถูกแสงสว่าง
สงเงาในธรรม
ให้ค่าน้ําหนัก
รงของกระดา
ะใช้การไล่นําห

นิพนธ์ 

 
นิพนธ์ 

ง และบริเวณ
ชาติเพ่ือให้เกิ
อ่อนแก่ต่อระ
าษที่หยับ แล
หนักกลางไปห

ณที่เป็นเงาขอ
ดความรู้สึกถึ
ะนาบสีในส่วน
ะในส่วนของ
หาน้ําหนักอ่อ
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องวัตถุ ใน
งปริมาตร
นของรอย
การให้ค่า

อน เพ่ือให้



 

 

ขั้นตอนการ
 
 
เรื่องราว โด
ได้อย่างครบ
ภาพร่างเหล
เส้น ภายในก

 

 
ภาพที่ 22 ภ

แสดงออกด้วย
การสร้างภาพ
ขั้นตอนการส
ยใช้วิธีการขีด

บถ้วนมากที่สุด
ล่าน้ันมาขยําแ
กระดาษน้ัน ข

ภาพร่างก่อนจ

ยเทคนิควิธีกา
พร่าง (Sketch
สร้างภาพร่าง
ดเขียนลงไปบ
ด อีกทั้งยังต้อ
แล้ว รอยยับบ
ขาดความสมบู

ะนําไปทําให้เ

าร 
h) 
งเริ่มต้นจากก
บนกระดาษ เพื
งทดลองเขียน

บางส่วนจะปิด
บูรณ์ทางทัศน

เกิดรอยยับ 

การหาข้อมูลภ
พ่ือหาความเป็
นเรื่องราวที่ซ้ํา
ดบังเร่ืองราวม
ธาตุ 

ภาพก่อนเพื่อใ
ป็นไปได้ของภ
าเดิมอีกในหล
มากเกินไป ห

ในภาพมาจิน
ภาพที่สามารถ
ลาย ๆ มุม เพื
หรือแม้ในบาง
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นตนาการ
ถสื่ออกมา
พ่ือเวลานํา
ที สี หรือ 



 

 

 
 
 
 

 
ภาพที่ 23 ภ
 

 
ภาพที่ 24 ภ
 
  

ภาพร่างศิลปนิ

ภาพร่างศิลปนิ

 

นพนธ์ 

นพนธ์ 
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เทคนิคภาพพิมพ์สกรีน ( Screen Printing ) 
 หลักการของการพิมพ์สกรีนน้ันมีรากฐานมาจาก ภาพพิมพ์ลายฉลุ ( Stencil Process ) 
ซึ่งเริ่มใช้มาต้ังแต่มนุษย์ยุคหิน จากบันทึกทางประวัติศาสตร์ได้ถูกค้นพบบริเวณผนังถ้ํา ภาพที่ปรากฏ
น้ันจะเห็นได้ว่ามีการใช้มือจุ่มสีที่หาได้จากธรรมชาติประทับลงบนผนังจนเกิดร่องรอยของการพิมพ์ 
หรือ ใช้มือวางทาบบนผนังถ้ํา เพ่ือเป็นส่วนก้ันสีแล้วจึงใช้ปากอมสีพ่นออกไปรอบ ๆ ฝ่ามือน้ัน เมื่อ
ยกมือออกไปก็จะปรากฏภาพมือ เราเรียกภาพที่เกิดข้ึนน้ีว่าภาพพิมพ์ ซึ่งกระบวนการพิมพ์ลักษณะน้ี
นับว่าเป็นกระบวนการที่เก่าแก่ที่สุด และได้ถูกพัฒนาขึ้นในเวลาต่อมา3 
 ในผลงานศิลปนิพนธ์ชุดน้ีได้เลือกใช้เทคนิคภาพพิมพ์สกรีนเป็นกระบวนการของ
แสดงออกผลงานเน่ืองจาก เทคนิคน้ีสามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างครบถ้วนเช่นการวาด
เส้นลงบนแผ่นฟิล์มแล้วนําไปฉายแสงก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาตามท่ีต้องการ อีกทั้งเทคนิคกระบวนการ
น้ียังสามารถพิมพ์สีได้อย่างมายมายและให้ความรู้สึกไม่ทึบตัน 
 การเตรียมอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์สกรีน 
 1. กรอบสกรีน ( Screen Frames ) แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ กรอบไม้ กรอบ
อลูมิเนียม และกรอบเหล็ก เน่ืองจากกรอบไม้น้ันจะมีการโก่งตัวและหดตัวได้ง่าย จึงไม่นิยมใช้กัน 
ส่วนกรอบเหล็กจะมีนํ้าหนักหนัก จึงไม่นิยมใช้กัน ส่วนมากนิยมใช้กรอบอลูมิเนียม เพราะมีนํ้าหนัก
เบา ไม่หดตัว ทําความสะอาดง่าย ทนต่อแรงขึงผ้าได้ดี 
 2. ผ้าสกรีน ( Screen Mesh ) เส้นใยที่ทอพิเศษเป็นรูปสีเหลี่ยมจัตุรัสขนาดของรูผ้า
เท่ากันทุกรูโดยเส้นใยจะมีลักษณะการทอแบบเส้นเด่ียว ( Mono Filament ) และแบบเส้นควบ 
(Multi Filament) ผ้าที่ใช้จะเป็นชนิดโพลีเอสเตอร์ ( Polyester ) สําหรับพิมพ์วัสดุแผ่นเรียบที่
ต้องการเก็บรายละเอียดมาก 
 3. การขึงผ้าสกรีน ( Stretching ) มีอยู่ 2 วิธี คือขึงด้วยมือ และการขึงด้วยเครื่อง ซึ่ง
การขึงด้วยเครื่องจะได้แม่พิมพ์สกรีนตึงสม่ําเสมอกันมากกว่าขึงด้วยมือ 
 4. ยางปาดสกรีน ( Squeegee ) ผลิตจากพลาสติกสังเคราะห์โพลียูรีเทรน ( 
Polyurethane ) มีความหนา บาง ความแข็งอ่อนตามแต่ลักษณะการใช้งานแต่ละประเภท หากใช้
สําหรับงานพิมพ์ จะใช้ แบบสี่เหลี่ยม ( Diamond )  
 5. ด้ามจับยางปาด ( Handles for Squeegee ) ด้ามจับยางปาดไม้ และด้ามจับยาง
ปาดอลูมิเนียม 

