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บทคดัยอ่ 

 
อิทธิพลของสื่อในโลกวัตถุนิยมเป็นผลท าให้เกิดพฤติกรรมอันพิลึกพิลั่นและแปลก

ประหลาดในการด ารงชีวิตประจ าวันของมนุษย์มากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน โดยเฉพาะพฤติกรรมอันเกิดจาก
แรงขับภายในอย่างสัญชาตญาณและจิตใต้ส านึก เกิดเป็นแรงผลักดันให้ข้าพเจ้าสร้างสรรค์งานศิลปะ 
ผ่านภาพการ์ตูนที่มีเนื้อหาตลกร้าย โดยมีท่าทางแสดงพฤติกรรมอันพิลึกพิลั่น และแปลกประหลาด 
เพ่ือล้อเลียน เสียดสี พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริง อันเป็นผลจากค่านิยมผิด ๆ ในสังคม ผ่านมุมมองของ
ข้าพเจ้าในงานศิลปะ ซึ่งเป็นวัตถุพยานในอารมณ์ชั่วขณะหนึ่ง เปรียบเสมือนภาพสะท้อนให้คนใน
สังคมตระหนักและมองเห็นแนวทางหรือข้อควรปฏิบัติที่จะด าเนินต่อไปในอนาคตภายใต้วัฒนธรรม
และกฎเกณฑ์ทางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
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Abstract 
 

Nowadays, the media in materialism society has more influence in people’s 
strange daily life behaviour especially the behaviour from human’s instinct and 
subconscious. This idea inspires me to create this art project through sarcastic 
comics. The artist makes these characters have strange and unusual behaviour to 
sarcasm and mock human’s real action which is from wrong values in this society. 
This art is the evidence of artist’s temporary emotion that reflects this behaviour. 
Accordingly, it might make people realize or see the new rules of life in the future 
under cultural and social rules which have changed. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ฉ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

ข้าพเจ้าข้อน้อมระลึกถึงพระคุณของบิดา มารดา ผู้เป็นบุพการีที่คอยอบรมเลี้ยงดู
ข้าพเจ้า และเป็นก าลังใจส าคัญคอยผลักดันให้ข้าพเจ้าสามารถก้าวผ่านอุปสรรคต่าง ๆ มาโดยตลอด 
ขอขอบคุณศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ ผู้ควบคุมศิลปนิพนธ์ ที่คอยให้ค าแนะน า เสนอแนวคิด 
โดยเฉพาะแนวคิดในการท างาน จนได้ผลงานที่สมบูรณ์ รวมถึงขอขอบคุณคณาจารย์ผู้ประสิทธิ์
ศาสตร์วิชาความรู้  สถาบันการศึกษา และผู้ มีพระคุณทุกท่าน รวมถึงทุกสรรพสิ่งประสบการณ์
ตลอดจนความช านาญทางด้านศิลปะของข้าพเจ้า 
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ค าน า 
 

ศิลปนิพนธ์ชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาค้นคว้าการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ  ชุด   
“ชีวิตพิลึกพิลั่น” ( Weird Life ) สาขาวิชาภาพพิมพ์ ภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรม
และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559 

เนื้อหาเอกสารประกอบโครงการศิลปนิพนธ์ฉบับนี้ กล่าวถึงแรงบันดาลใจ แนวความคิด
ในการสร้างสรรค์ ขั้นตอนและกระบวนการในการสร้างสรรค์งานศิลปะ เพ่ือให้ผู้ที่สนใจสามารถ
เข้าใจผลงานศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้ามากยิ่งขึ้น 
              ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลงานศิลปนิพนธ์และเอกสารประกอบศิลปนิพนธ์ฉบับนี้จะ
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ที่สนใจ และเป็นแนวทางให้กับผู้ที่มีความสนใจในการศึกษาศิลปะของ
ตนเอง อันสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ในผลงานตนเองต่อไป 
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บทที ่1 
 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของการสรา้งสรรค ์
 

ยุคโลกาภิวัฒน์ เป็นตัวแปรส าคัญ ที่ท าให้สังคม และพฤติกรรมของมนุษย์มีความ
เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต สื่อสารสนเทศ เทคโนโลยีก้าวล้ า และสื่อสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มนุษย์
ปัจจุบันมีบุคลิกภาพและพฤติกรรมเบี่ยงเบน ผิดแผกประหลาดไปกว่าเก่า ทั้งการแสดงออกต่อ
สาธารณะสังคม การวางตัวที่ดูพิลึกพิสดาร หรือการแสดงความประหลาด วิกลจริตต่อหน้าสาธารณะ
อย่างเปิดเผย ซึ่งผลสืบเนื่องมาจากการสื่อสารไร้พรมแดน ท าให้มนุษย์รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพียง
ปลายนิ้วสัมผัส ค่านิยมจึงเกิดความเปลี่ยนแปลงไป แม้กระทั่งความไร้ส านึก กลับกลายเป็นสิ่งที่ถูก
เผยให้เห็นจนเกือบเป็นเรื่องปกติ และกลายเป็นเรื่องขบขัน 

การแสดงเรื่องราวในชีวิตปกติของมนุษย์ ที่ในบางครั้งคราวไม่ได้มีศีลธรรมจรรยาใด ๆ 
มาเก่ียวข้อง รวมถึงวิธีการน าเสนอแบบง่าย ๆ และโจ่งแจ้ง เช่นเดียวกันกับสิ่งดังกล่าวในปัจจุบัน ซึ่ง
ได้กลายเป็นเรื่องตลกโปกฮาในวงสนทนา หรือแม้กระทั่งสิ่งพิสดาร ดูวิกลจริต และไร้จิตส านึก ที่ไม่
เคยถูกน ามาเปิดเผยต่อสาธารณะ ก็ถูกน ามาเปิดเผยผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างเป็นเรื่องปกติไป 

บุคลิกภาพและพฤติกรรมต่าง ๆ ของบุคคล ถูกนิยามไว้หลากหลายตามนักทฤษฎีหลาย
คน ซิกมันด์ ฟรอยด์ ( Sigmound Freud ) เป็นนักทฤษฎีคนส าคัญที่ให้ความสนใจต่อ “จิตไร้
ส านึก” คนแรก1 จากการคิดค้นทฤษฏีจิตวิเคราะห์ ที่เชื่อว่า “เพศ” เป็นแรงกระตุ้นส าคัญที่ท าให้
เกิดบุคลิกภาพในแต่ละบุคคล ฟรอยด์กล่าวว่าคนเรามีบุคลิกภาพที่แตกต่างกัน บุคลิกภาพที่สะท้อน
ออกมาคือพฤติกรรมของแต่ละบุคคล2 ซ่ึงเกิดจากองค์ประกอบหลาย ๆ อย่างเช่นกัน โดยสิ่งเหล่านั้น
เป็นสิ่งที่มองไม่เห็น จะอยู่ภายใต้จิตส านึก หรือที่เรียกกันว่า จิตไร้ส านึกเป็นตัวคอยควบคุม
บุคลิกภาพของคนเรา 

                                                      
1 ปราโมทย์ เชาวศลิป์, คูม่อืทฤษฎจีติวเิคราะห์, กรุงเทพฯ: สหประชาพาณิชย์, 2526, 1. 
2 เรื่องเดียวกัน, 21. 
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ทฤษฎีของฟรอยด์แสดงให้เห็นว่า หลักการท างานของจิตมนุษย์มีผลต่อพฤติกรรมและ
บุคลิกภาพที่แสดงออก มีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล โดยมีพ้ืนฐานส าคัญจากแรงขับทางเพศ 
ภายในโครงสร้างของจิตที่มีจิตไร้ส านึกคอยควบคุม  

ดังนั้น จากที่ข้าพเจ้าได้เห็นสิ่งที่ก าลังเกิดขึ้นของสังคมปัจจุบันในเรื่องของการน าเสนอ
พฤติกรรมและบุคลิกแปลกประหลาด เบี่ยงเบน และพิลึกพิลั่นของผู้คนในสังคม ทั้งบุคคลใกล้ตัว 
พ้ืนที่สาธารณะและสังคมออนไลน์ อาจกล่าวได้ว่า นอกจากจะเป็นเพราะอิทธิพลของความเจริญ
ทางด้านวัตถุแล้ว ส่วนหนึ่งก็เป็นไปตามทฤษฎีของฟรอยด์ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งให้ความส าคัญกับ
แรงขับจากจิตไร้ส านึก และไม่อาจปฏิเสธได้ว่าสิ่งเหล่านี้เกิดข้ึนกับตัวข้าพเจ้าเช่นเดียวกัน โดยส ารวจ
ความคิดและความรู้สึกของตนเอง ประกอบกับการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลรอบข้างและคนใน
สังคม แล้วน าเอาสิ่งนี้มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะ ที่มีรูปแบบงานศิลปะเชิง
ล้อเลียนและใช้สัญลักษณ์เพ่ือถ่ายทอดเรื่องราวความรู้สึกของข้าพเจ้าที่มีต่อพฤติกรรมใน
ชีวิตประจ าวันของผู้คนที่ดูพิลึกพิลั่น วิกลจริต และแปลกประหลาด ให้ผู้ชมได้รับรู้ มาช่วยผ่อนคลาย 
มีความสุข คนที่มีความทุกข์ หากน าเอาความทุกข์ออกมา สิ่งนั้นก็จะหายไป 

