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บทคดัย่อภาษาไทย  

56003209 : ทศันศิลป์ แผน ก แบบ ก 2 ระดบัปริญญามหาบณัฑิต 
ค าส าคญั : “คลองเปียะ”  พื้นท่ีนามธรรมแห่งความสุขของชีวติ 

นางสาว สุภาวดี ชูปัญญา: บนัทึกความสุขท่ีคลองเปียะ อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  : 
ศาสตราจารย ์พดัยศ พุทธเจริญ 

  
วทิยานิพนธ์หวัขอ้ “บนัทึกความสุขท่ีคลองเปียะ”  เป็นสัมฤทธิผลของการสร้างสรรค์

ผลงานท่ีสร้างเอกภาพทางสุนทรียภาพของพื้นท่ีแห่งสภาวะความสุขในความทรงจ า อนัเป็นเสมือน
รอยประทบัของเร่ืองราวความสัมพนัธ์แห่งความสุขซ่ึงทบทวอียูภ่ายใตบ้ริบทของพื้นท่ีทางกายภาพ
ของวิถีชีวิตสังคมชนบทซ่ึงให้ความหมายและมีอยูจ่ริง “คลองเปียะ” บา้นเกิดของขา้พเจา้ “จงัหวดั
สงขลา” โดยน ามาตีความดว้ยวิจารณญาณและความรู้สึกหรือร้อยเรียงข้ึนใหม่ให้เป็นสัญญะแห่ง
ภาษาของจิตใจดว้ยบริบทของศิลปะร่วมสมยัและอาศยัความประทบัใจจากประสบการณ์ของชีวิต
ในช่วงหน่ึงเป็นขอ้มูลท่ีโนม้นา้วสู่การสมมติใหพ้ื้นท่ีทางกายภาพหรือเป็นพื้นท่ีแห่งความหมายทาง
นามธรรมของจิตใจ ส่ือสาระและคุณค่าแห่งความสุขท่ีบริสุทธ์ิ อิสระและเรียบง่าย เป็นการน า
ความรู้สึกในหว้งแห่งกาลและสถานท่ีหน่ึงมาสร้างให้ก่อเกิดเป็นรูปแบบของผลงานดว้ยการผสาน
จินตนาการเขา้กับเร่ืองราวแห่งวิถีชีวิตของคน สัตว์และสถานท่ีอนัเป็นรูปแบบของชีวิตแห่ง
ความสัมพนัธ์ท่ีอบอุ่นและแน่นแฟ้นในบริบทของการด าเนินชีวิตแบบสังคมชนบทท่ีส่ือแสดงออก
ดว้ยกระบวนการเทคนิคภาพพิมพหิ์น เพื่อสร้างมิติลวงตาบนระนาบ 2 มิติของผิวภาพ โดยใชภ้าษา
ของทศันศิลป์เป็นเคร่ืองมือหรือกลวิธีของการสร้างรูปแบบทางสัญลกัษณ์ของเน้ือหาผลงานตาม
ทศันะส่วนตน ให้ผสานทบัซ้อนไวด้ว้ยอารมณ์และความรู้สึกท่ีอิสระ  ฟุ้งฝัน สนุกสนานอนัเป็น
เสมือนภาพแห่งรอยประทบัของประสบการณ์ทางกายภาพและทางจิตใจท่ีถูกสั่งสมดว้ยการบนัทึก
ให้เป็นภาพแทนแห่งความทรงจ าความสุขท่ีผสานไวด้ว้ยความหนกัแน่น ละมุนละไม หรือเป็น
ความละเอียดอ่อนท่ีประณีตและงดงามในลกัษณะเฉพาะตน เป็นพื้นท่ีสภาวะของความรู้สึกแห่ง
ความสุขท่ีโน้มน้าวไปสู่การขดัเกลาจิตใจของตนเองหรือเป็นกุศโลบายเพื่อให้เป็นอานุสติเพื่อน
มนุษยใ์นสังคมให้ไดใ้ช้ชีวิต ดว้ยความตระหนกัถึงสาระและคุณค่าของความดีงามท่ีควรถนอม
รักษาไวเ้พื่อน าไปหล่อเล้ียงจิตใจใหเ้กิดเป็นดุลยภาพแห่งความสุขสงบของชีวติท่ีจีรังย ัง่ยนื 
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บทคดัย่อภาษาองักฤษ  

