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บทคัดยอ 

  

ความสุขอันหอมหวานสําหรับขาพเจา คือ เปนสภาวะแหงอารมณและความรูสึกของ

ความสุขในชวงเวลาหน่ึงที่เมื่อหวนคิดครั้งใดก็ทําใหอิ่มเอมใจและสามารถย้ิมไดเสมอ ซึ่งบริบทแหง

ผลงานโดยนัยน้ีจึงเปนสาระนามธรรมแหงความสุขที่ผสมผสานไวดวยความคิดคํานึง ความหวัง 

จินตนาการและความทรงจําในหวงแหงกาลและสถานที่หน่ึงที่รูสึกรับรูไดดวยผัสสะของ ตา หู จมูก 

ลิ้น กายและใจ ประเด็นสาระจึงเปนการนําเรื่องราวความทรงจําจากการสัมผัสรับรูถึงในกิจกรรม

ความสุขวัยเด็กมาผสานกับจินตนาการหรือเปนการสรางเอกภาพทางสุนทรียะของพื้นที่แหงความสุข

ที่ไดรับแรงบันดาลใจจากการไดลิ้มรสขนมหวานในบริบทไทยหรือวัฒนธรรมไทยรวมสมัย อันเปน

ชองทางหน่ึงที่ชวยเติมเต็มความสุขในชีวิตประจําวันใหกับตนเองและบุคคลอันเปนที่รักซึ่งการสื่อ

สาระโดยนัยน้ี ไดอาศัยใชกระบวนการทางทัศนศิลป ศิลปะภาพพิมพ เทคนิคภาพพิมพหิน ที่ให

สัมฤทธิผลของการสรางสรรคดวยวิธีการวาดเสนลงบนแมพิมพ “สื่อกลาง” ที่ใหกอเกิดเปนกายภาพ

ของเรื่องราวแหงความสุขหรือเปนรูปแบบของผลงาน (Art Form) ในแบบรูปธรรม อันเปนภาษาของ

จิตใจที่เปรียบเปนเสมือนปฏิกิริยาทางอารมณและความรูสึกแหงความสุขอันเปนผัสสะที่มีปฏิสัมพันธ

ซึ่งกันและกันหรือตอบโตกันไปมาระหวางสื่อและเครื่องมือ (รางกาย จิตใจและปญญา) ที่ให

คุณลักษณะพิเศษทางกายภาพแหงความรูสึกการรับรูรสสัมผัสของขนมหวานในบริบทน้ัน ๆ ที่

เหมือนกับการไดเปนสวนหน่ึงของขนมหวานอันนารับประทานและเปนสุนทรียะในความหมายทาง

นามธรรม ทวาถายทอดผานเรื่องราวเน้ือหา ความหมาย ความคิดและอารมณความรูสึกดวยผลงาน

อันเปนภาษาของจิตใจที่สื่อสะทอนถึงลักษณะเฉพาะตนเองผสานรวมไวเปนสวนหน่ึงของผลงานดวย 
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Abstract 

 

In my opinion “Happiness be sweeten” means a moment in time of the 

state of happiness whenever you think about it, you always smile and satisfy. These 

mean the abstract of happiness which blends with thought, hope, imagination and 

memory of the time and the place that perceives with eyes, ears, nose, tongue, body 

and mind. The main point was told about my memory integrated with imaginary, to 

be an aesthetic unity of space with happiness, to be inspired from Thai sweet or Thai 

contemporary culture which completed my life and another under the process of 

Graphic Arts: Lithograph. To create by drawing a line on mold until it appears art 

form, to be a language of mind like emotional reactions with a sense of joy interplay 

each other between line and tool (body mind and wisdom) showing special physical 

attributes of the senses that tastes more sweet alike a piece of dessert looks 

delicious in the meaning of abstract sense but you can find that all contents are 

influent on your thought and emotion like it’s real as mental language which appears 

to be a part of my work.  
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กิตติกรรมประกาศ 

 

ขาพเจาขอนอมกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ผูใหกําเนิด ที่อบรมเลี้ยงดูและใหการ

สนับสนุนเสมอมาในทุก ๆ ดาน รวมทั้งคอยเปนกําลังใจสําคัญในการใชชีวิต  สําหรับผูใหแนวทางแหง

การเรียนรูและบมเพาะทักษะทางศิลปะขาพเจาขอกราบขอบพระคุณคุณครูปริญญา ประณิธานและ

คุณครูณรงคชัย แซลี้ ที่กรุณาใหการอบรมวิทยาการศาสตรและศิลป  ตลอดจนคําปรึกษาและ

คําแนะนําเรื่อยมา 

ในโอกาสน้ีขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุกทานของภาควิชาภาพพิมพ ที่ประสิทธ์ิ

ประสาทวิชาความรูดานทัศนศิลปรวมถึงใหประสบการณทางสุนทรียะที่หลากหลายและงดงามกอปร

กับทั้งความเมตตาดวยดีเสมอมา โดยเฉพาะอยางย่ิงศาสตราจารยพัดยศ พุทธเจริญ อาจารยผูควบคุม

ศิลปนิพนธที่ไดใหคําปรึกษาช้ีแนะแนวทางที่เอื้ออํานวยประโยชนตอการสรางผลสัมฤทธ์ิทาง

การศึกษาและสัมฤทธิผลของการสรางสรรคผลงานชุดศิลปนิพนธและขอขอบคุณผูซึ่งมีสวนชวยเหลือ

ทุกทานที่ทําใหการศึกษาและการสรางผลงานศิลปนิพนธชุดน้ีสําเร็จลุลวงไปดวยดีทุกประการ 

ขาพเจาหวังเปนอยางย่ิงวาผลงานศิลปะและเอกสารศิลปนิพนธฉบับน้ีจะสราง

คุณประโยชนหรือกอเกิดเปนแนวทางที่สรางสรรคตอการศึกษาศิลปะและการสรางสรรคศิลปกรรม

รวมถึงการแบงปนและเติมเต็มสุนทรียะแกผูเห็นคุณคาหรือผูที่สนใจนําไปศึกษาและตอยอดเปน 

องคความรูในสาขาวิชาทัศนศิลปใหกวางขวางมากย่ิงข้ึน  
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คํานํา 

 

เอกสารฉบับน้ีเปนสวนหน่ึงของการศึกษาและเปนเอกสารประกอบผลงานศิลปนิพนธ 

สาขาวิชาทัศนศิลป กลุมวิชาเอกภาพพิมพ ปการศึกษา 2559 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและ 

ภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวัตถุประสงคในการเขียนเพื่ออธิบายถึงระบบข้ันตอนและ

กระบวนการในการศึกษาคนควา การวิเคราะห ตีความและสรางสัมฤทธิผลของการสรางสรรคผลงาน

ที่ดําเนินมาอยางตอเน่ืองภายใตหัวเรื่อง “ความสุขอันหอมหวาน” (Happiness be sweeten) ซึ่งได

เรียบเรียงอยางเปนระบบสอดคลองเช่ือมโยงกันทั้งในประเด็นของเรื่องราว เน้ือหา ความหมาย 

แนวความคิด รูปแบบและเทคนิควิธีการที่จะเอื้ออํานวยประโยชนตอการเขาถึงแนวความคิด 

กระบวนการสรางสรรค สาระและคุณคาของผลงานศิลปะภาพพิมพ 

กลาวคือโดยนัยของเน้ือหาความหมายอันเปนประเด็นสาระของโครงการศิลปนิพนธน้ี ซึ่ง

เปนสัมฤทธิผลของการสรางสรรคผลงานศิลปะภาพพิมพ อันกอเกิดเปนรูปแบบหรือเปนกายภาพของ

ผลงานที่ใหความหมายทางนามธรรมแหงความสุขดวยบริบทแหงจินตปญญาเปนการสรางเอกภาพ

ทางสุนทรียภาพข้ึนจากกายภาพของขนมหวานในบริบทตาง ๆ  โดยเฉพาะในบริบทไทยและวัฒนธรรม

ไทยรวมสมัยที่ช่ืนชอบหรือประทับใจทั้งในรูปและรสสัมผัสที่โนมนาวไปสูการสรางสรรคใหเปนผลงาน

ในรูปแบบเหมือนจริงแนวแฟนตาซีและเปนภาษาของจิตใจอันเปนเจตนาเพื่อแบงบันและเติมเต็ม

ความสุขหรือสรางรอยย้ิม “พิมพใจ” ใหกับเพื่อนมนุษยในสังคมที่เปรียบเปนเสมือนการสรางรอย

ประทับแหงความสุขลงในจิตใจดวย 
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สารบัญ 

                   หนา 

บทคัดยอภาษาไทย  ง 

บทคัดยอภาษาอังกฤษ         จ 

กิตติกรรมประกาศ          ฉ 

คํานํา      ช 

สารบัญภาพ           ญ 

 

บทที ่            

 1 บทนํา          1 

   ความเปนมาและความสําคัญของการสรางสรรค     1 

   จุดมุงหมายและวัตถุประสงคของการสรางสรรค     2 

   แนวความคิดในการสรางสรรค      3 

   ขอบเขตของการสรางสรรค       3 

   คํานิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการทําศิลปนิพนธ     4 

 2 ขอมูลแรงบันดาลใจทีเ่กี่ยวของกับการสรางสรรค   5 

   ทฤษฏีที่เกี่ยวของกบัการสรางสรรค      5

   ความคิดและทัศนคติที่เกี่ยวของกับการสรางสรรค    6 

   อิทธิพลและแรงบนัดาลใจที่ไดจากศิลปน     8 

 3 การพัฒนาและวิธีการสรางสรรคผลงาน   13 

   ข้ันตอนการประมวลความคิด       13 

   ข้ันตอนการวิเคราะหองคประกอบศิลป     15 

    เสน (line)         15 

    ส ี(color)         15 

    รูปรางรปูทรง (form)        16 

    พื้นที่วาง (space)        17 

    พื้นผิว (texture)        17 

   ข้ันตอนการสรางสรรคผลงานดวยกระบวนการภาพพิมพหิน   17 

   อุปกรณในการสรางสรรคผลงาน      24 

 



 
 

ฌ 
 

 สารบัญ(ตอ) 

 

บทที ่            หนา 

 4  การสรางสรรคและการพัฒนาผลงาน      27 

   ระยะที่ 1 ภาคการศึกษาปลายปการศึกษา 2557    27 

   ระยะที่ 2 ภาคการศึกษาตนปการศึกษา 2558     31 

   ระยะที่ 3 ภาคการศึกษาปลายปการศึกษา 2558    34 

   ระยะที่ 4 ผลงานศิลปนิพนธ ปการศึกษา 2559     38 

 5 บทสรุป    50 

 

บรรณานุกรม            51 

รายช่ือผลงานศิลปนิพนธ         52 

ประวัติผูสรางสรรค  53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ญ 
 

สารบัญภาพ 

ภาพที่            หนา 

 1 นิทรรศการ “MINIATURE LIFE 10”                                             9 

 2 ตัวอยางผลงานศิลปน Tatsuya Tanaka, “paper sea”         10   

 3 ตัวอยางผลงานศิลปน Tatsuya Tanaka, “dinner”      10 

 4 ตัวอยางผลงานศิลปน Will Cotton, “Cotton Candy Katy”     12 

 5 ตัวอยางผลงานศิลปน Will Cotton, “Hannah with Macarons Var. 9”  12 

 6  ภาพตนแบบความคิดผลงานศิลปนิพนธ “ขาวเหนียว”     14 

 7  ภาพตนแบบความคิดผลงานศิลปนิพนธ “ลูกชุบสตอเบอรี่”     14 

 8  การใชสีในบริบทของเสนทบัซอนดวยการใชสีในบริบทของระนาบ (Solid)   16 

 9 รูปทรงของเด็กและการสอดแทรกวัตถุเชิงสญัลักษณ     16 

 10 การเขียนแมพมิพดวยวัสดุไข       19 

 11  การแยกสีแตละแมพิมพและการทับซอนของสีหลายแมพมิพ    20 

 12  แมพิมพทีผ่านกระบวนการกัดกรด       21 

 13  ข้ันตอนการลางเขมาดํากอนการพิมพ      22 

 14  ข้ันตอนการกลิ้งหมึกพมิพและการพิมพ      23 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของการสรางสรรค 

การดําเนินชีวิตในปจจุบันแตละวันเรามักตองเผชิญกับบริบททางสังคมและสิ่งแวดลอมที่

หลากหลายรูปแบบลวนกระตุนเราใหเซลลสมองหลั่งสารเคมีและฮอรโมนบางตัวที่ผิดปกติออกมาจน

เปนสาเหตุของการกอเกิดสภาวะอารมณและความรูสึกตาง ๆ รวมถึงยังสงผลตอความคิด ทัศนคติ 

พฤติการณและพฤติกรรมอันเปนเหตุปจจัยของความรูสึกที่ทั้งสุขและทุกข ทวายอมแตกตางกันตาม

รูปแบบของวิถีทางการดําเนินชีวิตของแตละคน กลาวคืออารมณความรูสึกที่นิยามเรียกวา 

“ความสุข” น้ันเกิดจากการหลั่งสารจําพวก เซโรโทนิน (Serotonin) เมลาโทนิน (Melatonin) เอ็นโดรฟน 

(Endorphin) และโดปามิน (Dopamine) ก็ตอเมื่อรางกายและจิตใจอยูในสภาวะที่สงบ ผอนคลาย 

บางเปนความกระฉับกระเฉงหรือในขณะที่ไดออกกําลังกาย เปนตน ประกอบกับขอมูลบงช้ีทาง

วิทยาศาสตรยังพบวาอาหารประเภทคารโบไฮเดรตจําพวก ขาว แปง นํ้าตาล รวมถึงอาหารที่มีรส

หวาน เชน ชอกโกแลตและขนมหวานตาง ๆ ก็มีสวนชวยกระตุนAdrenalineใหรางกายหลั่งเอ็นโดฟน

หรือสารเคมีแหงความสุข (discharge the endorphins) ดวยเชนกัน 1 

อน่ึงขอปรัชญาในทางพระพุทธศาสนาไดกลาวไววาอารมณความรูสึกหรือเวทนา ลวน

เปนเหตุปจจัยที่กอใหเกิดสัญญาหรือความจําอารมณ ความรูสึกหรือเวทนาน้ันจะเกิดข้ึนจากจติใจทีไ่ป

ยึดเหน่ียวหรือไปสัมผัสรับรูกับสิ่ง ๆ หน่ึงซึ่งเปนสมมติแหงรูปของการปรุงแตงในขณะน้ัน ๆ อัน

หมายถึงรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ธรรมารมณ (ความคิด ความนึกหรือสิ่งที่รับรูดวยจิตใจ)  ด้ังน้ัน 

สุขเวทนาจึงข้ึนอยูกับความพึงพอใจในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสและธรรมารมณ โดยผานตา หู จมูก 

ลิ้น กายและใจ 2 

                                                             
1สมองกับสารเคมีที่ทําใหมีความสุข, เขาถึงเม่ือวันที่ 18 สิงหาคม 2559, เขาถึงไดจาก 

https://ideaforumgroup.wordpress.com/insurance/ 
2ปฏิจจสมุปบาท, เขาถึงเม่ือวันที่ 16 สิงหาคม  2559, เขาถึงไดจาก 

http://www.nkgen.com/patitja6.html 
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โดยนัยแหงสัญญาน้ีเองที่ทําใหขาพเจาหวนคิดและนึกยอนกลับไปสํารวจพิจารณาถึงใน

ความทรงจําเมื่อครั้งวัยเด็กที่อารมณความรูสึกของความสุขหรือความพอใจมักเกิดข้ึนอยางงายดายใน

ขณะที่ไดเลนซุกซน ปนปายไปในที่ตาง ๆ รวมทั้งการไดรับประทานอาหารประเภทขนมหวานที่

หนาตานากินหรือมีกลิ่นที่หอมหวนและมีรสชาติดี ซึ่งสิ่งเหลาน้ีที่ลวนเปนตัวกระตุนใหเซลลสมองหลัง่

สารแหงความสุขออกมา กลาวไดวาประเด็นสาระของเรื่องราวขางตนเปนที่มาของแรงบันดาลใจที่

เอื้ออํานวยใหขาพเจาอาศัยกายภาพของขนมหวานในบริบทตาง ๆ  โดยเฉพาะในบริบทไทยหรือบริบท

ทางวัฒนธรรมไทยรวมสมัยมาใชเปนรูปแทนหรือเปนสัญลักษณทางเรื่องและทางเน้ือหา (ความหมาย 

ความคิด) ที่สื่อสาระนามธรรมแหงความสุข รวมถึงใหกอเกิดเปนรูปแบบทางกายภาพของพื้นที่สภาวะ

แหงความสุขในบริบทของจินตนาการดวย 

 

จุดมุงหมายและวัตถุประสงคของการสรางสรรค 

สรางผลงานอันสื่อประเด็นสาระของเรื่องราวเน้ือหาความหมายแหงความสุขดวย

กระบวนการทางทัศนศิลปงานศิลปะภาพพิมพที่ใหความหมายทางนามธรรมของความสขุอนัเปนสาระ

และคุณคาหรือมีความหมายกับการดําเนินชีวิตที่เรงรีบของผูคนในสังคมยุคโลกาภิวัฒนเชนในปจจุบัน 

โดยเฉพาะในประเด็นของการใหความสําคัญกับการ “ใสใจ” เติมเต็มความรูสึกที่ดีงามแกกันและกัน

หรือระหวางตนเองและบุคคลอันเปนที่รัก ซึ่งโดยนัยของหลักคิดน้ีก็เพื่อโนมไปสูการเปนอานุสติกับ

ตนเองและเพื่อนมนุษยในสังคมไดฉุกคิดและตระหนักรูถึงคุณคา ความหมายและความสําคัญของการ

ใสใจดูแลแบงปนความรูสึกที่งดงามที่ตองเริ่มตนจากตัวของเราเองและบุคคลอันเปนที่รักกอน ซึ่งเปน

กุศโลบายของการบมเพาะความดีงามที่จิตใจที่จะโนมนาวไปสูการสรางดุลยภาพแหงความสุขของชีวิต

ที่ยอมตองกอเกิดจากความสุขเล็ก ๆ ในหวงเวลาสั้น ๆ กอนแลวถึงจะทบทวีกลายเปนความสุขที่

ย่ิงใหญและย่ังยืนไดในที่สุด 

สรางรูปลักษณของสภาวะแหงความรูสึกหรือเปนรูปแบบทางกายภาพของพื้นที่แหง

ความสุขที่ใหความหมายทางนามธรรมถึงความสุนทรียแหงความสุขที่บริสุทธ์ิ อิสระ สนุกสนานและ

งดงามของชีวิตรวมถึงเปนสัญลักษณทางเน้ือหาที่โนมนาวไปสูความฉุกคิดหรือใหยอนกลับมาสํารวจ

พิจารณาที่ตนเองเพื่อใหตระหนักรูถึงเหตุปจจัยแหงความทุกขของผูประมาทกับการใชชีวิตที่ยึดติด 

ลุมหลงอยูแตในมายาคติของสิ่งลวงดังที่ตาเห็น เสียงที่ไดยิน จมูกที่สูดดมกลิ่น ลิ้นที่รับรูรสและ

รางกายที่ไดสัมผัสหรือจิตใจที่โยกโคลงไปตามอารมณของความอยากจนขาดการกํากับควบคุมจิตใจ

ดวยสติและดวยปญญาที่รูเทาทัน อันเปนในอีกนัยหน่ึงของกุศโลบายแหงการขัดเกลาอบรมจิตใจและ

ปญญาใหประณีตงดงามผานมุมมองความคิดซึ่งใหหลักคิดกับการดําเนินชีวิตและเปนรูปแบบของวัตถุ

ทางสุนทรียะหรือ “รูปแทน” อันสื่อความหมายแหงความสุขที่หอมหวานจากการลิ้มรสดวยนัยยะแหง

ภาษาของจิตใจ 
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แนวความคิดในการสรางสรรค 

สรางเอกภาพทางสุนทรียภาพของความสุขที่สื่อความหมายทางนามธรรมดวย

กระบวนการทางทัศนศิลปอันแฝงประเด็นสาระไวดวยความหอมหวานในบริบทแหงความสุขที่จิตใจ

ซึ่งผสมผสานกับเรื่องราวของความสุขในความทรงจําและการจินตนาการที่สอดคลองเช่ือมโยงกับ

ความสุขของชีวิตที่อิสระและสนุกสนานเหมือนเมื่อครั้งวัยเยาวใหกอเกิดเปนรูปแบบเชิงสญัลกัษณแหง

ความสุขเล็ก ๆ ทวาบริสุทธ์ิและงดงามหรือเปนเสมือนพื้นที่ของความสุขอันจะโนมไปสูการเติมเต็มให

กลายเปนความสุขที่ย่ิงใหญ หรือทบทวีเปนความสุขของชีวิตที่แทจริงและย่ังยืน 

 

ขอบเขตของการสรางสรรค 

บริบทแหงศิลปะรวมสมัยหรือองคประกอบของการสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธชุดน้ี 

อันผนวกไปดวยขอบเขตหลักดานตางๆดังน้ี คือ 

ขอบเขตของเรื่องราว 

ขาพเจาไดเลือกบอกเลาเรื่องราวความสุขที่สื่อความหมายทางนามธรรมแฝงสาระไวดวย

ความหอมหวานกอเกิดเปนรูปแบบเชิงสัญลักษณแหงความสุขเล็ก ๆ ทวางดงามเปนเสมือนพื้นที่ของ

ความสุขอันจะโนมไปสูการเติมเต็มใหเปนความสุขที่ย่ิงใหญหรือทบทวีกลายเปนความสุขของชีวิตที่

แทจริงและย่ังยืน 

ขอบเขตของเน้ือหา 

สรางผลงานที่แสดงออกถึงเรื่องราวเน้ือหาของความสุขที่อิสระและสนุกสนาน เปรียบ

เปนเสมือนพื้นที่แหงการบันทึกเรื่องราวความสุขของชีวิตในความทรงจําวัยเด็กที่ผสมผสานกับ

จินตนาการ บนกายภายของขนมหวานหรือการมีรูปลักษณและรสชาติขนมหวานเปนแรงบันดาลใจใน

การกอเกิดเปนรูปแบบทางกายภาพแหงผลงานในบริบทของจินตภาพหรือเปนสัญลักษณที่สอดคลอง

เช่ือมโยงกับการเปนพื้นที่แหงความสุขที่บริสุทธ อิสระและสนุกสนาน 

ขอบเขตของรูปแบบ 

สรางผลงานศิลปะภาพพิมพดวยรูปแบบสองมิติ โดยอาศัยกายภาพของขนมหวานใน

บริบทตาง ๆ โดยเฉพาะในบริบทไทยหรือวัฒนธรรมไทยแบบรวมสมัยที่ผสมผสานกับเรื่องราวของ

ความสุขในความทรงจําและการจินตนาการที่ผนวกกับการใชปญญาหรือเปนจินตปญญาเพื่อสราง

รูปแบบทางกายภาพเชิงสัญลักษณของพื้นที่แหงความสุขที่ใหความหมายทางนามธรรมดวย

กระบวนการภาพพิมพเทคนิคภาพพิมพหิน (Lithograph) โดยนัยน้ีจึงเปนการสรางเอกภาพทาง

สุนทรียภาพของพื้นที่แหงสภาวะใหกอเกิดเปนรูปแบบดวยภาษาทางทัศนศิลปอันเปนการสราง
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สัมฤทธิผลของการสรางสรรคดวยวิธีการวาดเสน (Drawing) บนแผนแมพิมพอลูมิน่ัม (Aluminum 

Plate) ซึ่งตองอาศัยใชวัสดุไขชนิดตาง ๆ ในการสรางรูปรางรูปทรง พื้นผิวและรองรอยแหงสาระใน

รูปแบบแนวทางของศิลปะเหมือนจริง (Realistic) ผนวกกับการใหความสําคัญกับการแสดงออกดวย

การจินตนาการเพื่อใหถอยหางไปจากความเปนจริงเดิมแหงกายภาพของขนมหวาน (ตนแบบขอมูล

แรงบันดาลใจ) ในอีกนัยหน่ึงยังเปนการสรางรูปแบบเชิงสัญลักษณหรือ “รูปแทน” ของพื้นที่แหง

ความสุขอันแฝงไวดวยสุนทรียะแหงความสุขอันหอมหวานจากการลิ้มรส 

ขอบเขตของเทคนิควิธีการ  

สรางสรรคผลงานผานงานศิลปะภาพพิมพ เทคนิคภาพพิมพหิน (Lithograph) อันมี

ข้ันตอนซับซอนและประณีต ทวาถายทอดผลงานไดอยางตรงไปตรงมาตามเจตนา โดยอาศัยการวาด

เสนบนแมพิมพอลูมิน่ัมและนําไปสูกระบวนการพิมพสีดวยการพิมพทับซอนแมพิมพหลายสีหลาย

แมพิมพกอเกิดเปนผลงานที่มีทั้งสีสัน คานํ้าหนัก ตลอดจนความสมบูรณของช้ินงาน เปนผลงานที่

สดใส สนุกสนาน ขนมหวานมีสีสันสวยงามและนารับประทาน อันแสดงถึงความสุขอันหอมหวาน 

 

คํานิยามศัพทเฉพาะท่ีใชในการทําศิลปนิพนธ 

 

Lithograph  หมายถึงหลักการทํางานภาพพิมพพื้นราบ (Plano graphic printing 

process) เทคนิคภาพพิมพหินโดยอาศัยหลักของการไมประสานเขา

ดวยกันระหวางนํ้ากับนํ้ามัน 

Aluminum Plate  หมายถึงแมพิมพแผนอลูมิน่ัมที่มาทดแทนแมพิมพหินปูน (Limestone) 

นํามาใชเปน “สื่อ” ในกระบวนการถายทอดผลงาน 

Realistic  การสรางงานที่เหมือนจริงดังที่ปรากฏอยูในธรรมชาติ โดยยึดหลักการ

สรางสรรคและนําเสนอดังที่ตามองเห็น  

Offset ink หมึกพิมพที่ใชสําหรับพิมพสิ่งพิมพเชิงอุสาหกรรมทั่วไปซึ่งนํามาใชทดแทน

หมึกพิมพลิโธ (Litho ink) หรือหมึกภาพพิมพหิน  
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บทท่ี2 

ขอมูลแรงบันดาลใจท่ีเก่ียวของกับการสรางสรรค 

จากการสังเกตพฤติกรรมของตนเองในชวงเวลาที่จดจออยูกับการใชความคิดหรืออยู

ภายใตสภาวะแหงความกดดัน แตทวาในขณะที่จิตใจมีความกระวนกระวายอยูน้ันก็สามารถปรับ

อารมณและความรูสึกใหกลายเปนความผอนคลายลงไดเมื่อเรารับประทานอาหารประเภทของหวาน

เชน ขนมตาง ๆ ดวยเพราะปฏิกิริยาเคมีในรางกายที่สัมพันธกับความรูสึกรับรู (สมองและจิตใจ) ซึ่ง

กระตุนรางกายใหมีความสดช่ืนและกระชุมกระชวยรวมถึงมีอารมณที่ดีมากข้ึน ประเด็นสาระน้ีเองที่

ทําใหฉุกคิดไดวาเมื่อรางกายรับสารหรือสัญญาณของสภาวะแหงความเครียดก็มักจะทําใหเกิด

ความรูสึกอยากรับประทานอาหารที่มีรสหวานประเภทขนมหรืออาหารที่มีสวนประกอบหลักคือ

นํ้าตาลเปนสําคัญ 

ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการสรางสรรค 

นํ้าตาลเปนแหลงพลังงานของสมองและเน้ือเย่ือ ในวันหน่ึง ๆ สมองตองการกลูโคส 

110-130 กรัม หัวใจก็อาศัยกลูโคสสําหรับทดแทนพลังงานที่สูญเสียไป กลูโคสจึงถือเปนแหลงอาหาร

ที่จําเปนตอเซลล เน้ือเย่ือและอวัยวะภายใน นอกจากน้ีกลูโคสยังทําใหไกลโคเจน (Glycogen) ในตับ

เพิ่มข้ึนดวยรวมทั้งยังทําใหการเผาผลาญ (Metabolisim) ของเน้ือเย่ือดีข้ึน นอกจากน้ีพลังงาน 

ความรอนจากนํ้าตาลยังชวยในการหายใจ การไหลเวียนเลือดและการขับปสสาวะ ประกอบกับ

พลังงานที่ใชในการเคลื่อนไหวรางกายก็มาจากนํ้าตาลมากถึง 70 เปอรเซนต ประเด็นคือถามนุษย 