                                                       
3ปราการ จันทรวิชิต, วชิา 213 121 ภาพพิมพ ์1 ( Printmaking I ), เอกสารประกอบการสอน, 

ภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาลัยศิลปากร, 2556, 14. 
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 6. รางปาด (Emulsion Coater) ผลิตจากสแตนเลสใช้สําหรับปาดเคลือบกาวอัดที่ผสม
นํ้ายาไวแสงแล้วลงบนแม่พิมพ์สกรีน 
 7. เกรียง สําหรับคนเคมีภัณฑ์ให้เข้ากัน เช่น การผสมกาวอัดกับนํ้ายาไวแสง 
 8. ตัวจับบล็อกสกรีน สําหรับยึดระหว่างกรอบสกรีนกับโต๊ะพิมพ์งาน ขณะพิมพ์จะใช้ตัว
จับกรอบสกรีน 2 ตัวยึดกับโต๊ะ  

9. ตู้ฉายแสง สําหรับตู้ฉายแสงอุ้มร้าไวโอเลต ( UV ) เป็นแสงจากไฟเมนทอลฮาไลด์ 
สามารถเก็บรายละเอียดจากต้นแบบแผ่นฟิล์มได้ดี และเครื่องสามารถคํานวณเวลาได้แม่นยํา จาก
การใช้แสงชนิดน้ี 

10. ตู้อบแม่พิมพ์สกรีน สําหรับอบแม่พิมพ์สกรีนที่เคลือบกาวอัดแล้ว เพ่ือไม่ให้ได้รับแสง
เมื่อกาวอัดแห้งสนิท หากได้รับแสงหลังจากกาวอัดแห้งสนิทจะทําให้ฉายแสงไม่ติด 

11. ห้องมืด ภายในห้องจะติดต้ังหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์สีเหลือง และต้องติดฟิล์มสี
เหลืองในบริเวณกระจกที่แสงรอดผ่าน เพ่ือก้ันแสงอุลตร้าไวโอเลต (UV) ไม่ให้แสงรอดเข้ามาในห้อง
ได้ หากแสงรอดเข้ามาในห้องจะรบกวนปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างกาวอัดกับนํ้ายาไวแสงได้ 

12. วัสดุเพ่ิมเติมสําหรับขั้นตอนการเตรียมพิมพ์ ได้แก่ กระดาษสําหรับพิมพ์, ตัวหนุน
แม่พิมพ์, ตัวฉากเข้าตําแหน่งกระดาษ 3 ด้าน (Register Mark), คัทเตอร์, ดินสอ 2B, ไม้บรรทัดยาว, 
นิตโต้เทป, เทปนํ้าตาลหรือเทปใส, กระป๋องพลาสติกผสมสีทรงกลมมีฝาปิด, ผ้าเช็ดหมึก, ยางลบ, 
กระดาษทราย 

13. วัสดุเพ่ิมเติมสําหรับข้ันตอนการล้างทําความสะอาดแม่พิมพ์ ได้แก่ ฟองนํ้านุ่ม, ถุงมือ
ยาง, ผ้าก้ันเป้ือน, เคร่ืองฉีดนํ้าแรงดันสูง 

14. วัสดุเพ่ิมเติมสําหรับขั้นตอนการเขียนแม่พิมพ์ ได้แก่ แผ่นฟิล์มใสท่ีมีพ้ืนผิวขรุขระ 
ความหนา 0.035 มิลลิเมตร, ฟองนํ้าแบบแผ่น, ดินสอไข, ปากกาเขียนซีดี, สีอะคิลิค, หมึกจีน ,พู่กัน, 
เทปใส 3M, คัตเตอร์ 

15. กาวอัด ( Emulsion ) กาวอัดมีหลายประเภทแต่ที่นิยมใช้กันคือชนิดเหลวผสมกับ
นํ้ายาไวแสง 

16. นํ้ายาไวแสง สําหรับใช้ผสมกับกาวอัด มีทั้งแบบสําเร็จรูปและแบบผงที่ต้องผสมกับ
นํ้าเย็น และเขย่าจนละลายก่อนใช้ 

17. หมึกพิมพ์เช้ือนํ้า ( Water-Based Color ) คือหมึกพิมพ์ที่ผสมและล้างออกด้วยนํ้า 
เหมาะสําหรับใช้พิมพ์บนผ้าและกระดาษ ประกอบด้วย สีจม (หมึกสีกึ่งโปร่งแสง) สีลอย สีนูน สียาง 
(หมึกพิมพ์สีทึบแสง) และเคมีสําหรับผสมหมึกพิมพ์ แป้งน้ํา มีส่วนผสมกาวไบเดอร์เพ่ิมการยึดเกาะ
กับวัสดุรองรับ สามารถเจือจางสีให้อ่อนใสและเพ่ิมเน้ือหมึกให้เหลวเพ่ือง่ายต่อการพิมพ์ 



 

 

น้ํามันมีหลา
พิมพ์พลาสติ

น้ํามันสนแล้
( Block-Ou

คราบหมึกที่
เพราะจะทํา
น้ําที่มีแรงดัน

ผสมกับนํ้าเป

ตกค้าง4 
 

, ฟองนํ้า, คัต

                   

18. หมึกพิมพ
ยชนิด สามาร
ติก แก้ว โลหะ
19. แอสฟัลตั

ล้วนําไปคนให้
t ) 
20. น้ํายาล้าง
ตกค้างบนแม
ให้กาวท่ียึดกั
นสูง 
21. ผงล้างแม
ปล่า อัตราส่วน
22. น้ํามันทิน
23. ผงซักฟอ

ภาพที ่25 ภา
ประกอบด้วย
ตเตอร์, นิตโต้

                    
4เรื่องเดียวกัน, 

พ์เช้ือนํ้ามัน ( 
รถพิมพ์ลงบนว
ะ กระจก เป็น
ตัม ( Aspha
้เป็นเน้ือเดียว

งคราบหมึกพิม
ม่พิมพ์ โดยใช้แ
ับกรอบแม่พิม

ม่พิมพ์ ( Scre
น 1ช้อนชา กั
นเนอร์ สําหรับ
อก ใช้ในขั้นตอ

าพแสดงอุปกร
 ดินสอไข, หมึ
้ 

                

 15. 