56003209 : Major (VISUAL ARTS) 
Keyword : “KLONGPIA” THE ABSTRACT SPACE FOR HAPPINESS LIFE 

MISS SUPAWADEE CHUPANYA : HAPPINESS DIARY AT KLONGPIA THESIS 
ADVISOR : PROFESSOR PHATYOS BUDDHACHAROEN 

The thesis “Happiness diary at Klongpia”, this is the result of art creation on the 
aesthetic unity of the area of happiness from the inspiration in memory. It is impressive the 
relationship of happiness that tweet under the context of location with meaningful and real. 
“Klongpia” birthplace in Songkhla province, which was re-enacted as a symbol represented by 
the language of mind in addition the context of contemporary art, inspired by life experience for a 
while; an inspirational source to be assumed as the physical area refers to mind and intends to 
transfer the worth of happiness are pure, simple, infinite in order to make a sense of birthplace in 
the past to create a form integrated with imagination and the way of people’s life, creatures and 
place that be warmth and be strong of relationships among rural life. The work was created by the 
process of lithograph techniques that made an illusion on two dimensions of images via visual 
arts as a tool to form the story of self-image is merged over the emotional independence,fantasy, 
made fun like a stamp of mental experience that has been captured and recorded a happy memory 
that it was gradually and continuous appeared with gentle intentions to be the place of happiness 
that convincingly leads to the purification of one’s own mind and remind people in society to stay 
alive with the awareness of goodness and happiness that should be preserved to nourish their 
mind to keep balance of life for happiness enduring sustainability. 

  

 
 

 



  ฉ 

กิตติกรรมประก าศ  
 

กติติกรรมประกาศ 
  

ขา้พเจา้ขอน้อมร าลึกถึงและกราบขอบพระคุณบิดา  มารดาผูใ้ห้ก าเนิดและอบรมสั่งสอน
ขา้พเจา้มาตั้งแต่ยงัเยาว ์  ท่านทั้งสองเป็นตน้แบบส าคญัท่ีบ่มเพาะความดีงาม ความเรียบง่าย ความ
พอเพียง และแบบอยา่งของการใชชี้วิตอยา่งผูไ้ม่ประมาทอนัเป็นหลกัคิดและแนวทางของการปฏิบติั
ภายใตค้  าสอนในพระพุทธศาสนา กรอปทั้งคอยสนบัสนุนในทุกทางเพื่อให้ไดศึ้กษาดา้นศิลปะตามท่ี
ใจรักมาโดยตลอด รวมทั้งครอบครัวและญาติพี่นอ้งทุกท่านท่ีให้ค  าแนะน าหรือความช่วยเหลือต่างๆ 
ดงันั้นวทิยานิพนธ์ชุดน้ีขา้พเจา้ขอนอ้มอุทิศให้แก่ครอบครัวอนัเป็นท่ีรัก ผูซ่ึ้งเป็นแรงบนัดาลใจส าคญั
ในการก่อให้เกิดเป็นผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาหรือสัมฤทธิผลของการสร้างสรรค์ผลงานอนัเป็นการ
เดินบนเส้นทางของการท างานศิลปะ นบัวา่เป็นกา้วยา่งท่ีส าคญัในการพฒันาผลงานสร้างสรรคใ์ห้มี
ความเป็นปัจเจกหรือมีอตัลกัษณ์เฉพาะของตนเองเด่นชดัมากยิง่ข้ึน 

ขอกราบขอบพระคุณอาจารยทุ์กท่านทั้งในอดีตและปัจจุบนัท่ีประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้
ใหข้า้พเจา้ไดมี้สติปัญญาท่ีรู้แจง้ในศาสตร์และศิลป์แขนงต่างๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งศาสตราจารยพ์ดัยศ  
พุทธเจริญ อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัท่ีคอยใหค้  าแนะน าสั่งสอนและใหค้  าปรึกษาในการท าวิทยานิพนธ์ชุด
น้ี รวมทั้งรองศาสตราจารยทิ์นกร กาษรสุวรรณ และศาสตราจารยเ์กียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร ผูเ้ป็น
อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม นอกจากน้ีขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุ์กท่านของภาควิชาภาพพิมพ ์ คณะ
จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ท่ีคอยให้ค  าช้ีแนะในเร่ืองของความรู้
ทางวิชาการและแนวทางในการท างานศิลปะ  ตลอดจนการใช้ชีวิตด้วยความเมตตากรุณาเพื่อให้
ข้าพเจ้าเป็นมนุษย์ท่ีมีคุณภาพสมบูรณ์พร้อมหรืออยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขและเท่าทันต่อ
สถานการณ์ ขอขอบคุณเพื่อนมนุษยแ์ละธรรมชาติท่ีให้ประสบการณ์ชีวิตในเร่ืองราวต่างๆ ทั้งดีและ
ร้ายบา้งสมหวงัหรือผิดพลาด หากสามารถขดัเกลาจิตใจและปัญญาสอนให้ขา้พเจา้ตระหนกัถึงการ
รู้จกัเอาชนะจิตใจของตนเองและอดทนอดกลั้นต่อความยากล าบากเพื่อให้เติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีดีงาม
และเขา้ใจเขา้ถึงธรรมชาติอนัเป็นสัจธรรมของส่ิงมีชีวติทั้งหลายดว้ยความเคารพนอบนอ้ม 

