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บทคัดย่อ 

        หากความรักของหนุ่มสาว เปรียบเสมือนแรงขับเคลื่อนของชีวิตที่สามารถสร้างสรรค์ความ
สุขร่วมกันด้วยจินตนาการ ความรักของหญิงสาวกับหญิงสาวก็เฉกเช่นเดียวกัน อาจมีความต่างด้วย
ความละเอียดอ่อนต่อความรัก ความเอาใจใส่ซึ่งกันและกันเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ “การคงอยู่แห่งรัก” 
ได้แปรเปลี่ยนเป็นความบันดาลใจ เพื่อสะท้อนภาพผ่านความทรงจำอันงดงามเปรียบเสมือนกาล
เวลา ได้เคลื่อนผ่านไปเพียงไม่กี่เสี้ยววินาที โดยให้ความสำคัญกับเรื่องราวและพื้นที่ ที่ถูกซุกซ่อนอยู่
ภายในจิตใจ สามารถสอดประสานไปกับพื้นที่ทางกายภาพของสิ่งแวดล้อม ที่ล้วนแล้วแต่เป็นสถาน
ที่ก่อเกิดความรัก ความผูกพันและความสุข ความปรารถนาแห่งรักกับพื้นที่ของความรักจึงสามารถ
ปลดเปลื้องความคิดที่วุ่นวาย อารมณ์ที่ขุ่นมัว จากสิ่งเร้าและปัญหาที่อยู่ภายนอกจิตใจ การตีแผ่
ความทรงจำที่หวงแหน เป็นปัจเจกเฉพาะบุคคลเพื่อตอกย้ำความสุข ความรัก ความปรารถนาทาง
เพศที่เกิดขึ้นกับ “เพศเดียวกัน” ผ่านรูปลักษณ์ของหญิงสาว ที่ปรากฏรูปกายที่บิดเบี้ยว อวบอ้วน 
ราวกับเป็นภาพเสมือนที่สามารถสร้างความสุข ความสำราญบนพื้นที่ส่วนตัว ผ่านผลงานสร้างสรรค์
ด้วยกรรมวิธีของภาพพิมพ์พื้นราบ เทคนิคภาพพิมพ์หิน (Lithograph) ประกอบกับการใช้ภาษา
ทัศนธาตุทางศิลปะเป็นส่วนร่วมในการนำเสนอสภาวะอารมณ์รัก อารมณ์ใคร่ในแต่ละช่วงระยะเวลา 
แห่งความทรงจำที่ประทับใจ และยังคงตราตรึงชัดเจนในความรู้สึกของตนเองที่มีต่อคนรัก 

ง
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Abstract 

 If the love between a girl and a boy is the driving force of life infused by 
happiness, so is the love between a girl and a girl. There is a different vibration in a 
relationship between girls in the area of sensibility and attentiveness to each 
other,  which consequently creates longevity for love. This phenomena is the 
“Retention of Love” which  evokes recollection of shared beautiful memories, 
focusing on the stories and spaces that are hidden within the artist’s mind. These 
intimate elements are very much integrated with the physical world, all of which 
cultivate love, a deep bond and happiness. Desire can free the mind from 
complicated thoughts, frustration from external stimuli and problems. This 
declaration of love expressed through the plump female form is an attempt to relive 
these treasured happiness and passion in a homosexual relationship. These artworks 
were expressed through the process of Lithograph, using visual elements in order to 
convey the artist’s emotions in every stage of love that are still clear in the mind. 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กิตติกรรมประกาศ 

 ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ผู้สนับสนุนและมอบความรักที่ยิ่งใหญ่ให้แก่ข้าพเจ้า อีกทั้ง
หลักคำสอนของคริสต์ศาสนา ที่กล่าวว่า “จงรักผู้อื่นเหมือนที่รักตัวเอง”    และขอกราบขอบพระคุณ 
คณาจารย์ทุก ๆ ท่าน ในภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่อบรมสั่งสอนวิชาความรู้ทางด้านศิลปะผ่านประสบการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ คงวารี อาจารย์ผู้ควบคุมศิลปนิพนธ์ที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้ แนวทาง
การสร้างสรรค์ผลงาน จนเกิดเป็นศิลปนิพนธ์ที่สมบูรณ์ขึ้น อีกทั้งให้คำแนะนำแนวทางในการดำเนิน
ชีวิตด้วยความเมตตากรุณา ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ด้วย 
  
 ขอขอบคุณบุคคลซึ่งเป็นแรงบันดาลใจสำคัญของผลงานสร้างสรรค์ ผู้ที่ไม่สามารถเอ่ยนามได้ใน
ที่นี้ เป็นผู้มีส่วนช่วยให้ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้เริ่มต้นขึ้น และขอขอบคุณบุคคลที่ผ่านเข้ามา - ผ่านไป 
ในชีวิต สำหรับความรู้สึกดี ๆ และความประทับใจในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ น่าแปลกที่ “รัก” ยังคงวน
เวียนอยู่ในจิตใจและแอบเข้ามาอยู่ในห้วงแห่งความทรงจำที่แสนวิเศษนี้ ราวกับฝันร้ายที่ผ่านการ
วางแผนมาเป็นอย่างดี ข้าพเจ้าขอเก็บความทรงจำนี้ไว้ตลอดกาล ด้วยความรักและคิดถึง 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คำนำ 

 เอกสารฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ กลุ่มวิชา
เอกภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในหัวข้อ “อารมณ์
รัก - อารมณ์เพศ” (Romantic Desire) ตามหลักสูตรการศึกษาชั้นปริญญาศิลปบัณฑิต     โดยมีวัตถุ 
ประสงค์ในการรวบรวมแนวความคิด แรงบันดาลใจ ประกอบกับเนื้อหาเพื่อนำไปวิเคราะห์ สู่การ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์ ตลอดจนการสรุปผลการศึกษา นำไปสู่การพัฒนาผลงานในเชิงรูป
แบบและกระบวนการสร้างสรรค์ทางศิลปะในอนาคต 
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บทที่ 1 
บทนำ 

 ทุกคนบนโลกล้วนแล้วแต่ต้องการความรักด้วยกันทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว เพื่อนหรือคน
รัก เพราะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทุกรูปแบบ ทุกช่วงวัย ต่างมี “ความรัก” เป็นองค์ประกอบที่
สำคัญร่วมด้วยเสมอ เฉกเช่นเรื่องราวความรักของตนที่มีองค์ประกอบของความรักเป็นหัวใจหลัก
สำคัญ  ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งที่แต่งแต้มสีสันให้กับชีวิตที่แสนเรียบง่ายนี้ให้กลับมีความสำคัญ  และก่อ
เกิดเรื่องราวต่าง ๆ มากมายที่สามารถสร้างให้เกิดเป็นประเด็นแห่งความทรงจำที่ไม่อาจหลงลืมช่วง
เวลาแห่งความสุข ความปรารถนาแห่งความใคร่และความรักระหว่างเราทั้งสองคน 

ที่มาและความสำคัญของการสร้างสรรค์ 

 ความรู้สึกมักสร้างปรากฏการณ์ของ “อารมณ์” ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมการแสดงออกของ 
“มนุษย์” พลันสร้างสิ่งเร้าให้เกิดการแปรเปลี่ยนขึ้นและลงไม่คงที่ในแต่ละช่วงวันเวลา อาจเกิดขึ้นจาก
ความผิดหวัง ความพึงพอใจ และความปิติสุขล้วนแล้วแต่เป็นสถานการณ์ที่ถูกกำหนดขึ้นจากภายนอก
จิตใจและร่างกายของมนุษย์แทบทั้งสิ้น เฉกเช่นการลุ่มหลงในความรักและความต้องการความอบอุ่น
ทางกายและจิตใจ เป็นห้วงอารมณ์ที่วิเศษสุดสำหรับข้าพเจ้า สิ่งเหล่านี้ได้หล่อหลอมลักษณะพิเศษ
เฉพาะตัว ทั้งการแสดงออกผ่านบุคลิกภาพลักษณะภายในจิตใจ อารมณ์และความสัมพันธ์ ในรูปแบบ
ต่าง ๆ กับบุคคลอันเป็นที่รักและบุคคลที่คาดหวังแห่งรักไว้ ได้ถูกพัฒนาจนกลายเป็นความใคร่ ความ
ปรารถนา ผ่านสัญชาตญาณปลุกเร้าทางเพศ เมื่อพบเจอบุคคลที่คิดว่าสามารถสร้างความพึงพอใจ 
ด้านผัสสะทางกายและสร้างความประทับใจ ปรากฏการณ์เหล่านี้มักสร้างความตื่นเต้นหัวใจสูบฉีด
เลือดพลุ่งพล่านด้วยฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน (Testosterone) ไปทั่วทั้งร่างกาย ประกอบกับฮอร์โมน
เอสโตรเจน (Estrogen) ที่ติดตัวมาจากเพศกำเนิด ต่างร่วมประสานและแจกจ่ายหน้าที่ทำงานผ่าน
การควบคุมด้วยเคมีในร่างกาย สิ่งเหล่านี้เองได้กระตุ้นความต้องการให้เกิดความสัมพันธ์ทางเพศ   กับ
ข้าพเจ้าอีกครั้งและอีกครั้ง เพียงเพื่อจะหลุดพ้นพันธนาการจากปัญหาชีวิตที่เกิดขึ้นในวัยเยาว์ 
        “อารมณ์เพศ” มักเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดจินตนาการ ความฝัน ความสุข ในภาวะของความ
หมกหมุ่นต่อความเพลิดเพลินของรสสวาท สู่ความสัมพันธ์ระหว่างคนรักที่มีความต้องการที่จะครอบ
ครองและมีอำนาจควบคุมที่เหนือกว่า เหนือสิ่งอื่นใดคือการที่ผู้หญิงคนหนึ่งได้นำพาผู้หญิงอีกคนหนึ่ง
ค้นพบความงดงามแห่งสรีระอันเปลือยเปล่าของอิสตรีอย่างหมดเปลือก ในแบบที่ข้าพเจ้าไม่เคยได้ค้น
พบและพึงพอใจในความงดงามแบบนี้ต่อเรือนร่างของตนเองแม้แต่ครั้งเดียว 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วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 

 สิ่งที่มีความสำคัญสำหรับฉัน (ผม) ไม่มีสิ่งใดที่จะสำคัญไปกว่า การมีพื้นที่ส่วนตัวได้ใช้ชีวิต
และใช้เวลาร่วมกับคนที่ข้าพเจ้ามอบความรักให้ การสานสัมพันธ์ทางเพศมุ่งสู่การปลดปล่อย
พฤติกรรมทางเพศเพื่อแสดงบทบาททางเพศ เนื่องจากได้ค้นพบว่าเป็นส่วนประกอบที่มีความสำคัญ
ของความรัก อีกทั้งยังเป็นส่วนประกอบที่มีความจำเป็นที่สุดต่อชีวิตของมนุษย์ หากแม้ว่าเพศสภาพ
จะไม่ตรงกับเพศกำเนิดก็ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใด จะมีมนุษย์กี่ล้านคนบนโลกใบนี้ที่มีลักษณะพิเศษ
ของ “ฮอร์โมนเพศ” ทั้งสองชนิดในเรือนร่างเดียวกัน โดยได้อาศัยลักษณะพิเศษของเพศสภาพนำ
เสนอความงดงามของชีวิต ภายใต้ขอบเขตของชีวิตในช่วงวัยรุ่นที่เกี่ยวข้องกับความรัก ความผูกพัน 
ความผิดหวังและสมหวัง ต่อบุคคลที่ต้องการอยู่เคียงข้างกายกันและกัน เพื่อบันทึกและถ่ายทอดความ
รู้สึกถึงความสุข ความหอมหวานของเพศรสที่จมดิ่งอยู่ในห้วงความสัมพันธ์อันลึกซึ้ง และเพื่อเปิดเผย
ให้เห็นถึงตัวตนข้าพเจ้า ที่มีความสนุกสนาน มีความสัปดนกับเรื่องกามอารมณ์อย่างเปิดเผยและมอง
ว่ากิจกรรมทางเพศเป็นเรื่องปกติสามารถเปิดเผยสู่สาธารณชนได้ แม้ว่าสังคมไทยจะเป็นสังคมที่มี
ความต่างและยังไม่ยอมรับเรื่องเหล่านี้ก็ตาม รวมถึงการปลดปล่อยซึ่งความต้องการที่พลุกพล่านและ
เติมเต็มรสชาติของชีวิตให้ค้นพบความสุขที่แท้จริง ผ่านการแสดงออกทางทัศนธาตุในรูปแบบผลงาน
ศิลปะภาพพิมพ์ เพื่อมุ่งเน้นให้เห็นความหมายของความงามที่สุดวิเศษ บนความเสมือนของวิถีเพศ
มากกว่ากระตุ้นให้เกิดความอนาจาร  

แนวความคิดในการสร้างสรรค์ 

 ผีเสื้อสีเหลืองดำตัวใหญ่  บินโฉบเฉี่ยวอยู่บนอากาศ เมื่อมองจากมุมนี้ราวกับว่ามันเป็นนก 
มันทั้งสวยและชวนให้หลงใหล ไม่เคยเห็น “คุณ” คนนี้มาก่อนเลย กว่าสมองจะนึกขึ้นได้ว่าต้อง
ถ่ายรูปเก็บไว้ให้ได้ มันก็บินหายไปไหนต่อไหนแล้ว ในช่วงเวลาสั้น ๆ ภาพผีเสื้อถูกบันทึกด้วยตา
และประทับอยู่ในใจ เหมือนเด็กที่วิ่งไล่ตามฟองใสหลากสี อยู่ริมถนนตอนนี้ กว่าจะเอื้อมมือถึง 
กลับแตกสลายและหายไปต่อหน้าต่อตา จะได้เจออีกไหม คนที่ถูกใจแบบนี้ (บันทึกส่วนตัวเมื่อวันที่ 
1 มีนาคม) 

 การบันทึกเหตุการณ์จากความทรงจำ ความฟุ้งซ่าน ความหมกมุ่นและความเพลิดเพลิน เกี่ยว
กับเรื่องราวความสัมพันธ์ทางเพศ เพื่อค้นหาความหมายของความงดงามทางเรือนกายและสะท้อน
ความงดงามทางใจ ผ่านราคะจริตและวิถีชีวิตของตนเองที่ไม่พึงพอใจในเพศสภาพมาแต่กำเนิด ความ
สุขของชีวิตและเพศรส มักเติมเต็มให้ชีวิตเกิดความสมบูรณ์ ผ่านการปรากฏกายของหญิงสาวในอิริยา
บทต่าง ๆ ในผลงาน ที่เกิดขึ้นจากการแปรเปลี่ยนรูปทรง สัญลักษณ์ บรรยากาศ ที่ปรากฏอยู่ในผล
งานให้เป็นไปตามสภาวะของอารมณ์ที่ไม่ปกติ และความไม่คงที่เกี่ยวกับอารมณ์เพศ ที่ไม่สามารถ
กำหนดและควบคุมได้ เกิดขึ้นอย่างเป็นอิสระปราศจากกฎเกณฑ์อื่นใด สะท้อนผ่านเรือนร่างผู้หญิงที่มี
ความชดช้อย ทรวดทรงที่สมส่วนจนอวบอิ่ม ยอดปทุมถันอันกลมกลึง จวบจนการนำเสนอเส้นสายที่
โค้งเว้าของสะโพกและหัวไหล่อย่างชัดเจน เพื่อสร้างความหมายของความสุข ความสมบูรณ์ของชีวิต
และคู่รัก ดั่งกับความหมายที่ว่าผู้หญิงเป็นเพศที่สวยงามและต่างน่าค้นหาให้ประจักษค์วามจริงที่แอบ
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ซ่อนอยู่ ผ่านการใช้สัญลักษณ์เปรียบเทียบ บิดเบือน ประชดประชัน เสียดสีให้เกิดความสนุกสนาน 
ความบันเทิงเริงรมณ์ต่อวิถีทางเพศ ผ่านรูปแบบเฉพาะตนและการแสดงอัตลักษณ์เพื่อเปิดเผยต่อ
สังคม สู่การปลดปล่อยพฤติกรรมความปรารถนาทางเพศ  