 Oil-Based 
วัสดุที่มีพ้ืนผวิ
ต้น โดยมีน้ํามั
altum ) 
วกัน สําหรับเ

มพ์ ( Screen
แปรงขนนุ่มท
มพ์หลุด และท

eenstrip Po
กบั น้ําเปล่า 1
บล้างคราบหมึ
อนการล้างแม

รณ์การสร้างต้
มึกจีน, สีอะค

 Color ) คื
ว ขรุขระ, หยา
มันกันตันสําห
มีลักษณะเป็
ขียน ระบาย 

nsolve ) มีลกั
ทาลงบนแม่พิม
ทิ้งไว้ประมาณ

ower ) มีลัก
ลิตร 
มึกที่ตกค้างบน
ม่พิมพ์ เพ่ือให้

 
ต้นแบบแม่พิม
ริลิก, ดินสอ, 

อ หมึกพิมพ์ที
าบ, มัน, ด้าน 
รับผสมเพื่อให

ปนผงละเอียด
 เพ่ือปิดผ้าสก

กษณะเป็นครีม
มพ์โดยไม่ให้น้ํ
ณ 30 นาทีแล้

ษณะเป็นเกล็

นแม่พิมพ์ และ
ห้คราบสิ่งสกป

พ์ 
 ปากกาเขียนแ

ที่ผสมและล้าง
 เช่น หมึกพิม
ห้สีเหลวข้ึน 
สีดํา วิธีใช้ต้อ
กรีนด้วยวัสดุเ

มเน้ือข้น ใช้สํ
น้ํายาโดนกรอบ
้วฉีดออกด้วย

ดละเอียดสีขา

ะใช้เช็ดโต๊ะพิม
ปรกออก และ

 

แผ่นซดีี, ยางล

29 

งออกด้วย
มพ์สําหรับ

องผสมกับ
เช้ือนํ้ามัน     

าหรับล้าง
บแม่พิมพ์ 
ยเคร่ืองฉีด

าว โดยใช้

มพ์งาน 
ะคราบสีที่

ลบ, พู่กัน

  



 

 

 

ภาพ
ประ

หมึกพิมพ์สีเ

ภาพที่ 26 ภา
ประกอบด้วย

พที ่27 ภาพแ
ะกอบด้วย ยา
ช้ือนํ้า 

าพแสดงอุปกร
 รางปาด, น้ํา

แสดงอุปกรณ์ก
างปาด, ด้ามข

รณ์การสร้างแ
ายาไวแสง, กา

 
การพิมพ์ 
นส,ี กระป๋อง

 

 
แมพิ่มพ์ 
าวอัด, เกียง 

 

สี, เทปน้ําตาล

 

ล, นิตโต้, เศษ

 

 

ษผ้า, ตัวจับบล็
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ลอ็ก, 



 

 

ภาพ
ประ

สะอาดแม่พิม
 

ด้วยการปิดผ
บนแม่พิมพ์โ
เขียนด้วยมือ
ไวแสงและน
ละเอียดมาก
ตันเร็ว แต่ถ้า

ด้วยมือ ( H
ต้องการแล้ว
เขียนไว้ต้ังแต
มุมฉากไว้ทั้ง
ขั้นตอนต่อๆ
เส้นน้ําหนัก
ตรวจสอบว่า
ภาพบนแม่พิ

พที ่28 ภาพแ
ะกอบด้วย เกี
มพ์ 

การสร้างต้นแ
การสร้างต้นแ
ผ้าสกรีนด้วยวั
โดยตรงด้วยก
อ ( Hand-Dra
นําไปฉายแสง
กน้อยตามควา
าละเอียดน้อย
ซึ่งจากภาพร่
and-Drawn 

วจึงนํามาเขียน
ต่แรกก็จะทําใ
ง4ด้าน เพ่ือเป็
ๆไป จากน้ันวิเ
กอ่อนจนถึงนํ้
าที่เขียนลงไป
พิมพ์เมื่อทํากา

แสดงอุปกรณ์ก
ยง, ผงล้างบล็

แบบแม่พิมพ ์
แบบแม่พิมพ์ส
วัสดุเช้ือนํ้ามัน
การปิดผ้าสกรี
awn Stencil
งทําให้เกิดภา
มเหมาะสมขอ
ยไปจะทําให้ภ
างของผลงาน
 Stencil ) ซึ
นเส้นรอบนอก
ให้แผ่นฟิล์ม 
ป็นการมาร์คต
เคราะห์แยกสี
้าหนักเข้มสุด

ปนั้นมีความทึบ
ารฉายแสง ซึ่ง

 
การล้างแม่พิม
ลอ็ก, ผงซักฟอ

 
สามารถทําได้
น ( Block-o
รีนด้วยวัสดุเชื
l ) คือการสร้า
าพต้นแบบบน
องความละเอี
าพที่ได้ขาดค
นศิลปนิพนธ์ชุ
ซึ่งในวิธีการนี้
ก ( Outline )
 ( Drafting F
ตําแหน่งของแ
สีจากภาพร่าง
ด และเริ่มเขี
บแสงมากพอ
งควรเลือกวัส

 
มพ์ 
อก, ครีมทําคว

ด้หลายวิธีด้วย
ut ) คือการเ
ช้ือนํ้ามัน หรื
างแม่พิมพ์ด้ว
นแม่พิมพ์สกรี
อียดของต้นแบ
วามคมชัด 
ชุดน้ีเหมาะกับ
นี้เร่ิมจากการน
) เพ่ือให้ภาพต
Film ) แผ่นต่
แม่พิมพ์ จะได้
 แล้วจึงเริ่มเขี
ยนสีต่างๆ ก