ขาดนํ้าตาลก็ไมสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางเปนปกติ1 

อาหารอาจเปนสาเหตุของการลดหรือเพ่ิมความเครียดใหกับรางกายไดดวย 

เน่ืองจากปริมาณของเซโรโทนินในสมองท่ีชวยใหเรามีอารมณดีและรูสึกผอนคลาย ทวาจะมีมาก

หรือนอยน้ันยอมขึ้นอยูกับปริมาณของกรดอะมิโนทริปโตแฟนท่ีผานจากเลือดเขาไปสูสมอง 

กลาวคือการกินคารโบไฮเดรต เชน ขาว แปง ขนมปงและนํ้าตาล ยอมทําใหระดับนํ้าตาลกลูโคสใน

เลือดสูงขึ้น ซ่ึงจะไปกระตุนการหลั่งอินซูลินท่ีมีฤทธ์ิใหรางกายดึงกรดอะมิโนตัวอ่ืน ๆ ไปใช ทําใหมี

กรดอะมิโนอ่ืน ๆ ท่ีจะแยงกับทริปโตแฟนในการผานเขาสูสมองนอยลง ทริปโตแฟนจึงผานเขาสู

สมองไดมากกวาและถูกเปลี่ยนเปนซีโรโทนินไดมากขึ้นดวย ดังน้ันจึงเปนสาเหตุท่ีสงผลใหเกิดเปน

ความรูสึกท่ีสามารถผอนคลายความตึงเครียดลงได นอกจากน้ีการท่ีสมองจะทํางานไดอยางมี

                                                             
1วิทิต วัณนาวิบูล, น้ําตาล-พลังในรางกาย, (นิตยสารหมอชาวบาน ฉบับที่ 84 ,เมษายน 2529), 

เขาถึงเม่ือ 19 ธันวาคม 2559, เขาถึงไดจากhttps://www.doctor.or.th/article/detail/6151 
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ประสิทธิภาพตองอาศัยพลังงานจากกลูโคสเทาน้ัน แมกระท่ังในระหวางนอนหลับก็ตาม ดังน้ัน

รางกายจึงจําเปนตองไดรับคารโบไฮเดรตในปริมาณท่ีเหมาะสมเพ่ือใหยอยสลายเปนกลูโคส
2 

ประเด็นสาระโดยนัยน้ีพบวาคนที่มีความเครียดไมวาเน่ืองดวยจากสิ่งแวดลอม สภาพ

บรรยากาศ ชวงกอนมีประจําเดือนหรือชวงที่กําลังเลิกบุหรี่จะพบวารางกายมีความตองการ

คารโบไฮเดรตมากข้ึน รวมถึงในกลุมผูที่ลดนํ้าหนักดวย กลาวคือการลดปริมาณคารโบไฮเดรตลง 

จะพบวาระดับของเซโรโทนินในสมองก็จะลดลงดวยเชนกัน จึงอาจสงผลใหเกิดอาการเครียดและ

ซึมเศราข้ึนได 

กลาวคือนอกจากการไดพักผอน ทองเที่ยว การออกกําลังกายหรือทํางานอดิเรก 

เชน การอานหนังสือ ฯลฯ แลว จากขอมูลทางวิชาการขางตนยอมแสดงใหเห็นวาการรับประทานของ

หวานมีสวนชวยตานความเครียดไดจริง ซึ่งประเด็นสาระน้ีเองที่กลายเปนขอมูลแรงบันดาลใจทั้งทาง

ความรูสึกและความคิดรวมถึงเปนในอีกนัยหน่ึงที่เอื้ออํานวยประโยชนใหขาพเจามีความคิดที่จะ

ถายทอดมุมมองความคิดดานบวกอันมีตออาหารประเภทขนมหวาน โดยเฉพาะหลักคิดในประเด็น

ที่วาขนมหวานมีประโยชนตอรางกายของเราทุกคน เพียงแตเราตองรูจักสะกดระงับหรือควบคุมความ

พอดีพอประมาณในการบริโภค “นํ้าตาล” ในปริมาณที่เหมาะสมสอดคลองกับสภาพรางกายของ

ตนเองเปนสําคัญ ดวยเพราะทุกสิ่งเมื่อมีคุณประโยชนแลวก็ยอมตองมีโทษดวยเชนกัน อันเปนเสมือน

สัจธรรมธรรมชาติของสรรพชีวิตที่อยูภายใตกฎแหงธรรมชาติเดียวกัน 

 

ความคิดและทัศนคติท่ีเก่ียวของกับการสรางสรรค 

ความคิดและทัศนคติ (Attitute) ที่สัมพันธสอดคลองเช่ือมโยงกับความสุขหรือความ

ปรารถนาเชิงสุนทรียะในประเด็นเรื่องของความสุข อันเปนเปาหมายสําคัญในการดําเนินชีวิตของ

มนุษยทุกคนที่ยอมตองอยูบนพื้นฐานของการอยูรวมกันอยางสุขสงบมีความเจริญรุงเรืองและการ

พัฒนาที่มากย่ิงข้ึน ดวยเพราะเปนการดําเนินชีวิตที่อยูภายใตระบบของสังคมอันเปนในอีกนัยหน่ึงของ

บริบทแหงวัฒนธรรม 

วัฒนธรรม หมายถึง สิ่งที่มนุษยสรางข้ึนเพื่อความเจริญงอกงามในวิถีทางของการอยู

รวมกันซึ่งจะปรากฏออกมาในรูปแบบตาง ๆ ทั้งขนบธรรมเนียม ประเพณี ตลอดจนภาษาและ

พฤติกรรมการดํารงชีวิตที่เปนเสมือนมรดกสืบทอดตอ ๆ กันมาและสามารถเปลี่ยนแปลงได อีกทั้งยัง

แสดงอัตลักษณหรือเปนรูปแทนเชิงสัญลักษณของมนุษยในกลุมน้ัน ๆ  ดวย3 กลาวคือเราอาจคุนเคยวา

                                                             
2 อรอนงค กังสดาลอําไพ, อาหารตานเครียด, เขาถึงเม่ือ 19 ธันวาคม 2559, เขาถึงไดจาก

http://www.healthtoday.net/thailand/nutrition/nutrition_110.html 
3 วัฒนธรรม, เขาถึงเม่ือ 15  พฤษภาคม 2560, เขาถึงไดจากhttps://th.wikipedia.org/wiki/

วัฒนธรรม 
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วัฒนธรรมตองอยูในรูปของวัตถุและกิจกรรมที่สามารถรับรูไดดวยประสาทสัมผัสทั้งหาหรือกลาวไดวา

ถาเปนวัตถุก็ตองมีรูปแบบที่ชัดเจน ตายตัว เชน จิตรกรรมฝาผนัง ผาทอ อาหารไทยและขนมไทย 

เปนตน หรือถาเปนกิจกรรมก็ตองมีลักษณะที่เดนชัดไดรับการปฏิบัติมาอยางตอเน่ืองและไมควร

เปลี่ยนแปลงหรือถาจะเปลี่ยนก็ตองใหนอยที่สุด เชน การไหวผูใหญ การไหวพระและการตักบาตร

เปนตน ความจริงแลววัฒนธรรมก็หาเปนเชนน้ันเสมอไปกลาวคือวัฒนธรรมยังเปนในอีกนัยหน่ึงที่

สามารถแสดงมิติทางความคิดไดมากที่สุดผนวกกับยังมีลักษณะไมหยุดน่ิง มีชีวิตชีวาและเปลี่ยนแปลง

ไดตามเงื่อนไขของเวลาและบริบทของสังคมแตละยุคสมัยประกอบกับยังมีการสรางใหมหรือผลิตซ้ํา

ข้ึนใหมทางวัฒนธรรมดวย หากเปนสิ่งจําเปนตอการพัฒนาสังคมและชุมชนเพื่อใหสอดคลองกับการ

ดํารงชีวิตวัฒนธรรมจึงมีเปาหมายเพื่อการมีชีวิตอยูรอด การแสวงหาความสุข การมีสุขภาพดีและการ

แสวงหาความหมายของการมีชีวิตดวย ทวาสําหรับวัฒนธรรมการบริโภคน้ันเปนอีกสิ่งที่เอื้ออํานวยให

มนุษยไดเสริมสรางมิตรภาพจากการใชเวลารวมกันประกอบกับมีในทุกพื้นถ่ินที่แตกตางกันไป ก็

นับเปนอีกปจจัยหน่ึงที่สามารถแสดงออกถึงอัตลักษณเฉพาะถ่ินไดดวย อน่ึงวัฒนธรรมการบริโภคของ

ชาวตะวันตกที่มักเนนการบริโภคอาหารจานเด่ียวหรืออาหารประเภทฟาสฟูด (fast foods) ผนวกกับ

อาหารและขนมสวนใหญก็ทํามาจากแปงเปนหลัก บางถูกนํามาแปรรูปเปนขนมปงหรืออาหารจําพวก

เสน เชน พาสตา เปนตน ขนมหวานสวนใหญก็ทํามาจากแปง เชน พาย ครัวซอง คุกกี้และเคก 

เปนตน ซึ่งบางครั้งขนมเหลาน้ีอาจกลายเปนอาหารหลักไปโดยปริยายในมื้อน้ัน ๆ หรือบางมื้อสําหรับ

บางคน บางเปนมื้อของวางที่ตองมีเปนประจําจนนับเปนขนมธรรมเนียมหรือวัฒนธรรม เชน การจิบ

ชายามบายของชาวอังกฤษ รวมถึงขนมประจําเทศกาลตาง ๆ ดวย สวนวัฒนธรรมการบริโภคของชาว

ตะวันออกน้ันจะใหความสําคัญกับการใชเครื่องเทศดวยเพราะลักษณะทางกายภาพของพื้นถ่ินที่อยู

อาศัยที่มีความอุดมสมบูรณจึงเต็มไปดวยความหลากหลายของพืชพันธุหรือพืชสมุนไพรรวมถึง

ทรัพยากรอื่น ๆ ที่สามารถนํามาใชเปนสวนประกอบอาหารไดอยางหลากหลาย ซึ่งแตเดิมนิยมบริโภค

แบบพรอมหนาพรอมตารวมกันเปนครอบครัวซึ่งเปนภาพสะทอนความรักความอบอุนอันเปน

ความสัมพันธของจิตใจในบริบทของครอบครัว โดยมีอาหารที่มากกวาหน่ึงอยางและรับประทาน

รวมกับขาวจึงนิยามเรียกเปนอาหารมื้อหลัก สําหรับการบริโภคขนมหวานของชาวตะวันออกน้ันกนิ็ยม

นําวัตถุดิบในพื้นถ่ินมาเปนสวนประกอบสําคัญดวยจึงมีอัตลักษณเฉพาะและมีความแตกตางไปจาก

ขนมตะวันตกคอนขางมาก อีกทั้งยังเปนมรดกตกทอดแบบกลาย ๆ  ที่มาพรอมกับความเช่ือในประเด็น

เรื่องของโชคลาภและความเปนสิริมงคลกับชีวิตเชนเดียวกับการบริโภคขนมหวานในบริบททาง

วัฒนธรรมของไทยที่มักจะกระทําในโอกาสอันเปนมงคลหรือเปนวาระที่สําคัญตาง ๆ เชน การ

รับประทานขนมฝอยทองในงานพิธีแตงงานซึ่งมีความเช่ือวา “คูบาวสาว” จะครองชีวิตอยูดวยกันยืด

ยาว ขนมช้ันมีความเช่ือที่วาชีวิตและหนาที่การงานจะไดเลื่อนข้ันเลื่อนยศตําแหนง สวนขนมเม็ดขนุน

ก็เช่ือกันวาจะมีคนคอยสนับสนุนคํ้าชู ช้ีนําความเจริญกาวหนาใหกับชีวิต เปนตน โดยนัยของความ
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เช่ือเหลาน้ียอมสื่อแสดงออกถึงวิถีชีวิตที่ผสมผสานกับความเช่ือความศรัทธาทางศาสนา อันเปนความ

ละเอียดออนทางวัฒนธรรมประเพณี รวมถึงยังแสดงอัตลักษณความเปนไทยหรือนิยามเรียกในอีกนัยหน่ึงวาเปน

วัฒนธรรมขนมหวานก็ยอมได กลาวไดวาผลงานชุดศิลปนิพนธน้ีที่ไดนําเอาบริบททางวัฒนธรรมประเพณีที่

เกี่ยวกับการบริโภคมาเปนสวนหน่ึงของขอมูลแรงบันดาลใจ โดยเฉพาะประเด็นเรื่องราวของการบริโภคขนม

หวานในบริบทไทยและวัฒนธรรมไทยรวมสมัยสูการสรางสรรคเปนผลงานที่ไดตีความขอมูลดวย

วิจารณญาณและความรูสึกเลือกกายภายของขนมหวานที่มีสีสันสดใสสวยงามนารับประทานซึ่ง

ประเด็นสาระคือขนมไทยในบริบทตาง ๆ น้ีน้ันจักตองเปนขนมที่ขาพเจาเคยมีประสบการณในการลิ้ม

รสชาติมาแลวทั้งสิ้นและเปนเจตนาเพื่อใหสอดคลองกับการแบงปนหรือเติมเต็มความสุข ความสนุกสนาน

ที่ประทับใจจากความทรงจําวัยเด็กเชน ขนมวุนกรอบ ไอศกรีมหลอด ลอดชองนํ้ากะทิและขาวเหนียว

หนาตาง ๆ รสชาติและกายภาพของขนมหวานในบริบทเหลาน้ีที่ลวนเปนขอมูลตนแบบทางความคิด

และความรูสึกรับรูถึงสาระนามธรรมแหงความสุขอันหอมหวานจากการลิ้มรสทั้งสิ้น 

อิทธิพลและแรงบันดาลใจท่ีไดจากศิลปน 

ผลงานศิลปนิพนธชุดน้ีสรางสรรคข้ึนจากการไดรับแรงบันดาลใจหรืออิทธิพลจากผลงาน

ศิลปกรรมศตวรรษที1่6และ17 ในแฟลนเดอรและเนเธอรแลนด อันมีรูปแบบในบริบทของหุนน่ิง (still 

life) หรือ Vanitas Art (ภาษาละติน แปลวาความวางเปลา) ซึ่งตีความเลือกวัตถุ สิ่งของหรือสื่อทาง

สุนทรียะที่มีความนาสนใจและใหความหมายเชิงสัจจะธรรมและปรัชญานํามาจัดวางหรอืสรางสรรคให

เปนเน้ือหาของผลงานศิลปกรรม เพื่อสื่อสะทอนนัยยะทางความคิดถึงมุมมองของชีวิตในโลกและ