ขอบเขตของการสร้างสรรค์ 

 เนื้อหาและรูปแบบที่ปรากฏอยู่ในผลงาน นำมาจากประสบการณ์ตรงที่ข้าพเจ้าได้เคยสัมผัส
รู้สึกและค้นพบถึงความสุข ความพึงพอใจ เป็นภาพที่เกิดจากการจดจำด้วยอารมณ์ ผสานกับ
จินตนาการสุดพิสดารปนความเพลิดเพลิน โดยอาศัยการนำเสนอภาพเปลือยของผู้หญิงเป็นหลักใน
การสะท้อนแนวความคิดร่วมกับการสร้างพื้นที่ส่วนตัว (Private Space) ถ่ายทอดเรื่องราวส่วนตัวที่
ไม่เคยเปิดเผยต่อพื้นที่สาธารณะ (Public Space) แต่กลับถูกนำมาเปิดเผยต่อสาธารณชน ให้เห็นถึง
อิริยาบท และกิจกรรมที่ควรพึงสงวนไว้ส่วนตัว เพียงเพื่อต้องการสื่อให้เห็นถึงความหมายของความ
อิสระต่อเรื่องราวทางเพศ ว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่าอายและสามารถสื่อสะท้อนให้เห็นถึงความงดงามของชีวิต
ได้เป็นอย่างดีตามที่กล่าวไว้เบื้องต้น อีกทั้งร่วมนำเสนอถึงรูปลักษณ์ของคน (Figuerative) สิ่งของ 
รวมไปถึงวัตถุและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความปรารถนาทางกาย และความรักระหว่างหญิงสาวกับ
หญิงสาว ให้มีลักษณะที่ผิดเพี้ยนบิดเบี้ยวผิดปกติไปจากเดิมที่คุ้นชิน ปราศจากกฎเกณฑ์และข้อบังคับ
ใด ๆ ด้วยรูปแบบศิลปะกึ่งเหมือนจริง (Semi Abstract) บอกเล่าเรื่องราวความงดงาม ความ
สนุกสนานของชีวิตเป็นหลักสำคัญ อาศัยกลวิธีหลักของภาพพิมพ์หินหรือภาพพิมพ์ลิโธกราฟ (Litho-
graph) เนื่องจากสามารถตอบสนองความต้องการ ต่อการนำเสนอเรื่องราวผ่านรูปทรง ที่ประกอบไป
ด้วย เส้น สี และแสง - เงา พร้อมทั้งการสร้างน้ำหนักของสีบนพื้นระนาบทึบ ร่วมกับการกำหนด
โครงสร้างสีที่ฉูดฉาดและการสร้างรายละเอียดของผลงานผ่านการวาดเส้นด้วยวัสดุไขชนิดต่าง ๆ รวม
ไปถึงการสร้างคราบพื้นผิวลวงตาบนพื้นระนาบ 2 มิติ ได้อย่างน่าสนใจ 



บทที่ 2 
ที่มาและข้อมูลที่เป็นแรงบันดาลใจ 

อารมณ์ 
 มนุษย์และสัตว์ล้วนแล้วแต่มีอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่แตกต่างกัน ด้วยพฤติกรรมการ
แสดงออกทางอารมณ์ที่คล้ายคลึงกัน ผ่านการแสดงออกบนใบหน้า ภาษากาย ทำให้เราสื่อสารกัน
เข้าใจได้ว่า ภายใต้จิตใจกำลังรู้สึกอย่างไรอยู่ เป็นผลจากการที่อารมณ์ของมนุษย์วิวัฒนาการมาจาก
อารมณ์ของสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ที่เกิดมาก่อนหน้านี้ ดังที่นายแพทย์ชัชพล เกียรติขจรธาดา ยกตัวอย่าง
ทฤษฎีของชาร์ล ดาร์วิน ที่สันนิษฐานถึงพฤติกรรมการแสดงออกทางอารมณ์ของสัตว์ตระกูลลิงใหญ่ 
ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับมนุษย์  เกิดขึ้นและเป็นไปตามกลไกของธรรมชาติโดยไม่ต้องสอน ชี้ให้เห็นว่า 
สิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตมี “อารมณ์” ขึ้นมาเฉย ๆ ไม่ได้  

 “ชีวิตในแต่ละวันของเราล้วนแล้วแต่เป็นไปด้วยอารมณ์ ทำด้วยอารมณ์ และทำไปเพื่อ
อารมณ์” ความรู้สึกใคร่ (ทางเพศ) เป็นความรู้สึกหรืออารมณ์นั้นต้องกล่าวถึงคำว่า   Emotion  กับ 
Mood เสียก่อน ทั้งสองคำนี้ต่างมีความหมายเดียวกันคือ “อารมณ์” ด้วยกันทั้งคู่แต่มีความแตกต่าง
กันอยู่โดยคำว่า Emotion จะให้ความรู้สึกขึ้นลงอย่างรวดเร็ว เป็นอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงบ่อยมากกว่า
คำว่า Mood ที่เป็นช่วงอารมณ์ที่มีความบางเบาและคงอยู่นาน อธิบายได้ว่าพอเรารู้สึกหรือมีการรับรู้ 
(Perception) เกิดขึ้น สิ่งที่เรารับรู้นั้นจะส่งผลให้อารมณ์เกิดขึ้นร่วมด้วยเสมอ แม้เราจะรู้สึกหรือไม่
ก็ตาม โดยอารมณ์แบ่งออกด้วยกันเป็น 4 ส่วน 
 1. อารมณ์ที่เกิดขึ้นภายใน 
 2. การจดจ่อ ให้ความสนใจกับสิ่งที่กระตุ้นหรือเร้าอารมณ์ในช่วงเวลาหนึ่ง แม้ว่าจะเป็น
ความเกลียดหรือชอบก็ตาม เราจะจดจ่อกับสิ่งนั้น อารมณ์จะบังคับให้เราสนใจสิ่งนั้น ๆ และเราจะ
คิดถึงมันซ้ำ ๆ จนกว่าเราจะทำอะไรบางอย่างกับสิ่งที่มากระตุ้นอารมณ์ หรือกล่าวได้ว่าความสนใจ
ของเราจะค้างอยู่กับสิ่งนั้นจนกว่าอารมณ์จะหมดไป 
 3. การตอบสนองของร่างกายเรา อารมณ์จะมาพร้อม ๆ การเปลี่ยนแปลงการทำงานของ
ร่างกาย ซึ่งเป็นการทำงานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่กระตุ้นอารมณ์นั้น เช่น เมื่อเรารู้สึกชอบ พึง
พอใจใคร ก็จะเกิดอาการหัวใจเต้นแรง เลือดสูบฉีดไปทั่งร่างกาย 
 4. การตอบสนองทางพฤติกรรม เป็นแรงขับเคลื่อนในการทำบางสิ่งบางอย่างของมนุษย์ 
เมื่อพฤติกรรมกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นผสานกัน ทั้งหมดจะเป็นไปตามอัตโนมัติ เพราะอารมณ์ถูกออกแบบ
มาเพื่อให้เราสนใจสิ่งที่ควรจะสนใจ  1

 ชัชพล เกียรติขจรธาดา, 500 ล้านปีของความรัก, เล่ม 1 (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิช1

ชิ่ง, 2556), 83-91.
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ทฤษฎีการเกิดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Organizational behavior) / Interpesonal Theory 
ของ Organ และ Hamner, 1982 

 ไม่ว่าจะเป็นคนรู้จัก เพื่อน หรือคู่รัก ต่างถูกเชื่อมโยงกันไว้ด้วย “ความสัมพันธ์” ระดับ
ความสัมพันธ์จึงเป็นเกณฑ์ในการจัดประเภททำให้เรารับรู้ว่า เราจะรับมือกับความสัมพันธ์ประเภท
ต่าง ๆ ได้อย่างไร และควรจะคาดหวังสิ่งใดจากกันและกัน ทฤษฎีจึงเป็นการกล่าวถึงการเลือกที่จะ
สานสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ โดยได้เลือกหัวข้อส่วนหนึ่งที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้ 
 1. ทฤษฎีการแลกเปลี่ยน  อธิบายได้ว่าความสัมพันธ์ในรูปแบบของกำไรและต้นทุน โดย
คำนึงถึงคุณค่าของบุคคลที่ได้เลือกว่าเอื้อประโยชน์มากน้อยเพียงใด แม้ความสัมพันธ์กับคนปัจจุบัน
จะมีผลดีก็ตามแต่ถ้าความสัมพันธ์กับคนใหม่มีแนวโน้มให้ผลที่ดีกว่า ก็จะเลือกความสัมพันธ์นั้น  
 2. ความคล้ายคลึงของเจตคติ กล่าวคือผู้ที่มีเจตคติคล้ายกันจะดึงดูดเข้าหากัน  และเป็น
องค์ประกอบสำคัญของการคบหากัน  
 3. การเติมความแตกต่างให้สมบูรณ์   พบว่าความสัมพันธ์เกิดขึ้นได้แม้จะมีความแตกต่าง
กันโดยสิ้นเชิง โดยทฤษฎีนี้กล่าวว่าลักษณะที่แตกต่างกันของบุคคลนั้น หากตอบสนองความต้องการ
ของอีกฝ่ายหนึ่งได้ ความต่างจะเป็นเสมือนสิ่งที่ดึงดูดใจอีกฝ่ายหนึ่งให้เข้ามาสร้างความสัมพันธ์ด้วย 
ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีแลกเปลี่ยนที่อีกฝ่ายหนึ่งจะถือว่าเป็นกำไรของอีกฝ่ายที่ไม่ได้เป็นเจ้าของ

ลักษณะนั้น  2

สุนทรียศาสตร์แห่งความงาม (Aesthetics) อิทธิพลจากงานประติมากรรม 

 ประติมากรรม Venus Of Willendorf เป็นผลงานประติมากรรมขนาดเล็ก ที่มีความโดด
เด่น ถือได้ว่าเป็นคำที่กล่าวถึงคุณค่าที่แฝงไปด้วยความงดงามตามแบบอุดมคติ ในประเทศต่าง ๆ แถบ
ทวีปยุโรปต่างยึดถือความงดงามและความหมายของ วีนัสแห่งวิลเลนดอร์ฟ เป็นตัวแทนของเทพธิดา
แห่งความรักของชาวโรมันและความงดงามในอุดมคติ แสดงออกถึงหลักคิดยุคก่อนประวัติศาสตร์ได้
เป็นอย่างดี ยุคหินเก่า (Paleolithic Period) เป็นยุคที่ให้ความสำคัญกับการสร้างงานศิลปะ รวมไป
ถึงเครื่องใช้ไม้สอยในชีวิตประจำวัน โดยสร้างผลงานจากการเลียนแบบสิ่งแวดล้อมรอบตัว จึงกล่าวได้
ว่า “วีนัสแห่งวิลเลนดอร์ฟ” เป็นศิลปะและเป็นสิ่งที่มีคุณค่า  รูปแกะสลักนี้ได้แสดงสัดส่วน กายวิภาค3

ของเพศหญิงอย่างชัดเจน การเน้นให้ภาพลักษณ์ของผู้หญิงที่มีลักษณะอวบอ้วน มีหน้าอกโต และ
อวัยวะที่ใหญ่ชัดเจน ใบหน้า แขนและขา ไร้ซึ่งรายละเอียดใด ๆ รูปทรงของวีนัสบ่งบอกถึงภาวะเจริญ
พันธุ์ ความเป็นเพศหญิง (เพศแม่) หมายความถึงอุดมสมบูรณ์ในการเลี้ยงดูบุตร อีกทั้งลักษณะของ
สะโพกที่ผายออกเหมาะแก่การตั้งครรภ์และอุ้มบุตร  ซึ่งแรงบันดาลใจจากประติมากรรม “วีนัสแห่ง

 2novabizz.com, ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล Interpersonal, เข้าถึงเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560, 

เข้าถึงได้จาก https://www.novabizz.com/NovaAce/Relationship/Interpersonal.htm

 Bryan Zygmont, Venus of Willendorf, accessed April 26, 2017, available from 3

https://www.khanacademy.org/humanities/prehistoric-art/paleolithic-art/a/venus-of-willendorf 

https://www.novabizz.com/NovaAce/Relationship/Interpersonal.htm
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วิลเลนดอร์ฟ” สามารถเชื่อมโยงแนวความคิดที่จะสะท้อนถึงความสุข เพียบพร้อม สมบูรณ์ ความ
ปรารถนาในการเติมเต็มให้กันและกัน ผ่านรูปทรงผู้หญิงที่มีความอวบอ้วน ชวนให้รู้สึกถึงความรัก 
ความอบอุ่นจากความเจ้าเนื้อ นุ่มนิ่ม อย่างตรงไปตรงมา 

 

ภาพที่ 1 ชื่อผลงาน     The Venus of Willendorf ปีที่สร้าง     1908 
            เทคนิค         Limestone and Red ochre ขนาด 11.1 cm 
            ที่มา : artduh.com, Venus of Willendorf, accessed April 26, 2017,    
            available form https://artduh.com/tag/venus-of-willendorf/ 

https://artduh.com/tag/venus-of-willendorf/
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อิทธิพลจากผลงานศิลปกรรม ของศิลปินต่างประเทศ 

อ็องรี มาติส (Henri Matisse 1869 - 1954) 

 อ็องรี มาติส เป็นจิตรกร ประติมากร และศิลปินภาพพิมพ์ชาวฝรั่งเศส มีความสนใจใน
ลัทธิประทับใจ (Impressionism) เป็นอย่างมาก ก่อนค้นพบแนวทางของตนเองในการใช้แม่สีและ
พัฒนาต่อมาจนนำไปสู่รูปแบบโฟวิสม์ (Fauvism) จากผลงานจิตรกรรมของมาติสแสดงให้เห็น
ลักษณะการตัดทอนรูปทรงและไม่ให้ความสำคัญกับรายละเอียดจนมากเกินไปนักด้วยรูปแบบที่เรียบ

ง่ายที่สุด แต่ได้ถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกผ่านการใช้สีสันที่ฉูดฉาด สะดุดตา รวมถึงการระบายฝี
แปรงที่ค่อนข้างหยาบ มาติสเชื่อว่าแสงและบรรยากาศมีความสำคัญมากกว่าเนื้อหา และการวาดภาพ
ก็เป็นการตีความจากสี เนื้อหาส่วนใหญ่ของภาพจะเป็นภาพผู้หญิง และถึงแม้ว่านางแบบจะไม่ได้
สมบูรณ์แบบแต่มาติสก็สามารถนำเอาเสน่ห์เหล่านี้ผ่านอากัปกิริยาที่พวกเธอแสดงออกมาได้เป็นอย่าง

ดี ด้วยการจัดองค์ประกอบที่มีรูปแบบโดดเด่นและแตกต่างจากศิลปินคนอื่น ๆ ในยุคเดียวกัน 
นอกจากนี้ผลงานที่ชื่อว่า “Zulma” ของมาติสยังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจที่สำคัญ ใน
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ เนื่องจากได้เล็งเห็นถึงความพิเศษของการใช้เทคนิค Paper 
Cut - Out ผสมกับการปะติด (Collage) ซึ่งมีความแตกต่างจากการใช้อุปกรณ์วาดเส้นอื่น ๆ อย่าง
ชัดเจน และเป็นจุดเริ่มต้นของการร่างแบบโดยแสดงเนื้อหาผ่านรูปทรงที่ได้จากการตัดกระดาษแล้วนำ
ไปปะติดในการสร้างภาพร่าง (Sketch) โดยการเพิ่มเติมรายละเอียดของรูปทรงด้วยการปะติด หรือ
การเอาออกจากรูปทรงเดิมที่ปะติดลงในภาพร่างก่อนหน้านี้ เพื่อสร้างความอิสระ ร่องรอย ลักษณะ
ผิวการฉีกขาดของรูปทรง ผ่านการจินตนาการและหาความเป็นไปได้ให้สอดคล้องกับแนวความคิด 

เดวิด ฮอคนีย์ (David Hockney 1937 -  ) 