อ หากเขียนโป
สดุอุปกรณ์ที่เขี

วามสะอาดแม

ยกัน เช่น การ
ขียนแสงหรือ
อ สร้างต้นแบ
ยวิธีการเคลือ
รีน โดยผ้าที่ใช
บบหากละเอีย

บการสร้างแม่
นําภาพร่างไปข
ต้นแบบนั้นมีเ
อไปเขียนไม่ต
ด้สะดวกในกา
ขียนฟิล์มสกรี
ารเขียนในแ

ปร่งแสงจนเกิน
ขียนลงบนแผ่น

 

ม่พิมพ์, น้ํามัน

รสร้างต้นแบบ
อการสร้างพ้ืนท
บบแม่พิมพ์จ
อบกาวอัดผสม
ช้สกรีนน้ันคว
ยดมากเกินไปจ

ม่พิมพ์แบบวิธี
ขยายให้ได้ตา
เส้นตัดที่ชัดเจ
ตรงกัน และขี
ารนํามาวางตํา
รีน โดยเร่ิมจา
ต่ละแผ่นฟิล์
นไปจะทําให้ไ
นฟิล์มน้ัน คว
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นทําความ

บแม่พิมพ์
ที่สีขาวลง
ากวิธีการ
มกับนํ้ายา
วรมีความ
จะทําให้สี

การเขียน
ามขนาดที่
น หากไม่
ดเส้นเป็น
าแหน่งใน
กการวาด
มน้ันต้อง
ไม่ปรากฏ
วรเลือกใช้



 

 

อุปกรณ์ที่มีค
เหมาะสม ดิ
ของแผ่นฟิลม์

 

 
ภาพที่ 29 ขั้
 

 
ภาพที่ 30 ขั้

ความทึบแสง
นสอไขจะให้ค
ม 
 

ั้นตอนการเขยี

ั้นตอนการแย

ง เช่น สีอะคริ
ความละเอียด

ยนต้นแบบแม

ยกนํ้าหนักสีด้ว

ริลิกชนิดทึบแ
ดเมื่อเขียนลงไ

ม่พิมพ์ด้วยวิธีก

วยวิธีการเขียน

แสง ผสมกับ
ไปบนแผ่นฟิล์

การเขียนด้วย

นแม่พิมพ์ด้วย

 หมึกจีน จะ
์มแล้วเน้ือขอ

มือ ( Hand-D

วิธีการเขียนด้

ทําให้มีความ
งไขจะอุดส่วน

Drawn Stenc

ด้วยมือ  
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มเข้มข้นที่
นที่ขรุขระ

 

cil ) 

 



 

 

 
ภาพที่ 31 ต้
 
 
 
แล้วทิ้งไว้ปร
 
 
ออกไป 
 
ปาดทั้ง 2 ด้า
 
แห้ง ประมา
 
ทับแผ่นฟิล์ม
บล็อกสกรีนไ
 
 
แล้วนําไปอบ

 

ต้นแบบแม่พิม

การสรา้งแมพ่ิ
1. นํานํ้าเย็นผ
ระมาณ 10 นา
2. เทนํ้ายาไว
3. นําบล็อกส

4. นํากาวอัดท
าน และปาดเ
5. นําบล็อกส
ณ 5 นาที  
6. นําฟิล์มไป
ม ประมาณตํ
ได้ 
7. กดเลขลมที
8. นําบล็อกส
บให้แห้ง ประม

พ์ทีเ่ขียนด้วยม

พมิพ ์
ผสมกับนํ้ายาไ
าที เพ่ือให้น้ําย
แสงกับกาวอัด
สกรีนไปล้าง

ที่ผสมแล้วเท
ก็บกาวอัดอีก
สกรีนไปอบใน

ปวางบนตู้ฉาย
ตําแหน่งให้อยู

ที่ตู้ฉายบล็อก 
สกรีนไปล้างด้
มาณ 5-10นา

มือ ( Hand-D

ไวแสง อัดตรา
ยาไวแสงละล
ัดแล้วคนให้เข้
น้ําเปล่าผสม

ลงบนรางปาด
 2 ด้าน เพ่ือใ

นตู้อบแม่พิมพ์

ยแสงโดยหันห
ยู่ตรงกลาง ห ื

 20 วินาที แล
้วยนํ้าเปล่า ฉี
าที ที่ตู้อบแมพิ่

Drawn Stenc

าส่วน ไวแสง 1
ายให้เข้ากับน้ํ
ข้ากัน ทิ้งไว้ 1
มผงซักฟอก เ

ดแล้วเริ่มปาด
ให้กาวอัดไม่ห
สกรีนในอุณห

หน้าฟิล์มที่เขีย
รือค่อนไปทา

ละเลขไฟ 30 
ฉีดนํ้าให้ทั่วทั้ง
พิมพ์สกรีน 

cil ) ของแผ่น

1มิลลิลิตร กับ 
น้าํ 
0 นาที รอให้ฟ

 เพ่ือล้างฝุ่นล

ดบล็อกจากล่า
นาจนเกินไป 
หภูมิประมาน 

ยนขึ้นแล้วจึงน
างใดทางหน่ึง

 วินาที 
งสองด้าน เพ่ือ

นฟิล์มนํ้าหนักท

 น้ําเย็น 100 มิ

้ฟองอากาศห
ะอองที่เกาะ

างขึ้นบนอย่าง
 
 40 องศาเซล

นําบล็อกสกรี
งเพ่ือจะได้ยึด

อให้น้ํากาวออ
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ที ่2 

มิลลิลิตร 

มดไป 
อยู่บนผ้า

งช้า ๆ จะ

ลเซียส รอ

นวางควํ่า
กับตัวจับ

อกให้หมด 



 

 

 
ภาพ
 

( Layout ) 

( Register 
และบล็อกส

รอยรั่ว และ

เข้มข้นของสี
ผสมน้อยจน
น้ําหนักเข้มส

และเริ่มปาด
บริเวณที่ไม่มี

ตามจํานวนชิ

พที ่32 ภาพป

ขัน้ตอนการพิ
1. นําฟิล์มที
จากน้ันนําบล็
2. ตัดกระดา

 Mark ) ทั้ง 
กรีนอยู่ตําแห
3. นําเทปนํ้า
เพ่ือให้เวลาป
4. ใช้เกรียงตั
สี ตามนํ้าหนัก
นเกินไปจะไม่พ
สุดเป็นสีสุดทา้
5. นําสีสกรีน
ดจากด้านบนเ
มีกาวอัศดงสูก่
6. นํากระดาษ
ช้ินงานที่ต้องก