ทา้ยน้ีขา้พเจา้ขอขอบคุณทุกๆ ท่านท่ีคอยให้การสนบัสนุนและความช่วยเหลือรวมทั้งคอย
เป็นก าลงัใจในช่วงเวลาท่ียากล าบากจนท าให้สามารถกา้วขา้มเส้นกั้นพรมแดนของอุปสรรคต่างๆ ไป
ไดด้ว้ยดีและท าใหว้ทิยานิพนธ์ชุดน้ีส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายหรือวตัถุประสงคด์ว้ยความงดงามก่อเกิด
เป็นประโยชน์แก่ตนเองและสังคมส่วนรวม 
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บทที ่1 

บทน า 

มนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคมท่ีมีปัจจยัพื้นฐานในการด าเนินชีวิตทางกายภาพอนัประกอบดว้ย
อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยู่อาศยัและยารักษาโรค ซ่ึงปัจจยัหลกัทั้ง 4 เหล่าน้ีนอกจากจะเอ้ืออ านวย
ประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตแลว้ในอีกนยัหน่ึงยงัมีผลกบัการก่อให้เกิดเป็นรูปแบบของการใช้ชีวิต
อนัเป็นระบบแห่งความสัมพนัธ์และความผูกพนั รวมทั้งยงัสะทอ้นถึงการมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง
มนุษยก์บัมนุษยด์ว้ยกนัเองหรือระหวา่งตวัเรากบัโลกท่ีอาศยัอยูด่ว้ยเพราะมนุษยทุ์กคนอยูภ่ายใตก้ฎ
ธรรมชาติเดียวกนั ประเด็นสาระดงักล่าวครอบคลุมถึงการเป็นองคป์ระกอบของชีวิตหรือเป็นเหตุ
ปัจจยัท่ีโนม้นา้วไปสู่ดุลยภาพแห่งความสุข อนัเป็นบริบทของชีวิตท่ีมนุษยต์อ้งอยูร่่วมกนัเป็นกลุ่ม
หรือเป็นสังคมในแบบถอ้ยทีถอ้ยอาศยั ซ่ึงเป็นรูปแบบชีวติของผูท่ี้เคารพนอบนอ้มต่อธรรมชาติและ
กลมกลืนกบักฎแห่งธรรมชาติรวมถึงยงัเป็นคุณค่าแห่งชีวิตดว้ย ดงันั้นความสัมพนัธ์เร่ิมแรกยอ่มจึง
เป็นความสัมพนัธ์ในระดบัพื้นฐานหรือเป็นความผูกพนัของคนกล่าวคือครอบครัวอนัเป็นท่ีรัก เช่น 
พ่อ แม่ และลูก รวมถึงญาติพี่น้องด้วยนั่นเอง ทว่าปัจจุบนัรูปแบบของชีวิตในบริบทของสังคม
ปัจจุบนัยงัคงมีปัจจยัด้านคุณภาพชีวิตโดยนัยอ่ืนๆ อนัเป็นช่องทางท่ีจะโน้มน้าวไปสู่การสร้าง
ความสุขให้กบัชีวิตในแบบท่ีมัน่คงมากยิ่งข้ึนได ้ ไม่ว่าจะเป็นเง่ือนไขของเวลาสถานท่ีและหนา้ท่ี 
กอปรทั้งเหตุผลทางการศึกษาหรือการหาเล้ียงชีพท่ีสอดคลอ้งกบัสถานการณ์โดยมีเป้าหมายเพื่อ
สร้างรากฐานท่ีมัน่คงให้กบัคุณภาพชีวิตอนัเป็นวิถีทางของโอกาสท่ีดีกวา่ชีวิตในสังคมชนบท และ
ประเด็นโดยนัยน้ีเองท่ีท าให้ความสัมพนัธ์พื้นฐานของมนุษยใ์ห้เกิดเป็นสภาวะแห่งปัญญาหรือ
กลายเป็นช่องวา่งระหวา่งกนัมากข้ึนและอาจตอ้งห่างเหินกนัไปโดยปริยาย 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในเม่ือมนุษยไ์ม่สามารถจะหลีกหนีไปจากกฎเกณฑข์องธรรมชาติไดด้ว้ยเพราะเป็นสัจ