 เดวิด ฮอคนีย์เป็นทั้งจิตรกร ศิลปินภาพพิมพ์ ช่างภาพและนักออกแบบ เชื้อสายอังกฤษ 
มีความสามารถโดดเด่นหลายด้านและโด่งดังสูงสุดในยุคศิลปะ ป็อบ อาร์ต (Pop Art 1955 - 1970) 
จวบจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ด้วยความมุ่งมั่นทำให้เขาประสบความสำเร็จทางด้านศิลปะตั้งแต่ยังหนุ่ม จะ
เห็นได้ว่าผลงานของฮอคนีย์มีความคิดที่ก้าวทันโลก มีความร่วมสมัยทั้งด้านรูปแบบและเนื้อหา อีกทั้ง
ยังปรับเปลี่ยนรูปแบบของผลงานอย่างไม่หยุดนิ่ง และมักจะนำวิธีการสร้างสรรค์ผลงานรูปแบบใหม่
แปลกตาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผลงานของฮอคนีย์นั้น ดูทันสมัยตลอดเวลา ดังจะเห็นได้จากผลงาน
จิตรกรรมและผลงานภาพพิมพ์ที่มีความหลากหลายทั้งในด้านเทคนิควิธีการ เช่นผลงานในยุคปัจจุบัน 
กับการวาดภาพด้วยโปรแกรมบรัช (Brushes)  ในไอแพด (Ipad) ที่มีความสะดวกสบายในวิถีของโลก
ยุคดิจิทัล สอดคล้องกับช่วงเวลาของอายุที่มากขึ้น (ปัจจุบันอายุ 80 ปี) อีกทั้งยังเกิดความร่วมสมัยกับ
ยุคสังคมที่เปลี่ยนแปลงซึ่งมีความแตกต่างกับยุคสมัยของตน และเนื่องด้วยฮอคนีย์ มีความชื่นชอบ
และสนใจการถ่ายภาพอยู่แล้ว ทำให้มีภาพถ่ายสะสมไว้มากมาย จึงนำภาพถ่ายในมุมมองต่าง ๆ มา
ปะติด (Collage) ประกอบเข้าด้วยกัน เพื่อค้นหามุมมองใหม่ก้าวหนีจากความเป็นจริง ทำให้องค์
ประกอบของภาพเกิดมิติลวงตามากขึ้น เกิดมุมมองใหม่ที่แปลกตา สามารถเลือกมองได้หลากหลาย
มุมในภาพผลงานชิ้นเดียวกัน ถือได้ว่าเป็นความคิดที่ก้าวหน้ามากในขณะนั้น การศึกษารูปแบบการ
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สร้างสรรค์ผลงานของฮอคนีย์ ส่งผลให้ข้าพเจ้าเริ่มทดลองหาความเป็นไปได้ในการสร้างผลงาน จาก
ภาพกิจกรรมทั่ว ๆ ไปในชีวิตประจำวัน ผสมผสานการจินตนาการส่วนตนให้สอดคล้องกับวิธีคิดใน
การสร้างสรรค์ผลงาน ที่รับเอาอิทธิพลวิธีการนำเสนอภาพโครงสร้างของพื้นที่ภายในห้องสี่เหลี่ยม 
หรือพื้นที่ภายนอกเช่น ภาพทิวทัศน์ โดยฮอคนีย์มักสะท้อนภาพจากจินตนาการมากกว่านำเสนอ
ความเสมือนจริง รวมไปถึงการใช้คู่สี การสร้างให้พื้นที่ระนาบทึบแบนมีขอบคม (Hard - edge) และ
แยกออกจากกันโดยชัดเจน อีกทั้งการสร้างลักษณะของพื้นผิวในรูปแบบที่แตกต่างกันของแต่ละพื้นที่
ในผลงาน ที่มีลักษณะขัดแย้งอย่างไร้เหตุผลแต่สามารถสร้างความกลมกลืน และสอดประสานซึ่งกัน
และกันทำให้เนื้อหา รูปทรง พื้นที่ และเรื่องราวที่ปรากฏในผลงานเคลื่อนไหวได้ทางความรู้สึก  
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ภาพที่ 2 ศิลปิน   อ็องรี มาติส (Henri Matisse) 
            ชื่อผลงาน   Zulma ปีที่สร้าง     1950 
            เทคนิค   Gouache on paper cut - out     ขนาด  238 X 130 cm 
            ที่มา : en.wahooart.com, Henri Matisse, accessed December 17, 2016, 
            available form http://en.wahooart.com/@@/5ZKCRP-Henri-Matisse-Zulma 
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ภาพที่ 3 ศิลปิน   อ็องรี มาติส (Henri Matisse) 
            ชื่อผลงาน   Blue Nude IV      ปีที่สร้าง     1952 
            เทคนิค   Gouache on paper cut - out     ขนาด  103 X 74 cm 
            ที่มา : wikiart.org, Henri Matisse, accessed April 26, 2017, available form 
            https://www.wikiart.org/en/henri-matisse/blue-nude-iv-1952 
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ภาพที่ 4 ศิลปิน   เดวิด ฮอคนีย์ (David Hockney) 
            ชื่อผลงาน   Hotel Acatlan - Two Weeks Later   ปีที่สร้าง     1985 
            เทคนิค   Lithograph on paper ขนาด  735 X 940 mm 
            ที่มา : azurebumble.wordpress.com, David Hockney, accessed April 26, 2017,   
            available form http://www.tate.org.uk/art/artworks/hockney-hotel-acatlan- 
            two-weeks-later-p20121 

 

ภาพที่ 5 ศิลปิน   เดวิด ฮอคนีย์ (David Hockney) 
           ชื่อผลงาน   Hotel Acatlan - Second Day   ปีที่สร้าง     1984 - 5 
            เทคนิค   Lithograph on paper ขนาด  735 X 962 mm 
            ที่มา : azurebumble.wordpress.com, David Hockney, accessed April 26, 2017, 
            available form http://www.tate.org.uk/art/artworks/hockney-hotel-acatlan- 
            second-day-p20113 
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ภาพที่ 6 ศิลปิน   เดวิด ฮอคนีย์ (David Hockney) 
            ชื่อผลงาน   The Desk ปีที่สร้าง     1984 
            เทคนิค   Photo Collage     ขนาด  34 X 36 cm 
            ที่มา : photomuserh.wordpress.com, David Hockney, accessed April 26, 2017, 
            available form https://photomuserh.wordpress.com/2012/03/04/david-       
            hockney-photography-will-never-equal-painting/ 
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ภาพที่ 7 ศิลปิน   เดวิด ฮอคนีย์ (David Hockney)  
            ชื่อผลงาน   Untitled No. 8   ปีที่สร้าง     2010 
            เทคนิค   Ipad drawing     ขนาด  365.8 X 274.3 cm              
            ที่มา : ww2.kqed.org, David Hockney, accessed April 26, 2017, available  
            form https://ww2.kqed.org/arts/2017/03/28/david-hockneys-yosemite- 
            california-at-its-sun-saturated-colorful-best/ 

https://ww2.kqed.org/arts/2017/03/28/david-


บทที่ 3 
การดำเนินงานสร้างสรรค์ผลงาน 

 การดำเนินผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ ข้าพเจ้าได้รวบรวมความบันดาลใจทั้งภายในและ
ภายนอกของจิตใจ ซึ่งนำมาจากประสบการณ์ส่วนตนที่มักปรากฏอารมณ์รักหลากหลายรูปแบบ เป็น
สภาวะอารมณ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้ ไม่คงที่ ไม่แน่นอน สอดคล้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมรายรอบตัว 
ภายใต้ขอบเขตของความรักที่มักมาพร้อมกับความใคร่ ความปรารถนา โดยอาศัยอิริยาบทของหญิง
สาวที่ปรากฏกายอยู่ในพื้นที่จำลองจากจินตนาการ โดยแทนค่าสัญลักษณ์หรือวัตถุทางความรู้สึกให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ทางความคิดที่เป็นปัจเจกบุคคล ผ่านการวางแผนวิธีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพ
พิมพ์ โดยสรุปขั้นตอนการประมวลความคิดสู่เทคนิควิธีการแสดงออกได้ ดังต่อไปนี้ 

การกำหนดรูปแบบและวิธีการสร้างสรรค์ 

เนื้อหาสาระ 

 นำเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับการค้นหาความหมายของชีวิต ภายใต้ความรักช่วงชีวิตวัย
รุ่น ปลดปล่อยความทุกข์และเติมเต็มความสุขที่ขาดหายไปในบางช่วงเวลาของชีวิต   ให้กลับมามีชีวิต
ชีวาด้วยความรัก และด้วยสัมพันธภาพทางเพศ   โดยกำหนดผ่านเนื้อหาภายใต้ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น 
ระหว่าง “หญิงสาว” กับ “หญิงสาว” ซึ่งถูกผูกติดยึดโยงกันไว้ด้วยความรักช่วงวัยเยาว์ และเพื่อปลด 
เปลื้องเปิดเผยตัวตนของข้าพเจ้าต่อความบันเทิงเริงรมย์ในการสุขสมต่อเพศรส ผ่านเนื้อหาและสาระ
ของหญิงสาวสรีระอวบอ้วน บิดเบี้ยวไปจากความเป็นจริง ต่างปรากฏกายท่ามกลางพื้นที่แห่ง
จินตนาการเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความสุข ความอิ่มเอมต่อความรัก ความผูกพันธ์ที่ได้มอบให้แก่กัน
และกัน 

รูปแบบของผลงาน 

 ความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจมักไร้รูป ไร้ตัวตน จึงเกิดความพยายามที่จะไขว่คว้าความ
นึกคิดที่ลอยอยู่ในห้วงอากาศให้สามารถสัมผัสจับต้องได้ เป็นการบันทึกจดจำเหตุการณ์ความรักที่ล่วง
เลยผ่านมา ด้วยการถ่ายทอดผลงานศิลปะภาพพิมพ์บนพื้นระนาบ 2 มิติ ผ่านกรรมวิธีภาพพิมพ์พื้น
ราบ เทคนิคภาพพิมพ์หิน (Lithograph) โดยการกำหนดรูปแบบผลงานกึ่งนามธรรม (Semi Abstact) 
ลักษณะตัดทอนรูปทรงให้เหลือเพียงสื่อสัญลักษณ์ทางอารมณ์ หลีกเลี่ยงการเลียนแบบความเสมือน
จริงที่ปรากฏผ่านรูปทรงของผู้หญิง และรูปทรงของวัตถุรวมไปถึงสภาวะแวดล้อมรายรอบโดยให้ความ
สำคัญกับสาระของเนื้อหาทางความคิดมากกว่ารายละเอียด ดังจะเห็นได้ว่าผลงานแบ่งออกเป็น 2 
ส่วนใหญ่ ๆ คือรูปทรงและบรรยากาศ ประกอบร่วมกับการใช้สัญลักษณ์และการใช้ทัศนธาตุทาง
ศิลปะก่อให้เกิดมิติพิเศษภายในผลงาน 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สัญลักษณ์ 

 ผู้หญิง ที่ปรากฏในผลงานสามารถสร้างความหมายได้ 2 รูปแบบ ประเด็นแรกคือ ผู้หญิง
คนนั้นคือตัวตนของตนเอง ตัวตนที่มีความเป็นเพศชายซ่อนเร้นในร่างกายที่เป็นเพศหญิง ซึ่งดูผิวเผิน
คล้ายกับร่างของผู้ชาย ที่มีรูปร่างค่อนข้างสันทัด กำยำแข็งแรง และประเด็นที่สอง คือผู้หญิงที่ข้าพเจ้า
มีความสัมพันธ์ลึกซึ้ง ต้องการที่จะครอบครอง  เผยรูปลักษ์ที่อวบอ้วน มีส่วนเว้าส่วนโค้ง ลื่นไหลจาก
ศีรษะจรดเท้าได้อย่างชัดเจน ด้วยอากัปกิริยาที่บิดเอี้ยวตัว เผยให้เห็นถึงเรือนร่างส่วนที่ควรพึงสงวน
ไว้ส่วนตัว เพื่อสื่อให้รู้สึกถึงความยั่วยวน ชวนให้หลงใหล น่าสัมผัส ด้วยท่าทางที่ไร้เดียงสา ประกอบ
กับการแต่งกายวาบหวิว หรือเปลือยเปล่าอย่างโจ่งแจ้ง ล้วนแล้วแต่กระตุ้นสภาวะของจิตใจให้เกิด
ความสุข ความปรารถนาและความทรงจำที่ดีต่อความรัก เน้นนำเสนอวิธีการวาดเส้นให้เกิดมิติลวงตา
สร้างปริมาตรเล็กน้อยบนรูปทรง สังเกตได้จากรูปทรงผู้หญิงจะมีสัดส่วนที่ค่อนข้างใหญ่กว่ารูปทรง
ชนิดอื่น ๆ ที่เข้ามามีส่วนสำคัญประกอบร่วมในผลงาน เพื่อสร้างจุดเด่น และดึงดูดสายตา ประกอบ
กับพื้นที่โดยรอบรูปทรงหลักถูกกำหนดขึ้นเพื่อให้สื่อถึงบรรยากาศที่เป็นผลมาจากความรู้สึกส่วนตน 
ต่างเหตุการณ์ ต่างสภาวะอารมณ์ในแต่ละช่วงเวลาแตกต่างกันออกไป หากจะกล่าวถึงลักษณะของ
ใบหน้าที่ปรากฏในผลงานแต่ละชิ้นนั้น คงไม่สามารถบ่งบอกถึงอารมณ์ความต้องการได้อย่างแน่ชัด
บางครั้งเรียบเฉย และเฉยชา  ไม่ปรากฏอารมณ์และความรู้สึกใด ๆ อาจเนื่องมาจากสภาวะอารมณ์ที่
สับสนภายในซึ่งถูกพันธนาการด้วยรูปกายที่เป็น “หญิง” แต่จิตใจกลับกลายเป็น “ชาย” 
 

ภาพที่ 8 แสดงรูปทรง (Form) กับพื้นที่ว่าง (Space) 



\  16

 

  

ภาพที่ 9 ลักษณะของใบหน้าที่แสดงให้เห็นสภาวะอารมณ์ต่าง ๆ 

 เรือใบกระดาษ สัญลักษณ์แทนความหมายของคำว่า “ความรัก” โดยส่วนตัวแล้วนั้น 
ความหมายของความรัก คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพราะถูกสร้างมาจากหัวใจแต่กลับมีลักษณะบอบบาง ผันผวน
ง่ายไปตามลักษณะของอารมณ์ และยากที่จะเก็บรักษาให้คงสภาพเดิมได้หากจิตใจยังคงวนเวียนอยู่
กับความทุกข์ ความทรงจำที่เลวร้ายในอดีต   คงคล้ายกับลักษณะของเรือใบกระดาษที่ไม่คงทน เมื่อ
ถูกปล่อยจากมือและเริ่มเคลื่อนตัวผ่านผิวน้ำหรือมีสิ่งเร้ามากระทบเพียงเล็กน้อยก็พร้อมที่จะจมและ

ยุ่ยสลายไปตามสัจจะความจริงของแผ่นกระดาษบาง ๆ ความรักก็คงเป็นเฉกเช่นเดียวกันพร้อมที่จะ 
ถูกย่อยสลายหากถูกความทุกข์ ความผิดหวัง เข้ามากลืนกิน 

 

ภาพที่ 10 ลักษณะรูปทรงของเรือใบกระดาษจากบางส่วนของผลงานจริง 
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พื้นผิว (Texture) การสร้างลักษณะของพื้นผิวลวงตาบนพื้นระนาบ 2 มิติ โดยอาศัยการจำลอง
สภาพพื้นผิวที่มีลักษณะเรียบทึบ ขรุขระ มันวาว เพื่อให้สอดคล้องกับแนวความคิดต่อสภาพพื้นที่เหล่า
นั้น รวมไปถึงการสร้างความรู้สึกที่แตกต่างกันในแต่ละรูปทรง โดยได้กำหนดพื้นที่ ที่ต้องการสร้างพื้น
ผิวก่อนว่าพื้นที่ใด วัตถุชนิดใด เหมาะกับพื้นผิวชนิดไหน เช่น รูปทรงของประตูไม้จะเลือกใช้ก้อนไข
ชนิดแท่งขูดและเขียนลงไปบนแม่พิมพ์โดยตรง จึงปรากฏร่องรอยคล้ายเสี้ยนไม้ อีกทั้งการสร้างพื้นผิว
ของเพดานที่มีลักษณะระนาบทึบ โดยปรากฏคราบร่องรอยต่าง ๆ บ่งบอกถึงกาลเวลา และผ่านการใช้
งานมาเป็นเวลานาน ด้วยหมึกไขชนิดแท่ง (Tusche) ผสมให้เข้ากับน้ำระบายลงบนพื้นที่เหล่านั้น ทิ้ง
ไว้ให้แห้งสนิทจะเกิดลวดลาย ริ้วรอย ได้อย่างน่าสนใจ ประกอบกับคุณสมบัติของน้ำมันวานิชดำที่มี
ความเข้มข้นสามารถใช้ระบายเพื่อสร้างพื้นที่ระนาบทึบ (Solid) ในการสร้างลักษณะของพื้นผิว 
(Layer) ชั้นต่าง ๆ และจะปรากฏให้เห็นถึงคุณลักษณะพิเศษรูปแบบที่แตกต่าง ก็ต่อเมื่อถูกพิมพ์ทับ
ซ้อนกันในพื้นที่เดียวกัน  
 

  
  

ภาพที่ 11 ลักษณะพื้นผิวที่มีความแตกต่างกันไปตามวัตถุและประเภทของเนื้อหา 

 เส้น (Line) ลักษณะเส้นที่ปรากฏในผลงานจะมีด้วยกัน 2 ลักษณะ คือ เส้นที่มี ลักษณะ
โค้ง ขอบคม มีขนาดเล็กใหญ่แตกต่างกันออกไป โดยปรากฏตามโครงสร้างหลักของผลงาน ทำให้เกิด
ความรู้สึกถึงความเคลื่อนไหว ลื่นไหล อย่างเป็นอิสระต่อเนื่อง อาจเรียกได้ว่าเป็นการทดแทนความ
หมายเชิงกายภาพเพื่อลดทอนความหยาบกระด้างและความรุนแรงของเนื้อหา ให้มีลักษณะผ่อนคลาย
เอนอ่อนภายใต้สภาวะจิตใจ ด้วยการใช้พู่กันขนาดต่าง ๆ ทิ้งรอยฝีแปรงหยาบไม่ปราณีต ด้วยการ
เขียนและระบายน้ำมันวานิชดำหรือหมึกไข ให้เกิดเส้นและร่อยรอยบนแม่พิมพ์อลูมินั่ม ร่วมกับ
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ลักษณะของการวาดเส้นเกลี่ยน้ำหนักเพื่อสร้างรายละเอียดด้วยดินสอไข ให้เส้นที่เกิดจากการวาดเส้น
หลากหลายทิศทางทับซ้อนกันปรากฏเป็นเกรน (Grain) ของไขซึ่งมีขนาดเล็กเป็นละออง รวมถึงการ
ทิ้งร่องรอยด้วยลักษณะวิธีการวาดเส้นทำให้เกิดค่าน้ำหนักอ่อน - แก่ ในรูปทรงชนิดต่าง ๆ ให้เกิด
ปริมาตรลวงตาบนพื้นระนาบ 2 มิติ  