ประกอบขั้นตอ

พมิพ ์
ที่จะพิมพ์ไปติ
ลอ็กสกรีนที่พร้
ษ3ช้ินขนาดป
 3 ด้าน จาก
น่งตรงกัน 
ตาลมาติดบน
าดสีนั้นมีความ
ักสีสกรีนเช้ือน
กสีที่จะพิมพ์ ค
พอพิมพ์ในสีนั้
าย 
นที่ผสมแล้วเท
เข้ามาหาตัวโด
กระดาษ จากน
ษแผ่นต่อไปม
การจะพิมพ์ 

อนการสร้างแ

ติดกับกระดา
ร้อมจะพิมพ์ม
ประมาณ 3 
นั้นนํากระดา

นบล็อกสกรีน
มลื่นจะทําให้
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34 

 

ที่ต้องการ     
 
ดาษพิมพ์     

ห้แผ่นฟิล์ม

นไม่ให้เกิด

ห้ลดความ
พิมพ์ หาก
แรกและสี

ัวหน้ายาง
าสกรีนใน

ตอนที่ 5 

                 

                 

   

   



 

 

กระปุกปิดฝ
ออก 

เดียวกัน แล

ต้องการไลน่้ํ
จึงเริ่มปาดสไี

ไปล้างกาวอั
ช้อนชากับนํ้
จึงราดด้วยผ
แล้วนําฟองน
ช้ินต่อ ๆ ไป 

7. เมื่อได้จําน
าให้เรียบร้อย

8. นําฟิล์มข
ะเร่ิมพิมพ์สีต่อ
9. เร่ิมสกรีนแ

น้าํหนักบนบลอ็
ได้ หากไม่เช็ด
10. เมื่อพิมพ์
ัดออกโดยใช้ 
้ําเปล่า1ลิตร ใ
ผงล้างแม่พิมพ
นํ้ามาขัดทั้งสอ
 

ภาพที ่33 ภา

นวนช้ินงานที่
ย นําบล็อกสก

องสีต่อไปแป
อไปตามวิธีกา
แบบไล่สี ( 
อกสกรีน แล้ว
ดยางปาดจะทํ
พ์งานครบทุกสี
 ผงซักฟอกผส
 ใช้น้ําเปล่าที่ผ
พ์ที่ผสมน้ําเปล
องด้านของบล็

าพประกอบแส

ต้องการแล้ว 
กรีนไปล้างน้ํา

ปะทับบนกร
ารเดิม ไปเรื่อย
Rainbow 

วใช้ยางปาดเก
ทาํให้สีที่ติดบน
สีแล้ว หากไม่ต
สมกับผงล้างแ
ผสมกับผงซักฟ
ล่าแล้วให้ทั่วบ
ล็อกสกรีน จา

สดงการพิมพ์ 

 เก็บสีสกรีนที
เปล่าที่ผสมผง

ะดาษอาร์ตก
ยๆจนครบทุก
) ในส่วนของเ
กลี่ยสีให้เนียน
นยางปาดไหล
ต้องการจะพิม
แม่พิมพ์ ( Scr
ฟอกด้วยฟอง
บล็อก ทิ้งไว้ไม
ากน้ัน ฉีดนํ้าอ

 

ที่อยู่บนบล็อก
งซักฟอกเพ่ือล

การ์ดอันเดิม
สี 
เงา เพ่ือให้เกิด
 เมื่อสีเนียนแ
ลงมาแล้วเกิด
มพ์อีกแล้วให้น
een strip Po
นํ้าทั้งสองด้าน
ม่ให้บล็อกแห้
ออกให้สะอาด

กสกรีนและย
ล้างสีที่ติดอยู่

เพ่ือให้อยู่ใน

ดความนุ่มนว
แล้วให้เช็ดยาง
ดความด่างได้ 
้นําบล็อกสกรี
ower ) ในอัต
นของบล็อกส
ห้งประมาณ 
ดเพ่ือพร้อมพิม

 

35 

างปาดใส่
บนบล็อก

นตําแหน่ง

วล วางสีที่
งปาดก่อน 
 
รีนทั้งหมด
ตราส่วน 1
กรีน แล้ว
5-7 นาที
มพ์ในงาน
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ภาพที่ 36 ภาาพแสดงขั้นตออนการพิมพ์สี
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ภาพที ่37 ภาาพประกอบกาารล้างแม่พิมพพ์ 
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บทที ่4 
 

การวิเคราะหแ์ละการพฒันาผลงาน 
 
 การสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ภายใต้หัวข้อ “ขยะความฝันที่ถูกโยนทิ้ง” น้ันได้ผ่านการค้นหา 
ค้นคว้า รูปแบบที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์เฉพาะตน แนวความคิด รวมไปถึงทักษะในการเขียน ความ
ชํานาญในด้านเทคนิควิธีการภาพพิมพ์ตะแกงไหม (Screen Print) และได้พัฒนา แก้ไขข้อบกพร่อง
ต่าง ๆ ของผลงานในการสร้างสรรค์มาอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้ผลงานมีความสมบูรณ์และบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ ทั้งด้านแนวความคิด รูปแบบ ผลงาน โดยแบ่งแยกผลงานตามช่วงเวลาไว้เป็น
ระยะ ๆ ดังต่อไป 

 
ผลงานก่อนศลิปนพินธ ์ระยะที ่1 ( ปกีารศกึษาปลาย / 2558 ) 