ธรรมของชีวิตท่ีมนุษยเ์ป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาติและอยูภ่ายใตก้ฎธรรมชาติเดียวกนัเฉกเช่นทุก
ชีวิตบนโลกใบน้ีท่ีต้องมีความสัมพนัธ์ต่อกันอย่างเป็นระบบ แต่ทว่าก็ผสมผสานไวด้้วยความ
แตกต่างท่ีหลากหลาย จนก่อใหเ้กิดเป็นประสบการณ์ของเร่ืองราววิถีชีวิตท่ีเราคุน้เคยและกลายเป็น
ความรู้สึกท่ีอบอุ่นและปลอดภยัภายใตค้วามผูกพนั หรือเป็นเหมือนความไวว้างใจจนกลายเป็น
ความรู้สึกแห่งรักท่ีอบอุ่นทั้งกบัตวัเราเองหรือระหว่างบุคคล และเม่ือวิถีทางของการด าเนินชีวิตมี
เหตุปัจจยัของความเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนอนัเน่ืองดว้ยจากการท่ีตนเองตอ้งเขา้มาศึกษาต่อในเมือง
หลวงจึงท าใหต้อ้งเหินห่างจากบา้นซ่ึงเป็นสถานท่ีเกิดรวมถึงครอบครัวหรือบุคคลอนัเป็นท่ีรักดว้ย  
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กล่าวไดว้า่การมีชีวิตท่ีอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสังคมร่วมสมยัแบบโลกาภิวตัน์ อนัเป็นในอีกนยัหน่ึง
ของสาเหตุของเปล่ียนแปลงสถานท่ีพกัอาศยัประเด็นโดยนยัน้ีจึงเหมือนกบัเป็นการสลบัเปล่ียนเชิง
วฒันธรรมไปพร้อมกนัท่ีไดส่้งผลกระทบต่อระบบชีวติแห่งความสัมพนัธ์หรือการตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์
กบัเพื่อนมนุษยก์ลุ่มใหม่ สถานท่ีและส่ิงแวดลอ้มใหม่ๆ ดว้ย สังคมร่วมสมยัของเมืองหลวงจึงเป็น
สาเหตุท่ีตอ้งท าความเขา้ใจเรียนรู้และปรับตวัให้สัมพนัธ์สอดคลอ้งกบัสถานการณ์หรือบริบทของ
ชีวิตใหม่น้ีดว้ย แต่ทว่ารูปแบบของวิถีชีวิตโดยนยัน้ีกลบัมิไดเ้อ้ืออ านวยประโยชน์ต่อความสุขของ
ชีวิตท่ีอบอุ่นและปลอดภยัอย่างแทจ้ริง หากเปรียบเทียบกบัวิถีชีวิตในบริบทเดิมซ่ึงจะเป็นเดิมยิ่ง
เห็นความแตกต่างกนัโดยส้ินเชิงเพราะวิถีชีวิตท่ีเราคุน้เคย คุน้ชิน ในรูปแบบเดิมนั้นได้บ่มเพาะ
ความงดงามแห่งชีวิตของความผูกพนัจนก่อเกิดเป็นความทรงจ าท่ีประทบัใจกับเร่ืองราวของ
ความรู้สึกและกลายเป็นสาเหตุของความโหยหาหรือเป็นแรงกระตุน้เร้าให้หวนคิดถึงภาพเร่ืองราว
ของความทรงจ าความสุขของวิถีชีวิต อนัเป็นคุณค่าท่ีงดงามในห้วงเวลาและสถานท่ีท่ีเป็นเสมือน
รอยประทบัแห่งความรู้สึกของความสุขในจิตใจ หรือเป็นเร่ืองราวของกิจกรรมความสุขการใชชี้วิต
ร่วมกันกับบุคคลอันเป็นท่ีรัก เพื่อนๆ ในอีกนัยหน่ึงจึงเป็นรูปแบบแห่งความสุขของวิถีชีวิต
ท่ามกลางบรรยากาศอนัสะทอ้นถึงความผกูพนัท่ีอยูบ่นพื้นฐานแห่งความรักและความอบอุ่นอนัเป็น
เสมือนสถานท่ีหรือพื้นท่ีแห่งการถักทอบทกวีความสุขของชีวิตให้ท่ีประณีตงดงามอย่างย ัง่ยืน
แทจ้ริง  