 สี (Colour) ข้าพเจ้าเลือกกลุ่มชุดสีที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับระบบสี CMYK ที่ประกอบ
ไปด้วยสีหลักคือ เหลือง แดง น้ำเงิน ในการกำหนดค่าน้ำหนักของสีชุดแรกหลังจากนั้นจึงหาความเป็น
ไปได้ในการพิมพ์แทรกสีในสีชุดที่สองเพื่อสร้างลักษณะพิเศษของบรรยากาศโดยรวม เช่น สีน้ำตาล  สี
เขียว ฯลฯ ก่อนจะพิมพ์สีดำในลำดับสุดท้ายเพื่อกำหนดรายละเอียด ความคมชัดของรูปทรง วิธีคิด
เกี่ยวกับการใช้โทนสีของภาพ เพื่อสะท้อนให้เป็นไปตามสภาวะอารมณ์ ความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไป 
ทั้งสนุกสนาน ร่าเริง เร่าร้อน อบอุ่น โดยกำหนดความหมายของสีให้ควบคู่กันไปกับเนื้อหา ลักษณะ
การใช้ชุดสีเหล่านี้สามารถส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึก เพื่อดึงดูดความสนใจด้วยการนำมาเคียงกันของ
คู่สีที่ตรงข้ามกัน หรือสีในวรรณะเดียวกัน ให้สามารถสื่อถึงอารมณ์ในทิศทางที่ต่างกันอย่างสุดขั้ว หรือ
สร้างความกลมกลืนซึ่งกันและกัน ตามหลักทฤษฎีสี (Theory of Colour)  โดยใช้ลักษณะพิเศษของ
หมึกพิมพ์ออฟเซท ชนิดสีใส (Medium Ink) เข้ามามีส่วนร่วมสำคัญเพื่อเพิ่มความโปร่งใสของหมึก
พิมพ์ หากนำมาพิมพ์ทับซ้อนกันบนพื้นที่เดียวกัน หรือพื้นที่ที่มีรูปทรงพาดทับซ้อนกัน จะเกิดการแปร
เปลี่ยนลักษณะของสีที่มีความโปร่งใส (Transparent) ยกตัวอย่าง เช่น เมื่อนำสีน้ำเงินที่ผ่านการผสม   
หมึกพิมพ์ออฟเซทชนิดสีใสร่วมด้วยนั้น เมื่อนำมาพิมพ์ทับซ้อนบนพื้นที่สีเหลืองจะปรากฏสีใหม่ นั่น
คือสีเขียว ที่มีคุณลักษณะพิเศษมากกว่านำสีเขียวแท้สำเร็จรูปมาใช้ในผลงานโดยตรง 

ภาพที่ 12 ตัวอย่างชุดสีที่เลือกใช้ในผลงาน 
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ภาพที่ 13 แผ่นทดสอบคุณสมบัติความโปร่งใสของสี หากนำไปพิมพ์ทับซ้อนบนพื้นที่เดียวกัน 

 

ภาพที่ 14 ลักษณะของชุดสี ที่เกิดการพิมพ์ทับซ้อนกันในตำแหน่งเดิม หรือพาดผ่านสีชุดเดิม 
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ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน 

ขั้นตอนการประมวลความคิด 
 การดำรงชีวิตประจำวันส่วนตัวที่ค่อนข้างเรียบง่าย อาจกล่าวได้ว่ามีความซ้ำซาก จำเจ
เป็นวิถีชีวิตที่มีตารางแผนงานอย่างชัดเจนเพื่อประกอบกิจให้เป็นไปตามหน้าที่ และเหมาะสมตามช่วง
เวลาของชีวิต ก่อนจะพบเจอกับ “บุคคล” ที่เข้ามาเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตและเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาล
ใจที่สำคัญต่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ “หญิงสาว” ผู้ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ ชวนให้
หลงใหล “เธอ” เป็นผู้ที่ส่งผลกระทบ สร้างความสั่นสะเทือนต่อความรู้สึกให้ข้าพเจ้าเกิดคำถาม
มากมายเกี่ยวกับอารมณ์ที่แปรเปลี่ยนด้วยหัวใจที่พองโตจากความรัก ความลุ่มหลงและความต้องการ
ลิ้มลองเพศรสอย่างหลงลืมสติ และมุ่งสู่การสะท้อนความรู้สึกถึงอารมณ์รัก - อารมณ์เพศ ในผลงาน
ศิลปะ โดยแรกเริ่มจากการจดบันทึกประจำวันผ่านอารมณ์ความรู้สึกที่มีความแตกต่างผ่านช่วงเวลา 
กิจกรรมที่ทำร่วมกัน และสถานที่ เป็นการจดบันทึกเพื่อเตือนความทรงจำในช่วงเวลาเหล่านั้น ควบคู่
ไปกับการพิจารณาถึงความอัศจรรย์ในเพศที่งดงามด้วยรูปกาย ร่วมไปกับการค้นหาความงดงาม
ภายในจิตใจ อย่างที่ข้าพเจ้าไม่เคยได้รับคำตอบจากตนเอง 

ขั้นตอนการสร้างภาพร่าง 
 เป็นการถ่ายทอดความประทับใจต่อเรื่องราวเหล่านั้น สู่การสร้างภาพร่างจากความทรง
จำที่เคยพานพบบุคคลพิเศษที่ตนเองเกิดความประทับใจตามสถานที่ต่าง ๆ ความต้องการที่จะสานต่อ
สร้างความสัมพันธ์อันลึกซึ้งด้วย โดยประมวลความรู้สึกเกิดเป็นภาพร่างผ่านจินตนาการในบทบาท
ของการควบคุมและครอบครอง ถึงอย่างไรก็ตามข้าพเจ้ามักเลือกใช้ผู้หญิงเป็นแบบจริงเพื่อตรวจสอบ
รูปกายวิภาค โดยมุ่งสังเกตอากัปกิริยา ลักษณะการเคลื่อนไหว การผ่อนคลายอิริยาบทต่าง ๆ โดยจับ
หลักของความรู้สึกและความเป็นไปได้ของเนื้อหา มากกว่ามุ่งเน้นการสะท้อนสภาพจริงของบุคคลที่
เป็นต้นแบบ และอาศัยวิธีการทำเทคนิคผสมในการขึ้นรูปทรงบนพื้นระนาบ 2 มิติ ด้วยการตัด
กระดาษสีเพื่อสร้างรูปทรงหลัก (ผู้หญิง) หาองค์ประกอบของภาพที่เหมาะสมอย่างเรียบง่าย ตรงไป
ตรงมา จากนั้นนำอุปกรณ์วาดเส้นชนิดต่าง ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับเส้นที่จะปรากฏในผลงานจริง 
เช่น พู่กันจีน ปากกาเมจิกสี ดินสอไข ฯลฯ ด้วยการเขียนตวัดเส้นแบบฉับพลัน ที่สามารถสะท้อน
อารมณ์ขณะนั้นได้อย่างรวดเร็ว ผสมผสานกับการกำหนดให้อารมณ์ที่เร่าร้อนภายในจิตใจ เป็นผู้
กำหนดโครงสีในภาพแบบร่างควบคู่กันไป หากไม่พึงพอใจสามารถเพิ่มหรือลด ตัดทอนรูปทรง สี พื้น
ผิว ขึ้นใหม่จนกว่าภาพร่างจะเกิดความสมบูรณ์ ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการขยายแบบในลำดับต่อไป 
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การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ภาพพิมพ์หิน 

 แผ่นอลูมินั่ม (Aluminum Plate) 
 กรดซัลฟูริค (Sulfuric Acid) 
 กรดฟอสฟอริก (Phosphoric Acid) 
 น้ำยาแลคเคอร์แดง (Red Lacquer) 
 น้ำมันสน (Turpentine) 
 น้ำมันวานิช (Vanish Oil) 
 ทินเนอร์ (Thinner) 
 ผงไลท์แมกนีเซียมคาร์บอเนต (Light Magnesium Carbonate Powder B.P.) 
 ลูกกลิ้งและเกรียงผสมหมึก 
 ดินสอไขสีดำ 
 หมึกไข (Tusche) 
 หมึกพิมพ์ออฟเซต (Offset Ink) 
 กระดาษพิมพ์ชนิดผิวเรียบ (Fabriano) 
 กระดาษบรู๊ฟ (Proof) 
 ฟองน้ำจากใยพืช (Sponge) 
 แป้งฝุ่นหรือทาลคัม (Talcum) 
 แปรงขนนุ่มและพู่กันต่าง ๆ 
 ผ้าสาลูและถุงน่อง 
 เศษผ้า 
 ถุงมือ 
 ฯลฯ 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานผ่านกระบวนการพิมพ์ 
   ข้าพเจ้ามีความสนใจในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน ด้วยเทคนิคภาพพิมพ์ลิโธกราฟ  
(Lithograph) หรือภาพพิมพ์หิน บนแผ่นอลูมินั่ม (Aluminum plate) เป็นแม่พิมพ์ โดยอาศัยการขีด
เขียนด้วยวัสดุไขชนิดต่าง ๆ ให้เกิดรูปร่างตามรูปทรงที่ได้กำหนดไว้ก่อนหน้า อีกทั้งได้เพิ่มเติม
กระบวนการสร้างสรรค์รูปแบบอื่น ประกอบร่วมเข้าด้วยกัน เช่น การสร้างภาพด้วยการถอนภาพ 
(Transfer) จากภาพถ่ายซึ่งผ่านการถ่ายเอกสาร (Photo copy), กระบวนการพิมพ์ลายฉลุ (Stencil) 
เป็นต้น ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการทางด้านเทคนิควิธีการสร้างสรรค์ที่เป็นองค์ประกอบส่วน
ย่อยให้ผลงานโดยรวมสัมฤทธิ์ผล อีกทั้งยังสามารถถ่ายทอดลักษณะต่าง ๆ ของผลงานจริง มีความ
คล้ายคลึงกับภาพแบบร่างได้อย่างสมบูรณ์แบบได้ดีที่สุด โดยการแบ่งขั้นตอนการดำเนินงานได้       
ดังต่อไปนี้ 
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ขั้นตอนการขยายแบบร่าง เลือกภาพแบบร่างที่มีความสมบูรณ์ทางด้านความคิด เนื้อหา และองค์
ประกอบของศิลปะ นำมาลอกแบบเค้าโครงหลักของภาพลงบนกระดาษไขฟิล์มชนิดหน้าเดียว ซึ่งมี
ความยืดหยุ่นสูงไม่หดตัวได้ง่ายด้วยปากกาลูกลื่น จากนั้นนำต้นแบบไปขยายใหญ่ตามขนาดที่กำหนด
ไว้อย่างเหมาะสม เพื่อให้ได้แบบร่างที่มีขนาดใหญ่และสามารถมองเห็นรายละเอียดได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

ขั้นตอนการเตรียมแม่พิมพ์อลูมินั่ม ก่อนนำแม่พิมพ์มาใช้งาน ในขั้นตอนแรกควรทำความสะอาด   
แม่พิมพ์ด้วยกรดซัลฟูริค (Sulfuric Acid) ผสมกับน้ำให้เจือจางเสียก่อน โดยการใช้อัตราส่วนกรดซัล  
ฟูริค 2 ออนซ์ต่อน้ำ 20 ลิตร จากนั้นจึงเทราดกรดเจือจางลงบนแผ่นแม่พิมพ์ ลูบวนด้วยผ้าเนื้อนุ่มให้
สะอาดทั่วทั้งแผ่น ประมาณ 2 - 3 นาที จากนั้นจึงล้างด้วยน้ำสะอาด  กระทำด้วยวิธีการเดียวกันนี้ 
ซ้ำประมาณ 3 ครั้ง  แล้วจึงนำไปผึ่งลมหรือใช้กระดาษบรู๊ฟซับน้ำออกเพื่อให้แม่พิมพ์แห้งเร็วยิ่งขึ้น 4

ทั้งนี้เพื่อขจัดคราบเขม่า หรือคราบสกปรกที่หลงเหลือมาจากกระบวนการผลิตแผ่นแม่พิมพ์อลูมินั่ม
ของโรงงานผลิต เหตุผลสำคัญของการล้างแม่พิมพ์ในขั้นตอนนี้จะทำให้ผิวของแม่พิมพ์อลูมินั่มมีความ
ไวต่อวัสดุไขมากยิ่งขึ้น ประการสำคัญควรตัดลบขอบคมของมุมทั้ง  4  ด้าน เพื่อป้องกันขอบคมที่ก่อ
ให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานได้ หลังจากแม่พิมพ์แห้งสนิทดีแล้วสามารถนำมาเขียนด้วยวัสดุไขชนิด 
ต่าง ๆ ที่เตรียมไว้ได้ทันที หากยังไม่นำมาใช้งานควรห่อด้วยกระดาษเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นละอองมาจับ
บริเวณผิวแม่พิมพ์อลูมินั่ม 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานลงบนแผ่นแม่พิมพ์ เริ่มจากการวิเคราะห์ภาพร่างเป็นอันดับแรก 
เป็นการวางแผนก่อนลงมือสร้างสรรค์เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ลำดับแรกให้เริ่มขั้นตอนการแยกสีที่
ต้องการให้ปรากฏในผลงานจริง ออกจากกันในแต่ละแม่พิมพ์ตามจำนวนที่ต้องการ โดยได้กำหนดไว้
ประมาณ 5 - 6 แม่พิมพ์ และจะต้องคำนึงถึงผลของการพิมพ์ทับซ้อนกันในแต่ละชั้นสี ตามภาพแบบ
ร่างที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ จดบันทึกลำดับขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงานทั้งหมดเพื่อจัดลำดับความ
สำคัญก่อนและหลังให้เป็นไปตามขั้นตอนของเทคนิค จากนั้นนำภาพแบบร่างที่ผ่านการขยายใหญ่ตาม
ขนาดที่ได้กำหนดไว้แล้ว มาคัดลอกลายเส้นลงบนกระดาษไขฟิล์ม (Drafing Film) ชนิดหน้าเดียว ซึ่ง
มีความแตกต่างจากกระดาษไขแบบทั่วไป ป้องกันการยืดหดที่เกิดจากแรงกดของปากกาทำให้ภาพ
ต้นแบบยืดขยายหรือหดตัวเกิดความคลาดเคลื่อนในรายละเอียดของผลงาน หลังจากนั้นให้นำไปลอก
แบบลายเส้นลงบนแม่พิมพ์ด้วยกระดาษลอกลายมีการกำหนด Registration Mark บริเวณกึ่งกลาง
ของภาพด้วยสัญลักษณ์ “T” และ “I” (ที - บาร์)   ทั้งด้านบนและด้านล่างเป็นเครื่องหมายช่วยกำกับ5

การวางตำแหน่งของกระดาษให้ตรงกันทุกแม่พิมพ์  

 4กัญญา เจริญศุภกุล, ภาพพิมพ์หิน LITHOGRAPH, กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์ พับลิชชิ่ง,  
2550, 60.

 5เรื่องเดียวกัน 49.