เร่ิมต้นจากรูปแบบก่อนเป็นสิ่งแรก เน่ืองจากมีความสนใจในรูปทรงของกระดาษท่ีถูกขยํา 
ทําให้เกิดความสงสัยว่าสิ่งที่ซ้อนอยู่ในน้ันมีอะไร และต้ังคําถามต่อก้อนกระดาษว่าทําไมผู้คนถึง
มองข้ามสิ่งเหล่าน้ี เรื่องราวภายในกระดาษน้ันซ้อนอะไรบ้างอย่างอยู่ ทําไมถึงถูกทิ้ง ทั้งที่ความจริง
กระดาษเหล่าน้ันอาจบอกเล่าเรื่องราวที่ไม่คาดคิดได้ หรือในรอยยับของกระดาษสามารถบอก
อารมณ์ความรู้สึกที่มี ณ ขณะนั้น ได้ผ่านแรงที่กระทําต่อกระดาษ ในการบีบ ขยํา น้ัน 

ข้าพเจ้าจึงหยิบยกเอารูปทรงของกระดาษท่ีถูกขยํามานําเสนอ โดยต้ังคําถามต่อกระดาษ
ที่ถูกขยําให้เกิดเป็นรูปทรงต่าง ๆ และทดลองนํากระดาษหลากหลายชนิดมาขยํา เพ่ือ หาข้อแตกต่าง
ระหว่างรอยยับที่เกิดจากกระดาษที่มีความหนาบางไม่เท่ากัน จะเกิดรูปทรงของการยับแตกต่างกัน
มากหรือแค่ไหน และยังหาความเป็นไปได้ของความสวยงามท่ีเกิดจากรอยยับของตัวกระดาษ อีกทั้ง
ยังต้องการนําเสนอความรู้สึกที่มีในแต่ละวัน ด้วยการใช้แรงกระทําต่อกระดาษ 

โดยนําเสนอผ่านกระบวนการทางภาพพิมพ์ตะแกงไหม ( Screen Print ) ด้วยวิธีการวาด
ด้วยมือ ( Hand-Drawn Stencil ) โดยการเขียนแยกน้ําหนักสีแต่ละสี และนํามาพิมพ์ซ้อนทับกัน 
เพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ แต่ด้วยการเขียนรูปทรงกระดาษสีขาวน้ัน จัดว่าเป็นความท้าทาย
ความสามารถอย่างหนึ่ง เน่ืองจากนํ้าหนักสีของกระดาษน้ันค่อยข้างที่จะใกล้เคียงกันอย่างมาก จึง
ต้องอาศัยความประณีตในการแยกนํ้าหนัก อีกทั้งยังต้องหมั่นฝึกฝนทักษะตนเองอย่างสมํ่าเสมอ 
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ผลงานก่อนศลิปนพินธ ์ระยะที ่2 ( ปกีารศกึษาปลาย / 2558 ) 
การสร้างสรรค์ผลงานในระยะที่ 2 น้ีน้ัน มีการเพ่ิมเร่ืองราวของจินตนาการลงบน

กระดาษ ส่งเสริมให้ผลงานมีแนวความคิดที่ชัดเจนมากย่ิงขึ้นจากระยะแรก เน่ืองจากในระยะแรกต้ัง
คําถามเรื่องราวที่ซ้อนอยู่ภายใน อาจยังเป็นแนวคิดที่ขาดที่มาที่ไป ยังไม่ชัดเจน จึงนําข้อบกพร่องน้ี
มาปรับปรุงแก้ไขในระยะที่ 2 และเริ่มคิดเร่ืองราวในจินตนาการจากสภาพแวดล้อมของตนเอง ก่อนที่
จะนํากระดาษน้ันไปขยําเพ่ือสร้างรอยยําและปกปิดเร่ืองราวเหล่าน้ันให้แสดงออกเพียงเล็กน้อย เพ่ือ
ทิ้งคําถามให้กับผู้ชมงานจินตนาการตาม อีกทั้งยังต้องการให้ผู้ชมได้ตระหนักถึงเรื่องราวความสนุกที่
ซุกซ้อนอยู่ในชีวิตที่ตึงเครียดอีกด้วย 