ท้ายที่สุดแล้ว ยุคโลกาภิวัฒน์นั้นกลับท าให้สิ่งเหล่านี้ดูเป็นเรื่องธรรมดาจริงหรือไม่ หรือเป็น
เรื่องไม่ผิดประหลาดแค่เพียงเฉพาะกลุ่ม ผู้ชมจะปฏิเสธจิตไร้ส านึกของตนได้หรือ หรือให้มัน
กลายเป็นเพียงเรื่องลับ ๆ ในพื้นที่ส่วนตัวต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์  

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของคนในสภาพสังคมปัจจุบัน ในขณะที่ท ากิจวัตรประจ าวันต่าง ๆ 
เช่น พฤติกรรมการกิน การแต่งกาย พฤติกรรมทางสังคม รวมถึงพฤติกรรมและค่านิยมทางเพศที่ดู
เหมือนว่าจะมีรูปแบบวิธีคิด วิถีการด าเนินชีวิต ทัศนคติ และความเชื่อที่มีความรุนแรงและแปลก
ประหลาดมากขึ้นด้วยอันเนื่องด้วยกระแสของสื่อต่าง ๆ ในยุควัตถุนิยมและบริโภคนิยม โดยน าเอา
พฤติกรรมที่แสดงออกเหล่านั้นมาถ่ายทอดผ่านผลงานศิลปะ ผ่านรูปแบบงานศิลปะเทคนิคภาพพิมพ์
ตะแกรงไหม ลงบนกระดาษแบบ 2 มิต ิ

2. เพ่ือสะท้อนความรู้สึกต่าง ๆ ผ่านการน าเสนอภาพเชิงล้อเลียน เสียดสี ของคนบาง
กลุ่มในสังคมที่รับเอาค่านิยมในจากสื่อในกระแสโลกาภิวัฒน์ มายึดถือเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติ
โดยไม่ค านึงถึงความเหมาะสม ด้วยท่าทางที่พิลึกพิลั่นในรูปแบบของการ์ตูนหรือภาพล้อที่มีการยืด 
ย่อ หด ขยายของสัดส่วนให้เกินจริงในผลงานศิลปะภาพพิมพ์เทคนิคตะแกรงไหม  

3. เพ่ือสะท้อนภายใต้ ซึ่งเป็นวัตถุพยานในอารมณ์ชั่วขณะหนึ่ง 
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แนวความคิดในการสร้างสรรค์ 
การเกิดขึ้นของสื่อในโลกวัตถุนิยมท่ีมอมเมาผู้คนจนขาดสติ ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน

แง่ของวัฒนธรรมและความคิดจากสมัยก่อนเป็นอย่างมาก ผลักดันให้ผู้คนเกิดพฤติกรรมอันพิลึกพิลั่น
และแปลกประหลาดในการด ารงชีวิตประจ าวันมากยิ่งขึ้น มิใช่เพียงแค่สื่อเท่านั้นแต่ยังมีแรงขับจาก
สิ่งอ่ืน โดยเฉพาะสัญชาตญาณของมนุษย์ที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมดังที่ได้กล่าวมาแล้ว อีกทั้งยังเป็น
แรงผลักดันให้ข้าพเจ้าเกิดพลังสู่การสร้างสรรค์งานศิลปะ ที่มีแรงขับจากจิตไร้ส านึก มีลักษณะของ
การปลดปล่อยเพื่อการสร้างสรรค์ แต่ไม่ใช่การแสวงหาทางออกเพ่ือลดสภาวะการเก็บกด ( จิตส านึก 
ท างานร่วมกับจิตไร้ส านึก เพ่ือให้ได้มาซึ่งการยอมรับ )  

ภาพการ์ตูนที่มีเนื้อหาตลกร้าย มีท่าทางแสดงพฤติกรรมอันพิลึกพิลั่น และแปลก
ประหลาด เพ่ือล้อเลียน เสียดสี พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริง อันเป็นผลจากค่านิยมผิด ๆ ในสังคม ผ่าน
มุมมองของข้าพเจ้าในงานศิลปะ ซึ่งเป็นวัตถุพยานในอารมณ์ชั่วขณะหนึ่ง เปรียบเสมือนภาพสะท้อน
ให้คนในสังคมตระหนักและมองเห็นแนวทางหรือข้อควรปฏิบัติที่จะด าเนินต่อไปในอนาคตภายใต้
วัฒนธรรมและกฎเกณฑ์ทางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
 
ขอบเขตของการสร้างสรรค์ 

ศึกษาอิทธิพลของสื่อที่ท าให้เกิดพฤติกรรมอันแปลกประหลาดของมนุษย์ในสังคม
ปัจจุบัน ทั้งส่วนบุคคล จากบุคคลใกล้ตัว และสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น จากข่าวสารและสื่อต่าง ๆ 
เช่น สื่อสังคมออนไลน์ ที่มีการเผยแพร่ภาพ หรือบอกเล่าเหตุการณ์เก่ียวกับพฤติกรรมพิลึกพิลั่น หรือ
ค่านิยมต่าง ๆ ที่ก าลังเกิดข้ึนในสังคมช่วงเวลานั้น ๆ 

ในการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ของข้าพเจ้าได้ก าหนดขอบเขตไว้ 3 ประการ ทั้งนี้ก็เพ่ือให้
แนวความคิด วิธีการ ขั้นตอน และระบบการสร้างสรรค์นั้นไม่ออกนอกลู่นอกทางจ ากที่ได้
ตั้งเป้าหมายไว้มากเกินไป โดยข้าพเจ้าก าหนดขอบเขตของการสร้างสรรค์ได้ดังนี้ 

ขอบเขตด้านเนื้อหา 
การสื่อสารและเทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ค่านิยมใหม่ ๆ ทางด้านวัตถุจึงได้เกิดขึ้น

อย่างมากมายทั้งเหมาะสมและไม่เหมาะสม ที่ส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรมอันแปลกประหลาด 
ข้าพเจ้าจึงเลือกมุ่งเน้นไปที่การศึกษาพฤติกรรมส่วนบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมการปฏิบัติ
ในชีวิตประจ าวัน จนน าไปสู่ผลกระทบทางด้านอารมณ์ความรู้สึกทั้งส่วนบุคคลและสังคม 

ขอบเขตด้านรูปแบบ 
ข้าพเจ้าเลือกสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ตะแกรงไหม  2 มิติ โดยน าภาพจากสื่อหรือ

เหตุการณ์ที่เคยพบเจอจากบุคคลรอบข้าง มาถ่ายทอดเป็นผลงานในรูปแบบของการ์ตูนล้อเลียน 
เสียดสี ประชดประชัน ให้ดูเหมือนตลกร้าย แต่แฝงอารมณ์ความรู้สึกหดหู่เข้าไปในผลงาน สร้างภาพ
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เกินจริงกว่าปกติทั่วไป โดยรูปแบบภาพการ์ตูนนั้นเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าชื่นชอบเพราะสามารถต่อเติม
เรื่องราวและจินตนาการของข้าพเจ้าได้อย่างเต็มที่ 

ขอบเขตด้านเทคนิค 
ข้าพเจ้าเลือกใช้เทคนิคภาพพิมพ์ตะแกรงไหม เพราะมีคุณสมบัติเหมาะสมในการ

ถ่ายทอดเรื่องราวที่มีรูปแบบภาพการ์ตูนโดยไม่เน้นต้องค านึงถึงน้ าหนักแสงเงามากนัก และมี
กระบวนการที่ ไม่ซับซ้อนเท่ากับ เทคนิค อ่ืน  ๆ แต่สามารถท าให้ งานมีความน่าสนใจได้
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บทที ่2 
 

ข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกบัการสร้างสรรค์ 
 

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของข้าพเจ้านั้น เกิดขึ้นจากการรับรู้ข่าวสารและการสังเกต
พฤติกรรมการแสดงออกในชีวิตประจ าวันของบุคคลรอบข้าง สังคม รวมถึงตนเอง ที่มีลักษณะพิลึก
พิสดาร แปลกประหลาด วิกลจริต โดยเฉพาะเรื่องราวทางเพศและการวางตัวที่ควรแสดงออกในพ้ืนที่
ส่วนตัว แต่กลับแสดงออกสู่พ้ืนที่สาธารณะอย่างเปิดเผย ซึ่งแตกต่างไปจากสังคมไทยในอดีต จึงเป็น
จุดเริ่มต้นให้ข้าพเจ้าสร้างสรรค์งานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ โดยประกอบกับอิทธิพลจากงานศิลปกรรม และ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องที่เป็นหนทางให้ข้าพเจ้าพิจารณาค้นหาตัวตนและแนวทางที่เหมาะสมในการ
ถ่ายทอดเรื่องราวความรู้สึกท่ีมีต่อประสบการณ์ท่ีได้รับจากสังคมในยุคโลกาภิวัฒน์  

 
อิทธิพลและความบันดาลใจที่ได้รับจากผลการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน  

สังคมไทยในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงอย่างหลากหลายโดยเฉพาะด้านวัฒนธรรมและ
ความความเชื่อ เนื่องด้วยเทคโนโลยีที่เติบโตไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นยุคแห่งความเจริญทางด้านวัตถุ 
น ามาสู่ซึ่งความสะดวกสบาย อันมีบทบาทต่อความรู้สึกนึกคิดและการด ารงชีวิตเป็นอย่างมาก  
โดยเฉพาะการสื่อสารบนพื้นที่สาธารณะที่เป็นแหล่งพบปะของผู้คนจ านวนมาก  หรือที่เรียกว่า สังคม
ออนไลน์ ( Social Network ) พ้ืนที่ที่สามารถสื่อสารถึงกันได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส ถึงแม้ว่าผู้คนส่วน
ใหญ่มองพ้ืนที่ที่เปิดกว้างนี้เป็นพ้ืนที่สาธารณะที่ทุกคนสามารถรับรู้เรื่องราวของบุคคลอ่ืน  ๆ หรือ
น าเสนอข้อคิดเห็นที่แตกต่าง ในขณะเดียวกันก็น าเสนอเรื่องราวส่วนตัวหรือมุมส่วนตัวได้อย่าง
อิสรเสรีในพ้ืนที่สาธารณะเช่นเดียวกัน จนบางครั้งส่งผลให้ความรู้สึกนึกคิด หรือสิ่งที่อยู่ในใจ ทั้งดี
และไม่ดี ได้พรั่งพรูออกมาโดยไม่ได้ตระหนักถึงการมองเห็นจากบุคคลภายนอก ส่งผลให้ผู้คนใน
สังคมปัจจุบันมีบุคลิกภาพและพฤติกรรมเบี่ยงเบน ผิดแผกประหลาดไปกว่าเก่า ทั้งการแสดงออกต่อ
สาธารณะสังคม การวางตัวที่ดูแตกต่างจากวิถีปฏิบัติ หรือพฤติกรรมอันพิลึกพิลั่น วิกลจริตต่อหน้า
สาธารณะอย่างเปิดเผยทั้งพ้ืนที่สังคมออนไลน์และออฟไลน์ อันเป็นผลมาจากการใช้สื่อต่าง ๆ ท าให้
ค่านิยมเกิดความเปลี่ยนแปลงไป แม้กระทั่งความไร้ส านึกก็กลับกลายเป็นสิ่งที่ถูกเผยให้เห็นจนเกือบ
เป็นเรื่องปกติ และกลายเป็นเรื่องตลกขบขัน  
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ปัจจุบันเราจะพบเห็นข่าวที่น าเสนอเรื่องราวเหตุการณ์อันเกิดจากพฤติกรรมที่พิลึก
พิสดาร พฤติกรรมทางเพศที่มีความวิกลจริต จนดูเหมือนว่าจะมีรูปแบบวิธีคิด วิถีการด าเนินชีวิต
ทัศนคติ และความเชื่อที่มีความรุนแรงทวีคูณมากขึ้นและแปลกประหลาดมากขึ้นด้วยอันเนื่องด้วย
กระแสวัตถุนิยมจากวัฒนธรรมจากการเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อสังคมออนไลน์ 
สื่อยอดฮิตของคนไทยที่ใช้ในการสื่อสาร เช่น Line Facebook Twitter หรือ Pantip เป็นต้น ซึ่ง
เป็นช่องทางในการแสดงออกและเผยแพร่พฤติกรรมเหล่านี้ให้คนในสังคมได้รับทราบ  และถือว่าทรง
อิทธิพลมากที่สุดในการใช้ชีวิตแต่ละวันในเวลานี้ เพราะเป็นสังคมเสมือนที่เราได้ให้ความส าคัญแก่
ตัวเองและอนุญาตให้เราสลัดทิ้งบทบาทบางประการไปได้ เพ่ือแสดงความเป็นตัวตนได้อย่างเต็มที่ 
แม้เราจะสามารถกระท าได้ในชีวิตจริง อย่างการแต่งตัว แต่งหน้า หรือพูดจาเพ่ือแสดงตัวตน
บางอย่างได้ แต่เนื่องด้วยขอบเขตอันเป็นข้อจ ากัด การแสดงความเป็นตัวตนผ่านสื่อเหล่านี้จึงเกิดขึ้น 
ไม่เพียงแต่เพ่ือแสดงความเป็นตัวตนเพียงอย่างเดียว แต่อาจเสริมสร้างคุณสมบัติบางอย่างให้กับ
ตัวเองมากขึ้น จนถึงสร้างอัตลักษณ์ตัวตนใหม่ ๆ ของเราได้ตามใจปรารถนาด้วยเช่นเดียวกัน  เพราะ
เราจะรู้สึกว่าไม่ได้เป็นเราในชีวิตจริง และเป็นเพียงแค่ชีวิตในโลกที่จับต้องไม่ได้  แต่ชีวิตในสังคม
ออนไลน์กลับเติมเต็มให้เราได้เป็นเราที่สมบูรณ์  และได้แสดงออกบนพ้ืนที่ส่วนตัว ในสังคมเสมือน
หรือสังคมออนไลน์ที่ให้ความส าคัญแก่อัตลักษณ์ของเราได้มากอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน 

 โดยเฉพาะการแสดงพฤติกรรมพิลึกพิลั่น ลามกอนาจาร ในพ้ืนที่สังคมออนไลน์ จากที่
เคยถูกสังคมมองว่าเป็นเรื่องวิกลจริตและผิดแผกแตกต่างจากคนทั่วไป กลับกลายเป็นหนทางที่
น าไปสู่การแสดงตัวตนเพ่ือสร้างความโดดเด่นให้เป็นที่รู้จัก และเริ่มมีความนิยมท ากันอย่างแพร่หลาย
จนกลายเป็นเรื่องปกติในสังคม จากอิทธิพลของสังคมข้างต้นได้ส่งผลให้ข้าพเจ้าต้องการที่จะ
แสดงออกซึ่งตัวตนและความปรารถนาที่ไม่สามารถแสดงออกได้ในความเป็นจริงอย่างเรื่องความ
ต้องการทางเพศ โดยไม่ได้แสดงออกบนสื่อสังคมออนไลน์เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืน ๆ หากแต่น ามา
แสดงออกผ่านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เพ่ือสนองความต้องการภายใน ซึ่งนอกจากจะเกิดจาก
การน าพฤติกรรมและความต้องการของตนเองมาแสดงออกแล้ว ยังเกิดจากการสังเกตพฤติกรรมทาง
เพศของผู้คนในสังคมทั้งสังคมออนไลน์และออฟไลน์อีกด้วย โดยใช้สัญลักษณ์ทางเพศอย่างหน้าอก 
หรืออวัยวะเพศ มาแสดงออกอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมา ในเชิงล้อเลียนแบบการ์ตูน เพ่ือ
แสดงออกเฉพาะเรื่องราวทางเพศเป็นส าคัญ เพราะจากทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ ได้กล่าวว่า
ความต้องการทางเพศ เป็นแรงผลักดันส าคัญที่ท าให้เกิดบุคลิกภาพและพฤติกรรมของมนุษย์ที่มี
ความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล ภายในโครงสร้างของจิตที่มีจิตไร้ส านึกคอยควบคุม1 แต่ความ

                                                      
1Admin, ทฤษฎพีฒันาการของ Sigmund Freud, เข้าถึงเมื่อ 7 ธันวาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 

http://cmruzone.blogspot.com/2011/01/sigmund-freud.html 
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ต้องการนั้นไม่สามารถแสดงออกอย่างโจ่งแจ้งในพ้ืนที่สาธารณะได้ เนื่องจากมีจิตส านึกคอยควบคุม
อยู่อีกชั้นหนึ่ง ดังนั้นผลงานศิลปะของข้าพเจ้าจึงสะท้อนให้เห็นพฤติกรรมอันพิลึกพิลั่นของผู้คนใน
สังคม ที่ไม่สามารถปฏิเสธจิตไร้ส านึกของตน ซึ่งสอดคล้องกับความพฤติกรรมของผู้คนที่ก าลังเกิดขึ้น
ในสังคมเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ที่จะช่วยให้ข้าพเจ้าข้าใจตนเองและเข้าใจพฤติกรรม
ของคนเหล่านั้นได้มากข้ึน  

 
อิทธิพลและแรงบันดาลใจที่ได้รับจากงานศิลปกรรม 

อาจเพราะการสื่อสารด้วยภาพนั้นให้ความหมายที่ชัดเจนยิ่งกว่าตัวหนังสือ จึงท าให้

ศิลปินหลาย ๆ คนหันมาใช้ภาพวาดที่มีลักษณะเป็นภาพเปลือยกาย เพ่ือแสดงให้เห็นถึงประเด็นทาง

เพศ ในสังคมกันมากขึ้น ซึ่งอิทธิพลของงานศิลปะที่ข้าพเจ้าได้รับเป็นผลงานของศิลปินชาวสเปนที่มี

ชื่อว่า Luis Quiles ผลงานของ Luis Quiles  จะเป็นงานวาดเส้นการ์ตูนแนวล้อเลียน บางภาพจะมี

ข้อความประกอบ บางภาพไม่มีข้อความประกอบก็สามารถตีความและเข้าใจได้ง่าย มีเนื้อหาเรื่องราว