\  23

ภาพที่ 15 วัสดุอุปกรณ์ในการเขียนแม่พิมพ์ 

ภาพที่ 16 วัสดุอุปกรณ์ในขั้นตอนการพิมพ์แผ่นอลูมินั่ม 
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ภาพที่ 17 ขั้นตอนการล้างทำความสะอาดแม่พิมพ์อลูมินั่มด้วยกรดซัลฟูริคเจือจาง 

ภาพที่ 18 การกำหนดเครื่องหมาย “T” และ “I” (ที - บาร์) บนแม่พิมพ์และด้านหลังกระดาษ 
ที่มา : ภาพกราฟฟิกอ้างอ้างจากกัญญา  เจริญศุภกุล 
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ภาพที่ 19 ขั้นตอนการลอกแบบโดยผ่านแผ่นกระดาษไขฟิล์มลงบนแม่พิมพ์ 

 

ภาพที่ 20 ขั้นตอนการวิเคราะห์ เพื่อแยกตามกลุ่มสีที่ปรากฏบนภาพแบบร่าง 
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 การเขียนรูปทรงหรือรายละเอียดต่าง ๆ ลงบนแม่พิมพ์ด้วยวัสดุไขชนิดต่าง ๆ เช่นน้ำมัน
วานิชดำและการพ่นสีสเปรย์เพื่อสร้างน้ำหนักและพื้นผิวให้มีความแตกต่างกันออกไป รวมถึงการเขียน
ลักษณะของจุด เส้น หรือการแรเงารูปทรง โดยให้ยึดโครงสร้างรายละเอียดและน้ำหนักหลักจากภาพ
แบบร่างเป็นสำคัญ ส่วนรายละเอียดที่มีความสำคัญรองลงมาสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างอิสระ ไม่
กำหนดตายตัว ตามเจตนาที่เล็งเห็นว่าสมควรลดหรือเพิ่มส่วนหนึ่งส่วนใด ในส่วนของขั้นตอนการ
เขียนแม่พิมพ์ เพื่อพิมพ์แทรกสีในแต่ละขั้นตอนแต่ละแม่พิมพ์นั้น จะเรียงลำดับการเขียนไล่เรียงกันไป
จากน้ำหนักที่มีค่าสีที่อ่อนสุด จนถึงเข้มสุดของลำดับการพิมพ์ทับซ้อน เช่น แม่พิมพ์สีเหลือง สีแดง 
สีน้ำเงินตามลำดับก่อนจะเขียนแม่พิมพ์สีดำเป็นแม่พิมพ์สุดท้าย อาจเรียกได้ว่าเป็นแม่พิมพ์หลัก (Key 
Plate) ลักษณะคล้ายกับการตัดเส้นทำให้รายละเอียดของผลงานมีความคมชัด เกิดระยะมีมิติลวงตา
มากยิ่งขึ้น  

ขั้นตอนการเคลือบและกัดกรด หลังจากเขียนแม่พิมพ์เสร็จสมบูรณ์แล้ว นำแม่พิมพ์มาวางลงบนแท่น
รองพิมพ์ที่มีการพรมน้ำไว้เล็กน้อยบริเวณใต้แม่พิมพ์ ขยับแผ่นแม่พิมพ์ไป - มา เล็กน้อย  เพื่อยึด
ควบคุมให้แผ่นแม่พิมพ์ไม่เคลื่อน อาจก่อให้เกิดอุปสรรคและอันตราย ต่อมาให้นำแป้งฝุ่น (Talcum) 
ลูบวนให้ทั่วทั้งแผ่นแม่พิมพ์ เพื่อดูดซับความชื้นจากวัสดุไข และความชื้นตามรูพรุนของแผ่นแม่พิมพ์
เป็นลำดับสุดท้าย ในขั้นตอนนี้ให้นำกาวกระถินบริสุทธิ์ลูบวนให้ทั่วแผ่นแม่พิมพ์เช่นเดียวกัน ด้วย
ฟองน้ำหมาดน้ำ สลับไปมาทุกทิศทางจนเกิดความเรียบเนียนบางสม่ำเสมอเท่ากัน เมื่อแผ่นแม่พิมพ์
แห้งสนิทดีแล้ว ควรเก็บไว้ในที่ปราศจากความชื้นและสิ่งสกปรก พักแม่พิมพ์ทิ้งเอาไว้ประมาณ 24 
ชั่วโมง จึงเสร็จสิ้นในขั้นตอนนี้  พร้อมสู่ขั้นตอนการกัดกรด (Etch Plate) ต่อไป 

การเตรียมกาวกรด (Gum Etch) หรือ (Stock Solution) คือการนำกาวกระถิ นบริสุทธิ์ที่ละลาย
น้ำแล้ว (Pure Gum) ผสมกับกรดฟอสฟอริค (Phosphoric Acid) โดยมีอัตราส่วนที่ใช้คือ 8 ถ้วย
ออนซ์ (8 Oz.) ต่อกรดฟอสฟอริค 5.6 มิลลิลิตร (ml.) บรรจุลงในภาชนะแล้วเขย่าให้เข้ากัน 

การกัดกรดแม่พิมพ์อลูมินั่ม ควรคำนึงถึงอัตราส่วนที่เหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุไขที่นำมา
เขียนลงบนแม่พิมพ์ด้วย ยกตัวอย่างเช่น การเขียนด้วยหมึกไขผสมน้ำมัน ควรใช้กาวกรด (Gum Etch) 
60% ต่อกาวกระถินบริสุทธิ์ (Pure Gum) 40% ในเวลา 5 - 6 นาที หากวัสดุไขที่ใช้เขียนมีน้ำหนัก
ความเข้มปานกลาง ให้ใช้อัตราส่วนของกาวกรดลดหลั่นน้อยลงจากวิธีการแรก รวมถึงการลดจำนวน
เวลาของการกัดกรดให้น้อยลง จากนั้นใช้พู่กันจุ่มกาวกรดที่ได้ผสมไว้แล้ว แปรงสลับไปมาในทิศทางที่
ต่างกัน เพื่อทำให้กาวกรดได้ทำปฏิกิริยากับวัสดุไขได้ทั่วถึงทุกพื้นที่ เริ่มจากน้ำหนักเข้มดำสุด ไปยังน้ำ
หนักกลาง และอ่อนกว่าตามลำดับ และแปรงวนย้อนกลับมายังตำแหน่งเดิมอีกครั้ง เมื่อครบตามเวลา
ที่กำหนดจึงเช็ดล้างออกให้สะอาดด้วยน้ำสะอาดผ่านก้อนฟองน้ำ เช็ดให้แห้งและหมาดน้ำมากที่สุด 
จึงเริ่มนำกาวกระถินบริสุทธิ์ เคลือบวนด้วยมือในขั้นตอนสุดท้ายของการกัดกรด ใช้ฟองน้ำลูบให้ทั่ว
แม่พิมพ์ในทิศทางเดียวกันให้มีลักษณะบางและเรียบ จากนั้นนำผ้าสาลูสะอาดที่แห้งสนิท 1 - 2 ผืน 
ปั้นเป็นลูกประคบเช็ดวนด้วยความรวดเร็ว ในลักษณะหมุนเป็นวงกลม ให้กาวกระถินเรียบบางเสมอ
ทั่วกันทั้งแผ่นเพื่อปิดผิวหน้าของแม่พิมพ์ รอให้แห้งสนิทจึงห่อจัดเก็บ แล้วพักแม่พิมพ์ทิ้งไว้อย่างน้อย 
4 ชั่วโมง ก่อนนำไปสู่ขั้นตอนการพิมพ์ 
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ขั้นตอนการเตรียมกระดาษและหมึกพิมพ์ เตรียมกระดาษฟาบริเอโน (Fabriano)  จัดทำสัญลักษณ์ 
“T” และ “I” (ที - บาร์) ที่บริเวณด้านหลังของแผ่นกระดาษก่อน เพื่อกำหนดตำแหน่งการวาง
กระดาษให้ตรงกันทุกแม่พิมพ์ จากนั้นจึงเตรียมหมึกพิมพ์ออฟเซท เลือกน้ำหนักของสีให้ใกล้เคียงกับ
ภาพแบบร่าง จึงนำผงไลท์แมกนีเซียมคาร์บอเนต (Light Magnesium Carbonate Powder B.P.) 
เข้ามาผสมร่วมกับหมึกพิมพ์เพื่อให้หมึกเกาะตัวและข้นเหนียวมากขึ้น ส่งผลทำให้สามารถเก็บราย
ละเอียดของผลงานได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งเลือกขนาดของลูกกลิ้งให้เหมาะสมกับขนาดของผลงาน
แล้วจึงปาดหมึกด้วยเกรียงเป็นแนวยาวบนแท่นกลิ้งหมึกพิมพ์ ให้มีความยาวเท่ากับความยาวของลูก
กลิ้ง จากนั้นกลิ้งคลึงหมึกพิมพ์ไปมาให้เรียบเสมอกันทั้งลูกกลิ้งจนหมึกเกิดความเรียบเนียน 

ขั้นการล้างเขม่าดำ (Wash Out) นำแผ่นแม่พิมพ์ที่ผ่านการกัดกรดทิ้งไว้ตามเวลาที่กำหนด  วางลง
บนแท่นรองพิมพ์บริเวณกึ่งกลางแท่น พรมน้ำบริเวณใต้แผ่นแม่พิมพ์เล็กน้อยก่อนขยับไปมาทำให้เกิด   
สูญญากาศใต้แผ่นแม่พิมพ์จะแนบสนิทกับแท่นรองพิมพ์ จากนั้นจึงพรมน้ำมันสนลงบนผ้านุ่มที่แห้ง 
ลูบผิวหน้าแม่พิมพ์จนเขม่าดำหลุดออกจนหมด และใช้วิธีการเดิมซ้ำด้วยทินเนอร์ให้ทั่วทั้งแม่พิมพ์จน
ไม่เหลือคราบเขม่าดำ ในขั้นตอนต่อไปใช้น้ำยาแลคเคอร์แดงลูบวนให้ทั่วบริเวณที่เขียนด้วยวัสดุไข 
ด้วยความรวดเร็ว แล้วจึงใช้ผ้าสะอาดเช็ดวนอีกครั้งให้เรียบบางคล้ายแผ่นฟิล์ม นำเศษผ้าแห้งชุบหมึก
พิมพ์เล็กน้อยผสมด้วยน้ำมันสนเช็ดวนให้ทั่วแม่ทั้งแผ่นแม่พิมพ์ ให้แห้งสนิท ขั้นตอนสุดท้ายนำฟองน้ำ
ชุ่มน้ำเช็ดล้างกาวกระถินให้สะอาดทั่วทั้งแผ่นแม่พิมพ์ จะปรากฏภาพที่มีน้ำหนักสีอ่อนจาง ๆ ตาม
ลักษณะที่เขียนแม่พิมพ์ไว้ตั้งแต่ในขั้นตอนแรก  

ขั้นตอนการพิมพ์ เมื่อแม่พิมพ์พร้อมรับหมึกจากลูกกลิ้ง   ขณะกลิ้งคลึงหมึกให้ทั่วทั้งภาพควรหมั่นลูบ
น้ำด้วยฟองน้ำอย่างดี เพื่อทำให้แม่พิมพ์เกิดความชุ่มชื้นอยู่เสมอ และเป็นการป้องกันไม่ให้หมึกพิมพ์
ไปติดส่วนอื่น ๆ ที่ไม่ต้องการ ซึ่งเป็นคุณสมบัติของน้ำและไขที่ไม่สามารถเข้ากันได้ ในส่วนของการ
กลิ้งหมึกพิมพ์นั้น ควรกลิ้งสลับไป - มาให้ครบทุกทิศทางประมาณ 20 ครั้ง ก่อนเติมหมึกอีกครั้ง ทำ
จนครบกำหนดรอบการกลิ้ง 60 ครั้ง หรือตามความเหมาะสมก่อนกลิ้งปิดผิวหน้าของแม่พิมพ์รอบ
สุดท้ายอีกครั้งหนึ่ง จะสังเกตได้ว่าส่วนที่มีน้ำหนักของภาพเข้มสุด บริเวณนั้นหมึกพิมพ์จะอิ่มตัวเมื่อ
มองย้อนแสงและปรากฏน้ำหนักตามภาพที่เขียนไว้ ก่อนทดสอบด้วยการพิมพ์ลงบนกระดาษบรู๊ฟเพื่อ
ตรวจสอบรายละเอียดและค่าน้ำหนักก่อนพิมพ์ลงบนกระดาษจริง (โดยกำหนดการแยกแม่พิมพ์ 1 สี
ต่อ 1 แม่พิมพ์)6

ขั้นตอนการเตรียมความชื้นกระดาษ การเตรียมความชื้นกระดาษพิมพ์งานคือขั้นตอนสำคัญที่จะช่วย
ให้ผลงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งเป้าหมายไว้ เนื่องจากในขณะที่กระดาษมีความชื้นกระจายทั่ว
กันทั้งแผ่นนั้นจะเกิดผิวที่มีลักษณะนุ่มสามารถดูดซับหมึกพิมพ์จากแม่พิมพ์ได้เกือบครบทั้งหมด ใน
ขณะที่เคลื่อนผ่านแรงกดรีดของแท่นพิมพ์ผ่านไม้ครูด (Scraper bar) ด้วยวิธีใช้กระบอกฉีดน้ำที่บรรจุ

 6อำนาจ คงวารี, เอกสารวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ของ อำนาจ คงวารี. (เพื่อกำหนดการขอ
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์), 2558, 79. 
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น้ำดื่มสะอาด ฉีดพรมให้ทั่วทั้งแผ่นทิ้งไว้ประมาณ  1 - 2 นาที  แล้วจึงซับละอองน้ำที่บริเวณผิวหน้า
แผ่นกระดาษให้หมาดด้วยกระดาษบรู๊ฟจึงสามารถนำไปพิมพ์ได้ทันที 

 เมื่อพิมพ์ทดสอบน้ำหนักของภาพเรียบร้อยแล้ว จึงเข้าสู่กระบวนการพิมพ์จริง (Edition) 
ในลำดับต่อไป โดยมีการทำชื้นไว้ล่วงหน้าระหว่างการกลิ้งหมึกพิมพ์ จากนั้นวางกระดาษให้ตรงตาม
ตำแหน่งที่ได้กำหนดไว้ด้วย T - Bar (ที - บาร์) จะปรากฏอยู่บริเวณด้านหลังของแผ่นกระดาษ และ
วางให้ตรงกับสัญลักษณ์ T - Bar (ที - บาร์) ที่ปรากฏอยู่ด้านหัวและท้ายของแผ่นแม่พิมพ์  วางปิดทับ
ด้วยกระดาษบรู๊ฟ 6 - 7 แผ่น ตามด้วยแผ่นพลาสติคใสที่มีความหนา 3 - 5 มิลลิเมตร หมุนแท่นพิมพ์
ให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้า จนสิ้นสุดตำแหน่งของภาพด้านท้าย จึงถอนกระดาษออกจากแม่พิมพ์ เมื่อ
พิมพ์ครบตามจำนวนแม่พิมพ์ทั้งหมดแล้ว ให้ตรวจสอบคุณภาพของผลงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่
ได้กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ หรือต้องเพิ่มเติมส่วนหนึ่งส่วนใดของผลงานอีกหรือไม่ ก่อนจะเสร็จสิ้นเป็นผล
งานที่สมบูรณ์ จึงนับว่าเป็นอันสิ้นสุดกระบวนการพิมพ์ นอกเหนือจากกระบวนการพิมพ์ด้วยแท่น
พิมพ์แล้ว รายละเอียดของผลงานศิลปนิพนธ์บางส่วนมีการใช้เทคนิคการพิมพ์ลายฉลุ (Stencil) 
เนื่องจากพื้นที่ของรูปทรงบางส่วน จำเป็นจะต้องสร้างพื้นระนาบที่มีขนาดเล็ก แต่มีหลายพื้นที่ หลาย
กลุ่มสี โดยใช้วิธีการตัดฉลุกระดาษไขฟิล์มให้เป็นรูปทรงตามที่ต้องการ และวางทาบทับแผ่นไขฟิล์มที่
ฉลุแล้วลงไปยังตำแหน่งที่ต้องการบนผลงาน จากนั้นประคบคลึงหมึกพิมพ์ให้ทั่วด้วยถุงน่องที่มีการปั้น
เป็นก้อนกลมคล้ายลูกประคบขนาดเล็ก หลังจากนั้นดึงแผ่นไขฟิล์มออก  
 

ภาพที่ 21 ขั้นตอนการสร้างสรรค์แม่พิมพ์ด้วยวัสดุไขชนิดต่าง ๆ 
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ภาพที่ 22 ขั้นตอนการเคลือบกาวกระถินบริสุทธิ์ 

 

ภาพที่ 23 ขั้นตอนการกัดกรดแม่พิมพ์อลูมินั่ม 

 
ภาพที่ 24 ขั้นตอนการล้างเขม่าดำออกจากแม่พิมพ์ 
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ภาพที่ 25 ขั้นตอนการวางกระดาษ และถอนกระดาษออกจากแผ่นแม่พิมพ์ 
 

ภาพที่ 26 ขั้นตอนการเตรียมชื้นกระดาษ 

  

ภาพที่ 27 การฉลุกระดาษไขฟิล์มให้เป็นรูปทรงตามที่กำหนดในผลงานสร้างสรรค์



บทที่ 4 
การวิเคระห์และการพัฒนาผลงาน 

 การสร้างสรรค์ผลงานงานศิลปนิพนธ์ เป็นกระบวนการสร้างสรรค์ที่รวบรวมแนวความคิด 
แรงบันดาลใจที่มีความสอดคล้องกับเทคนิควิธีการของภาพพิมพ์หิน ด้วยการสืบค้นข้อมูลเชิงลึกจาก
แหล่งที่มา อาทิเช่น ชีวประวัติศิลปินต่างประเทศ หนังสือเรื่องอารมณ์และทฤษฎีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ผลงาน ถูกนำมาวิเคราะห์ค้นหาความหมาย เพื่อเชื่อมโยงให้เห็นคุณค่าและความสำคัญของการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ อีกทั้งหาความเป็นไปได้ในด้านการสร้างสรรค์มุ่งสู่การพัฒนาต่อยอดให้
สามารถสื่อสารกับผู้รับชมให้ทราบถึงอารมณ์และตัวตนของข้าพเจ้า โดยวางแผนการทำงานอย่างเป็น
ขั้นตอนเพื่อให้แนวความคิดและเทคนิคกระบวนการสอดประสานกันเป็นหนึ่งเดียว ตลอดจนรับรู้ถึง
ปัญหาในการสร้างสรรค์ แก้ไขพัฒนาเรียนรู้อย่างเป็นลำดับขั้นตอน จนกระทั่งเกิดความสมบูรณ์แบบ
ตามวัตถุประสงค์ในผลงานแต่ละช่วงเวลาของการสร้างสรรค์ จากการวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์
สามารถลำดับขั้นตอนพัฒนาการของผลงานได้ดังต่อไปนี้ 

ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 (ปีการศึกษา 2558) ภาพประกอบที่  28 - 31 
 การสร้างสรรค์ผลงานในช่วงแรก ให้ความสนใจกับรูปทรงของผู้หญิงต่อการนำเสนอ
พฤติกรรมทางเพศที่มีความสัปดนชวนให้ขบขันตามลักษณะนิสัยส่วนตน โดยอาศัยกระบวนการของ
ภาพพิมพ์หินหรือภาพพิมพ์ลิโธกราฟ (Lithograph) ซึ่งมีความพิเศษในเทคนิควิธีการ สามารถตอบ
สนองได้ใกล้เคียงภาพร่างต้นแบบมากที่สุด ในการดำเนินงานช่วงแรกค่อนข้างติดขัด เนื่องจากยังไม่
คุ้นชินกับกระบวนการสร้างสรรค์ที่สลับซับซ้อน ประกอบกับที่ยังไม่มีประสบการณ์เรื่องการจัดสรร
เวลาให้สามารถสอดคล้องกับขั้นตอนต่าง ๆ  ซึ่งถือได้ว่าเป็นเรื่องแปลกใหม่สำหรับข้าพเจ้ามาก จึง
ปรากฏข้อผิดผลาดหลายกรณี เช่นไม่สามารถสร้างสรรค์ผลงานจริงให้เป็นไปตามต้นแบบภาพร่างที่
ปรากฏน้ำหนักและสีที่มีความหลากหลาย จึงทำให้เกิดขั้นตอนการออกแบบภาพร่างลายเส้นและการ
จำลองการเขียนแม่พิมพ์เพื่อดูค่าน้ำหนักของสีในแต่ละแม่พิมพ์ลงบนกระดาษ โดยแยกลำดับแม่พิมพ์
ก่อนและหลังให้ง่ายต่อการวิเคราะห์และการสร้างสรรค์ อีกทั้งทดลองทำภาพพิมพ์โมโนปริ้นท์ 
(Mono Print) เพื่อช่วยในการขึ้นโครงสร้างของรูปทรง (Form) และบรรยากาศในผลงานโดยรวมขึ้น
มาแล้วจึงจินตนาการเพิ่มเติมลงไป รวมถึงความเป็นไปได้ในการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบอื่น ๆ 
ด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น กิ่งไม้ นิ้วมือ ลิปสติก เป็นต้น นำไปสู่การสร้างภาพร่างต้นแบบด้วยเทคนิค
ผสมที่นำเทคนิคการปะติด (Collage) ด้วยกระดาษสีกับการพิมพ์โมโนปริ้นท์มาใช้ 
        ในที่นี้จะกล่าวถึงรูปแบบของผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 รูปแบบของผลงานโดยทั่วไปมี
ความคล้ายคลึงกับการเล่าเรื่องประกอบและเน้นลักษณะท่าทางของผู้หญิงในภาพต่อกิจวัตรประจำวัน 
โดยกำหนดให้แต่ละชิ้นมีความหมายแตกต่างกันออกไป ผลงานยังขาดการตีความถึงเนื้อหาที่ต้องการ 
สื่อ เน้นการทดลองทางเทคนิคเป็นหลักสำคัญ สังเกตได้ว่าการเลือกใช้รูปทรงของผู้หญิง ที่ปรากฏใน
ผลงานที่มีลักษณะหลากหลายทั้งลักษณะอ้วนกลม ผอม หรือบิดเบี้ยวซึ่งเป็นผลมาจากการ
จินตนาการแทบทั้งสิ้น     ขาดการอ้างอิงถึงหลักกายวิภาควิทยาของมนุษย์   (Anatomy)  จึงทำให้มี 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ลักษณะท่าทางที่ผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง รวมถึงการขยายวัตถุให้มีขนาดที่เล็กหรือใหญ่เพื่อสร้าง
ระยะให้เกิดมิติลวงตาในผลงาน ยังขาดความเอาใจใส่และไม่ได้คำนึงถึงความเป็นไปได้ตามหลักทัศนีย
วิทยา (Perspective) จึงทำให้รูปทรงทั้งหมดของผลงานไม่เกิดระยะใกล้ - ไกล  รวมไปถึงโครงสร้าง
ชุดสีที่นำมาใช้ยังคงขาดอารมณ์และความรู้สึก เช่นความทุกข์ เศร้าหมอง ในผลงานบางชิ้นคำนึงถึง
เพียงแต่ความสดใสเพื่อสื่อถึงความสุข จึงเลือกเพียงแค่กลุ่มโทนสีสว่าง จัดจ้านเท่านั้น ทั้งที่ความเป็น
จริงเนื้อหาของภาพได้ถูกซุกซ่อนอารมณ์แห่งความทุกข์ประกอบร่วมด้วย ข้อบกพร่องที่สำคัญอีก
ประการหนึ่งคือ การใช้รูปแบบของระนาบสี (Solid) ที่มีความทึบตันมากจนเกินไปทำให้พื้นผิวในสีขั้น
ที่ 1 ไม่ปรากฏคุณลักษณะเด่น เช่นคราบหมึกไข รอยฝีแปรงจากการเขียนด้วยน้ำมันวานิชดำ ถูก
บดบังจากการพิมพ์ทับซ้อนในสีขั้นที่ 2 จนไม่สามารถมองเห็นร่องรอยต่าง ๆ ที่ต้องการ แต่ถึงอย่างไร 
ก็ตามยังพบข้อดีจากลักษณะของการใช้เส้นที่ตวัดเขียนแบบฉับพลัน  สามารถสื่อถึงอารมณ์สนุกสนาน 
ผ่อนคลาย ไร้กฎเกณฑ์ได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดในเบื้องต้น รวมถึงการใช้รูปทรง
เรือใบกระดาษที่ถูกซุกซ่อนอยู่โดยไม่เน้นให้เด่นชัดภายในผลงานระยะแรกเกือบทุกชิ้น ได้กลายเป็น
สัญลักษณ์ที่สำคัญคงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่มีความหมายต่อข้าพเจ้า นำไปสู่การพัฒนาผล
งานในระยะที่ 2 

ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 (ปีการศึกษา 2558) ภาพประกอบที่  32 - 33 
 ยังคงสะท้อนแนวความคิดที่ต้องการนำเสนอกิจกรรมและพฤติกรรมส่วนตัวเกี่ยวกับเพศ

เช่นเดิม แต่ได้เชื่อมโยงเรื่องราวของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เกิดการพัฒนา
ด้านเนื้อหาทำให้ผลงานสื่อถึงอารมณ์ที่อ่อนไหว และสามารถสะท้อนความรู้สึกภายในผ่านเนื้อหาของ
ผลงงานได้ดีกว่าผลงานในระยะก่อนหน้านี้ ซึ่งแสดงออกอย่างตรงไปตรงมา การสร้างสรรค์ผลงาน
ก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้พื้นที่ว่าง (Space) ให้เกิดประโยชน์ด้วย
การทำให้พื้นที่ว่างที่ปรากฏอยู่ในผลงานมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ด้วยวิธีการกำหนดให้พื้นที่ว่างร่วม
เป็นส่วนหนึ่งกับรูปทรง ทำให้รูปทรงที่ปรากฏในภาพเกิดความเคลื่อนไหว รู้สึกผ่อนคลาย ส่วนการ
พัฒนารูปทรงของผู้หญิงซึ่งเป็นรูปทรงหลักในผลงานมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ด้วยวิธีการสร้างพื้นที่ใน
จินตนาการขึ้นมาใหม่เพื่อรองรับความคิดที่ต้องการมีพื้นที่เฉพาะส่วนตน ด้วยการทดลองสร้างสรรค์
พิมพ์ภาพบนกระดาษที่ได้ผ่านการพิมพ์พื้นสีดำเตรียมไว้ โดยมีวิธีการเขียนแม่พิมพ์ที่แตกต่างจากเดิม
ด้วยวิธีเขียนแม่พิมพ์ด้วยการวาดเส้นด้วยดินสอไข ที่เรียกว่าการแรแสง (Light) ซึ่งตรงกันข้ามกับการ
เขียนน้ำหนักที่เป็นเงา (Shadow) ที่มักปรากฏในผลงานทุกชิ้นที่ผ่านมา แล้วเลือกใช้หมึกพิมพ์ทุกสี 
ทุกแม่พิมพ์ที่มีส่วนผสมของสีขาวพิมพ์ทับซ้อนจนปรากฏเป็นรูปทรง แต่ด้วยยังขาดประสบการณ์
ทำให้ผลงานที่ปรากฏมีลักษณะมืดดำเนื่องจากความสับสนในสัดส่วนการผสมหมึกพิมพ์สีขาวและ

หมึกพิมพ์ชนิดสีใส (ภาพประกอบที่ 32) อีกทั้งการใช้วิธีวาดเส้นรูปแบบของแสงที่ไม่สามารถควบคุม
ให้เป็นไปตามความต้องการจึงได้หันกลับมาสร้างสรรค์ผลงานด้วยรูปแบบเดิม แต่ได้นำเอาข้อดีใน
เรื ่องของการสร้างบรรยากาศที่เกิดขึ ้นภายในผลงาน ด้วยวิธีการควบคุมโทนของสีไม่ให้
กระจัดกระจายและเป็นไปในทิศทางเดียวกันเกิดความกลมกลืนเป็นเอกภาพภายในผลงาน และยัง
สามารถนำเอาความผิดผลาดในผลงานชิ้นนี้ เช่น เรื่องการทับซ้อนของสีมาปรับใช้สู่การพัฒนาในผล
งานศิลปนิพนธ์ในชิ้นต่อไป 
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ภาพที่ 28 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะที่ 1 
             ชื่อผลงาน Room No. 163 
             เทคนิค Lithograph 
             ขนาด 72 X 100 cm 
             ปีที่สร้าง  2016 
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ภาพที่ 29 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะที่ 1 
             ชื่อผลงาน Hold me tight 
             เทคนิค Lithograph 
             ขนาด 60 X 80 cm 
             ปีที่สร้าง 2016 
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ภาพที่ 30 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะที่ 1 
             ชื่อผลงาน Expiate Sin 
             เทคนิค Lithograph 
             ขนาด 72 X 100 cm 
             ปีที่สร้าง  2016 
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ภาพที่ 31 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะที่ 1 
             ชื่อผลงาน Shampoo 
             เทคนิค Lithograph 
             ขนาด 72 X 100 cm 
             ปีที่สร้าง 2016 
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ภาพที่ 32 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะที่ 2 
             ชื่อผลงาน Untitled 
             เทคนิค Lithograph 
             ขนาด 72 X 100 cm 
             ปีที่สร้าง  2016 
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ภาพที่ 33 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะที่ 2 
             ชื่อผลงาน Hi Armpit 
             เทคนิค Lithograph 
             ขนาด 72 X 100 cm 
             ปีที่สร้าง 2016 
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ผลงานศิลปนิพนธ์ (Art Thesis) 

 การสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ทั้ง 2 ระยะที่ผ่านมานั้น ได้สะท้อนรูปแบบที่มี
แนวทางส่วนตัวได้อย่างชัดเจน อีกทั้งการนำเสนอรูปแบบของความคิดที่มีความหมายเชิงสัญลักษณ์
และมีนัยยะแฝงผ่านรูปทรงในแบบต่าง ๆ ถือได้ว่าเป็นลำดับขั้นของการพัฒนาผลงาน อีกทั้งการ
ค้นหาแนวทางของรูปแบบผ่านเทคนิควิธีการฝึกฝนจนเกิดความชำนาญในกระบวนการนั้น ๆ จาก
ประสบการณ์ในช่วงเวลาที่ผ่านมาด้วยการนำเอาข้อดีและความผิดพลาดมาปรับใช้ภายใต้หัวข้อ 
“อารมณ์รัก - อารมณ์เพศ” จึงได้ประมวลผลทางเทคนิคและค้นพบการสร้างสรรค์บรรยากาศของ
ภาพให้เกิดความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้น จากการทดลองสร้างพื้นผิว (Texture) ในรูปแบบใหม่ และได้นำ
เข้ามาปรับใช้ในผลงานศิลปนิพนธ์ทั้งหมดโดยนำไปสู่การพัฒนาอีกขั้นของผลงานสร้างสรรค์ ที่ได้
กลายเป็นชีวิตและตัวตนของข้าพเจ้า 

ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1 (ภาพประกอบที่ 34) ชื่อผลงาน “Early Morning Tea”  ได้รับแรง 
บันดาลใจจากการจิบน้ำชา (Tea Time) ซึ่งเป็นการหยิบยืมประเพณีนิยมของชาวอังกฤษหรือที่เราคุ้น
เคยกันดีในชื่อชา Twining โดยแบ่งช่วงเวลาการดื่มออกเป็นหลายช่วงด้วยกัน ได้แก่ ช่วงเช้า กลางวัน
และช่วงเย็น จากกระบวนการวิธีที่ต้องใช้ศิลปะในการชง ทำให้เมื่อได้ลงมือชงชาด้วยตนเองอย่าง
พิถีพิถันแล้ว รับรู้ถึงกลิ่นไอของความหอมหวานเกิดเป็นความสุข และเมื่อได้ลิ้มลองรสชาติของชา    
ที่ได้แทรกซึมไปทั่วทั้งร่างกายเกิดความรู้สึกผ่อนคลาย คงไม่ต่างจากการอิงแอบแนบกายข้างหญิงสาว 
จึงเกิดการใช้รูปแบบกิจกรรมที่ค่อนข้างปกติธรรมดาแต่มีความหมายลึกซึ้ง ชา “Early Moning Tea” 
ได้ถูกยกมาเสิร์ฟบนเตียงในยามเช้า เสมือนเป็นการปลุกให้ตื่นเพื่อต้อนรับวันใหม่ ในผลงานได้กำหนด
รูปทรงของผู้หญิงมีลักษณะท่าทางนอนพิงหมอนอิงด้วยอากัปกิริยาที่ผ่อนคลาย ร่างกายเปลือยเปล่า 
ดื่มด่ำกับอารมณ์สุนทรีย์ในยามเช้า ด้วยการสร้างบรรยากาศของสีสันที่สดใสและลักษณะของพื้นผิว  
ที่ผ่านการทดลองในช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ได้ถูกนำมาใช้เป็นครั้งแรก พื้นผิวที่มีลักษณะเกิดจากการวาด
เส้นให้ขดเป็นวงกลมต่อเนื่องสร้างความรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวไม่มีจุดจบ สามารถสร้างมิติลวงตาบน
พื้นระนาบในผลงานได้เป็นอย่างดี รวมถึงกำหนดให้สภาพแวดล้อมเป็นมุมมองที่สอดคล้องกับสภาพ
ห้องนอนที่อาศัยอยู่จริงได้แต่งเติมร่วมกับจินตนาการ โดยส่วนตัวแล้วข้าพเจ้าไม่นิยมการดื่มชาแต่หาก
เปรียบเปรยผู้หญิงเป็นดั่งชา ก็คงไม่อาจปฎิเสธที่จะลิ้มลองความหอมหวานเหล่านี้ได้ 

ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2 (ภาพประกอบที่ 35) ชื่อผลงาน “Absinthe” ได้รับแรงบันดาลใจจาก
น้ำเมา (Absinthe) ซึ่งเป็นเหล้าที่กลั่นมาจากสมุนไพรชนิดต่าง ๆ จนกลายเป็นสีเขียวตามธรรมชาติ
และด้วยความขมของเหล้ากับความหวานของน้ำตาล จึงทำให้เป็นที่ชื่นชอบของศิลปิน จิตรกรและนัก
กวีในประวัติศาสตร์มากมาย ความแรงของดีกรีที่สูง ส่งผลให้เกิดอาการประสาทหลอนได้ โดยข้าพเจ้า
นำลักษณะเด่นของน้ำเมานี้มาปรับใช้สร้างเรื่องราวผสานกับจินตนาการส่วนตน การปรากฏกายของ
หญิงสาวแต่งกายวาบหวิว เสื้อผ้าน้อยชิ้น กำลังสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองจากอาการเคลิบเคลิ้มหลัง
ดื่มเครื่องดื่มนี้จนเกือบหมด ทำให้เกิดอาการหลอนภายใต้สภาวะจิตไร้สำนึกที่ครุ่นคิดเรื่องเพศและ
กามอารมณ์ เมื่อหันมองไปทิศทางไหนก็พบภาพของอวัยวะเพศหญิงลอยเด่นชัด ลักษณะของมุมมอง
ในผลงานปรากฏเป็นภาพมุมกว้างเสมือนผู้ชมอยู่ร่วมในพื้นที่เหล่านั้นด้วย คล้ายกับการแอบเฝ้ามองผู้
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หญิงคนนั้นจากมุมใดมุมหนึ่งของห้อง ด้วยลักษณะของรูปทรงที่ได้กำหนดให้โดดเด่นอยู่มุมขวาของ
ภาพจึงสามารถสร้างระยะของภาพให้ลึกด้วยเส้นนำสายตาแต่ยังขาดมิติใกล้ - ไกลเนื่องจากการเลือก 
ใช้กลุ่มสีที่โดดเด่นและมีค่าน้ำหนักของสี (Shade) เท่ากันกับรูปทรงด้านหน้า ส่วนพื้นที่ว่าง (Space) 
ที่ปรากฏในผลงานนั้น มีลักษณะถูกกำหนดให้อยู่ในช่องมีขอบเขตชัดเจนจึงเป็นเพียงแค่พื้นและผนัง
ของสภาพแวดล้อม พื้นที่ว่างกับรูปทรงจึงคล้ายการตีช่องระบายสี ทำให้เกิดความรู้สึกบีบแน่น อึดอัด  
ไม่เลื่อนไหลคล้อยตามกับเนื้อหาที่ต้องการสะท้อนสภาวะของอาการประสาทหลอน มึนเมา  

ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3 (ภาพประกอบที่ 36) ชื่อผลงาน “Hide and Seek” เริ่มเห็นความสำคัญ
จากอิทธิพลด้าน “อารมณ์รัก” ซึ่งมีความไม่แน่นอน แปรปรวน ขณะมีความสุขก็พลันถูกซุกซ่อนไว้
ด้วยความสับสน วุ่นวายใจเช่นเดียวกัน ผ่านการสะท้อนมุมมองด้านเนื้อหา ความต้องการที่จะซ่อนตัว
จากภาวะอารมณ์ต่าง ๆ ที่เข้ามาปะทะ จึงต้องการที่จะหลบเลี่ยงเพื่อสร้างระยะห่างของความสัมพันธ์ 
โดยมีแรงบันดาลใจมาจากการเล่นซ่อนหาในวัยเด็ก ที่ต้องการหลบอยู่ในสถานที่ที่ไม่มีผู้ใดหาเจอหรือ
เรียกว่าพื้นที่ปลอดภัย (Safe Zone) ซึ่งอาจมีความหมายถึง “บ้าน” มักชวนให้รู้สึกถึงความผ่อน
คลายและเป็นที่พักพิงของจิตใจ โดยกำหนดสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับแนวความคิดด้วยการใช้
พื้นที่จริงของหอพักที่อาศัยในปัจจุบัน ประกอบกับการทับซ้อนมิติของบ้านในความทรงจำ ด้วยวิธีการ
ใช้วัตถุร่วมแสดงความหมาย เช่น ต้นมอนสเตอล่า (Monstera) หรือพลูฉีก พรม วอลเปเปอร์และโต๊ะ 
ผลงานชิ้นนี้มีข้อแตกต่างตรงรูปทรงของผู้หญิงที่ไม่มีการแสดงออกของใบหน้า ด้วยอากัปกิริยาคล้าย
กำลังหลบซ่อนอยู่ใต้โต๊ะ ก้มหัวต่ำลง โดยมีสภาพแวดล้อมที่ถูกบีบอัดจากพื้นที่ที่จำกัด ผลงานปรากฏ
พื้นผิวในลักษณะต่าง ๆ เน้นให้เกิดร่องรอยแสดงอารมณ์ เช่น ลายไม้ของประตู เสาปูน พรมเช็ดเท้า
และคราบบนเพดานที่แสดงถึงผิวสัมผัสที่ขรุขระ เปอะเปื้อนจากการใช้งานผ่านกาลเวลา อีกทั้งมีความ
หมายถึง “ปัญหา” ที่กำลังลุกลามเข้ามาอีกด้วย การเลือกใช้สีในผลงานที่ค่อนข้างสดใส จึงทำให้เกิด
ความเรียบแบนขาดมิติ ทั้งที่ผลงานได้กำหนดรายละเอียดด้วยการสร้างเส้นนำสายตาไปทางด้านหลัง 
ค่อนไปทางในทิศทางมุมเงยจากพื้นขึ้นไป 

ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 4 (ภาพประกอบที่ 37) ชื่อผลงาน “Swing Swing” ได้รับแรงบันดาลใจจาก
การโล้ชิงช้าและท่าโยคะสำหรับคนรักที่ต้องการออกกำลังกาย โดยกำหนดให้สัดส่วนกลางภาพของผล
งานปรากฏรูปทรงผู้หญิงรูปร่างค่อนข้างสันทัด มีขนาดร่างกายที่ใหญ่เกินความเป็นจริง (Over Size) 
หากเปรียบเทียบกับวัตถุที่อยู่รายรอบ การเลือกใช้ลายเส้นบริเวณกระโปรงที่มีความพริ้ว บางเบาขณะ
กำลังดึงเชือกจากข้างบนเพื่อให้เคลื่อนที่ไป - มา เข้าหาเตาผิงที่ถูกวางอยู่ในตำแหน่งตรงกับก้นเพื่อ
ต้องการสื่อถึงความสนุก ตลกขบขัน เป็นกิจกรรมที่สร้างความผ่อนคลาย อีกทั้งลักษณะของพื้นที่ได้
หยิบยืมรูปแบบของตารางหมากรุกมาเป็นพื้นที่รองรับรูปทรง ซึ่งดูคล้ายกับว่ากำลังห่อหุ้มผู้หญิงคนนี้
อยู่ มีเนื้อหาหลักและความสำคัญที่ใช้ สัญลักษ์สื่อความหมายถึงความไม่สมบูรณ์แบบของความรัก 
เสมือนเป็นเกมที่ต้องเล่นเพื่อเอาชนะและต้องมีผู้แพ้ในชีวิต ในขณะที่หญิงสาวต้องการไออุ่นจาก
เตาผิง เปรียบเสมือนต้องการความอบอุ่นจากคนรัก เนื่องจากได้กำหนดให้บริเวณพื้นฉากหลังปรากฏ
เส้นตั้งจำนวนมาก จึงทำให้รู้สึกถึง “ฝน” ที่กำลังตก สร้างความหนาวเหน็บทางกาย เนื้อหาโดยรวม
ของผลงานเน้นให้รู้สึกถึงชีวิตที่ต้องการความอบอุ่น ต้องการความรักจากคนรัก เพื่อมาเติมเต็มให้กับ
ชีวิต เติมเต็มความสุขให้แก่กันผ่านอากัปกิริยาที่แสดงออกในพื้นที่ส่วนตัว 
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ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 5 และชิ้นที่ 10 (ภาพประกอบที่ 38 และ 43) ชื่อผลงาน “Chess” และ 
“BBQ” ทั้งสองภาพนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากกิจกรรมยามว่างในวันหยุดสุดสัปดาห์ กับปาร์ตี้บาบีคิว
และการเล่นหมากรุก เป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของชุดสีครั้งแรกในผลงานสร้างสรรค์ ด้วยการคุม
โทนสีเบจ (Earth Tone) เป็นหลัก ซึ่งเป็นสีที่ได้รับอิทธิพลจากธรรมชาติสภาวะแวดล้อม สื่อความ
รู้สึกถึงการผ่อนคลาย เรียบง่าย เช่นสีน้ำตาล สีเทาและสีเหลืองครีม สัญลักษณ์ในผลงาน “Chess” 
เลือกใช้ตารางหมากรุกเป็นสัญลักษณ์สำคัญ เพื่อสื่อความหมายถึงการจำลองความสัมพันธ์ระหว่างผู้
เล่นทั้ง 2 คน ในรูปแบบผู้รุก - ผู้รับ สื่อถึงผู้หญิงที่มีอำนาจควบคุม เพียงปลายนิ้วมือสัมผัสและเป็นผู้
กำหนดทิศทางของความสัมพันธ์ให้ดำเนินไปในทิศทางที่ตนต้องการได้ ผ่านอากัปกิริยาที่ไร้ความรู้สึก
ขาดปฏิสัมพันธ์ มีสีหน้าที่เรียบเฉยไม่บ่งบอกถึงอารมณ์ใด ๆ เธออาจกำลังขบคิดถึงการเดินหมาก 
หรืออาจไม่รู้สึกอะไรเลยต่อเกมแห่งความรักและความสัมพันธ์ในขณะปัจจุบัน สภาพแวดล้อมถูก
กำหนดขึ้นบนพื้นที่ส่วนตัวภายในห้อง จะเห็นได้จากรูปทรงของเปียโน (Piano) ที่เปิดฝาครอบค้างทิ้ง
ไว้ ประกอบกับผู้เล่นได้ดื่มเครื่องดื่มมึนเมาเพื่อกล่อมสภาพของจิตใจให้ลดความตึงเครียด ผ่านเหล้า
และเสียงบรรเลงเปียโน กล่าวคืออาจกำลังเคลิบเคลิ้มต่อความสุข หรืออาจกำลังทุกข์จากความรักและ
ความสัมพันธ์ อีกทั้งบริเวณลำคอปรากฏรอยจูบ (Kiss Mark) ซึ่งเป็นผลพวงมาจากความปรารถนาที่
จะครอบครองหรือเป็นเจ้าของโดยคนรัก จากการเปลี่ยนชุดโครงสีทั้งหมดของผลงาน สามารถทำให้
ภาพโดยรวมผลงานเกิดมิติระยะใกล้ - ไกล รวมถึงการกำหนดขนาดของวัตถุและการจัดองค์ประกอบ
ของภาพได้อย่างลงตัวจนเกิดเอกภาพขึ้นในผลงานสร้างสรรค์ชิ้นนี้ และผลงาน “BBQ” ได้ทดลอง
ปรับเปลี่ยนลักษณะของสีผิวผู้หญิงให้มีสีแทน (Olive skin) เป็นครั้งแรก กลับให้ความรู้สึกถึงความ
แตกต่างจากผลงานชิ้นก่อน เพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่ปรากฏร่วมกันอยู่ในผลงาน เช่นกิจกรรม
ยามว่างในวันหยุดสุดสัปดาห์ด้วยการปาร์ตี้บาบีคิว จึงเน้นการใช้สีโทนร้อน แต่กลับพบว่าเมื่อผลงาน
สำเร็จลุล่วงไปแล้ว ผลของเทคนิควิธีการในการเขียนแม่พิมพ์และการเลือกใช้สีโทนร้อนนั้น มีค่าน้ำ
หนักของสีและรายละเอียดใกล้เคียงกันหมด จนทำให้ภาพรวมของผลงานมีลักษณะแบน ขาดระยะ
และไม่มีมิติตามที่ต้องการ ผลงานขาดความโดดเด่นเนื่องจากในขณะที่วาดเส้นลงบนแม่พิมพ์ ขาดการ
ควบคุมและให้ความสำคัญกับน้ำหนักของผลงานอย่างเท่า ๆ กัน  แต่ก็สามารถสร้างบรรยากาศให้เกิด
ความรู้สึกกลมกลืนและบ่งบอกถึงความรู้สึกต่อสภาพอากาศในประเทศไทยที่ร้อนชื้นได้เป็นอย่างดี 
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้สีในครั้งนี้เป็นที่น่าพอใจ ผลสัมฤทธิ์ทางเทคนิคสามารถตอบสนองแนว
ความคิิดได้ในเบื้องต้น แต่ยังขาดความเอาใจใส่เรื่องรายะเอียดของผลงาน จึงนำเอาลักษณะเด่นบาง
ประการ เช่น การเลือกใช้กลุ่มเฉดสีในผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 5 ไปพัฒนาต่อยอดในผลงานชิ้นถัดไป  

ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 7 (ภาพประกอบที่ 40) ชื่อผลงาน “Talk to Carl” ได้รับแรงบันดาลใจมา
จากครอบครัวของตนเองที่เติบโตขึ้นมากับการประกอบธุรกิจขายปลาส่งออก ทำให้ทุกสิ่งที่เกี่ยวข้อง
กับปลาส่งผลสู่ความรู้สึกรัก รู้สึกผูกพันธ์ มีความสุข คิดถึงบ้านและครอบครัว การที่มี “คาร์ล” ซึ่ง
เป็นหนึ่งในตุ๊กตา (ปลาเทราต์) ที่ตนเองชอบมากที่สุด เกิดเป็นวัตถุที่มีคุณค่าทางใจ และมีคุณค่าต่อ
ชีวิต เปรียบเสมือนคาร์ลคือเพื่อนสนิทคนสำคัญที่สามารถรับฟังปัญหา และรับรู้ถึงความสุขได้ทุกเรื่อง 
จากบันทึกส่วนตัวมีการเปิดเผยตัวตนในเรื่องอารมณ์ทางเพศกับคาร์ลด้วย เราต่างสนทนาถึงการ 
“สำเร็จความใคร่” ของผู้หญิงหรือศัพท์เรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า การตกเบ็ด (เฉพาะผู้หญิงเท่านั้น) 
ซึ่งข้าพเจ้าคิดว่าคาร์ลคงเข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดี ดังความสัมพันธ์ระหว่างปลากับเบ็ด (ตกปลา) ที่
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เกี่ยวข้องกัน ผลงานนำเสนอบรรยากาศและพื้นที่ (Space) รอบนอกรูปทรงหลักให้มีลักษณะทึบหม่น 
ด้วยคุณลักษณะของสีแดงเจือม่วง และพื้นที่สีน้ำเงินเข้ม ราวกับเป็นบรรยากาศที่สงบเงียบ ยามค่ำคืน
ที่เราทั้งสองต่างสนทนากันอย่างเป็นความลับ ณ มุมหนึ่งของห้อง อีกทั้งเพื่อขับเน้นให้รูปทรงผู้หญิงที่
ต่างแสดงอารมณ์ แสดงความรู้สึกผ่านสีหน้าอย่างผ่อนคลายปรากฏกายบนโซฟาตัวโปรดในชุดวาบ
หวิว ขณะร่วมสนทนากับคาร์ลในอ่างน้ำใบเล็กของเธอ ประกอบกับการเลือกใช้รูปทรงเรือใบกระดาษ
เพื่อสื่อแทนความรักที่สวยงามแต่ไม่ยั่งยืน โดยอาศัยหลักการของการทับซ้อนของเส้นบนระนาบสีที่
ทึบหม่นไม่สดใส เพื่อสร้างมิติลวงตาและลักษณะของพื้นผิวที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว 

ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 6 ชิ้นที่ 8 และชิ้นที่ 9 (ภาพประกอบที่ 39, 41 และ 42) ชื่อผลงาน “Take 
a nap” “Girl with Scar” และ “Lonely” ได้รับแรงบันดาลใจจากสภาวะอารมณ์ของข้าพเจ้าเองที่
มีความเหงา เศร้า เปล่าเปลี่ยว เมื่อปราศจากบุคคลซึ่งเป็นที่รัก นำเสนอเนื้อหาผ่านรูปทรงผู้หญิงที่
กำลังเฝ้าคอยการกลับมาของคนรัก แม้รู้สึกโดดเดียวอย่างเดียวดายแต่ก็เต็มไปด้วยความหวัง ความ
สุขในการเฝ้าคอย ในผลงาน “Take a nap” ได้กำหนดให้มีรูปทรงของเปลญวน ซึ่งสื่อหมายถึงการ
พักผ่อนแบบชั่วคราว แต่เธอกลับไม่ได้นอนอยู่ในเปล ลุกออกมานั่งรอใครสักคนอย่างมีความหวัง  
ผ่านการใช้โทนสีที่มีความสดใส ค่าน้ำหนักของสีที่ตัดกันอย่างรุนแรง เพื่อสะท้อนความทุกข์ ความ
กังวลใจ รวมไปถึงสภาพแวดล้อมที่ไม่ได้ถูกกำหนดชี้ชัดเจนว่าเป็นสถานที่ใด อาจสื่อถึงมุมหนึ่งภายใน
ห้องหรือชายหาดอันกว้างใหญ่ที่เวิ้งว้าง การนำสัญลักษณ์ของเรือใบกระดาษมาร่วมในผลงานล้วนแล้ว
แต่ มีส่วนช่วยให้ผลงานเกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ผลงาน “Girl with Scar” สะท้อนภาพผู้หญิง
ร่างกายอวบอ้วนนั่งเหม่อลอยหันหน้าออกไปนอกหน้าต่าง แต่งกายด้วยชุดกะลาสีเรือ สื่อความหมาย
ถึงการพลัดพรากจากกันเป็นเวลานาน เสมือนการเดินเรือออกทะเล การใช้สีที่ค่อนข้างสดจัดจ้าน    
ในกลุ่มวรรณะสีร้อน (Warm Tone) เพื่อตอกย้ำให้เห็นถึงความรู้สึกร้อนและร้อนลุ่มภายในจิตใจ
ทำให้ทุกข์ทรมานหากต้องพลัดพรากจากคนรักเป็นเวลานานแม้เพียงข้ามวัน ภายในผลงานยังถูกแฝง
ไว้ด้วยสื่อสัญลักษณ์ทางเพศทั้งหญิงและชายเพื่อแสดงอารมณ์ความปรารถนาทางเพศ ลักษณะของ
พื้นผิวที่ปรากฏยังคงให้ความสำคัญกับลายเส้นแบบขดวนเป็นวงกลม ผ่านการพิมพ์ทับซ้อนหลายสี 
หลายแม่พิมพ์ อีกทั้งการใช้คราบของหมึกไขผสมน้ำ สร้างลักษณะผิวที่มีความพิเศษ สื่อความหมาย
แทนลักษณะของน้ำ ในที่นี้อาจหมายถึงความเป็นท้องทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาล เพื่อสนับสนุนเนื้อหา
ของเรื่องที่ต้องการนำเสนอถึงภาวะการเฝ้ารอ  โดยเฉพาะผลงาน “Lonely” นอกจากรูปทรงหลัก
และรูปทรงรองที่สามารถสื่อให้เห็นถึงแนวความคิดในข้างต้นแล้ว ได้เพิ่มเติมสัญลักษณ์ของกระดาน
ปาเป้า (Dart Board) เพื่อสื่อถึงความหมายของเกมกีฬาที่ต้องเสี่ยง เฉกเช่นความรักเช่นเดียวกันที่เรา
ไม่อาจรู้ล่วงหน้าว่าจะจบลงอย่างไร แต่ในขณะที่กำลังปาลูกดอกนั้นก็คงเหมือนขณะรัก เราย่อมกล้า
ได้กล้าเสี่ยงและสามารถอยู่กับเกมได้อย่างเพลินเพลินและมีความสุข อีกทั้งยังได้เล็งเห็นถึงหลักสำคัญ
ของสีที่ผ่านการพิมพ์ทับซ้อนในพื้นที่เดียวกันเพื่อแสดงคุณสมบัติพิเศษของสีที่โปร่งใส (Transparent) 
ด้วยการผสมหมึกพิมพ์ชนิดสีใส (Medium Ink) ในปริมาณที่แตกต่างกัน ออกมาได้อย่างชัดเจนมาก
ที่สุดจากผลงานทั้งหมด 11 ชิ้น ก่อให้เกิดค่าน้ำหนักของสีที่มีความแตกต่างและสามารถดึงเอา
ลักษณะเด่นนี้มาใช้ได้อย่างลงตัว ด้วยลักษณะพื้นผิว (Texture) ที่ถูกออกแบบมาให้สามารถแยกวัตถุ
ออกจากกันได้ และการใช้เส้นที่สร้างความขัดแย้งและกลมกลืนในเวลาเดียวกัน 



^43

ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 11 (ภาพประกอบที่ 44) ชื่อผลงาน “Disco” รูปทรงโคมไฟดิสโก้เธค ซึ่งมี
แต่ในสถานบันเทิงเริงรมณ์เท่านั้น ถูกดึงมาใช้เข้าร่วมกับพื้นที่ของห้องน้ำซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล ในที่
นี้ ห้องน้ำจึงเป็นสถานที่ที่สามารถปลดเปลื้องทุกอย่างในร่างกายพร้อมกับการชำระล้าง นอกจากการ
ปลดเปลื้องทางกายภาพ (เสื้อผ้า) อาจหมายรวมถึงการปลดเปลื้องสภาพของจิตใจ สภาวะอารมณ์ที่
ขุ่นหมอง คือการปลดปล่อยอารมณ์ สู่การชำระร่างกายให้สะอาดอีกครั้ง สร้างความบันดาลสุขด้วย
การโยกย้ายร่างกายไปตามจังหวะของดนตรี ภายใต้แสงไฟวูบวาบหลากหลายสีสัน ผู้หญิงในภาพผล
งานนอนผ่อนคลายอิริยาบทในอ่างอาบน้ำส่วนตัวประกอบกับเคลื่อนไหวเล็กน้อยตามจังหวะของ

ดนตรี ดูโดดเด่นด้วยลักษณะของรูปกายที่อวบอ้วน ผิวพรรณผ่องขาว มีน้ำมีนวลชวนให้เอื้อมมือไป
สัมผัส บีบขยำด้วยความรักและความเอ็นดู ซึ่งตัดกันกับสีที่หม่นหมองบริเวณพื้นฉากหลังอย่างชัดเจน 
อาศัยการวาดเส้นแบบฉับพลันด้วยพู่กันขนาดต่าง ๆ ถ่ายทอดอารมณ์ความสนุกสนานผ่านเส้นที่
เคลื่อนไหวอย่างเป็นอิสระและการเลือกใช้สีคู่ตรงข้าม เช่น เหลืองและม่วง น้ำเงินและส้ม (แดง) เพื่อ
นำเสนอถึงสภาวะความรักที่กดดัน บางครั้งอาจต้องใช้สถานการณ์สมมุติ เพื่อสร้างความรู้สึกที่ผ่อน
คลาย เพียงเพื่อให้หลงลืมความทุกข์ที่ยังคงอยู่หากเกิดความผิดหวังในสิ่งที่ตนควบคุมไม่ได้ 
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ภาพที่ 34 ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 1 
             ชื่อผลงาน  Early Morning Tea 
             เทคนิค  Lithograph 
             ขนาด  72 X 100 cm 
             ปีที่สร้าง  2016 



^45

ภาพที่ 35 ผลงานศิลปนิพนธ์  ชิ้นที่ 2 
             ชื่อผลงาน  Absinthe 
             เทคนิค  Lithograph 
             ขนาด  72 X 100 cm 
             ปีที่สร้าง  2016 
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ภาพที่ 36 ผลงานศิลปนิพนธ์  ชิ้นที่ 3 
             ชื่อผลงาน  Hide and Seek 
             เทคนิค  Lithograph 
             ขนาด  72 X 100 cm 
             ปีที่สร้าง  2016 
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ภาพที่ 37 ผลงานศิลปนิพนธ์  ชิ้นที่ 4 
             ชื่อผลงาน  Swing Swing 
             เทคนิค  Lithograph 
             ขนาด  72 X 100 cm 
             ปีที่สร้าง  2016 
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ภาพที่ 38 ผลงานศิลปนิพนธ์  ชิ้นที่ 5 
             ชื่อผลงาน  Chess 
             เทคนิค  Lithograph 
             ขนาด  72 X 100 cm 
             ปีที่สร้าง  2016 



^49

ภาพที่ 39 ผลงานศิลปนิพนธ์  ชิ้นที่ 6 
             ชื่อผลงาน  Take a nap 
             เทคนิค  Lithograph 
             ขนาด  72 X 100 cm 
             ปีที่สร้าง  2016 
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ภาพที่ 40 ผลงานศิลปนิพนธ์  ชิ้นที่ 7 
             ชื่อผลงาน  Talk to Carl 
             เทคนิค  Lithograph 
             ขนาด  72 X 100 cm 
             ปีที่สร้าง  2016 
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ภาพที่ 41 ผลงานศิลปนิพนธ์  ชิ้นที่ 8 
             ชื่อผลงาน  Girl with Scar 
             เทคนิค  Lithograph 
             ขนาด  72 X 100 cm 
             ปีที่สร้าง  2017 
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ภาพที่ 42 ผลงานศิลปนิพนธ์  ชิ้นที่ 9 
             ชื่อผลงาน  Lonely 
             เทคนิค  Lithograph 
             ขนาด  100 X 72 cm 
             ปีที่สร้าง  2017 
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ภาพที่ 43 ผลงานศิลปนิพนธ์  ชิ้นที่ 10 
             ชื่อผลงาน  BBQ 
             เทคนิค  Lithograph 
             ขนาด  72 X 100 cm 
             ปีที่สร้าง  2017 
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ภาพที่ 44 ผลงานศิลปนิพนธ์  ชิ้นที่ 11 
             ชื่อผลงาน  Disco 
             เทคนิค  Lithograph 
             ขนาด  72 X 100 cm 
             ปีที่สร้าง  2017 



บทที่ 5 
บทสรุป 

 การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุด “อารมณ์รัก - อารมณ์เพศ” (Romantic Desire) 
ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคภาพพิมพ์หิน (Lithograph) ซึ่งมีวิธีการสร้างสรรค์อย่างสลับ
ซับซ้อนต้องอาศัยความเชี่ยวชาญด้านประสบการณ์เป็นสำคัญ เช่นคุณลักษณะพิเศษของเทคนิคใน
การสร้างน้ำหนักสีระนาบทึบได้อย่างน่าสนใจ ประกอบกับกระบวนการทางเทคนิคในการสร้างพื้นผิว
ให้เกิดความแปลกใหม่ หลากหลายวิธีการด้วยวัสดุไขชนิดต่าง ๆ อย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อีกทั้งยัง
เป็นเทคนิควิธีการที่สามารถถ่ายทอดได้ตรงกับคุณสมบัติตามหลักการของการวาดเส้น (Drawing) มี
ความใกล้เคียงและเป็นธรรมชาติมากที่สุด ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมาย สอดรับกับแนว
ความคิดที่ได้กำหนดและคาดหวังไว้ ผลงานสร้างสรรค์ได้ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นภาพภายใต้แนวความ
คิดการจดจำด้วยสายตาและร่วมบันทึกความสุข ความทุกข์จากความทรงจำ อันเนื่องมาจากการ
สังเกตเห็นพฤติกรรมการแสดงออกของตนเมื่ออยู่กับคนรัก และต้องการสร้างพื้นที่ส่วนตัวให้มีโอกาส
ใช้ชีวิต (ชั่วคราว) ร่วมกันเพื่อแสดงความรัก มอบความอบอุ่น และมอบบทสนทนาสื่อสารให้แก่กัน
และกัน ความรักที่ถูกเคลือบแฝงไปด้วยความรุ่มร้อน ความปรารถนาทางอารมณ์ กามอารมณ์     
ตามความรู้สึกที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงตามสิ่งเร้าในขณะนั้น เพื่อค้นหาความสุขทางกายความ
รื่นรมย์ทางใจภายใต้ขอบเขตเนื้อหาของความรัก ทั้งความสุข ความเศร้าในช่วงชีวิตวัยรุ่น ที่ความรัก
มักจะเดินเข้ามาทักทายและเดินจากไปเมื่อ “รัก” ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ถึงแม้ว่าสุดท้ายแล้วมัน
อาจไม่ยั่งยืนตลอดกาลแต่กลับได้มองเห็นถึงความงดงามของช่วงเวลาที่ได้ใช้ร่วมกันอย่างไม่เสียดาย 
ดังคำกล่าวของ William Gregory Paige ที่ว่า “3 สิ่งที่ไม่สามารถเรียกคืนมาได้นั้นคือ คำพูด เวลา 
และโอกาส” และเมื่อใดที่ข้าพเจ้าพบเจอคนที่ถูกใจจึงไม่อาจจะหลีกหนีหรือปฏิเสธได้เลยว่าคุ้มค่า    
ที่จะลองสัมผัสสักครั้งในชีวิต จากความรู้สึกที่ผลักดันให้เกิดเป็นแนวคิดและสามารถนำเสนอเรื่องราว
ธรรมดาสามัญให้เกิดเป็นประเด็นทางศิลปะได้อย่างน่าสนใจ หากขาดทักษะประสบการณ์การ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์ ภายใต้ขอบเขตของภาพพิมพ์หินแล้วนั้น เรื่องราวที่ได้หยิบยกมา
ทั้งหมดเหล่านี้อาจเป็นแค่เรื่องเล่าของคนบ้าและงมงายใน “สาระแห่งรัก” คนหนึ่ง  
        แต่ในความเป็นจริงแล้วเกิดจากการจดบันทึก ทบทวนความทรงจำและปฏิบัติงานสร้างสรรค์
อย่างเป็นลำดับขั้นตอน เกิดช่วงระยะเวลาการฝึกฝนเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ทำให้ค้นพบจุดเด่นและ
จุดด้อยของตนเอง นำไปสู่การพัฒนาทั้งรูปแบบและแนวความคิดจากข้อผิดพลาด และหมั่นเพิ่มเติม
ความรู้ หมั่นตรวจสอบความรู้สึกจากภายในจิตใจต่อเนื้อหา สาระ จนเกิดเป็นต้นไม้ใหญ่จากต้นกล้า
เล็ก ๆ อีกทั้งความชำนาญในเทคนิควิธีการ การสังเกตและพบเห็นข้อผิดพลาดต่าง ๆ ในระยะเวลาที่
ผ่านมาด้วยการแก้ไขจุดบกพร่องจนสร้างเป็นจุดเด่นได้ ตลอดจนสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ได้อย่าง
สมบูรณ์แบบในความรู้สึกส่วนตน ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ถึงการลำดับความสำคัญในการสร้างสรรค์สู่การจัด
ลำดับความสำคัญในการดำเนินชีวิต อีกทั้งประโยชน์จากการจัดระเบียบ จัดสรรเวลาอย่างเป็นระบบ 
จะสามารถจัดการกับงานและปัญหาจากการทำงานได้อย่างเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
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บรรณานุกรม 

หนังสือภาษาไทย 
กัญญา เจริญศุภกุล. ภาพพิมพ์หิน LITHOGRAPH. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์ พับลิชชิ่ง,  
 2550. 
ชัชพล เกียรติขจรธาดา. 500 ล้านปีของความรัก. เล่ม 1 (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์ 
 พับลิชชิ่ง), 2556. 

วิทยานิพนธ์และเอกสารวิจัย 
อำนาจ คงวารี. เอกสารวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ของ อำนาจ คงวารี. (เพื่อกำหนดการขอ 
 ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์), 2558. 

สารสนเทศภาษาไทย 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล Interpersonal. เข้าถึงเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก 
 https://www.novabizz.com/NovaAce/Relationship/Interpersonal.htm 

สารสนเทศภาษาอังกฤษ 
Bryan Zygmont. Venus of Willendorf. accessed April 26, 2017, available from  
 https://www.khanacademy.org/humanities/prehistoric-art/paleolithic-art/a/  
               venus-of-willendorf 

https://www.novabizz.com/NovaAce/Relationship/Interpersonal.htm


a57
รายชื่อผลงานศิลปนิพนธ์ 

ผลงานศิลปนิพนธ์ ช่วงปี พ.ศ. 2559 

“Early Morning Tea”  ขนาด 72 X 100 cm เทคนิค ภาพพิมพ์หิน 
“Absinthe”    ขนาด 72 X 100 cm เทคนิค ภาพพิมพ์หิน 
“Hide and Seek”   ขนาด 72 X 100 cm เทคนิค ภาพพิมพ์หิน 
“Swing Swing”   ขนาด 72 X 100 cm เทคนิค ภาพพิมพ์หิน 
“Chess”    ขนาด 72 X 100 cm เทคนิค ภาพพิมพ์หิน 
“Take a nap”   ขนาด 72 X 100 cm เทคนิค ภาพพิมพ์หิน 
“Talk to Carl”   ขนาด 72 X 100 cm เทคนิค ภาพพิมพ์หิน 

ผลงานศิลปนิพนธ์ ช่วงปี พ.ศ. 2560 

“Girl with Scar”   ขนาด 72 X 100 cm เทคนิค ภาพพิมพ์หิน 
“Lonely”    ขนาด 100 X 72 cm เทคนิค ภาพพิมพ์หิน 
“BBQ”    ขนาด 72 X 100 cm เทคนิค ภาพพิมพ์หิน 
“Disco”    ขนาด 72 X 100 cm เทคนิค ภาพพิมพ์หิน 



a58
ประวัติผู้สร้างสรรค์ 

ชื่อ - นามสกุล นางสาวตวิษา หิรัณยากร 
วันเดือนปีเกิด 2 มกราคม พ.ศ. 2537 
ที่อยู่   500 หมู่ 5 ซอยอุเทน 24 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม 
   กรุงเทพมหานคร 10240 
โทรศัพท์  084 - 9738585  
                        Instagram/ gundamn34, 
   Email : tavisa.hiranyakorn@gmail.com 

ประวัติการศึกษา 
  
 - สาขาวิชาทัศนศิลป์ กลุ่มวิชาเอกภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 - โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
 - โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 

การแสดงผลงาน 

 2558 - งานแสดงภาพพิมพ์ “Print for You 3” ณ ลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี   
                  คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 2560 - “Noir Art Thesis” โดย นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย คณะจิตรกรรม 
    ประติมากรรมและภาพพิมพ์ (ภาควิชาภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร  
                  ณ หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล ถนนบรมราชชนนี 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