ในเชิงกายภายของผลงานระยะที่ 2 น้ี มุ่งเน้นการพัฒนาด้านเทคนิควิธีการทางภาพพิมพ์
ตะแกงไหม ( Screen Print ) เพ่ือให้งานมีความเหมือนจริงมากย่ิงขึ้น และ ค้นหาวิธีจัดการพ้ืนที่             
( Space ) ของพ้ืนกระดาษเน่ืองจากการพิมพ์งานช้ินใหญ่ในเทคนิคตะแกงไหม ( Screen Print ) 
น้ันค่อนข้างจะยากพอสมควร ต้องอาศัยความชํานาญสูงในการพิมพ์พ้ืนหลัง อีกทั้งอุปกรณ์ที่มียังไม่
เอ้ืออํานวย ข้าพเจ้าจึงทดลองการพิมพ์โมโนปริ้นสีนํ้า ( Monoprint ) ก่อนจะนํามาพิมพ์สกรีนทับ 
เพ่ือแก้ปัญหากับพ้ืนที่ว่าง และเพ่ิมพ้ืนผิวให้กับพ้ืนหลังอีกด้วย 
 ในเรื่องทัศนธาตุของผลงานระยะที่ 2 น้ี เลือกจัดองค์ประกอบให้มีกระดาษหลาย ๆ ก้อน
วางเรียงกัน เน่ืองจากได้รับอิทธิพลจากหนังสือการ์ตูนที่ใช้การบอกเล่าเร่ืองราวเป็นฉาก ๆ ต่อกัน จึง
นําวิธีการน้ันมาปรับใช้ในการแสดงออกเรื่องราวของจินตนาการ 
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การสรา้งสรรคผ์ลงานศลิปนพินธ ์( Art Thesis ) 
 การสรา้งสรรคศ์ลิปนพินธช์่วงที ่1 ( ปกีารศกึษาต้น / 2559 ) 
 แนวความคดิ 
 เร่ิมจินตนาการเรื่องราวที่ได้รับจากอิทธิพลรอตัวอย่างจริงจังขึ้น มีสาระมากย่ิงขึ้น จากที่
เคยมองปัญหารอบตัวที่รู้สึกเพียงคนเดียว ถูกพัฒนาให้มองปัญหาที่สังคมพบเจอมากย่ิงข้ึน
นอกเหนือจากปัญหาส่วนตัว เช่น ปัญหารถติดที่ข้าพเจ้าได้พบเจอ ปัญหาฝนตกนํ้าท่วม ก่อให้เกิด
จินตนาการภายในจิตใจเพ่ือแก้ปัญหาเหล่าน้ันผ่านจินตนาการในทางศิลปะ อีกทั้งยังส่งผลให้ตนเองมี
ความสุขมากย่ิงข้ึนเมื่อต้องพบกับปัญหาที่น่าเบ่ือหน่าย อึดอัด และต้องการแสดงออกความคิด
ภายในจิตใจ ผ่านกระบวนการทางศิลปะ  
 รูปแบบ 
 นําเสนอในรูปแบบเหมือนจริงที่ผสมผสานภาพกึ่งนามธรรม โดยใช้รูปทรงของกระดาษ
เป็นภาพเหมือนจริง และใช้เรื่องราวในจินตนาการ เป็นลายเส้นก่ึงนามธรรมที่อยู่ในรูปทรง และ
พัฒนารูปแบบของผลงานให้มีอัตลักษณ์เฉพาะตนมากข้ึน ด้วยวิธีการใช้สีโทนขาวดําในส่วนของ
กระดาษผสมผสานกับลายเส้น ระนาบสี ฝีแปรง ด้วยสีสด เพ่ือให้เกิดเป็นจุดเด่น 
 เทคนคิ 
 พัฒนาเทคนิคการสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการภาพพิมพ์ตะแกงไหม ( Screen Print ) 
บนพ้ืนระนาบ 2 มิติ ให้มีความสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น และอาศัยความชํานาญ ความพิถีถัน ประณีต มาก
จากการสั่งสมประสบการณ์ในการเขียนแบบแม่พิมพ์ การฉายแสง การพิมพ์ ส่งผลให้ผลงาน
สร้างสรรค์ในศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 น้ันออกมาสมบูรณ์ในเรื่องของเทคนิคมากย่ิงขึ้น 
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การสรา้งสรรคศ์ลิปนพินธช์่วงที ่2 ( ปกีารศกึษาปลาย / 2560 ) 
 แนวความคิด 
 ในผลงานการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 เริ่มพัฒนาจินตนาการให้มีสาระมาก
ย่ิงขึ้นไป เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวความคิดที่ได้ต้ังไว้อย่างครบถ้วน แต่ยังอยู่ภายใต้หัวข้อ “ขยะความ
ฝันที่ถูกโยนทิ้ง” 
 รูปแบบ 
 นําเสนอในรูปแบบเหมือนจริงที่ผสมผสานภาพกึ่งนามธรรม โดยใช้รูปทรงของกระดาษ
เป็นภาพเหมือนจริง และใช้เรื่องราวในจินตนาการ เป็นลายเส้นก่ึงนามธรรมที่อยู่ในรูปทรง และ
พัฒนารูปแบบของรูปทรงกระดาษจากท่ีเคยขยําให้เป็นทรงกลม ก็เริ่มคลี่คลายรูปทรงให้เรื่องราวท่ี
อยู่ภายในกระดาษน้ันแสดงออกมากย่ิงข้ึน 
 เทคนิค 
 ข้าพเจ้ายังคงสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการภาพพิมพ์ตะแกงไหม (Screen Print) บนพ้ืน
ระนาบ 2 มิติ และอาศัยความชํานาญ ความพิถีถัน ประณีต ในการเขียนแบบแม่พิมพ์ การฉายแสง 
การพิมพ์ โดยนําเอาข้อผิดพลาดจากผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 มาแก้ไข 
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บทที ่5 
 

บทสรุป 
 

สรุปผลงานการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์หัวข้อ “ขยะความฝันที่ถูกโยนทิ้ง” ( Toss absurd 
ideas away ) โดยนําเสนอผ่านกระบวนการภาพพิมพ์ตะแกงไหม ( Screen Print ) บนพ้ืนระนาบ 
2 มิติ จากการสร้างสรรค์ผลงานในชุดน้ีทําให้ข้าพเจ้าได้รับรู้ถึงวิธีการดําเนินงานที่มีกระบวนการ
จัดการทางความคิด อีกทั้งทําให้ข้าพเจ้าตระหนักถึงความคิดภายในจิตใจของตนเอง และได้
แสดงออกความคิดเหล่าน้ันลงบนกระดาษ เพ่ือขจัดความเบ่ือหน่ายของตนเองที่มีต่อสภาพแวดล้อม
ทางสังคมผ่านกระบวนการทางศิลปะ ส่งผลให้ตนเองมีความสุข สนุกสนานในการดําเนินชีวิต อีกทั้ง
ยังส่งผลให้ผู้ชมงานได้รับความเพลิดเพลินไปอีกด้วย และยังทําให้ผู้คนในสังคมได้ตระหนักถึง
ความสุขที่อยู่รอบตัวเพียงแค่เราจินตนาการ นอกเหนือจากรูปแบบผลงานที่ได้ดําเนินงานจนสําเร็จลุ
ร่วงแล้ว ยังได้เรียนรู้กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานผ่านเทคนิคภาพพิมพ์ตะแกงไหม ( Screen Print ) 
ส่งผลให้เกิดความชํานาญในแต่ละข้ันตอน  
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บรรณาณกุรม 
 

หนังสอืภาษาไทย 
ชลูด น่ิมเสมอ. องคป์ระกอบศลิปะ. กรุงเทพฯ : อมรินทร,์ 2554. 
ปราการ จันทรวิชิต. วิชา 213 121 ภาพพิมพ์ 1 (Printmaking I). เอกสารประกอบการสอน. 

ภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาลัยศิลปากร, 2556. 
พลอยแสง เอกญาติ แปล. ประวัตศิาสตรก์ระดาษโลก. กรุงเทพฯ : openworlds, 2558. 
 