เกี่ยวกับด้านมืดของสังคมที่เกี่ยวข้องกับเพศและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านงานศิลปะที่มี

เนื้อหาเสียดสีและมีความตลกร้ายซ่อนอยู่ โดยแสดงออกผ่านรูปทรงผู้หญิงเปลือยกายให้เห็นอวั ยวะ

ต่าง ๆ ของร่างกาย ทั้งหน้าอกและอวัยวะเพศ เพ่ือเน้นย้ าให้ผู้ชมตระหนักปัญหาที่ก าลังเกิดขึ้นใน

สังคม  แม้จะถูกวิจารณ์จากวงการศิลปะ และสังคมเป็นจ านวนมาก แต่ไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้ว่า

ผลงานของเขาไม่ได้สะท้อนความเป็นจริง  
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ภาพผลงานของ Luis Quiles  

 

ภาพที่ 1  Luis Quiles, Go Mickey 
ที่มา: Admin, Luis Quiles Artworks [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 4 ธันวาคม 2559, เข้าถึงได้จาก  

https://www.facebook.com/luisquilesart/photos/a.295388973948148.107374183 
1.290662047754174/576522322501477/?type=3&theater 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/luisquilesart/photos/a.295388973948148.107374183
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ภาพที่ 2  Luis Quiles, Miley & Mickey 
ที่มา: Admin, Luis Quiles Artworks [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 4 ธันวาคม 2559, เข้าถึงได้จาก  

https://www.facebook.com/luisquilesart/photos/a.295388973948148.107374183 
1.290662047754174/436825149804529/?type=3&theater

https://www.facebook.com/luisquilesart/photos/a.295388973948148.107374183
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บทที ่3 

 

กระบวนการและองคป์ระกอบในการสรา้งสรรค์ 
 

การด าเนินงานศิลปนิพนธ์ ข้าพเจ้าได้ผนวกกระบวนการทางความคิดและแรงบันดาลใจ
ต่าง ๆ สู่การถ่ายทอดผ่านผลงานการสร้างสรรค์ในรูปแบบส่วนตน ภายใต้หัวข้อ “ชีวิตพิลึกพิลั่น”      
( Weird Life ) ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องราวในชีวิตประจ าวันอันปกติของมนุษย์ โดยส ารวจ
พฤติกรรมของตนเองและบุคคลรอบข้าง ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยถูกน ามาเปิดเผยต่อสาธารณะ แต่ด้วย
ความเป็นไปของสังคมในยุคปัจจุบันอันเป็นผลท าให้เรื่องราวในชีวิตประจ าวันอันดูพิสดาร และไร้
จิตส านึก ถูกน ามาเปิดเผยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งเป็นพ้ืนที่สาธารณะเป็นเรื่องปกติ ดังนั้น ข้าพเจ้า
จึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาความเป็นไปได้ในการน าเสนอผลงาน รวมถึงหาเทคนิควิธีการในการ
แสดงออก เพ่ือที่จะถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกส่วนตัวของข้าพเจ้าและสะท้อนความเป็นจริงของ
สังคมได้ดีที่สุด  
 

การก าหนดรูปแบบและวธิีการสรา้งสรรค์ 
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ ข้าพเจ้าได้แรงบันดาลใจจากพฤติกรรมส่วนตัว

และบุคคลรอบข้าง แต่ใช้การสังเกตพฤติกรรมส่วนตนเป็นหลัก เริ่มจากการส ารวจความคิดและ
อารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ ของตนเอง จากพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจ าวัน อันเป็นพฤติกรรมที่บุคคล
ทั่วไปไม่ได้แสดงออกต่อพ้ืนที่สาธารณะอย่างโจ่งแจ้ง และเป็นเรื่องที่แสดงออกกันในพ้ืนที่ส่วนตัว
เท่านั้น เพราะเป็นพฤติกรรมที่สังคมมองว่าไม่ส ารวม ผิดปกติ หรือลามกอนาจาร ดังนั้นบุคคลทั่วไป
จึงเลือกท่ีจะปกปิดและเก็บขังอารมณ์ความรู้สึกส่วนตัวเหล่านี้เอาไว้ภายใน  

ซึ่งในปัจจุบันอิทธิพลของสื่อ ได้กลายเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้เริ่มมีการแสดงออกของ
พฤติกรรมของมนุษย์ที่ถูกปกปิดเอาไว้เหล่านี้ ให้ถูกเปิดเผยต่อพ้ืนที่สาธารณะมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัย
ดังกล่าวได้กลายเป็นปัจจัยส าคัญในการแสดงออกของข้าพเจ้า ซึ่งในศิลปนิพนธ์ชุดนี้ข้าพเจ้าจะใช้
รูปแบบภาพการ์ตูนล้อเลียนโดยใช้รูปทรงคนซึ่งแทนตัวของข้าพเจ้าเป็นตัวละครหลักในผลงาน โดยมี
ท่าทางที่เปิดเผยและโจ่งแจ้ง โดยน าเอาความคิดและความรู้สึกส่วนตนจากจิตไร้ส านึกที่ถูกเก็บขัง
เหล่านี้ มาแสดงออกผ่านมุมมองของข้าพเจ้าในงานศิลปะ ซึ่งเป็นวัตถุพยานในอารมณ์ชั่วขณะหนึ่ง
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เนื้อหาสาระ 
อิทธิพลของสื่อในโลกวัตถุนิยมเป็นผลท าให้เกิดพฤติกรรมอันพิลึกพิลั่นและแปลก

ประหลาดในการด ารงชีวิตประจ าวันของมนุษย์มากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน โดยเฉพาะพฤติกรรมอันเกิดจาก
แรงขับภายในอย่างสัญชาตญาณและจิตใต้ส านึก ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแง่ของวัฒนธรรมและ
ความคิดจากอดีตเป็นอย่างมาก ผลักดันให้ผู้คนเกิดพฤติกรรมอันพิลึกพิลั่นและแปลกประหลาดใน
การด ารงชีวิตประจ าวันมากยิ่งขึ้น มิใช่เพียงแค่สื่อเท่านั้นแต่ยังมีแรงขับจากสิ่งอ่ืน โดยเฉพาะ
สัญชาตญาณของมนุษย์ที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมดังที่ได้กล่าวมาแล้ว อีกทั้งยังเป็นแรงผลักดันให้ข้าพเจ้า
เกิดพลังสู่การสร้างสรรค์งานศิลปะ ที่มีแรงขับจากจิตไร้ส านึก แต่ไม่ใช่การแสวงหาทางออกเพ่ือลด
สภาวะการเก็บกด หากแต่มีลักษณะของการปลดปล่อยเพ่ือการสร้างสรรค์ 

รูปแบบของผลงาน 

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ ข้าพเจ้าต้องการน าเสนอมุมมองของข้าพเจ้าที่มี
ต่อพฤติกรรมอันพิลึกพิลั่นและแปลกประหลาด เพ่ือล้อเลียน เสียดสี และเป็นวัตถุพยานทางอารมณ์
ของข้าพเจ้า ที่เปรียบเสมือนภาพสะท้อนของคนในสังคมให้คนในสังคมตระหนักและมองเห็น
แนวทางหรือข้อควรปฏิบัติที่จะด าเนินต่อไปในอนาคตภายใต้วัฒนธรรมและกฎเกณฑ์ทางสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป 

ดังนั้น ผลงานของข้าพเจ้าจึงต้องมีรูปแบบที่บุคคลทั่วไปสามารถเข้าใจได้ง่าย โดยเลือกใช้
การน าเสนอด้วยภาพการ์ตูนล้อเลียน และมีสีสันที่สดใส โดยวิธีการที่เหมาะสมที่ข้าพเจ้าเลือกคือ
เทคนิคภาพพิมพ์ตะแกรงไหม ( Silkscreen ) ซึ่งสอดคล้องกับการแสดงออกได้อย่างสมบูรณ์ 

1.1 สัญลักษณ์ ( Symbols ) 
สัญลักษณ์ถูกน ามาใช้ในเพ่ือถ่ายทอดความคิดและอารมณ์ความรู้สึกในงานศิลปะ

อย่างแพร่หลาย เนื่องจากสามารถแฝงนัยยะทางความคิดและอารมณ์ โดยอาจกล่าวได้ว่าการใช้
สัญลักษณ์ของศิลปิน จะท าให้ผลงานมีความน่าสนใจและสามารถเชื่อมโยงไปถึงแนวคิดส าคัญของ
ศิลปินได้ด้วย 

โดยสัญลักษณ์ที่เลือกใช้นั้น เป็นสัญลักษณ์ที่มีปรากฏจริงในทางกายภาพ คือ 
สัญลักษณ์ทางเพศ โดยข้าพเจ้าหยิบยกเอารูปทรงของอวัยวะเพศทั้งของเพศชายและเพศหญิง รวม
ไปถึงหน้าอกของเพศหญิง มาน าเสนอเป็นส่วนส าคัญในผลงาน เนื่องจากเป็นแรงบันดาลใจส าคัญ
ของความคิดและอารมณ์ความรู้สึก โดยสัญลักษณ์มีความสอดคล้องกับเรื่องราวที่ต้องการน าเสนอ
เกี่ยวกับพฤติกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันที่ไม่ได้ถูกน ามาเปิดเผย ซึ่งสามารถสะท้อนเรื่องราวได้
อย่างตรงไปตรงมา  
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วิธีการและเทคนิคในการสร้างสรรค์ 
วิธีการและขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า เลือกใช้กระบวนการทาง

ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม ( Silkscreen ) โดยสามารถตอบสนองทางด้านความคิดและอารมณ์ความรู้สึก
ได้เนื่องจากเป็นเทคนิคที่สามารถใช้สีสันที่ฉูดฉาดได้ตามที่ข้าพเจ้าต้องการ และเหมาะสมกับงานของ
ข้าพเจ้าที่ไม่ได้เน้นรายละเอียดมากเกินไป  

1.1 ขั้นตอนในการท าศิลปนิพนธ์ 
1.1.2 ขั้นตอนการร่างภาพ 

ในขั้นตอนนี้ ข้าพเจ้าสร้างตัวการ์ตูนของผู้หญิงรูปร่างอ้วนท้วนตามบุคลิกของ
ข้าพเจ้าแต่จะโป๊เปลือย ไม่สวมใส่เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ก าลังท ากิจวัตรประจ าวันในแต่ละวัน โดยมี
ท่าทางที่โจ่งแจ้งและเปิดเผย ซึ่งผลงานทุกชิ้นจะมีตัวละครผู้หญิงคนนี้เป็นหลัก และจะมีอิริยาบถที่
แตกต่างกันไปตามแต่ละเรื่องราวที่ได้รับแรงบันดาลใจในช่วงเวลานั้น ๆ ( ภาพที่ 3-6 ) 

เตรียมแม่พิมพ์ 
น าภาพแบบร่างไปขยายให้มีขนาดใหญ่เท่ากับขนาดผลงานที่ต้องการจะพิมพ์ แล้ว

น ามาแยกสีฟิล์มให้ชัดเจน ด้วยการวาดเส้นด้วยดินสอและหมึกสีด าชนิดกันน้ าลงบนแผ่นกระดาษไข
และแผ่นฟิล์มไขชนิดโปร่งแสง เพ่ือสร้างแม่พิมพ์ตะแกรงไหม โดยเขียนให้เหมือนกับภาพร่างที่
ก าหนดมาแล้ว ( ภาพที่ 7-8) 

ขั้นตอนการเตรียมแม่พิมพ์ 
1. น าบล็อกสกรีนมาเคลือบกาวอัดไดโครมฟาสต์ ( Daichome Fast ) สีชมพูไว้

ทั้งสองด้านของบล็อกสกรีน แล้วน าเข้าตู้อบเพ่ือให้กาวอัดที่เตรียมไว้แห้งสนิท ก่อนที่จะน าไปฉาย
แสงด้วยตู้ไฟ ( ภาพที่ 9-10 ) 

2. น ากระดาษไขแม่พิมพ์เข้าสู่กระบวนการฉายแสงอัดบล็อกแม่พิมพ์ตะแกรงไหม 
โดยน าไปวางบนเครื่องฉายแสง และน าบล็อกไปวางทับ แล้วฉายแสงด้วยเวลาที่ก าหนด ( ภาพที่ 11 ) 

3. น าบล็อกไปล้างด้วยน้ าสะอาด โดยฉีดน้ าให้ทั่วบล็อกสกรีนทั้งสองด้าน เพ่ือให้
กาวอัดที่ไม่โดนแสงหลุด จะปรากฏให้เห็นเป็นสีขาวของผ้าสกรีน เมื่อฉีดน้ าเสร็จให้น าบล็อกไปตาก
ในตู้อบให้แห้งสนิท  

4. เมื่อบล็อกแห้งแล้วจึงน ามาแปะเทปกาวพลาสติกให้เรียบร้อยในส่วนที่กาวไม่ได้
เคลือบไว้ นอกเหนือจากตัวผลงาน เพ่ือป้องกันไม่ให้สีเล็ดลอดออกมาเลอะงานในส่วนที่ไม่ได้ต้องการ
พิมพ์ในขณะทีพิ่มพ์ 
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ขั้นตอนในการพิมพ์งาน 

1. เตรียมกระดาษและตัดขอบกระดาษทั้งสี่ด้านให้ตรงและเป็นมุมฉาก  และท า
เครื่องหมายที่มุมกระดาษพิมพ์ทุกแผ่นด้วยดินสอเพ่ือเป็นเครื่องหมายในการน ากระดาษเข้ามุม
เดียวกันทุกครั้งในเวลาพิมพ์สีต่อ ๆ ไป 

2. น าฟิล์มที่เขียนเพ่ือน าไปฉายแสง มาทาบลงบนกระดาษพิมพ์ เพ่ือก าหนดให้
ผลงานอยู่บริเวณก่ึงกลางของกระดาษ แล้วใช้เทปแปะเพ่ือยึดลงบนกระดาษ 

3. ติดตั้งเครื่องมือจับบล็อกสกรีนโดยยึดบล็อกกับโต๊ะเพ่ือเตรียมพิมพ์ผลงาน  

แล้ววางกระดาษที่แปะฟิล์มไว้มาวางไว้ในต าแหน่งที่ตรงกับภาพบนตะแกรงไหมมากท่ีสุด 
4. น ากระดาษแข็งมาก าหนดจุดบนโต๊ะไม่ให้กระดาษพิมพ์สามารถขยับหรือ

เคลื่อนได้ขณะที่พิมพ์ แล้วน าเทปมายึดไว้ 
5. น าฟิล์มออก 

6. น ากระดาษท่ีเตรียมพิมพ์มาวาง 

7. ตักสีสกรีนที่เตรียมไว้ด้วยไม้พาย ใส่ในบล็อกให้มีปริมาณเพียงพอในการพิมพ์ 
เพราะหากน้อยเกินไปจะท าให้พิมพ์ไม่เต็มภาพ 

8. ค่อย ๆ ลากยางปาดเข้าหาตัวผู้พิมพ์ สีจะผ่านผ้าสกรีนลงสู่กระดาษ หลังจาก
นั้นน ากระดาษที่พิมพ์ออก ใส่กระดาษแผ่นต่อไปด้วยวิธีการเดียวกัน จนได้งานพิมพ์ครบตามที่
ต้องการ 

9. เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการพิมพ์ น าบล็อกไปล้างกาวอัดและสีออกด้วยผงล้าง
บล็อกสกรีน และผงซักฟอก แล้วน าบล็อกไปใส่ในตู้อบบล็อกเพ่ือเตรียมพิมพ์สีถัดไป จนเสร็จสิ้น
กระบวนการพิมพ์ด้วยเทคนิคตะแกรงไหม 

1.1 ขั้นตอนการวิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์ 
ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นนี้ประกอบไปด้วยเนื้อหาสาระที่มีความส าคัญทางความคิด

ประกอบกับองค์ประกอบทางทัศนศิลป์ ก่อเกิดเป็นผลงานสร้างสรรค์ที่มีสุนทรียภาพทางความงาม 
และตลกโปกฮา สนุกสนาน อันแฝงไปด้วยเนื้อหาที่ตลกร้าย 

1.1.21. รูปทรง ( Form ) 
รูปทรงที่อยู่ภายในผลงานของข้าพเจ้า จะเป็นรูปทรงคนที่มีลักษณะอ้วนท้วน ตาม

บุคลิกของข้าพเจ้า แต่จะโป๊เปลือย ไม่สวมใส่เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ก าลังท ากิจวัตรประจ าวันในแต่ละ
วัน โดยมีท่าทางที่โจ่งแจ้งและเปิดเผย สื่อถึงความคิดและอารมณ์ความรู้สึกภายในที่ไม่สามารถ
แสดงออกได้ในโลกแห่งความเป็นจริง ซึ่งรูปทรงจะถูกตัดทอนจากความเป็นจริง ให้มีลักษณะแบน
เหมือนการ์ตูน ส่วนรูปทรงอ่ืน ๆ ภายในภาพจะถูกตัดทอนให้มีความเป็นเรขาคณิต รูปทรงเหลี่ยม 
เพ่ือให้รูปทรงคนมีความโดดเด่น 
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2. พ้ืนที่ว่างและบรรยากาศ ( Space and Atmosphere ) 
พ้ืนที่ว่างในผลงาน จะเป็นส่วนของฉากหลังของภาพ ซึ่งข้าพเจ้าเลือกใช้พ้ืนที่ว่างให้

เหมือนกับห้องส่วนตัว หรือบ้าน เพ่ือแสดงให้เห็นถึงมุมมองส่วนตัวในการท ากิจวัตรประจ าวัน ซึ่งท า
ให้บรรยากาศโดยรวมในภาพสามารถสื่ออารมณ์ได้ตามต้องการและก าหนดมุมมองของภาพได้อีก
ด้วย 

3. สีและน้ าหนักอ่อนแก่ ( Color and Tone ) 
สีในภาพส่วนใหญ่ใช้สีชมพู สีม่วง สีฟ้า ซึ่งไม่ใช่สีที่สดจัดเกินไป แต่จะเน้นเป็นโทน