ธรรมชาติของสรรพสิ่งรวมถึงความไมย่ังยืนและความไมมีตัวตน  

ทัสสึยะ ทานาคะ Tatsuya Tanaka 

ทัสสึยะ ทานาคะ ศิลปนชาวญี่ปุนซึ่งเขาไดสรางทัศนียภาพจําลองหรือการยอขนาดของ

รูปแบบชีวิตประจําวันใหมีขนาดเล็กลงโดยอาศัยใชตุกตาโมเดลมาจัดวางรวมกับสื่อวัสดุสิ่งของใน

ชีวิตประจําวันที่หลากหลายบริบทและมีความเปนสากล ทานาคะไดเผยแพรผลงานผานรูปแบบของ

ภาพถายตลอดจนจัดทําข้ึนเปนปฏิทินขนาดเล็ก ดวยแนวคิดที่วาทุกสิ่งในชีวิตประจําวันสามารถ

กลายเปนสิ่งที่สรางรอยประทับแหงความสนุกสนานไดเสมอเมื่อเรามีจินตนาการ ประเด็นสาระโดยนัย

น้ีเขาจึงรวบรวมสิ่งของที่ผูคนมองขามหรือเห็นวาไรประโยชนแตทวาเมื่อถูกนํามาตีความเปนสื่อวัสดุ

ทางสุนทรียะและนํามาผสมผสานสรางสรรคเปนเอกภาพทางสุนทรียภาพแหงผลงานศิลปะที่มีคุณคา

ไดหรือเปนเสมือนการใหชีวิตอันมีสาระและคุณคาในบริบทใหมดวยกลวิธีและกระบวนการทาง

ทัศนศิลปน่ันเอง4 

                                                             
4 Design boom, tatsuya tanaka crafts intricate miniature calendar of everyday 

scenes, Accessed December 19, 2016, Available from 
http://www.designboom.com/art/tatsuya-tanaka-miniature-calendar-08-04-2015/ 
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ขาพเจาสนใจในหลักคิดและรูปแบบผลงานของทัสสึยะ ทานาคะ ในฐานะเปนศิลปนที่ให

อิทธิพลทางดานแรงบันดาลใจในประเด็นของรูปแบบซึ่งเปนกายภาพแหงผลงานดวยการถายทอด

จินตนาการไดอยางยอดเย่ียม แมจะเปนการถายทอดเน้ือหาเชิงบอกเลาเรื่องราวในแบบวรรณกรรมก็

ตาม ทวาสามารถสอดแทรกการสื่อสัญลักษณทั้งทางเรื่องราวและทางเน้ือหาไดอยางแยบยลที่ชวย

โนมนาวการรับรูของผูชมใหเผลอเผยรอยย้ิมออกมาอยางไมต้ังใจ อันเปนเสมือนรอยประทับแหง

ความสุขที่กอเกิดจากเรื่องราวความสุขเพียงเล็กนอยแตทวาสามารถทบทวีกลายเปนความความสุขที่

ย่ิงใหญอันมีนัยเปนสื่อทางสุนทรียที่สะทอนใหเราไดฉุกคิดและหวนกลับสํารวจพิจารณาสาระและคุณ

คาที่แฝงอยูในสิ่งตาง ๆ รอบ ๆ ตัวที่เรามองขามไปและสิ่งเหลาน้ันก็กลายเปนสื่อวัสดุทางสุนทรียะไป

ในที่สุด กลาวคือสาระและคุณคาในสิ่งเหลาน้ียอมกลายเปนแรงบันดาลใจหรือกระตุนเราการสราง

จินตนาการรวมถึงกอเกิดเปนความหมายแหงความสุขที่ย่ิงใหญของชีวิตไดเสมอ ขาพเจาไดรับอิทธิพล

แรงบันดาลใจในประเด็นหลักคิดดังกลาวและนอมนํามาสูการตีความดวยวิจารณญาณความรูสึกและ

สรางสรรคใหเปนผลงานอันมีลักษณะเฉพาะตนเองที่อาศัยกระบวนการทางทัศนศิลปเปนเครื่องมือ

หรือเปนกุศโลบาย “สื่อ” เพื่อถายทอดและสงตอ “สาร” แหงความสุขหรือเปนในอีกนัยหน่ึงแหง

กลวิธีของการแบงปนและเติมเต็มความสุขใหกับทั้งตนเอง บุคคลอันเปนที่รักและเพื่อนมนุษยในสังคม

ผานการจินตนาการจากเรื่องราวความทรงจําความสุขที่ประทับใจดังเชนเมื่อกาลครั้งหน่ึงในวัยเยาว 

 

 
ภาพท่ี 1 นิทรรศการ “MINIATURE LIFE 10” 

ที่มา: Tatsuya Tanaka, MINIATURE LIFE 10 exhibition, Accessed June 22, 2017, 

Available from https://www.instagram.com/p/BTuoYxhhCrD/?taken-by=tanaka_tatsuya 
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ภาพท่ี 2 Tatsuya Tanaka, paper sea, Photograph 
ที่มา: Design boom, tatsuya tanaka crafts intricate miniature calendar of everyday 
scenes, Accessed December 19, 2016, Available from 
http://www.designboom.com/art/tatsuya-tanaka-miniature-calendar-08-04-2015/ 
 

 

 
ภาพท่ี 3 Tatsuya Tanaka, dinner, Photograph 

ที่มา: Design boom, tatsuya tanaka crafts intricate miniature calendar of everyday 
scenes, Accessed December 19, 2016, Available from 
http://www.designboom.com/art/tatsuya-tanaka-miniature-calendar-08-04-2015/ 
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วิลล คอททอล (Will  Cotton) 

วิลล คอททอล (b.1965) จิตรกรชาวสหรัฐอเมริกา ศึกษาและทํางานในมหานคร

นิวยอรก  คอททอลไดซึมซับวัฒนธรรมทองถ่ิน (แมซซาซูเสท) ที่เต็มไปดวยลูกกวาด สายไหม นมและ

นํ้าผึ้งรวมทั้งผลงานศิลปะและผลงานวรรณกรรมแนวยุโรป เชน บานขนมปงขิง ตลอดจนเขายังไดแรง

บันดาลใจจากสภาพแวดลอมเชิงพาณิชย ที่สะทอนผานรูปแบบของวิถีชีวิตของชาวเมือง ในฐานะของ

ผูบริโภคหรือผูเสพที่ตองเผชิญกับกระแสของสื่อโฆษณาทั้งในโทรทัศนและนิตยสารที่ถูกออกแบบมา

เพื่อปลุกเราความปรารถนาหรือความอยากภายในใหเกิดข้ึนโดยไมรูตัว ผลงานของคอททอลมัก

แสดงออกถึงเรื่องราวของความประทับใจที่สามารถโนมนาวความรูสึกของผูชมทําใหลุมหลงไปกับ

ผลงานจิตรกรรมของเขา ในป ค.ศ.1996 คอททอลไดนําเสนอแนวคิดดังกลาวออกมาสูการเปน

แนวทางในการสรางสรรคผลงานโดยใชวัตถุสิ่งของเปนสัญลักษณแหงความปรารถนาในบริบทของ

ทัศนียภาพหรือภาพภูมิทัศน เชน ภาพภูมิทัศนที่กอเกิดเปนรูปแบบทางกายภาพของผลงานข้ึนจาก

ขนมอบ ไอศกรีม ลูกกวาดและขนมหวานอื่น ๆ ที่ใหความรูสึกถึงความย่ัวเยา อันเปนเสมือนรูปแบบที่

ถายทอดภาพภายในจิตใจของเขาออกมาในรูปลักษณของโมเดลตนแบบที่ทําจากขนมอบอันแสน

อรอยสารพัดอยางและจัดเปนแนวงานประติมากรรม จากน้ันจึงนําไปเปนตนแบบและถายทอดใหเปน

ผลงานในบริบทของงานจิตรกรรม  ในปค.ศ.2002 คอททอลไดผสมผสานภาพเรือนรางผูหญิงเปลือย

เขาไปสัมพันธกันกับกายภาพของขนมหวานลงบนผลงานจิตรกรรมโดยเขามีเจตนาจะใชเปนรูปแทน

เชิงสัญลักษณแหงความปรารถนาและความหมกมุนทางเพศ โดยอาศัยการสื่อนัยยะผานรูปลักษณของ

เพศหญิงที่มีเสนหเยายวน โดยนัยเหลาน้ีที่สะทอนถึงความอยากอันไมสิ้นสุด 5 คอททอลถายทอด

ผลงานในรูปแบบทางศิลปะแนวเหนือจริงและเปนการถายทอดความเหมือนจริงที่ผสานกับการ

จินตนาการ ดวยบรรยากาศของสีสันที่สดใสสวยงามเพื่อดึงดูดความสนใจ 

กลาวคือการนําเอาวัฒนธรรมขนมหวานในบริบทพื้นถ่ินของศิลปนมาใชเปนกุศโลบายสือ่

ทางทัศนศิลปน้ันทําใหขาพเจาไดตระหนักถึงประเด็นเรื่องของการใชอัตลักษณเชิงวัฒนธรรมมาแสดง

ความหมายในบริบทของผลงานศิลปะ โดยมีเจตนาที่ใหโนมนาวไปสูการกระตุนเตือนหรือเปนอานุสติ

แกผูชมผลงานรวมถึงยังใหอิทธิพลดานแรงบันดาลใจกับขาพเจาเกี่ยวกับกลวิธีของการแสดงออกซึ่งก็

คือการสอดแทรกรูปลักษณะหรือการสื่อแสดงออกถึงบริบทแหงวัฒนธรรมความเปนพื้นถ่ินที่มา

ผสมผสานอยูในรูปแบบของผลงานดวย เชน การนํากายภาพของขนมหวานในบริบทไทยมา

สรางสรรคผลงานรวมถึงการใชสีสันในแบบที่สดใสอันเปนกลวิธีทางทัศนศิลปเพื่อสรางความดึงดูดที่

นาสนใจและชวนใหโนมนาวตอการลิ้มรสอันเปนสุนทรียรสแหงความสุขในอีกนัยหน่ึงของชีวิต 

                                                             
5  Jasmine Lark, Will Cotton : biography, Accessed December 18, 2016, Available 

from http://www.widewalls.ch/artist/will-cotton/ 
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ภาพท่ี 4 Will Cotton, “Cotton Candy Katy”, ค.ศ. 2010, สีนํ้ามันบนผาใบ, 182.9x213.36 ซม. 

ที่มา: Will Cotton, Will Cotton, Accessed December 18,2016 ,Available from 

http://www.willcotton.com/paintings/2010.html 

 

 
ภาพท่ี 5 Will Cotton, Hannah with Macarons Var. 9, ค.ศ.2015, ภาพพิมพหิน

และจิตรกรรม, 102.24 x 77.47 ซม. 

ที่มา: Will Cotton, Will Cotton, Accessed December 18, 2016, Available from 

http://www.willcotton.com/prints/2015.html
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บทท่ี3 

การพัฒนาและวิธีการสรางสรรคผลงาน 

ผลงานสรางสรรคชุดศิลปะนิพนธไดรับแรงบันดาลใจมาจากประสบการณสวนตนที่ได 

ลิ้มรสชาติของขนมหวานในบริบทไทยแบบรวมสมัยอันเปนกิจกรรมความสุขระหวางสมาชิกใน

ครอบครัว บุคคลอันเปนที่รักและเพื่อน ๆ ความรูสึกที่สัมพันธกับกิจกรรมความสุขเมื่อนึกยอนถึงภาพ

แหงบรรยากาศของความสุขที่อบอุนและเปนอิสระ ประเด็นสาระเหลาน้ีที่กอเกิดเปนกายภาพแหง

ความสุขในความหมายทางนามธรรมดวยการจินตนาการถึงความทรงจําแหงความสุขในชวงเยาววัย

ภาพความทรงจําแหงความสุขไดเผยรูปปรากฏชัดเจนอีกครั้งโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ผสมผสานไปดวย

ขนมหวานน้ัน ๆ และภาพแหงความสุขน้ีกลายเปนเอกภาพทางสุนทรียภาพของพื้นที่แหงความสุข

หรือเปนกายภาพแหงผลงานดวยกลวิธีและกระบวนการทางทัศนศิลป อันกอเกิดเปนรูปแบบของ

ผลงานและเปนภาษาของจิตใจในที่สุด ทวาหากไดตีความดวยวิจารณญาณและความรูสึกแลวยอม

สามารถสื่อสะทอนเห็นถึงระบบข้ันตอนหรือพัฒนาการอันเปนบริบทแหงองคประกอบของศิลปะที่

ประกอบดวยเรื่องราวเน้ือหา ความหมาย ความคิด รูปแบบและเทคนิควิธีการ ซึ่งโดยนัยน้ีเองที่ผนวก

ไปดวยวิธีการสรางสรรคอันเปนระบบข้ันตอนดังตัวอยางตอไปน้ีคือ 

 

ขั้นตอนการประมวลความคิด 

ในข้ันตอนการประมวลความคิดมักเริ่มตนมาจากการพบเห็น การไดสัมผัสลิ้มรสชาติอัน

หอมหวานของขนมหวานซึ่งนํามาสูการตีความดวยวิจารณญาณความรูสึกอันเปนจินตปญญาหรือการ

จินตนาการถึงบริบทของขนมหวานน้ัน ๆ และเมื่อไดแนวคิดแลวจึงนํากายภาพของขนมหวานที่

ประทับใจมาจัดองคประกอบใหมดวยการจินตนาการเพื่อใหเปนภาพตนแบบความคิดในบริบทของ

จินตนาการที่ไดนําภาพอากับกิริยาของเด็กในอิริยาบถตาง ๆ ที่สื่อสะทอนอารมณความรูสึกอันอิสระ

สนุกสนานซึ่งสอดคลองกับขนมหวานชนิดน้ัน ๆ ดวยวิธีการแบบจิตรกรรมและตกแตงภาพเพิ่มเติม

ดวยโปรแกรมตกแตงภาพ (Photoshop) เพื่อสรางภาพตนแบบทางความคิดที่สมบูรณ 
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ภาพท่ี 6 ภาพตนแบบความคิดผลงานศิลปนิพนธ “ขาวเหนียว” 

 

 

ภาพท่ี 7 ภาพตนแบบความคิดผลงานศิลปนิพนธ “ลูกชุบสตอเบอรี่” 
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ขั้นตอนการวิเคราะหองคประกอบศิลป 

เสน (Line) 