ประเด็นสาระเหล่าน้ีท่ีเป็นเร่ืองราวและเน้ือหาแห่งความหมายทางนามธรรมของ
ความรู้สึกหรือเป็นคุณค่าแห่งสัมพนัธภาพ “ความรัก” ความสุขของวิถีชีวิตท่ีอิสระ งดงาม ทวา่แฝง
ไวด้ว้ยความอบอุ่นท่ีเรียบง่ายซ่ึงเป็นรูปแบบชีวิตของความผูกพนัท่ีอยูบ่นพื้นฐานแห่งสัมพนัธภาพ
ของครอบครัวหรือเป็นดุลยภาพความสุขของชีวิตในบริบทสังคมชนบท อนัมีลกัษณะเฉพาะเป็น
สามญัลกัษณ์แห่งความผกูพนักบัครอบครัวอนัเป็นท่ีรัก เพื่อนๆในห้วงเวลาและสถานท่ีหน่ึงท่ีสร้าง
รอยประทบัแห่งคุณค่าของความรู้สึกจากในจิตใจอนัเป็นภาพสะทอ้นถึงรูปแบบของการใชชี้วิตท่ี
สัมพนัธ์กนัของความรู้สึกแห่งความรัก ความอบอุ่น ความผูกพนัและกายภาพของสถานท่ีเกิด ณ 
เขต ต.คลองเปียะ อ.จะนะ จ.สงขลา ซ่ึงเป็นจงัหวดัทางภาคใตข้องไทย กล่าวคือความหมายและ
ความส าคญัของเร่ืองราวดงักล่าวลว้นเป็นอิทธิพลและแรงบนัดาลใจ (Inspiration) ท่ีโนม้น้าวไปสู่
การจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างจินตนาการของพื้นท่ีเชิงสมมติอนัมีนัยเป็น      
“พื้นท่ีแห่งความสุขของวิถีชีวิตในความทรงจ า” ท่ีให้ความหมายทางนามธรรมและเป็นกุศโลบาย
แห่งการเติมเตม็ความสุขของชีวติในสถานการณ์ใหม่ท่ีสอดคลอ้งกบัปัจจุบนั 



  3 

ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เป็นการสร้างสรรค์ผลงานท่ีส่ือแสดงออกถึงความหมายทางนามธรรมของ
ความรู้สึกอนัเป็นภาษาแห่งความงามของจิตใจ ท่ีสอดคลอ้งเช่ือมโยงกบัเร่ืองราวเน้ือหากิจกรรม
ความสุขของวิถีชีวิตในความทรงจ าท่ีประทบัใจหรือเป็นในอีกนยัหน่ึงแห่งจินตนาภาพในรูปแบบ
ของการบนัทึกประสบการณ์ (Experience) วถีิชีวติประจ าวนัในช่วงเวลา (Space-Time) และสถานท่ี 
(Place) ท่ีส่ือสะทอ้นถึงความรัก ความอบอุ่น ความผูกพนัของสมาชิกในครอบครัวอนัเป็นท่ีรักและ
เพื่อนๆ เป็นการสร้างเอกภาพทางสุนทรียภาพของพื้นท่ีแห่งความสุขดว้ยจินตนาการในบริบทของ
กิจกรรมวถีิชีวติแบบสังคมชนบทท่ีผสานไวด้ว้ยเร่ืองราวความสุขท่ีบริสุทธ์ิและอิสระ อีกนยัหน่ึงจึง
เป็นรูปลกัษณ์ของเน้ือหาภายในหรือให้ความหมายท่ีแฝงไวด้ว้ยคุณค่าแห่งความงดงามท่ีประณีต
ของวถีิชีวติ อนัก่อรูปเกิดเป็นรูปแบบท่ีผสมผสานกนัของทั้งรูปทรงของคน สัตว ์ส่ิงของ ฯลฯ ท่ีส่ือ
สาระทางนามธรรมแห่งสุนทรียะในบริบทของเร่ืองราวเน้ือหาและบรรยากาศสีสันแห่งความสุข ใน
หว้งเวลาท่ีสนุกสนานแบบไม่รู้จบอนัเป็นความสุขท่ีงดงามดว้ยสัมพนัธภาพแห่งความอบอุ่นของวิถี
ชีวติท่ีเรียบง่ายทวา่พอเพียง 