ผสมสีขาว เพ่ือลดความรู้สึกของเนื้อหาภาพและสัญลักษณ์ต่าง ๆ ในภาพไม่ให้ดูรุนแรงจนเกินไป 
สอดคล้องกับรูปทรงภายในภาพที่มีลักษณะเป็นการ์ตูนล้อเลียนเสียดสีและต้องการดึงดูดผู้ชมด้วยสีที่
สดใส ซึ่งผลงานของข้าพเจ้ามีลักษณะที่แบนและลดทอนรูปทรง ดังนั้นน้ าหนักอ่อนแก่ของสีและ
ความหนาของสีภายในผลงานเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้ผลงานมีมิติ มีระยะและปริมาตร สามารถสร้าง
ความโดดเด่นให้กับรูปทรงที่ส าคัญในผลงาน  

4. พ้ืนผิว ( Texture ) 
พ้ืนผิวที่ปรากฏในผลงาน จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป โดยเป็นลวดลายของ

รูปทรงหรือพ้ืนที่ว่างในฉากหลังของภาพ เพ่ือท าให้ภาพมีความน่าสนใจมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยสร้าง
ความรู้สึกทางด้านอารมณ์ความคิดที่มีต่อผลงาน ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

5. เส้น ( Line ) 
เส้นเป็นส่วนส าคัญในผลงานที่ช่วยท าให้เกิดมิติและระยะ ซึ่งเส้นที่ปรากฏในผลงาน

ส่วนใหญ่เป็นเส้นตรง และจะอยู่ในส่วนของฉากหลังของภาพ  
 

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 
 1. คอมพิวเตอร์ 
2. กระดาษไขหรือแผ่นฟิล์ม 
3. หมึกสีด ากันน้ า 
4. ปากกาเคมี 
5. ดินสอ/ดินสอสี/ยางลบ 
6. เทปกาว 
7. กระดาษฟาเบียโน อาร์ทิสทิโก ( Fabriano Artistico ) 
8. กระดาษปรูฟ 
9. กระดาษอาร์ตการ์ด 
10. มีดตัดกระดาษ 
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11. สีสกรีนเชื้อน้ า 
12. กระปุกใส่สี 
13. ไม้พายตักสี 
14. แป้งน้ า 
15. ยางปาดสี 
16. กาวอัดสีชมพู/น้ ายาไวแสง 
17. บล็อกพิมพ์ตะแกรงไหม 
18. กระปุกใส่สี 
19. ผงล้างบล็อก ( Strip ) 
20. ผงซักฟอก 
21. เศษผ้า 
22. ผ้ากันเปื้อน 
23. ฟองน้ า 
24. รางเคลือบกาวอัด 

25. ปั๊มลมส าหรับล้างบล็อก 

26. เครื่องมือจับบล็อก 

 

 
 

ภาพที่ 3 ขั้นตอนการร่างภาพ 



16 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 4 ขั้นตอนการร่างภาพ 
 

 
 

ภาพที่ 5 ขั้นตอนการร่างภาพ 
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ภาพที่ 6 ภาพร่างสมบูรณ์ 
 

 
 

ภาพที่ 7 การวาดเส้นด้วยดินสอและหมึกสีด าชนิดกันน้ าลงบนแผ่นกระดาษไข 
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ภาพที่ 8  การวาดเส้นด้วยดินสอและหมึกสีด าชนิดกันน้ าลงบนแผ่นกระดาษไข 

 

 
 

ภาพที่ 9 ขั้นตอนการเคลือบกาวอัดไดโครมฟาสต์ ( Daichome Fast ) สีชมพู 



19 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 10 น าบล็อกท่ีเคลือบกาวอัดเข้าตู้อบ 
 

 
 
ภาพที่ 11 กระบวนการฉายแสงอัดบล็อกแม่พิมพ์ตะแกรงไหม 
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 ภาพที่ 12 สีสกรีนที่เตรียมไว้พิมพ์ 
 

 
 

ภาพที่ 13 ขั้นตอนการพิมพ์งาน 
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ภาพที่ 14  ขั้นตอนการพิมพ์งาน 

 

 
 

ภาพที่ 15 ขั้นตอนการพิมพ์งาน 
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ภาพที่ 16 น าผลงานไปตาก 
 

 
 

ภาพที่ 17 ขั้นตอนการล้างบล็อก 
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ภาพที่ 18 เทคนิคเพ่ิมกากเพชร 

 

 
 

ภาพที่ 19 ภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ 
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ภาพที่ 20 พื้นผิวในผลงาน 

 

 
 

ภาพที่ 21 พื้นผิวในผลงาน 
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ภาพที่ 22 กระดาษไขหรือแผ่นฟิล์ม 
 

 
 
ภาพที่ 23 หมึกสีด ากันน้ า 
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ภาพที่ 24 เทปกาว 

 

 
 

ภาพที่ 25 สีสกรีนเชื้อน้ า 
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ภาพที่ 26 ไม้พายตักสี 

 

 
 
ภาพที่ 27 ยางปาดสี 
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ภาพที่ 28 กาวอัดสีชมพู/น้ ายาไวแสง 
 

 
 
ภาพที่ 29 บล็อกพิมพ์ตะแกรงไหม 
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ภาพที่ 30 ผงล้างบล็อก ( Strip ) 
 

 
 
ภาพที่ 31 เศษผ้า 
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ภาพที่ 32 รางเคลือบกาวอัด 
 

. 
 
ภาพที่ 33 เครื่องมือจับบล็อก 
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ภาพที่ 34 ปั๊มลมส าหรับล้างบล็อก
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บทที ่4 

 

การพฒันาและการวเิคราะหผ์ลงาน 

 

ผลงานระยะเริ่มต้นจนถึงผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ จะมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลา
และประสบการณ์ ดังนั้น ผลงานจึงมีการพัฒนาปรากฏอยู่ให้เห็นอยู่ในผลงานทุก ๆ ชิ้น ไม่มากก็น้อย 
ซึ่งปัญหาและข้อผิดพลาดที่เกิดในแต่ละช่วงของการท างาน ถือได้ว่าเป็นโอกาสส าคัญที่ช่วยท าให้
สามารถปรับปรุงและแก้ไขในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ ให้สมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์มากยิ่งขึ้น จาก
ประสบการณ์และความรู้จากการท างาน ได้ทดลองจนพัฒนามาเป็นผลงานศิลปนิพนธ์ชุด “ชีวิต
พิลึกพิลั่น” ซึ่งสามารถสรุปผลการวิเคราะห์และการพัฒนาผลงานได้ดังนี้ 

 

ระยะที ่1 ( ผลงานก่อนศลิปนพินธ ์ปกีารศึกษา 2558 ) 
1. ทางด้านเนื้อหาและเรือ่งราว 

ในช่วงแรกของการสร้างสรรค์ผลงาน ได้น าเสนอเรื่องราวของการแสดงออกของ
พฤติกรรมอันแสดงให้เห็นชีวิตพิลึกพิลั่น โดยได้แรงบันดาลใจจากตนเองและบุคคลรอบข้าง รวมถึง
สังคม ที่แสดงออกพฤติกรรมเหล่านั้นอย่างเปิดเผยและโจ่งแจ้ง ทั้งในพ้ืนที่สาธารณะอย่างโลก
ออฟไลน์และพ้ืนที่สาธารณะอย่างสังคมออนไลน์ และการใช้สัญลักษณ์ทางเพศมาน าเสนอในรูปแบบ
ของใช้ในชีวิตประจ าวัน 

2. ทางดา้นรปูแบบ 

ในช่วงแรกข้าพเจ้าน าเสนอภาพของบุคคลเป็นหลัก โดยไม่ได้ค านึงถึงการสร้างพ้ืนที่ว่าง
ในผลงานและบรรยากาศในภาพ ท าให้ภาพแลดูอึดอัดจนเกินไป อีกทั้งรูปทรงคนในภาพมีทั้งการใช้
รูปทรงของผู้หญิงและผู้ชาย ประกอบกับการใช้สีที่สดใส ซึ่งรูปทรงของผู้ชายให้ความรู้สึกที่รุนแรง
มากเกินไป 

3. ทางด้านเทคนิค 

ใช้เทคนิคภาพพิมพ์ตะแกรงไหม โดยใช้สีสกรีนเชื้อน้ าผสมแป้งน้ าให้สีดูมีความเข้มข้น 
และยังไม่มีการเกลี่ยสีในพ้ืนหลัง เน้นการใช้สีแบน ๆ เป็นผลท าให้งานยังไม่มีระยะและมิติมากพอ
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ระยะที ่2 ( ผลงานศลิปนิพนธ ์ภาคการศกึษาตน้ ปกีารศึกษา 2559 ) 
1. ทางด้านเนื้อหาและเรือ่งราว 

ในการท างานชุดนี้ ยังคงใช้แนวคิดท่ีต่อเนื่องมาจากผลงานในช่วงระยะท่ี 1 แต่จะ
เปลี่ยนเป็นใช้เรื่องราวจากแรงบันดาลใจจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในช่วงเวลาดังกล่าวให้เป็น
ปัจจุบัน  