การใชวิธีการวาดเสนในลักษณะเกลี่ยไลเพื่อสรางรายละเอียดของคานํ้าหนักรวมถึงยังให

คุณลักษณะพิเศษของพื้นผิวและการแสดงออกทางรูปทรงที่หลากหลายของผลงานดวย ประกอบกับ

การใชบริบทของเสนในการสรางคานํ้าหนักที่ออนแกน้ันยังสามารถทําใหวัตถุเชิงสัญลักษณในผลงาน

เกิดเปนมิติลวงตาบนระนาบสองมิติของพื้นภาพหรือเปนเสมือนการสรางภาพสามมิติดวยการใชเสน

ในทิศทางเดียวกันทําใหเกิดคุณลักษณะพิเศษของความออนโยนที่นุมนวลและไมปรากฏลักษณะของ

เสนที่เดนชัดแบบแข็งกระดางอันเปนกลวิธีที่สอดคลองกับการนิยามความหมายของสาระนามธรรม

แหงความสุขหรือเปนความฟุงฝนในบริบทของการจินตนาการที่เปนเจตนาและวัตถุประสงคของ 

การสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธชุดน้ีดวยการใชภาษาทางทัศนศิลปที่สรางใหกอเกิดเปนรูปแบบ 

ทางกายภาพของผลงาน 

สี (Color) 

ผลงานสรางสรรคของขาพเจานําสีซึ่งเปนภาษาทางทัศนศิลปมาใชใน 2 บริบท คือ สีใน

บริบทของเสนและสีในบริบทของระนาบ กลาวคือการใชสีในแบบของเสนน้ันมุงเนนใชคานํ้าหนักของ

สีหน่ึงมาทับซอนหรือผสมผสานกับอีกสีหน่ึงเพื่อใหเกิดเปนสีใหม นอกจากน้ีในแตละสยัีงเปนการเกลีย่

ไลคานํ้าหนัก ภายหลักจากไดมีการทับซอนของสีจะทําใหเกิดคานํ้าหนักใหมเพิ่มข้ึนดวย เชน เมื่อ 

คานํ้าหนักของสีแดงทับซอนกับสีเขียวยอมไดผลลัพธเปนสีนํ้าตาลและในขณะเดียวกันสีแดงที่มีคา

นํ้าหนักออนเมื่อทับซอนกับสีเขียวที่มีคานํ้าหนักออนกวายอมไดผลลัพธเปนสีนํ้าตาลที่มีคานํ้าหนัก

ออนกวา ดังน้ันการใชสีที่แสดงความหมายทางอารมณและความรูสึกในบริบทของเสนที่เปนผลจาก

การไลคานํ้าหนักน้ันยอมทําใหสัมฤทธิผลของผลงานสรางสรรคที่มุงเนนการใชสีสันที่หลากหลาย

สามารถเอื้ออํานวยประโยชนตอการสรางมิติที่นาสนใจหรือมิติในแบบลวงตาใหกับผลงานไปพรอมกนั

กับการใชสีในแบบระนาบ (plan) กลาวในอีกในหน่ึงคือผลงานสรางสรรคของขาพเจาอาศัยกลวิธีใน

แบบระนาบของคานํ้าหนักสีมาสรางใหเกิดการทับซอนกับเสนเพื่อทําใหเกิดเปนความกลมกลืนที่

เอื้ออํานวยตอการเติมเต็มพื้นที่วางและสามารถชวยสรางความนาสนใจในดานมิติความลึกแกผลงาน

ทําใหผลงานมีเอกภาพทางสุนทรียภาพมากข้ึนดวยกลวิธีการเติมเต็มสีสันในแบบที่สดใส 

โดยนัยของการสื่อความหมายทางนามธรรมของผลงานที่ใหความสําคัญกับการใช 

คานํ้าหนักของสีที่มีความสดใสเจตนาเพื่อสรางความสอดคลองกับบริบทเดิมของตนแบบที่สื่อถึงสาระ

นามธรรมของความนารับประทานของขนมหวานซึ่งเปนกุศโลบายหรือกลวิธีการสื่อที่จะโนมนาวไปสู
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ความสุขและความสนุกสนานของบุคคลในภาพที่เปนการเติมเต็มความสุขใหกับชีวิต ผนวกกับยังเปน

ชุดสีที่เอื้ออํานวยตอความเสมือนจริงของผลงานสรางสรรคอีกดวย 

 

ภาพท่ี 8 การใชสีในบรบิทของเสนทับซอนดวยการใชสีในบริบทของระนาบ (Solid) 

รูปรางและรูปทรง (Form) 

การแสดงออกทางรูปทรงที่นํามาใชสื่อแสดงความหมายในผลงานเปนรูปทรงของขนมหวาน

ในบริบทตาง ๆ หรือเปนบริบทเดิมของขนมหวานชนิดน้ัน ๆ ที่มีอยูจริงทวาจัดองคประกอบใหมให

สวยงามสอดคลองกับแนวความคิดประกอบกับการจัดวางใหสัมพันธกับรูปทรงของเด็กที่มีสัดสวนอวน

ทวนเปนความนารักในแบบเด็กที่สมบูรณ ซึ่งไดรับแรงบันดาลใจมาจากตุกตาเด็กประกอบกับการแสดง

ทางอารมณความรูสึกของใบหนาที่เต็มเปยมไปดวยความสดใส ความสุข และสนุกสนานอันเปนสีหนาที่

สื่อสะทอนถึงอารมณที่ตอบโตกับลักษณะของทาทางการเคลื่อนไหวทางรางกายซึ่งในผลงานสรางสรรค 

บางช้ินไดสอดแทรกวัตถุเชิงสัญลักษณอันสอดคลองกับกิจกรรมการละเลนของเด็กที่นํามาจัดบริบทใหม

ดวยการจินตนาการใหสัมพนัธกับรูปทรงของขนมหวานอันเปนนัยอีกนัยหน่ึงของกลวิธีทางทัศนศิลปเพื่อ

อุปมาอุปมัยเปรียบกับพื้นที่แหงความสุขในความทรงจําวัยเด็กที่ประทับใจ 

 

ภาพท่ี 9 รูปทรงของเด็กและการสอดแทรกวัตถุเชิงสญัลกัษณ 
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พ้ืนท่ีวาง (Space) 

พื้นที่วางในผลงานชุดน้ีมีลักษณะเปนพื้นที่วางที่อยูบนระนาบของสีซึ่งจะชวยสราง

บรรยากาศแหงความสุขอันเปนการสรางสรรคเอกภาพทางสุนทรียภาพแหงความสุขในความหมาย

ทางนามธรรมบนพื้นที่ที่ใหความรูสึกถึงความโปรงสบายตารวมถึงยังขับเนนจุดเดน จุดรอง ที่มี

รายละเอียดคอนขางมากและโดยนัยของพื้นที่วางสวนใหญถูกอุปมาอุปมัยเปรียบแทนเชิงสมมติใหอยู

ในบริบทจินตนาการถึงทองฟา พื้นดิน และพื้นนํ้า เปนตน 

พ้ืนผิว (Texture) 

การสื่อแสดงความหมายของลักษณะพื้นผิวที่แสดงออกในบริบทของเสนซึ่งให

รายละเอียดในสวนตาง ๆ ของผลงานทีผ่สมผสานควบคูไปกับการแสดงออกทางรูปทรงเพื่อแสดงถึง

ความเปนจริงหรือความเหมือนจริงของตนแบบขนมหวานชนิดน้ัน ๆ ผนวกกับเปนการใชเสน

สรางสรรคใหขับเนนถึงคุณลักษณะพิเศษของพื้นผิวที่สอดคลองกับความเปนจริงของตนแบบขนม

หวานน้ัน ๆ เชน ความนุมนวล ความชุมฉํ่า วัตถุที่ใส เลื่อมพรายและความมันวาว เปนตน ประกอบ

กับในพื้นที่วางบางสวนยังมีการสอดแทรกพื้นผิวที่มีคุณลักษณะพิเศษเพื่อโนมนาวความนาสนใจดวย

การอาศัยกลวิธีทางเทคนิคการเขียนแมพิมพดวยวัสดุจําพวกหมึกแทงไข (Stick tusche) โดยตองนํา

วัสดุไขดังกลาวมาทําละลายกับนํ้า นํ้ามันสนหรือทินเนอรแลวจึงนําไประบายลงบนแมพิมพ เมื่อวัสดุ

ไขที่ผสมกับเช้ือนํ้าหรือนํ้ามันแหงสนิทแลวจะใหคุณลักษณะพิเศษของพื้นผิวที่แตกตางหลากหลายอนั

เปนกลวิธีทางทัศนศิลปที่จะสรางความนาสนใจในรูปแบบเฉพาะตนเอง 

 

ขั้นตอนการสรางสรรคผลงานดวยกระบวนการภาพพิมพหิน (Lithograph) 

ผลงานศิลปนิพนธชุดน้ีเปนผลสัมฤทธ์ิของการสรางสรรคข้ึนจากกระบวนการภาพพิมพหนาราบ 

(Planographic Printing Process) หรือภาพพิมพหิน (Lithograph) ดวยเพราะเปนกรรมวิธีทาง

เทคนิคที่สามารถถายทอดอารมณความรูสึก ความคิดและการจินตนาการหรือภาพแหงความคิดได

อยางตรงไปตรงมาตามเจตนาหรือดวยรูปแบบที่ขาพเจาต้ังใจใหเปนกายภาพของผลงานในแนวทางที่

เหมือนจริงซึ่งตองอาศัยทักษะของวิธีการวาดเสนอันเปนเครื่องมือที่ขาพเจามีความถนัดหรอืสอดคลอง

กับธรรมชาติในการแสดงออกทางการสรางสรรคผนวกกับคุณลักษณะพิเศษแหงเครื่องมือที่ใชสีเช้ือนํ้ามัน 

แทนที่วัสดุไขที่เขียนลงบนแมพิมพ ทําใหคานํ้าหนักของสีที่ชัดเจน สดใส อันเปนหลักการและ

ธรรมชาติแหงกระบวนการทางเทคนิคคือการไมประสานเขาดวยกันระหวางนํ้าและนํ้ามัน (ไข) บน

แมพิมพอลูมิน่ัม (สื่อกลาง) ที่จะกอเกิดเปนผลงานซึ่งโดยนัยแหงสัมฤทธิผลทางการสรางสรรคผลงาน

ที่อาศัยกระบวนการทําภาพพิมพในบริบทน้ียอมจะตองประกอบไปดวยข้ันตอนดังตอไปน้ี คือ 
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การขยายแบบ  

เมื่อไดภาพรางตนแบบผลงานเปนที่พึงพอใจแลวจึงนําไปถายเอกสารเพื่อขยายแบบภาพ

รางในมาตราสวนที่ตองการ จากน้ันนําแผนขยายมาถอดแบบรางลงบนไขฟลม เน่ืองดวยเพราะเปน

การพิมพภาพพิมพหินหลายสีน้ันยอมตองเปนสัมฤทธิผลอันเกิดจากการพิมพที่ทับซอนกนัของแมพมิพ

หลายครั้งหรือหลายแมพิมพ จึงเปนเงื่อนไขทําใหจําเปนตองถอดแบบลายเสนลงบนแมพิมพหลาย

แผนและจะตองอยูในตําแหนงที่ตรงกันเทาน้ัน ดวยเหตุน้ีเองจึงจําเปนตองใชไขฟลมซึ่งดานหน่ึงเปน

ฟลมพลาสติกอันจะทําใหลดการยืดหดตัวของแผนไข 

การเตรียมแผนอลูมิน่ัม 

การทําภาพพิมพหินในบริบทเดิมใชหินปูนเปนแมพิมพแตทวาเน่ืองจากการใชหินเปน

แมพิมพน้ันมีขอจํากัดหลายอยางทั้งขนาด นํ้าหนัก ราคาแพงและหาซื้อไดยากจึงเปลี่ยนมาใชแผน

แมพิมพอลูมิน่ัมแทนซึ่งมีนํ้าหนักเบา สะดวกตอการเคลื่อนยายและไมเปลืองเน้ือที่ในการจัดเก็บ 

ประเด็นสําคัญคือสามารถทํางานที่มีขนาดใหญกวาหินผนวกกับผิวของแมพิมพอลูมิน่ัมเปนสีเทาออน

ทําใหขณะเขียนแมพิมพสามารถเห็นคานํ้าหนักของการวาดเสนไดชัดเจน ดังน้ันแผนอลูมิน่ัมจึงเปนที่

นิยมถูกนํามาใชทวาแผนอลูมิน่ัมกอนที่จะนํามาใชเปนแมพิมพไดจะตองผานการขัดผิวดานหนาให

หยาบตามความเหมาะสมซึ่งวิธีดังกลาวเปนการทําใหผิวดานหนามีความหยาบคลายคลึงกับรูพรุนบน

เน้ือของหิน (แมพิมพหิน) กลาวคือรูพรุนที่หยาบน่ีเองที่ทําใหคานํ้าหนักอันเกิดจากการวาดเสนดวย

วัสดุไขไมทึบตันหรือทําใหไขยึดเกาะติดกับผิวหนาของแมพิมพไดดีย่ิงข้ึนรวมถึงการอุมนํ้าหรือ

ความช้ืนไดดีขณะพิมพผลงานจึงไมตองเช็ดนํ้าที่ผิวหนาแมพิมพบอยครั้ง 

การเตรียมแผนอลูมิน่ัมกอนนํามาใชตองทําความสะอาดผิวดานหนากอนดวยกรดซลัฟรูคิ

เจือจางเพื่อขจัดคราบเขมาที่ติดมากับแมพิมพจากโรงงานหรือคราบไขใหหลุดออกจากรูพรุนเล็ก ๆ 

บนผิวหนาของแมพิมพอลูมิน่ัมกอนโดยนําแผนอลูมิน่ัมลางดวยนํ้าสะอาดและตามดวยกรดซัลฟูริค 

เจือจาง (กรดซัลฟูริค 2 ออนซ:นํ้า 20  ลิตร) เทราดลงบนแผนอลูมิน่ัมประมาณหน่ึง 1/8 ถวยและลูบ

กรดซัลฟูริคเจือจางน้ีใหทั่วแผนอลูมิน่ัมดวยผาสะอาด (ผาขาว) จากน้ันจึงลางออกดวยนํ้าสะอาด ตอง

ทําซ้ําประมาณ 1-2 ครั้งถึงจะยกเอียงแผนแมพิมพข้ึนเพื่อใหนํ้าไหลออกแลวซับคราบนํ้าดวยกระดาษ

กอนนําไปผึ่งลมใหแหงและเมื่อแหงสนิทแลวจากน้ันจึงสามารถนํามาใชเขียนไดทวาหากยังไมไดใช