2. เป็นการสร้างรูปลกัษณ์ของจินตภาพแห่งความสุขดว้ยจินตนาการ(Imagination)  
โดยใช้ตนเองเป็นองค์ประกอบหลกั ท่ีเป็นเสมือนตวัละครในการด าเนินเร่ืองราวหรือเล่าเร่ืองท่ี
สะท้อนเน้ือหาความหมายของความทรงจ าท่ีประทบัใจ (Impression) เป็นสัมฤทธิผลของการ
สร้างสรรคผ์ลงานท่ีอาศยักลวิธีและกระบวนการทางทศันศิลป์ “ศิลปะภาพพิมพ”์ ในการสร้างมิติ
ทางกายภาพให้ลึกลวงตาบนระนาบ 2 มิติของผิวภาพหรือลวงตาแบบในสามมิติซ่ึงก่อเกิดเป็น
รูปแบบอนัเป็นกายภาพของพื้นท่ีแห่งความสุขด้วยทศันธาตุ (Visual Element) หรือภาษาทาง
ทศันศิลป์ เช่น เส้น (Line), สี (Color), น ้ าหนัก (Tone) , พื้นผิว(Texture) ฯลฯ ผนวกกบักรรมวิธี
ของการท าภาพพิมพ์เทคนิคภาพพิมพ์หิน (Lithograph) ท่ี เป็นส่ือและเคร่ืองมือในการสร้าง
คุณลกัษณะพิเศษของผลงานด้วยการทบัซ้อนกนัของรายละเอียดทางทศันธาตุ และโดยนัยแห่ง
กลวิธีของการท าภาพพิมพ์ในกระบวนการน้ีท่ีเปรียบเป็นเสมือนการบันทึกรอยประทับของ
ความรู้สึกแห่งความสุขลงในจิตใจให้ทบทวีในแบบไม่รู้จบและเผยปรากฏรูปลกัษณ์เป็นกายภาพ
ของพื้นท่ีแห่งความสุขท่ีมีคุณค่าและความหมายอนัเป็นภาษาของจิตใจดว้ย 

3. เป็นความคิดท่ีโนม้ไปสู่การขดัเกลายกระดบัจิตใจและปัญญาใหป้ระณีตงดงามหรือ
เพื่อให้ฉุกคิดถึงการใชชี้วิตท่ีเรียบง่าย พอเพียงและดีงามทั้งแก่ตนเองและเพื่อนมนุษยใ์นสังคม อนั
เป็นเจตนาของการสร้างสรรค์ท่ีมุ่งให้ผลงานเป็นกุศโลบาย “ส่ือ” ทางด้านจิตแก่ผูช้มหรือผูรั้บ 
“สาร” ได้หวนกลับมาส ารวจพิจารณาถึงสาระแห่งความสุขของชีวิตรวมถึงเป็นเร่ืองราวแห่ง
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ความสุขท่ีจะโนน้นา้วจิตใจใหต้ระหนกัคิดถึงความสุขดา้นจิตใจ อนัเป็นความสุขของชีวิตท่ีแทจ้ริง
ผนวกกับได้รับรู้คุณค่าของการสืบสานและการส่งต่อความดีงามไปสู่การสร้างมิตรภาพและ
ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนมนุษยใ์นสังคม กล่าวไดคื้อประเด็นสาระและความส าคญัเหล่าน้ีท่ีเป็น “ส่ือ”
และ “เคร่ืองมือ” อนัจะทบทวีกลายเป็นรอยประทบัแห่งความดีงามและเป็นการสร้างไปสู่ดุลยภาพ
ของชีวติหรือเป็นในอีกนยัหน่ึงของวถีิทางแห่งความสุขท่ีจีรังย ัง่ยนื 