2. ทางด้านรปูแบบ 

ในช่วงระยะที่สอง รูปแบบในการสร้างผลงานมีการพัฒนาทั้งด้านการจัดวาง
องค์ประกอบภาพ และรูปทรงภายในภาพ โดยการจัดวางองค์ประกอบภาพนั้นจะไม่เน้นเฉพาะ
รูปร่างของคน แต่เพ่ิมพ้ืนที่ว่างของผลงานให้มีมากขึ้นด้วยการสร้างภาพพ้ืนหลัง มีการใช้เส้นที่เพ่ิม
มิติ ให้ดูมีระยะใกล้ไกลมากขึ้นกว่าผลงานในระยะแรกที่มีความแบน  และเพ่ิมมุมมองใหม่ ๆ ที่มาก
ขึ้น อีกทั้งการเพ่ิมพ้ืนที่ว่างยังช่วยท าให้สามารถเพ่ิมรูปทรงอ่ืน ๆ อย่างเช่นข้าวของเครื่องใช้ภายใน
บ้านและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่นอกเหนือไปจากรูปทรงของคน เพ่ือที่จะสามารถเล่าเรื่องราวที่
ต้องการแสดงออกในการใช้ชีวิตประจ าวันในพ้ืนที่ส่วนตัวที่พิลึกพิลั่นมากขึ้น และท าให้บรรยากาศ
โดยรวมของภาพสามารถสื่ออารมณ์ได้ตรงตามที่ต้องการ ส่วนรูปทรงภาพใช้เฉพาะรูปทรงผู้หญิงเพ่ือ
แทนบุคลิกของข้าพเจ้ามากยิ่งขึ้น 

3. ทางด้านเทคนิค 

จากผลงานในระยะแรกที่ใช้สีเพียงเดียวในพ้ืนหลังของภาพ ซึ่งท าให้ภาพแบน ไม่มีระยะ 
ในผลงานชุดนี้จึงเริ่มมีการใช้เทคนิคของการผสมสีหลายสีลงบนบล็อกสกรีนก่อนปาดสีลงกระดาษ 
ท าให้ภาพดูมีน้ าหนักมากขึ้น แต่ยังไม่มีน้ าหนักที่เข้มสุดของภาพ เนื่องจากผสมแป้งน้ ามาก ท าให้สี
แต่ละสีอ่อนเกินไป ท าให้สีมีน้ าหนักที่เท่า ๆ กัน ท าให้ภาพยังไม่มีมิติเท่าที่ควร 

 

ระยะที ่3 ( ผลงานศลิปนิพนธ ์ภาคการศกึษาปลาย ปีการศึกษา 2559 ) 
การท างานในช่วงศิลปนิพนธ์ ถือได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีในการแก้ไขผลงาน โดยใช้

ประสบการณ์จากข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการสร้างผลงานในระยะก่อนศิลปนิพนธ์ มาแก้ไขและ
พัฒนาผลงานให้ดีและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

1. ทางด้านเนื้อหาและเรือ่งราว 

ผลงานในช่วงศิลปนิพนธ์ยังคงมีแนวคิดที่เชื่อมโยงและต่อเนื่องมาจากผลงานในชุดก่อน
หน้าทั้งสองชุด แต่จะเปลี่ยนเรื่องราวภายในภาพให้มีความเป็นปัจจุบันด้วยการติดตามข่าวสารทาง
สังคมมากข้ึน เพ่ือดึงดูดให้ผู้ชมสนใจ 
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2. ทางด้านรปูแบบ 

ผลงานในช่วงศิลปนิพนธ์ เน้นรูปทรงสัญลักษณ์อย่างอวัยวะเพศให้มีนัยยะส าคัญภายใน
ภาพ ท าให้แลดูมีความตลกร้ายมากยิ่งข้ึน  

3. ทางด้านเทคนิค 
มีการเพิ่มน้ าหนักสีที่เข้มสุดของภาพเข้าไปท าให้เกิดมิติในภาพสมบูรณ์มากขึ้น และมีการ

ใช้สีที่สว่างอย่างสีสะท้อนแสง สร้างจุดเด่นในภาพ อีกทั้งเพ่ิมเทคนิคการใช้กากเพชรติดลงไปบน
ผลงาน ภายในรูปทรงต่าง ๆ ท าให้ภาพดูสดใส น่าสนใจมากยิ่งขึ้น  

 

 
 

ภาพที่ 35 ภาพผลงานในช่วงระยะท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 

ชื่อผลงาน ฉันกับเหล่าความใคร่ ( Me and Desire) 
เทคนิค ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม 
ขนาด  80 X 120 ซม. 
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ภาพที่ 36 ภาพผลงานในช่วงระยะท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 

ชื่อผลงาน จิมิเนวิเกเตอร์ ( Ji-Mi-Navigator) 
เทคนิค ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม 
ขนาด  120 X 80 ซม. 
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ภาพที่ 37 ภาพผลงานในช่วงระยะท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 

ชื่อผลงาน ขีปนาวุธท าลายล้างโลกี ( Nuclear Destroyed the World ) 
เทคนิค ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม 
ขนาด  120 X 80 ซม. 
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ภาพที่ 38 ภาพผลงานในช่วงระยะท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 

ชื่อผลงาน ตดส้วมแตก ( Severe Fart ) 
เทคนิค ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม 
ขนาด  80 X 120 ซม. 
 

 
 
 
 
 
 
 



38 
 

 

 

 
 

ภาพที่ 39 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ในช่วงระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

ชื่อผลงาน เปียกและอับชื้น  
เทคนิค ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม 
ขนาด  120 X 80 ซม. 

 

ผลงานชิ้นนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากกิจกรรมแก้ปัญหาในวันที่มีอากาศร้อน ก่อเกิดเป็น
ความอับชื้น โดยเฉพาะในจุดซ่อนเร้น ดังนั้นข้าพเจ้าจึงน าเอาประสบการณ์ดังกล่าวมาถ่ายทอด โดย
แสดงออกผ่านท่าทางของผู้หญิงที่หันสะโพกไปทางพัดลม เพ่ือแก้ปัญหาความอับชื้น สะท้อนให้เห็น
การใช้ชีวิตในพ้ืนที่ส่วนตัว 
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ภาพที่ 40 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ในช่วงระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

ชื่อผลงาน ฉันและสเก็ตบอร์ดของฉัน ( Me and My Sketch board ) 
เทคนิค ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม 
ขนาด  120 X 80 ซม. 

 
ผลงานชิ้นนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากอวัยวะเพศของเพศชาย ซึ่งข้าพเจ้ามองว่าเป็นสิ่งที่

ผู้หญิงพึงประสงค์และต้องการใช้ตอบสนองความต้องการทั้งทางเพศและเพ่ือความสนุกสนาน ดังนั้น
จึงน าเอาสัญลักษณ์อย่างอวัยวะเพศชายมาเปรียบเสมือนของเล่นอย่างสเก็ตบอร์ด 
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ภาพที่ 41 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ในช่วงระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

ชื่อผลงาน กินทางปาก ออกทางก้น ( Take In Mouth, Take Out my Ass) 
เทคนิค ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม 
ขนาด  120 X 80 ซม. 
 

ผลงานชิ้นนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากนิสัยส่วนตัวของข้าพเจ้าที่ชื่นชอบในการรับประทาน
อาหาร จนท าให้รูปร่างมีขนาดใหญ่ขึ้น จนกลายเป็นคนอ้วนท้วน ซึ่งคนอ้วนจะมีลักษณะการใช้ชีวิตที่
อืดอาดและขี้เกียจ ดังนั้นภาพนี้จึงเป็นภาพสะท้อนดังกล่าวได้ดี โดยใช้วิธีการเปรียบเปรยน าเอา
เครื่องอ านวยความสะดวกมาไว้ใกล้ตัวอย่างอุปกรณ์ท าความสะอาด มาท าความสะอาดด้วยตนเองใน
ขณะที่ตนนั้นก าลังรับประทานอาหารอย่างไม่ขาดปากเช่นกัน 
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ภาพที่ 42 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ในช่วงระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

ชื่อผลงาน ร้อนอย่างกับไฟ ( Hot Same Fire ) 
เทคนิค ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม 
ขนาด  80 X 120 ซม. 

 

ผลงานชิ้นนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากการเปรียบผู้หญิงให้เหมือนกับอาหารค่ าอันแสนอร่อย 
ที่มีความเร่าร้อน ร้อนมากถึงกับขนาดที่ว่าสามารถเผาไก่ให้ลุกเป็นไฟได้ทั้งตัว ซึ่งรูปทรงในภาพจะ
เน้นอวัยวะเพศของผู้ชาย และทรวงอกของผู้หญิง เพ่ือสะท้อนความเป็นเพศได้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
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ภาพที่ 43 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ในช่วงระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

ชื่อผลงาน รักษ์โลก ( Save the World ) 
เทคนิค ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม 
ขนาด  80 X 120 ซม. 