เขียนโดยทันทีก็ควรหอกระดาษไวเพื่อปองกันฝุนหรือการสัมผัสโดนกับคราบไขหรือสิ่งสกปรกและ

จะตองเช็ดที่บริเวณผิวดานหลังของแผนแมพิมพใหแหงสนิทกอนทุกครั้งกอนที่จะนําไปใชหรือจัดเก็บ 
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การสรางรายละเอียดผลงานดวยกรรมวิธีตาง ๆ บนแมพิมพ 

เมื่อไดภาพรางตนแบบผลงานแลวจึงนําไปถายเอกสารเพื่อขยายแบบใหไดขนาดตามที่

ตองการ จากน้ันจึงนํามาถอดภาพลายเสนหรือการลอกลายเสนของรูปรางรูปทรงซึ่งเปนเคาโครงหลกั

ของผลงาน โดยตองกําหนดเครื่องหมาย T และ I ไวที่กึ่งกลางของบริเวณขอบดานกวางของภาพ

ผลงานลงบนไขฟลมเพื่อใหตําแหนงของการพิมพแตละครั้งหรือแตละแมพิมพตรงกัน (ลงบนไขฟลม) 

จากน้ันนําไขฟลมที่ไดมากลับดานแลวถอดแบบลายเสนลงบนแผนอลูมิน่ัมโดยใชกระดาษที่เคลือบดวย 

เกรยองฝุนสีแดงข้ันไวตรงกลางควํ่าดานหนาที่เปนฝุนสีลงบนแมพิมพ ปดทับไขฟลมดวยกระดาษลอก

ลายและถอดแบบลายเสนตามเสนเคาโครงดวยปากกาหรือดินสอเพื่อใหลายเสนติดลงบนผิวหนาของ

แมพิมพ เมื่อถอดแบบลายเสนทั้งหมดแลวจึงนํากาวกระถินบริสุทธ์ิมาทาเคลือบในบริเวณรอบนอก

ของสวนที่ตองการใหเปนพื้นที่วางเพื่อปองกันไมใหคราบไขสวนเกินไปติดในบริเวณดังกลาว จากน้ัน

เริ่มการวาดเสนดวยการนําวัสดุไขมาเขียนลงบนแมพิมพโดยตรงในบางสวนที่ตองการใหเปนนํ้าหนัก

เขมที่สุดของแมพิมพในการน้ีสามารถทาดวยนํ้ามันวานิชดําแทนไดเพราะเปนวัสดุไขชนิดหน่ึงเชนกัน 

เมื่อเขียนแมพิมพเสร็จแลวนําแปงฝุน (Talcum Powder) มาลูบเคลือบเพื่อชวยดูดซับความช้ืนที่ยัง

หลงเหลืออยูกอนทําการเคลือบดวยกาวกระถินบริสุทธ์ิใหทั่วทั้งแมพิมพ  

 

ภาพท่ี 10 การเขียนแมพิมพดวยวัสดุไข  

การวิเคราะหภาพรางตนแบบเกี่ยวกับคานํ้าหนักสีตาง ๆ ของผลงานกอนลงมือเขียน

แมพิมพซึ่งโดยนัยน้ีเปนสวนที่สําคัญที่ควรตองทําการแยกสีของภาพรางตนแบบออกมากอนเพื่อ

คํานวณถึงการทับซอนกันของสีตาง ๆ ในผลงานเพราะการเขียนแมพิมพแตละสีแตละแมพิมพยอม

สัมพันธกับจํานวนของแมพิมพที่จะตองใชตอผลงานช้ินน้ัน ๆ 
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ภาพท่ี 11 การแยกสีแตละแมพิมพและการทับซอนของสหีลายแมพิมพ 
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การเคลือบกาวจะกระทําไดก็ตอเมื่อการเขียนแมพิมพเสร็จสมบูรณไดรายละเอียดของ 

คานํ้าหนักครบถวนตามเจตนาแลวถึงนําแมพิมพมาเคลือบดวยกาวกระถิน  โดยการเทกาวกระถิน

เพียงเล็กนอยลงบนแมพิมพทาใหทั่วแลวจึงลูบผานดวยฟองนํ้าหมาด ลูบไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให

กาวกระถินสวนเกินหลุดออกหรือใหเหลือเพียงคราบกาวที่บาง สม่ําเสมอกันทั่วทั้งผิวหนาของแมพมิพ

และพักแมพิมพไวใหแหงสนิทอยางนอย 6 ช่ัวโมงหรือขามคืน 

 

การกัดกรดแมพิมพ 

นํากาวกรด (gum etch) ผสมดวยกาวกระถินบริสุทธ์ิในอัตราตราสวน 4:6 (ปรับเพิ่มลด

ไดตามความเหมาะสมกับรายละเอียดของคานํ้าหนักผลงานและชนิดหรือประเภทของวัสดุไขทีใ่ชเขียน

แมพิมพ)ใชแปรงทาไปมาโดยเริ่มจากในบริเวณที่มีนํ้าหนักเขมสุดกอนไลไปหานํ้าหนักกลาง จนถึง

นํ้าหนักออนที่สุดโดยจะใชเวลาประมาณชวงนํ้าหนักละ 0.5-1 นาที ในขณะที่ทาไปมาตรงบริเวณ

นํ้าหนักที่ออนน้ันจะตองทาวนทับสลับไปมากับในสวนที่ทาไปแลวดวย กลาวไดวานํ้าหนักเขมที่สุด

ยอมจะตองสัมผัสโดนกรดนานที่สุดและเมื่อทากาวกรดจนทั่วผิวหนาแมพิมพแลวจึงลูบกาวกรด

ทั้งหมดออกดวยฟองนํ้าที่ชุมนํ้าปานกลาง หลังจากน้ันจึงเคลือบผิวหนาแมพิมพ ดวยกาวกระถิน

บริสุทธ์ิซึ่งเปนข้ันตอนการหยุดปฏิกิริยาของกรดโดยจะลูบดวยฟองนํ้าที่หมาดนํ้าใหกาวเคลือบทั่วทั้ง

ผิวหนาแมพิมพและเช็ดใหบางในลักษณะวนซ้ําดวยผาสาลูที่ปนเปนลูกประคบ ซึ่งในข้ันตอนน้ีจะตอง

กระทําอยางเบามือแตทวาตองรวดเร็วเพื่อใหกาวบางที่สุดและสม่ําเสมอทั่วทั้งผิวหนาของแมพิมพ 

และเมื่อวนไปสักครูใหสลับสับเปลี่ยนดานผาสาลูเพื่อไมใหสวนที่เปยกชุมดวยกาวมาสัมผัสกับแมพมิพ

อีก จากน้ันควรพักแมพิมพไวอยางนอยประมาณ 45-60 นาทีหรือขามหน่ึงคืนเพื่อใหแมพิมพมีสภาพ

ที่ดีย่ิงข้ึน 

 

ภาพท่ี 12 แมพิมพทีผ่านกระบวนการกัดกรด 
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กระบวนการการพิมพ  

การลางเขมาดําและการพิมพ นําผาที่เปยกนํ้ามันสนลูบวนเพื่อดึงเอาเขมาดําในวัสดุไข

เขียนแมพิมพออกและสลับเปลี่ยนดานผาที่สะอาดลูบซ้ําจนกวาเขมาดําจะหลุดและใหหลุดออกมาก

ที่สุด (ไมควรลูบโดยการกดนํ้าหนักมือ) จากน้ันนําผาชุบทินเนอรลูบใหทั่วแมพิมพจนไมเหลือคราบ

เขมาดํา ลําดับตอไปใชผาที่แหงชุบแลคเคอรแดงลูบเฉพาะบริเวณที่เขียนดวยวัสดุไขและตามดวยผา

สะอาดลูบทับใหแลคเคอรแดงเคลือบบางที่สุดแลวถึงนําผาไปชุบกับสีของหมึกพิมพที่ตองการจะพิมพ

โดยผสมกับนํ้ามันสนเพียงเล็กนอยลูบใหทั่วบริเวณที่เปนภาพจากน้ันถึงนําฟองนํ้าชุบนํ้าบีบลงบน

แมพิมพและลูบดวยมือใหทั่วเพื่อลางคราบนํ้ามันกาวและคราบแลคเคอรแดงสวนเกินออกจากผิวหนา

แมพิมพจากน้ันจึงเช็ดแมพิมพใหหมาดนํ้าถึงเริ่มทําการกลิ้งหมึก 

  

ภาพท่ี 13 ข้ันตอนการลางเขมาดํากอนการพิมพ 

การผสมหมึกพิมพ หมึกพิมพที่ใชเปนหมึกพิมพออฟเซ็ท (Offset ink) ที่ใชพิมพสิ่งพิมพ

เชิงอุสาหกรรมทั่วไปซึ่งนํามาใชทดแทนหมึกพิมพลิโธ (Litho ink) หรือหมึกภาพพิมพหิน หมึกพิมพ

ดังกล าวมี เ น้ือหมึกที่ ค อนขาง เหลวจึ งตองผสมดวยผงแมกนีเซียมคารบอเนตชนิดเบา  

(light magnesium carbonate powder) ในสัดสวนพอเหมาะจะทําใหหมึกไมอุดตันแมพิมพไดงาย 

การตัดกระดาษพิมพ กระดาษสําหรับพิมพน้ันตองตัดใหมีขนาดที่เล็กกวาแมพิมพแต

ทวาใหญกวาภาพผลงานและวัดแบงครึ่งกึ่งกลางหนากระดาษดานกวางพรอมทั้งกําหนดตําแหนงดวย

การขีดเสนตรงดานหน่ึงและเปนเครื่องหมายบวกอีกดานหน่ึง (TและI) เพื่อกําหนดหัวทายของ

หนากระดาษ กอนการพิมพจะตองทํากระดาษใหช้ืนกอนเสมอ โดยใชกระบอกพนนํ้าฉีดพนเพียงเปน

ละอองนํ้าทั่วผิวหนาของกระดาษพิมพซึ่งไมควรพนใหนํ้าสัมผัสบนผิวหนาของกระดาษโดยตรงและพกั

กระดาษทิ้งไวประมาณ 2 นาทีแลวถึงซับคราบนํ้าสวนเกินออกดวยกระดาษปรูฟสะอาดกอนที่จะ

นําไปวางบนแมพิมพ 
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การกลิ้งหมึกพิมพ หลังจากที่ไดทําการลางเขมาดําเรียบรอยแลวจึงเช็ดผิวหนาแมพิมพ

ดวยฟองนํ้าเปยกเล็กนอยลูบใหทั่วแมพิมพถึงนําลูกกลิ้งที่กลิ้งหมึกพิมพเตรียมไวกอนหนามากลิ้งลง

บนแมพิมพใหทั่วทั้งบริเวณภาพโดยสลับทิศทางไปมา แบงออกเปน 6 รอบ ซึ่งแตละรอบจะกลิ้งไป

กลับ 10 ครั้ง แลวลูบดวยฟองนํ้าสลับไปมาจนครบ 3 รอบ จึงกลับดานแมพิมพและกลิ้งใหครบ 6 

รอบ จากน้ันถึงพิมพตรวจสอบ (proof) หรือเปนการทดสอบการพิมพกอนพิมพผลงานจริงดวย

กระดาษปรูฟ  

  

ภาพท่ี 14 ข้ันตอนการกลิ้งหมกึพิมพและการพิมพ 

การวางกระดาษบนแมพิมพ นํากระดาษที่ช้ืนดีแลวมาวางลงบนแมพิมพใหดานที่ทํา

เครื่องหมายบนกระดาษและแมพิมพตรงกันดานตัว T ชิดขอบกระดาษดานบนและเสนตรงตอกันเมื่อ

วางกระดาษเรียบรอยแลววางทับดวยกระดาษปรูฟ 6-8 แผน ตามดวยแผนอะคริลิคทาจารบีลงบน

แผนอะคริลิคใหมีขนาดเทากับ scruper bar แลวเริ่มทําการพิมพ 

 

ภาพท่ี 15 การทําเครื่องหมาย T และ I และการวางกระดาษลงบนแมพิมพ 

ดานหลังของกระดาษพิมพ 

ทําเคร่ืองหมาย T และ I 

วางกระดาษใหเคร่ืองหมาย 

T และ I ตรงกัน 

แมพิมพ 
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การดึงกระดาษออกจากแมพิมพใหใชมือดานที่ถนัดดึงมุมกระดาษดานเดียวกันเขาหามุม

ตรงขามอีกดานหน่ึงและใชมืออีกดานหน่ึงประคองไมใหกระดาษยับ จากน้ันนําไปผึ่งไวบนตะแกรง

สําหรับวางกระดาษ 

การเขียนกํากับและการลงลายมือชื่อใตผลงาน 

เมื่อผลงานเสร็จสมบูรณจึงนําผลงานทั้งหมดมาเขียนกํากับและลงช่ือใตผลงานใตภาพฝง

ซายสุดเขียนจํานวนการพิมพ (Edition) และช่ือเทคนิคการพิมพ สวนกลางระบุช่ือภาพ ดานขวาลงช่ือ

เจาของผลงานพรอมปที่พิมพ 

การเก็บลางอุปกรณ 

หลังจากพิมพเรียบรอยแลวจึงทําการเก็บลางอุปกรณการพิมพทั้งหมดเริ่มจากการเทนํ้ามันสน 

ลงบนแทนกลิ้งหมึกนําลูกกลิ้งที่มีหมึกพิมพมากลิ้งบนแทนกลิ้งหมึกเพื่อใหคราบหมึกหลุดออกงาย 

นําลูกกลิ้งพักไวแลวใชผาสะอาดเช็ดแทนพิมพเช็ดซ้ําอีกครั้งดวยนํ้ามันสนและทินเนอรจนสะอาด

จากน้ันเช็ดลูกกลิ้งดวยผาชุบนํ้ามันสน (เทาน้ัน) เช็ดทําความสะอาดเกรียงดวยนํ้ามันสนหรือทินเนอร 

 

อุปกรณในการสรางสรรคผลงาน 

1. แผนอลมูิน่ัม (Aluminum Plate) 

2. กรดซลัฟูริค (Sulfuric acid) 

3. กรดฟอสฟอริค (Phosphoric acid) 

4. ดินสอไข (Litho pencil) 

5. หมึกไขชนิดแทง (Stick tusche) 

6. นํ้ามันวานิช (varnish oil) 

7. สเปรยสีดํา (Acrylic Lacquer) 

8. ไขฟลม 

9. กระดาษลอกลาย 

10. ปากกาลกูลื่น 

11. พูกันกลม, พูกันแบน, แปรงขนน่ิม 

12. นํ้ามันสน (turpentine) 