สารสนเทศภาษาไทย 
Admin. พฒันาการดา้นศลิปะ.  เข้าถึงเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560. เข้าถึงได้จาก http://www.  

healthcarethai.com 
Admin. ปญัญาญาณ อาหารใจ. เข้าถึงเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560. เข้าถึงได้จาก  

https://intuitionflow.blogspot.com/2005/06/posttoday.html 
Admin. พฤตกิรรมสังคม. เข้าถึงเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560. เข้าถึงได้จาก https://www. 

novabizz.com/NovaAce/Behavior/พฤติกรรมสังคม.htm 
Admin. อะไรคืออารต์บรทุ. เข้าถึงเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560. เข้าถึงได้จาก  

https://selfartborderlessmuseumth.wordpress.com/2017/04/15/อะไรคือ 
อาร์ตบรุท/ 

 

สารสนเทศภาษาอังกฤษ 
Jan Avgikos, Jean Dubuffet, Accessed May 26, 2016. Available from  

https://www.guggenheim.org/artwork/1102 
Zavvirodaine.com, the tate of two mona lisas, Accessed May 26, 2016. Available  

from http://zavvirodaine.com/2013/01/the-tale-of-two-mona-lisas/ 
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รายชือ่ศลิปนพินธ ์
 

ผลงานก่อนศลิปนพินธ ์ระยะที ่1 (ปกีารศกึษาปลาย / 2558) 
ชื่อผลงาน       เทคนคิ   ขนาด 
Black or White      Screenprint   60 X 80 เซนติเมตร 
All Dark    Screenprint   60 X 80 เซนติเมตร 
Different - white   Screenprint   60 X 80 เซนติเมตร 
Different – white 2   Screenprint   60 X 80 เซนติเมตร 
 
ผลงานก่อนศลิปนพินธ ์ระยะที ่2 (ปกีารศกึษาปลาย / 2558) 
ชื่อผลงาน       เทคนคิ   ขนาด 
Don’t pull    Screenprint  70 X 130 เซนติเมตร 
Eat more    Screenprint  100 X 115 เซนติเมตร 
Tread a belly    Screenprint  70 X 130 เซนติเมตร 
Don’t hit    Screenprint  70 X 100 เซนติเมตร 
  
ผลงานศลิปนพินธ ์ระยะที ่1  (Thesis / 2559) 
Let’s party      Screenprint  80 X 100 เซนติเมตร 
On the street…tread a car  Screenprint  70 X 100 เซนติเมตร  
Suck the rain    Screenprint  70 X 100 เซนติเมตร 
My David    Screenprint  70 X 100 เซนติเมตร 
My David 2    Screenprint  70 X 100 เซนติเมตร 
My Davinci    Screenprint  70 X 100 เซนติเมตร 
 
ผลงานศลิปนพินธ ์ระยะที ่2 (Thesis / 2560) 
Step     Screenprint  70 X 100 เซนติเมตร 
Step by step    Screenprint  70 X 100 เซนติเมตร 
Basic step    Screenprint  70 X 100 เซนติเมตร 
The first step    Screenprint  70 X 100 เซนติเมตร 
Basic step     Screenprint  70 X 100 เซนติเมตร 
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ประวตัผิูส้รา้งสรรค ์
 

ชื่อ - นามสกลุ  ธนภรณ์  อัญมณีเจริญ 
วันเดอืนปเีกิด  3 มกราคม 2537 
ทีอ่ยู ่ 505/94 ไอดีโอ โมบิ พญาไท ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไทย เขตราช

เทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท ์ 0894409993 
อีเมลล ์ thanapornanya@gmail.com 
ประวตักิารศกึษา - โรงเรียนราชินี 
 - ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ กลุม่วิชาเอกภาพพิมพ์ 
   คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประวตักิารแสดงงาน 
2558   - นิทรรศการแสดงผลงานภาพพิมพ์นานาชาติ“The 5thGuanlan  
     International Print Biennial 2015” ณ ประเทศจีน   
             - นิทรรศการแสดงผลงานภาพพิมพ์นานาชาติช้ินเล็ก “Tokyo  
     International Mini-Print  Triennial 2015 Exibition for theThe 
     80th anniversary of the foundation of Tama Art University”ณ 
     ประเทศญี่ปุ่น 

 - นิทรรศการแสดงผลงาน ศลิปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุน่เยาว์ครั้งที่32 
    ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม 

2559   - นิทรรศการแสดงผลงานภาพพิมพ์นานาชาติ “1st International Print 
     Biennial Lodz” ณ ประเทศโปแลนด์    
                      - นิทรรศการแสดงผลงานภาพพิมพ์นานาชาติช้ินเล็ก “16th   
              International Biennial of small Graphics and Exlibris 
              OstrowWielkpolski 2016” ณ ประเทศโปแลนด์                           

   - นิทรรศการ “ประทับไว้ในเลย : Print in Loei” ณ หอศลิป์กรุงไทย    
        กรุงเทพฯ 
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   - นิทรรศการแสดงผลงาน ศลิปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุน่เยาว์ ครั้งที่ 33 
      ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม พระราชวังสนามจันทร ์

    - นิทรรศการแสดงผลงานภาพพิมพ์นานาชาติช้ินเล็ก “International 
       Exhibition Mini Prints of Graphics Art LEOPOLIS”ณ ประเทศ     

     ยูเครน 

2560   - นิทรรศการแสดงผลงานภาพพิมพ์นานาชาติ“The 6thGuanlan  
     International Print Biennial 2017” ณ ประเทศจีน 
   - นิทรรศการศลิปนิพนธ์ยอดเย่ียม ครั้งที่ 9 ปี 2560 ณ หอศิลป์สมเด็จ 
     พระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ 
   - นิทรรศการแสดงผลงานภาพพิมพ์นานาชาติช้ินเล็ก “The 16th  
     International Triennial of SMALL GRAPHIC FORMS, POLAND 
     Lodz 2017” ณ ประเทศโปแลนด์ 
   - นิทรรศการศิลปนิพนธ์ “Noir Art Thesis 2016” ณ หอศิลป์ร่วมสมัย
     อาร์เดล 
 

เกยีรตปิระวัต ิ     

2559    - ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสลูานนท์   
 - เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนศิลปิน “Artist-in-residence program    
   2016 in Guanalan Original Printmaking Base” ณ ประเทศจีน 
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