 
ผลงานชิ้นนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการที่ผู้ชายท ากิจวัตรส่วนตัวคืออย่างการยืน

ปัสสาวะ ซึ่งผู้หญิงไม่สามารถที่จะยืนปัสสาวะได้อย่างเช่นผู้ชาย ดังนั้นภาพนี้จึงเป็นการเปรียบ
ความรู้สึกของข้าพเจ้าที่ต้องการจะท ากิจวัตรดังกล่าวได้อย่างเช่นกับผู้ชาย จึงใช้วิธีการน าเสนอโดย
การให้ผู้หญิงในภาพก าลังยืนปัสสาวะอย่างแอบ ๆ เหมือนกับก าลังรดน้ าต้นไม้ ซึ่งสายยางรดน้ าต้นไม้
ในภาพเป็นรูปทรงอวัยวะเพศชาย 
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ภาพที่ 44 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ในช่วงระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

ชื่อผลงาน กะ กะ กะกลัวที่ไหน? ( Who Scared? ) 
เทคนิค ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม 
ขนาด  80 X 120 ซม. 
 

ผลงานชิ้นนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากเหตุการณ์ท่ีมีงูโผล่ออกมาจากชักโครกของบ้านชาวบ้าน
คนหนึ่ง ซึ่งมีการแชร์กันบนพ้ืนที่สังคมออนไลน์ โดยท่าทางของผู้หญิงในภาพก าลังตกใจกลัวงู เลยปีน
บันไดเข้าห้องน้ าแทนเพราะกลัวงู แต่ในขณะเดียวกันท่าทีของงูก็ดูเหมือนจะตกใจสะโพกของผู้หญิง
มากกว่า 
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ภาพที่ 45 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ในช่วงระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

ชื่อผลงาน เน็ตไอดอลร้อนรัก ( Net-Idol Hot Love ) 
เทคนิค ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม 
ขนาด  120 X 80 ซม. 

 
ผลงานชิ้นนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากการแชร์และการกดชอบภาพบนพ้ืนที่สังคมออนไลน์

เพ่ือเพ่ิมความนิยมและการมีชื่อเสียง โดยภาพส่วนใหญ่ที่ได้รับความนิยมมักจะเป็นภาพผู้หญิงที่มี
หน้าตาที่สวยงาม โป๊เปลือยและไม่ใส่เสื้อผ้า เพ่ือเรียกความนิยมจากผู้ชม ซึ่งรูปทรงที่ใช้ในภาพจะใช้
เป็นภาพทรวงอกของผู้หญิงมาสื่อโดยตรง 
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ภาพที่ 46 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2559 
ชื่อผลงาน ฉันเชื่อว่าฉันบินได้ ( I Believe I Can Fly ) 
เทคนิค ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม 
ขนาด  80 X 120 ซม. 

 
ผลงานชิ้นนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากความรู้สึกส่วนตัวที่ได้เห็นชุดชั้นในของคนสูงวัยที่มี

ลักษณะหย่อนยาน ชวนให้นึกถึงความรู้สึกอยากบินไปพร้อมกับร่มชูชีพ  
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ภาพที่ 47 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2559 
ชื่อผลงาน อย่าลืมทาลิปสติก ( Don’t Forget Lipstick ) 
เทคนิค ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม 
ขนาด  80 X 120 ซม. 

 
ผลงานชิ้นนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากการแต่งหน้าซึ่งเป็นกิจวัตรประจ าวันของผู้หญิง ซึ่งสิ่ง

ส าคัญในภาพที่ต้องการสะท้อนคือการมีเพศสัมพันธ์ที่ช่วยท าให้การใช้ชีวิตในแต่ละวันของผู้หญิง
สดใส เช่นเดียวกับการได้แต่งหน้า 
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ภาพที่ 48 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2559 

ชื่อผลงาน หลับตาเถอะนะ...ขอให้เธอจงฝันดี ( Please Close Your Eyes And  
  Good Night ) 
เทคนิค ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม 
ขนาด  120 X 80 ซม. 

 

ผลงานชิ้นนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากเหตุการณ์การผายลมของข้าพเจ้าในขณะที่นอนหลับอยู่ 
ซึ่งน าเสนอออกมาอย่างเปิดเผยในลักษณะที่ตลกโปกฮา โดยเปรียบการผายลมรุนแรงราวกับท าให้
โลกและดวงดาวสั่นสะเทือน  
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ภาพที่ 49 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2559 
ชื่อผลงาน ฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตลิ่ง ( I’m Fishing on the Swimming Pool ) 
เทคนิค ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม 
ขนาด  120 X 80 ซม. 

 

ผลงานชิ้นนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากการบอกเล่าเรื่องราวการมีเพศสัมพันธ์ คือการที่ผู้หญิง
ได้พบเจอกับผู้ชายที่มีลักษณะแตกต่างกันในแต่ละวัน เปรียบเสมือนการได้ออกไปตกปลา ซึ่งการตก
ปลาแต่ละครั้งจะได้ปลาที่มีขนาดแตกต่างกัน โดยรูปทรงของปลาในภาพแทนด้วยสัญลักษณ์ของ
อวัยวะเพศชาย 
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บทที ่5 
 

บทสรปุ 
 

ผลงานชุดศิลปนิพนธ์ “ชีวิตพิลึกพิลั่น” ของข้าพเจ้าชุดนี้ สร้างขึ้นจากกระบวนการทาง
ความคิดและแรงบันดาลใจจากพฤติกรรมส่วนตัวและบุคคลรอบข้าง แต่ใช้การสังเกตพฤติกรรมส่วน
ตนเป็นหลัก เริ่มจากการส ารวจความคิดและอารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ ของตนเอง จากพฤติกรรมการ
ใช้ชีวิตประจ าวัน อันเป็นพฤติกรรมที่บุคคลทั่วไปไม่ได้แสดงออกต่อพ้ืนที่สาธารณะอย่างโจ่งแจ้ง และ
เป็นเรื่องที่แสดงออกกันในพื้นท่ีส่วนตัวเท่านั้น เพราะเป็นพฤติกรรมที่สังคมมองว่าไม่ส ารวม ผิดปกติ 
หรือลามกอนาจาร ดังนั้นบุคคลทั่วไปจึงเลือกที่จะปกปิดและเก็บขังอารมณ์ความรู้สึกส่วนตัวเหล่านี้
เอาไว้ภายใน ซึ่งปัจจุบันอิทธิพลของสื่อ ได้กลายเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้เริ่มมีการแสดงออกของ
พฤติกรรมของมนุษย์ที่ถูกปกปิดเอาไว้เหล่านี้ ให้ถูกเปิดเผยต่อพ้ืนที่สาธารณะมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัย
ดังกล่าวได้กลายเป็นปัจจัยส าคัญในการแสดงออกของข้าพเจ้า  

การท าศิลปนิพนธ์ในหัวข้อ “ชีวิตพิลึกพิลั่น” นี้ ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ผลงานผ่าน
กระบวนการการใช้เทคนิคภาพพิมพ์ตะแกรงไหม อันเป็นกระบวนการภาพพิมพ์ที่มีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับการแสดงออกในรูปแบบการ์ตูนล้อเลียนที่มีสีสันสดใส สื่อผ่านรูปทรงคนซึ่งแทนตัว
ของข้าพเจ้าเป็นตัวละครหลักในผลงาน ซึ่งมีท่าทางที่เปิดเผยและโจ่งแจ้ง โดยน าเอาความคิดและ
ความรู้สึกส่วนตนจากจิตไร้ส านึกที่ถูกเก็บขังเหล่านี้ มาแสดงออกผ่านมุมมองของข้าพเจ้าจากแรง
บันดาลใจมาสู่กระบวนการคิดและเทคนิควิธีการการสร้างสรรค์ในผลงานชุดนี้ น ามาสู่การสร้างสรรค์
ผลงานที่สมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 



50 
 

 

 

รายชื่อผลงานศลิปนิพนธ์ 
 

ผลงานก่อนศลิปนิพนธ ์ปกีารศึกษา 2558  
ชื่อผลงาน เทคนิค ขนาด 

ฉันกับเหล่าความใคร่  ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม 80 X 120 ซม. 
จิมิเนวิเกเตอร์ ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม 120 X 80 ซม. 
ขีปนาวุธท าลายล้างโลกี ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม 120 X 80 ซม. 
ตดส้วมแตก ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม 80 X 120 ซม. 
      

ผลงานศลิปนิพนธ ์ภาคการศกึษาตน้ ปีการศึกษา 2559  

ชื่อผลงาน เทคนิค ขนาด 

เปียกและอับชื้น ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม 120 X 80 ซม. 
ฉันและสเก็ตบอร์ดของฉัน ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม 120 X 80 ซม. 
กินทางปาก ออกทางก้น ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม 120 X 80 ซม. 
ร้อนอย่างกับไฟ ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม 80 X 120 ซม. 
รักษ์โลก ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม 80 X 120 ซม. 
กะ กะ กะกลัวที่ไหน? ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม 120 X 80 ซม. 
เน็ตไอดอลร้อนรัก ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม 120 X 80 ซม. 
      
ผลงานศลิปนิพนธ ์ภาคการศกึษาปลาย ปีการศกึษา 2559     

ชื่อผลงาน เทคนิค ขนาด 

ฉันเชื่อว่าฉันบินได้ ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม 80 X 120 ซม. 
อย่าลืมทาลิปสติก ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม 80 X 120 ซม. 
หลับตาเถอะนะ...ขอให้เธอ
จงฝันดี 

ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม 120 X 80 ซม. 

ฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตลิ่ง  ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม 120 X 80 ซม. 
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