13. ทินเนอร (thinner) 

14. แลคเคอรแดง (red lacquer) 

15. ฟองนํ้าจากใยพืชหรอืฟองนํ้าเซลลูโลส 

16. เศษผาขาว 

17. ผาสาลูและถุงนอง 

18. ลูกกลิ้งยางขนาดตางๆ 

19. หมึกพมิพออฟเซท (Offset ink) 

20. กาวกระถิน (Arabic gum) 

21. แปงฝุน (Tulcum) 

22. เกรียงขนาดตาง ๆ 

23. กระดาษฟาบริอาโน (FABIANO) 

24. กระดาษปรูฟ (proof) 

25. ผงแมกนีเซียมคารบอเนตชนิดเบา 

(light magnesium carbonate powder) 
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ภาพท่ี 16 วัสดุอุปกรณสําหรบัเขียนแมพมิพ 

 

 
ภาพท่ี 17 วัสดุอุปกรณการกัดกรด 
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ภาพท่ี 18 ลูกกลิ้งยางขนาดตาง ๆ 

 

 
ภาพท่ี 19 วัสดุอุปกรณการพิมพ 
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บทท่ี4 

การสรางสรรคและการพัฒนาผลงาน 

การสรางสรรคผลงานศิลปะยอมเปนวิถีทางแหงการแสดงออกที่สามารถสื่อสะทอนให

เห็นถึงตัวตนของผูสรางอันมีเจตนาที่บริสุทธ์ิไดเน่ืองดวยเพราะเปนผลสัมฤทธ์ิของสรางสรรคที่

ถายทอดจากอารมณความรูสึก จินตนาการและสติปญญา รวมถึงยังเปนการสื่อประเด็นดวยเรื่องราว

เน้ือหา (ความหมาย ความคิด) ที่มาจากประสบการณและความทรงจําที่ประทับใจในวัยเด็กโดยนัยน้ี

ที่อาศัยใชกลวิธีและกระบวนการทางทัศนศิลปหรือเทคนิควิธีการของผลงานศิลปะภาพพิมพเปน

เครื่องมือในการสรางสื่อที่ใหรูปแบบหรือเปนกายภาพของผลงานอันมีความงามเปนอัตลักษณและมี

สาระหรือคุณคาในแบบเฉพาะตนเอง กลาวคือผลงานสรางสรรคจึงเปรียบเปนเสมือน “สาร” จาก

ศิลปนที่ “สื่อ” ไปถึงผูชมเพื่อกระตุนอารมณความรูสึกรับรูและสรางการจิตนาการตามไปกับผลงาน

หรือเปนการตีความดวยวิจารณญาณและความรูสึกเพื่อหาความหมายที่ผูสรางสรรคไดแฝงรวมไว 

ดังเชนเดียวกับผลงานศิลปนิพนธชุดน้ี ที่ขาพเจาไดสื่อประเด็นสาระเชิงสัญลักษณผานผลงานทั้งทาง

กายภาพและมโนภาพซึ่งเปนสัมฤทธิผลจากการศึกษาการคนควาและทดลองจนกอเกิดเปนรูปแบบ

ของผลงานที่ใหความงามและความหมายอันเปนการสรางเอกภาพทางสุนทรียภาพของความสุขอัน

หอมหวานในบริบทของพื้นที่แหงแรงบันดาลใจหรือขนมหวานในบริบทตาง ๆ ดวยกระบวนการ

เทคนิคที่ประณีตทวาแฝงไวดวยคุณคาและความหมายทางนามธรรม กลาวคือประเด็นสาระเหลาน้ี

ขาพเจาขาพเจาสามารถลําดับชวงเวลาออกไดเปน 4 ระยะดังน้ี 

ระยะท่ี 1 ภาคการศึกษาปลายปการศึกษา 2557 

ผลงานกอนศิลปนิพนธในระยะน้ีขาพเจาไดรับแรงบันดาลใจจากกายภาพของขนมหวาน

ที่มีรูปลักษณสวยงาม นารับประทานมาเปนตนแบบขอมูลและตีความดวยวิจารณญาณและความรูสึก

ที่โนมนาวไปสูการกําหนดเปนขอบเขตของการแสดงออกและเปนกรอบแนวความคิดในการสรางสรรค 

ดวยประกอบกับความช่ืนชอบสวนตัวในการบริโภคขนมหวาน อันเปนชองทางของความรูสึกถึงความ

ผอนคลายทางอารมณและความเครียดลงไดหลังจากไดลิ้มรสชาติของความหอมหวาน ซึ่งประเด็น

โดยนัยน้ีจึงกอเกิดเปนแนวความคิดในการนํารูปลักษณของขนมหวานรวมถึงเครื่องด่ืมที่ใหความหวาน

และความสดช่ืนมาเปนขอมูลตนแบบทางกายภาพหรือใหเปนพื้นที่สําหรับสรางแรงบันดาลใจทีจ่ะโนม

ไปสูการเติมเต็มความสุขของจิตใจดวยการสรางการจินตนาการตามผนวกกับการนําภาพรูปทรงของ

คนที่เปนเสมือนรูปแทนของตนเองและปรับแตงเติมดวยโปรแกรมตกแตงภาพ (Photoshop) เพื่อสื่อ

แสดงออกถึงกิจกรรมความสุขที่อิสระและสนุกสนานหรือเปรียบเปนเสมือนการไดเขาไปมีปฏิสัมพันธ 
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เพื่อเปนกลวิธีการของการสรางความสัมพันธกับขนมหวานที่เปนด่ังพื้นที่แหงความสุขในหวงขณะหน่ึง

ที่ลิ้มรสชาติอันหอมหวานน้ัน โดยนัยน้ีจึงนํามาสูการกอเกิดเปนรูปแบบของผลงานซึ่งเปนสัมฤทธิผล

ของการสรางสรรคงานศิลปะภาพพิมพดวยกระบวนการเทคนิคภาพพิมพหิน (Lithograph) ผลงานใน

ระยะน้ีจึงเปนชวงเวลาของการศึกษาและทดลองหรือเพื่อสรางทักษะใหคุนเคยกับลักษณะทาง

ธรรมชาติของเทคนิคภาพพิมพหินเพื่อหาความสอดคลองเช่ือมโยงหรือความเปนไปไดของวิธีการทาง

เทคนิค ดังน้ันผลงานในชวงแรกน้ีจึงมีทั้งที่เปนผลงานขาวดําและสีเพื่อเปนการศึกษาเรียนรูถึงใน

ลักษณะทางธรรมชาติของเทคนิควิธีการอันเปนแนวทางของการฝกฝนสรางทักษะความชํานาญใน

วิธีการเขียนลายเสนเพื่อสรางรายละเอียดของคานํ้าหนักบนแมพิมพ ตลอดจนยังเปนการสรางความ

ชํานาญในวิธีการทําภาพพิมพแบบหลายสีหลายแมพิมพดวยหรือเปนการทําความเขาใจใน

กระบวนการข้ันตอนของการแยกแมพิมพแตละสีและการพิมพทับซอนในแบบหลายสีหลายแมพิมพ 

 

ภาพท่ี 20 ภาพผลงานกอนศิลปนิพนธ ระยะที่ 1 “coconut pool”  
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ภาพท่ี 21 ภาพผลงานกอนศิลปนิพนธ ระยะที่ 1 “ice (cream) ski” 
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ภาพท่ี 22 ภาพผลงานกอนศิลปนิพนธ ระยะที่ 1 “jelly jump” 
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ระยะท่ี 2 ภาคการศึกษาตนปการศึกษา 2558 

ผลงานในระยะน้ียังคงไดรับแรงบันดาลใจมาจากการบริโภคขนมหวานที่เหมือนเปนการเติม

เต็มความสุขใหกับชีวิตตนเอง โดยนัยน้ีจึงนําเอารูปลักษณของขนมหวานในบริบทตาง ๆ มาเปนขอมูล

ตนแบบในการสรางสรรคและสรางภาพรางตนแบบทางความคิดดวยเทคนิคจิตรกรรมที่ผสมผสานกับการ

ใชภาพบุคคล (ตนเอง) และกิจกรรมความสุขรวมถึงการแสดงออกทางสีหนาทาทางที่สื่ออารมณและ

ความรูสึกถึงความสุข ความสนุกสนาน ราเริงที่ผสานกับการดัดแปลงรูปทรงทางกายวิภาคที่แสดง

อากัปกิริยาใหกลมกลืนสอดรับกับกายภาพของขนมหวานที่เลือกมาใชเปนตนแบบขอมูลและในการ

สรางสรรคที่มุงเนนการจินตนาการเจตนาก็เพื่อใหถอยหางออกจากความเปนจริงเดิมหรือเปนกุศโลบายที่

จะสื่อสะทอนใหผูชมไดตระหนักคิดถึงความสุขที่กอเกิดข้ึนไดเสมอในแงมุมของการเคลื่อนไหวดําเนิน

หรือแตละวัน บางอาจเปนประสบการณความสุขจากความทรงจําที่เราหลงลืมหรือมองขามไป ขาพเจา

นํามโนภาพหรือภาพในใจมาปรับเปลี่ยนบริบทใหมดวยการจินตนาการดังที่ไดเปรียบเทียบใหขนมหวาน

และภาชนะบรรจุกลายเปนพื้นที่แหงความสัมพันธความสุขเชิงปฏิสัมพันธ เชน ภาพของตูหยอดเหรียญ

รับหมากฝรั่งเม็ดกลมที่เปรียบเปนเหมือนกระดานลื่นอันเปนเครื่องเลนในวัยเด็กและมีภาพรูปทรงของ

เด็กขณะกําลังกลิ้งลงมาในลักษณะเดียวกันกับหมากฝรั่ง เปนตน กลาวไดวาวิธีการสรางสรรคผลงานใน

ระยะน้ีซึ่งอาศัยเทคนิคภาพพิมพหินที่มุงเนนการใชภาษาทางทัศนศิลป เชน เสนและอื่น ๆ รวมถึงการ

พิมพสีในลักษณะสีที่ใกลเคียงกันและพิมพทับซอนกันหลายแมพิมพเพื่อสรางคานํ้าหนักของสีใหม ๆ แต

ทวายังคงรักษาชุดสีที่มีความใกลเคียงกับสีเดิมจึงเปนผลใหผลงานยังขาดมิติความลึก ดังน้ันการเลือกใช

ชุดสีดังกลาวจึงยังไมสอดรับกับประเด็นสาระที่ตองการสื่อความหมายถึงเปนสีสันที่โนมนาวให 

นารับประทานของขนมหวานน้ัน ๆ ประกอบกับผลงานบางช้ินที่เนนการขยายรูปทรงของขนมและ

ภาชนะบรรจุใหมีขนาดที่ใหญมากเกินไปจึงเปนสาเหตุทําใหไมสามารถสื่อแสดงความหมายและ

ความรูสึกอันเปนสาระนามธรรมเดิมของกายภาพขนมหวานชนิดน้ัน ๆ ไดตามเจตนา  
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ภาพท่ี 23 ภาพผลงานกอนศิลปนิพนธ ระยะที่ 2 “rolling gum” 
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ภาพท่ี 24 ภาพผลงานกอนศิลปนิพนธ ระยะที่ 2 “ไขมุก” 
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ระยะท่ี 3 ภาคการศึกษาปลายปการศึกษา 2558 

ผลงานกอนศิลปนิพนธระยะที่ 3 จะเห็นการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในประเด็นเรื่องของ

การใชสัญลักษณภายในจากการใชรูปลักษณใบหนาของตนเองมาเปนการมุงเนนใหความสําคัญกับ

การสื่อแสดงอารมณและความรูสึกซึ่งเปนนัยยะของการสรางรูปบุคคลเชิงสัญลักษณรวมถึงการใชสตัว 

เชน เพนกวิน หมีข้ัวโลก มาสื่อแทนความหมายรวมดวย เจตนาเพื่อสรางความหมายทางนามธรรม

ของความเปนพื้นที่สาธารณะใหเดนชัดมากข้ึน (ในแบบไมช้ีเฉพาะเจาะจง) แตทวายังคงให

ความสําคัญกับบริบทแหงความสัมพันธกับรูปลักษณของขนมหวานที่นํามาใชสื่อทางสัญลักษณหลัก

ผนวกกับยังคํานึงถึงการนํากายภาพขนมหวานมาปรับเปลี่ยนบริบทใหมหรือเพื่อใหมีนัยเปนพื้นที่เชิง

สมมติมากข้ึนดวยผนวกกับการจัดวางองคประกอบในแบบของทัศนียภาพเพื่อสรางมุมมองที่แปลก

ใหมและนาสนใจมากข้ึนเปรียบเทียบใหรูสึกถึงความเปนภาพทิวทัศน ดวยการใชวัตถุเชิงสัญลักษณที่

มีความสอดคลองเช่ือมโยงกับกิจกรรมความสุขในวัยเด็กและสถานที่ในแบบเฉพาะเจาะจง (ขนม

หวาน) เพื่อสรางความหมายและบรรยากาศที่โนมนาวไปสูความรูสึกถึงพื้นที่หรือสถานที่น้ัน ๆ รวมทั้ง

มีการพัฒนาการทางเทคนิคที่เพิ่มมากข้ึนในประเด็นเรื่องของการใชสีและการทับซอนของสีเพื่อสราง

คานํ้าหนักสีใหม ๆ และรวมถึงยังเปนการสรางมิติในผลงานใหมากข้ึนดวย ทําใหผลงานมีความ

ใกลเคียงกับภาพรางตนแบบมากที่สุด ซึ่งเปนภาพรางตนแบบที่ผสมผสานข้ึนจากวิธีการของภาพถาย

และวิธีการสรางรองรอยแหงจินตนาการดวยการวาดเขียนเพิ่มเติมลงไป ซึ่งจะทําใหผลงานมีความ

เสมือนจริงในดานรูปลักษณและสีสันที่นารับประทานรวมถึงการสื่อความหมายทางนามธรรมแหง

ความสุขที่ชัดเจนมากข้ึน ทวาเน่ืองจากการสื่อความหมายที่ใหความสําคัญกับการแสดงออกทาง

รูปทรงของคนหรือสัตวในภาพผลงานแตละช้ินทําใหการสื่อความหมายยังคงมีความคลุมเครือหรือไม