สมมติฐานของการศึกษา 

การสร้างสรรค์ผลงานจากเร่ืองราวของความสุข  ในความทรงจ าท่ีประทับใจกับ
กิจกรรมความสุขของวถีิชีวติในบางช่วงเวลาและสถานท่ีท่ีซ่ึงเป็นบา้นเกิดของตนเองหรือเป็นพื้นท่ี
อนัก่อเกิดเป็นความงดงามของชีวิตท่ีอยู่บนพื้นฐานแห่งความรู้สึกแห่งความผูกพนัทางจิตใจ เป็น
การสร้างพื้นท่ีแห่งความรู้สึกถึงความสุขของชีวิตบนโลกใหม่ ด้วยการจินตภาพหรือเป็น
จินตนาการถึงพื้นท่ีแห่งความสุขท่ีอิสระ งดงามและมีชีวิตชีวาโดยดว้ยกระบวนการทางทศันศิลป์ 
“ศิลปะภาพพิมพ์” สร้างสรรค์ให้ก่อเกิดรูปแบบทางกายภาพของผลงานหรือพื้นท่ีสภาวะของ
ความสุขอนัเป็นเสมือนดินแดนแห่งความฝันท่ีให้ความหมายทางนามธรรมแห่งความรู้สึกท่ีผูกพนั
ของขา้พเจา้กบับุคคลอนัเป็นท่ีรัก เพื่อน และสถานท่ี เป็นรูปแบบของชีวิตแห่งความสัมพนัธ์ท่ี
อบอุ่นแน่นแฟ้น ทวา่แฝงไวด้ว้ยความรักและความสุขอนัเป็นสาระนามธรรมของชีวิตแห่งความสุข
ท่ีอิสระสนุกสนานในแบบท่ีไม่รู้จบ หรือเป็นวิถีชีวิตท่ีงดงามบริสุทธ์ิ เรียบง่ายและพอเพียงตาม
ความคิดและทศันคติส่วนตน โดยนัยน้ีท่ีอาศยัใช้ภาษาของทศันศิลป์เป็นเคร่ืองมือในการสร้าง
เอกภาพทางสุนทรียภาพของพื้นท่ีแห่งความสุขหรือเป็นในอีกนยัหน่ึงแห่งภาษาของจิตใจ  

ขอบเขตของการศึกษา 

 ในการสร้างสรรคผ์ลงานชุดวิทยานิพนธ์ได้ก าหนดขอบเขตของการแสดงออกภายใต้
ความหมายท่ีส่ือประเด็นสาระนามธรรมความรู้สึกในบริบทของพื้นท่ีสมมติอนัเป็นพื้นท่ีแห่ง
สภาวะของความรู้สึกของจิตใจหรือเป็นเสมือนกายภาพของทศันียภาพแห่งความสุขของชีวิตท่ี
อาศยัใชจิ้นตนาการในการสร้างสรรคใ์ห้ก่อเป็นรูปธรรมของเร่ืองราวเน้ือหา ความหมาย ความคิด 
รูปแบบ และเทคนิควธีิการท่ีอยูบ่นพื้นฐานของบริบทแห่งศิลปะร่วมสมยัโดยสามารถวิเคราะห์แตก
ประเด็นสาระออกเป็นขอบเขตดา้นต่างๆ ดงัน้ีคือ 
 ขอบเขตด้านเน้ือหา เป็นการสร้างสรรค์ท่ีส่ือแสดงออกดว้ยแนวความคิดการสร้าง
พื้นท่ีเชิงสมมติอนัเป็นพื้นท่ีแห่งความทรงจ า ความรู้สึกท่ีประทบัใจซ่ึงสอดคล้องเช่ือมโยงกับ
ประสบการณ์กิจกรรมความสุขของวิถีชีวิตในแบบสังคมชนบทของครอบครัวอนัเป็นท่ีรักของ
ตนเองซ่ึงเป็นเร่ืองราวความสุขทั้งในอดีตและปัจจุบนัอนัเป็นสัมพนัธภาพความรู้สึกแห่งความรัก
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และความผูกพนัของตนเองกบับุคคลอนัเป็นท่ีรัก รวมถึงเพื่อนๆ ในช่วงเวลาต่างๆ ของสถานท่ี 
“บา้นเกิด” หรือเป็นสัญลกัษณ์ทางเร่ืองราวและเน้ือหาของพื้นท่ีแห่งความสุขภายในจิตใจท่ีให้
ความหมายทางนามธรรมแห่งภาษาของจิตใจ 

ขอบเขตด้านรูปแบบ เป็นการสร้างพื้นท่ีแห่งรอยประทบัของความรู้สึกท่ีส่ือระลึกถึง
ความสุขของวิถีชีวิตในความทรงจ าท่ีประทบัใจในบริบทของการจินตนาการหรือเป็นรูปแบบทาง
กายภาพของจินตภาพแห่งความสุขท่ีอิสระสนุกสนาน  ดว้ยกลวิธีการทางทศันศิลป์การผสมผสาน
สร้างเอกภาพทางสุนทรียภาพของพื้นท่ีแห่งสภาวะท่ีอาศยัใชภ้าษาของศิลปะเป็นเคร่ืองมือในการ
ก่อเกิดเป็นรูปแบบของสภาวะอารมณ์และความรู้สึก หรือเป็นเสมือนภาพแห่งความประทบัใจใน
ประสบการณ์ของเร่ืองราวความสุขท่ีอิสระ บริสุทธ์ิและงดงาม ในวิถีชีวิตประจ าวนัของห้วงเวลา
และสถานท่ีหน่ึงหรือ ณ คลองเปียะ บา้นเกิด 