สามารถสื่อแสดงออกไดอยางชัดเจนตามเจตนา 
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ภาพท่ี 25 ภาพผลงานกอนศิลปนิพนธ ระยะที่ 3 “soda” 
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ภาพท่ี 26 ภาพผลงานกอนศิลปนิพนธ ระยะที่ 3 “swimming pool of bears” 
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ภาพท่ี 27 ภาพผลงานกอนศิลปนิพนธ ระยะที่ 3  “jump into the  ice tea” 
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ระยะท่ี 4 ผลงานศิลปนิพนธ ปการศึกษา 2559 

ผลงานในระยะที่ 4 น้ีเปนชวงเวลาแหงการกาวสูการเปนผลงานชุดศิลปนิพนธอยาง

แทจริงดวยเพราะเปนสัมฤทธิผลของการสรางสรรคโดยเฉพาะการพัฒนาการทางดานรูปแบบที่

สามารถแสดงอัตลักษณในแบบเฉพาะตนเองดวยการมุงเนนประเด็นสาระของแรงบันดาลใจทั้งทาง

เรื่องราวและเน้ือหาในการสรางสรรคไปที่ความสุขจากการลิ้มรสขนมหวานโดยเฉพาะขนมหวานใน

บริบทไทยหรือวัฒนธรรมไทยรวมสมัยอันเปนสาระสําคัญของการสรางสรรคผลงานในระยะน้ี ซึ่ง

โดยนัยน้ีเองที่สื่อสะทอนใหเห็นถึงวัฒนธรรมการบริโภคขนมหวานแบบไทยที่ทําสืบตอกันมา กลาวคือ

บริบทดานรูปแบบดังนัยยะน้ีที่ไดหาขอมูลทั้งจากภาพถายและจากประสบการณจริงและนํามาจัดวาง

องคประกอบใหมใหมีความสอดรับสัมพันธกับกิจกรรมความสุขซึ่งผสมผสานอยูในผลงานภาพราง

ตนแบบที่อาศัยเทคนิควิธีการของจิตรกรรมมาใชสําหรับการวาดระบายลงบนภาพถายอันเปนกลวิธีใน

การถายทอดจินตนาการทางเรื่องราวประกอบกับการเปลี่ยนแปลงการใชสัญลักษณจากรปูทรงของคน 

(figure) มาเปนรูปทรงของเด็กที่มีสัดสวนอวนทวนสมบูรณที่แสดงอารมณทางสีหนาและอยูใน

อิริยาบถของความสุขที่สนุกสนานเพื่อใหมีความสอดรับกับขนมหวานหรือเพื่อใหขนมหวานในบริบท

น้ัน ๆ สามารถสื่อแสดงออกถึงความเปนพื้นที่ของกิจกรรมความสุขหรือเปนกลวิธีของการสราง

เรื่องราวทางจินตนาการใหสัมพันธกับขนมหวาน อันเปนพื้นที่แหงแรงบันดาลใจที่แสดงออกผาน

มุมมองแหงความสุขในความหมายทางนามธรรมที่อาศัยกระบวนการทางทัศนศิลปงานศิลปะ 

ภาพพิมพ กลาวคือผลงานศิลปนิพนธในระยะน้ี ไดทําการทดลองทางเทคนิควิธีการแตกตางกันไป

เพื่อใหไดสัมฤทธิผลของการสรางสรรคที่มีความหลากหลาย เชน การวาดเขียนสรางคานํ้าหนัก

โดยรวมทั้งภาพกอน หลังจากน้ันจึงเคลือบดวยสีสัน การใชเทคนิคการพิมพดิจิตอล (Digital Print) 

ผสมผสานกับกรรมวิธีการของเทคนิคภาพพิมพหิน เปนตน และสัมฤทธิผลที่ตางกันน้ีเองก็ทําใหการ

ลําดับความสําคัญของการตีความเชิงสัญลักษณยอมแตกตางกันดวย ดังน้ันผลงานศิลปนิพนธบางช้ิน

จึงมีลักษณะของการความผสมผสานกันของภาษาทางทัศนศิลปอยางเปนเอกภาพทางสุนทรียภาพ

โดยเฉพาะทางดานการจัดวางองคประกอบที่ใหสอดรับสัมพันธกัน อันเปนนัยของการสรางเอกภาพ

ทางสุนทรียภาพที่ใหประเด็นสาระคุณคาทางความงามเชิงสุนทรียะหลังจากที่ไดพัฒนามาอยาง

ตอเน่ืองและเปนระบบในทุกๆดานเจตนาก็เพื่อการสื่อสะทอนความหมายทางนามธรรมแหงความสุข

อันหอมหวานที่สื่อการแสดงสาระนามธรรมของความนารับประทานผานทางกายภาพของขนมหวาน

ในบริบทไทยหรือบริบทแหงวัฒนธรรมไทยรวมสมัยไดชัดเจนตรงตามจุดมุงหมายและวัตถุประสงค

ของการสรางสรรค  
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ภาพท่ี 28  ภาพผลงานศิลปนิพนธ 

ช่ือภาพ Donut-hoop 

ขนาด 69 x 53 เซนติเมตร 

เทคนิค ภาพพิมพหิน 

ปที่สราง 2559 
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ภาพท่ี 29 ภาพผลงานศิลปนิพนธ 

ช่ือภาพ ไอติมหลอด 

ขนาด 54 x 80 เซนติเมตร 

เทคนิค  ภาพพิมพหิน 

ปที่สราง 2559 
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ภาพท่ี 30   ภาพผลงานศิลปนิพนธ 

ช่ือภาพ วุนกรอบ  

ขนาด  56 x 80 เซนติเมตร 

เทคนิค   ภาพพิมพหิน 

ปที่สราง  2559 
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ภาพท่ี 31  ภาพผลงานศิลปนิพนธ 

ช่ือภาพ ขาวเหนียวมะพราวออน 

ขนาด 56 x 78 เซนติเมตร 

เทคนิค   ภาพพิมพหิน 

ปที่สราง 2559 
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ภาพท่ี 32 ภาพผลงานศิลปนิพนธ 

ช่ือภาพ jelly pool 

ขนาด  58 x 75 เซนติเมตร 

เทคนิค   ภาพพิมพหิน 

ปที่สราง  2559 

 

 

 

 

 

 



44 
 

 
 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 33  ภาพผลงานศิลปนิพนธ 

ช่ือภาพ ขนมถวย 

ขนาด  52 x 74 เซนติเมตร 

เทคนิค   ภาพพิมพหิน 

ปที่สราง 2559 
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ภาพท่ี 34  ภาพผลงานศิลปนิพนธ 

ช่ือภาพ อาลัว 

ขนาด  55 x 80 เซนติเมตร 

เทคนิค   ภาพพิมพหิน 

ปที่สราง 2559 
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ภาพท่ี 35  ภาพผลงานศิลปนิพนธ 

ช่ือภาพ sweet park 

ขนาด  50 x 80 เซนติเมตร 

เทคนิค   ภาพพิมพหิน 

ปที่สราง  2560 
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ภาพท่ี 36  ภาพผลงานศิลปนิพนธ 

ช่ือภาพ ลอดชองนํ้ากะทิแตงไท 

ขนาด  56 x 80 เซนติเมตร 

เทคนิค   ภาพพิมพหิน 

ปที่สราง  2559 
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ภาพท่ี 37  ภาพผลงานศิลปนิพนธ 

ช่ือภาพ ขาวเหนียว 

ขนาด  56 x 78 เซนติเมตร 

เทคนิค   ภาพพิมพหิน 

ปที่สราง  2560 
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ภาพท่ี 38  ภาพผลงานศิลปนิพนธ 

ช่ือภาพ ลูกชุบสตอเบอรรี ่

ขนาด  55 x 79 เซนติเมตร 

เทคนิค   ภาพพิมพหิน 

ปที่สราง  2560
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บทท่ี 5 

บทสรุป 

การสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธหัวเรื่อง “ความสุขอันหอมหวาน” (Happiness be sweeten) 

ไดสําเร็จลุลวงตามจุดประสงค ทั้งในดานเปนผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาและ สัมฤทธิผลของการ

สรางสรรคดังที่ไดต้ังเปาหมายไว อันเปนเจตนาแหงการแสดงออกทางอารมณและความรูสึกสวนตน

ผานมุมมองความสุขเล็ก ๆ ดวยการจินตนาการถึงเรื่องราวความทรงจําความสุขที่ประทับใจในวัยเด็ก

โดยนัยน้ีจึงอาศัยกายภาพของขนมหวานสําหรับเปนพื้นที่แหงแรงบันดาลใจโดยเฉพาะความสุขอัน

หอมหวานของขนมหวานในบริบทไทยหรือบริบทแหงวัฒนธรรมไทยรวมสมัยมาใชเปนสื่อหรือเปนรูป

แทนเชิงสัญลักษณเพื่อถายทอดความงามและสาระนามธรรมแหงความสุขที่อาศัยใชกลวิธีและ

กระบวนการทางทัศนศิลปงานศิลปะภาพพิมพ เทคนิคภาพพิมพหิน (Lithograph) เปนเครื่องมือใน

การสรางวัตถุแหงศิลปะอันจักกระตุนเตือนใหผูชมผลงานไดฉุกคิดและหวนนึกยอนถึงชวงเวลาแหง

ความสุขของชีวิตดังเชนครั้งเมื่อยังเปน เด็กที่แมลมก็สามารถลุกข้ึนไดหรือย้ิม หัวเราะและสนุกสนาน

ไดเสมอกับทุกเรื่องเปนชวงเวลาที่เต็มเปยมไปดวยจินตนาการและมุมมองความคิดอันบริสุทธ์ิงดงาม

ในแงบวก รวมถึงเปนความรูสึกที่เสมือนกาสรางรอยประทับลงในจิตใจของเราทุกคน โดยนัยน้ีเองแม

เปนเพียงความสุขเล็ก ๆ แตทวาก็สามารถทบทวีกลายเปนความสุขอันย่ิงใหญและย่ังยืนไดถาเรา

ตระหนักคิดและเห็นคุณคาของความสุขเล็ก ๆ เหลาน้ัน ประเด็นสาระของการสื่อสาระนามธรรมแหง

ความสุขผานการบริโภคขนมหวานในบริบทไทยหรือวัฒนธรรมไทยรวมสมัยน้ันเปนพฤติกรรมทาง

วัฒนธรรมที่สอดคลองเช่ือมโยงกับความเช่ือและปฏิบัติสืบตอกันเรื่อยมา รวมถึงยังสื่อแสดงใหเห็นถึง

วิถีชีวิตความเปนอยูในแบบพื้นถ่ินของไทยดวย อันเปนความงดงามแหงความสุขของชีวิตจึงกลาวไดวา

ความงามความสุขในบริบทน้ียอมเปนความสุขที่ประณีตงดงามและเปนความดีงามตอจิตใจหรือเปน

สาระและคุณคาของความสุขที่โนมนาวไปสูดุลยภาพแหงความสุขสงบของชีวิตไดในที่สุด แมปจจุบัน

บริบทแหงรูปแบบของวิถีชีวิตจะถูกปรับเปลี่ยนไปดวยเพราะเวลาและบริบทของสังคมโลกยุคไร

พรมแดนก็ตาม แตทวารองรอยประทับแหงความประทับใจที่งดงามก็ยังคงหลงเหลือเปนประจักษ

พยานหรือเปนเครื่องหมายแหงดุลยภาพความสุขของชีวิตเฉกเชนความสุขอันหอมหวานโดยนัยน้ีซึ่ง

เปนภาษาของจิตใจและปญญาที่ประณีตและงดงามที่จะคอยเติมเต็มความทรงจําความสุขของชีวิตไว

เปนรอยประทับลงในจิตใจของตนเอง บุคคลอันเปนที่รักและเพื่อนมนุษยในสังคม 
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บรรณานุกรม 

หนังสือภาษาไทย 

กัญญา เจรญิศุภกุล. ภาพพิมพหิน Lithograph. กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นต้ิงแอนดพับลิชช่ิง,2550. 
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รายชื่อผลงานศิลปนิพนธ 

 

“Donut-hoop” 

“ไอติมหลอด” 

“วุนกรอบ”  

“ขาวเหนียวมะพราวออน”  

“jelly pool”  

“ขนมถวย”  

“อาลัว”  

“sweet park”  

“ลอดชองนํ้ากะทิแตงไท”  

“ขาวเหนียว”  

“ลูกชุบสตอเบอรี่” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขนาด 60 x 53 ซม. 

ขนาด 54 x 80 ซม. 

ขนาด 56 x 80 ซม. 

ขนาด 56 x 78 ซม. 

ขนาด 58 x 75 ซม. 

ขนาด 54 x 74 ซม. 

ขนาด 55 x 80 ซม. 

ขนาด 50 x 80 ซม. 

ขนาด 56 x 80 ซม. 

ขนาด 56 x 78 ซม. 

ขนาด 55 x 79 ซม. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพพิมพหิน 

ภาพพิมพหิน 

ภาพพิมพหิน 

ภาพพิมพหิน 

ภาพพิมพหิน 

ภาพพิมพหิน 

ภาพพิมพหิน 

ภาพพิมพหิน 

ภาพพิมพหิน 

ภาพพิมพหิน 

ภาพพิมพหิน 
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ประวัติผูสรางสรรค 

 

ชื่อ - นามสกุล  นางสาวหทัยวรรณ เทพมาลี 

วันเดือนปเกิด 23 มีนาคม 2537 

ท่ีอยู   118/102 หมู1 ถนนสุขุมวิท ตําบลสุรศักด์ิ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 

โทร 0 87569 6681 

ประวัติการศึกษา - โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา จังหวัดชลบรุ ี

 - คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประวัติการแสดงงาน 

พ.ศ. 2555  นิทรรศการศิลปนเยาวชนแหงประเทศไทย ณ The Royal Over-Seas League 

(ROSL) กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ 

พ.ศ. 2558  นิทรรศการ “ภาพพิมพเพื่อคุณ ครั้งที่3 : PRINT FOR YOU 3” ณ  ลาน

อนุสาวรียศาสตราจารยศิลป พีระศรี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและ 

ภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ 

พ.ศ. 2559  นิทรรศการ “ประทับไวในเลย : PRINT IN LOEI” ณ หอศิลปกรุงไทย กรุงเทพฯ 

พ.ศ. 2560  นิทรรศการ “ภาพพิมพ เพื่อคุณ ครั้งที่4 : PRINT FOR YOU 4”  

ณ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัด

นครปฐม 

รางวัลและเกียรติประวัติ 

พ.ศ. 2555  รางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพเยาวจิตรกรแหงประเทศไทย ชิงถวย

พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยองคกร

เครือจักรภพโพนทะเล ประเทศอังกฤษ 
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