ขอบเขตด้านเทคนิค เป็นสัมฤทธิผลของการสร้างสรรค์ท่ีอาศยักระบวนการทาง
ทศันศิลป์ “ศิลปะภาพพิมพ”์ เทคนิคภาพพิมพหิ์น (Lithograph) ซ่ึงสามารถสร้างคุณลกัษณะเฉพาะ
พิเศษของเทคนิควิธีการ ท่ีสอดคลอ้งกบัแนวความคิดในการแสดงออกหรือให้ลวงตาลึกเขา้ไปบน
ระนาบ 2 มิติของผวิภาพ อนัเป็นกายภาพของพื้นท่ีแห่งความรู้สึกหรือกายภาพของผลงานในบริบท
ของการจินตนาการ อนัคือเจตนาให้เป็นกุศโลบาย “ส่ือ” ทางทศันศิลป์รวมถึงเป็นภาษาของจิตใจ
ดว้ยนัน่เอง 
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ค านิยามศัพท์ 

Abstract  นามธรรม หรือการถอยห่างจากความจริง ความคิดท่ีแยกจาก
ความจริงทางวตัถุ ส่ิงท่ีตรงขา้มกบัรูปธรรม 

Aesthetic, Esthetic สุนทรียภาพ ห รือภ า วะ ท่ี เ ป็ น ศิ ลปะห รือ มี ค ว า ม ง า ม 
ความรู้สึกถึงคุณค่าของส่ิงท่ีงาม ความเป็นระเบียบของเสียง
และถอ้ยค าท่ีไพเราะ 

Arabic Gum เมด็กาวกระถิน 
Contemporary Art  ศิลปะร่วมสมยั ศิลปะท่ีทนัสมยั ศิลปะสมยัใหม่ ศิลปะของ

สมยัปัจจุบนั 
Epicurean เอพิคิวเรียน คนเจ้าส าราญ, คนชอบสนุก, คนฟุ้งเฟ้อ, ผูมี้

รสนิยมสูง 
Fantasy  จินตนาการหรือความคิดท่ีไม่ มีโครงสร้าง ท่ีแน่นอน 

จินตนาการท่ีไม่ลึกซ้ึงนกั ฟุ้งฝัน 
Gum etch กาวกรด 
Imagination    จินตนาการ การสร้างภาพข้ึนในจิตใจ  
Lithograph ภาพพิมพหิ์น กระบวนการพิมพพ์ื้นราบโดยพิมพภ์าพพิมพ์

บนแท่นพิมพพ์ิเศษ ท าให้พื้นราบของแม่พิมพมี์ความไวต่อ
การจบัยึดหมึกพิมพด์้วยกระบวนการทางเคมี เป็นผลท าให้
หมึกพิมพ์เกาะยึดแต่บริเวณท่ีวาดและไม่เกาะยึดในส่วนท่ี
เป็นพื้นว่าง กระบวนการพิมพหิ์นน้ีคิดคน้ข้ึนใน ค.ศ. 1798 
ท่ีเมืองโซล์นโฮเฟน ประทศเยอรมนี โดยอะลอยด์ เซเนเฟล
เดอร์ เป็นกระบวนการสร้างงานพิมพท่ี์อาศยัความไม่เขา้กนั
ของน ้าและไขเป็นพื้นฐาน 

Naïve Art ศิลปกรรมซ่ึงคิดเห็นและแสดงออกอยา่งง่ายๆ และดว้ยน ้ าใส
ใจจริง ไม่มีความสลับซับซ้อนในเร่ืองความคิดตรึกตรอง
และไม่มีความคิดเห็นมาก่อนว่าจะท าให้แปลกเป็นพิเศษ ก็
เรียกวา่ท าอยา่งเรียบๆ ง่ายๆ 

Natural and necessary  ความตอ้งการตามธรรมชาติท่ีจ าเป็น 
Natural but unnecessary   ความตอ้งการตามธรรมชาติท่ีไม่จ  าเป็น   
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Pleasure   ความส าราญ ความยินดี ความรู้สึกพอใจ ความเพลิดเพลิน
ความดีใจ ความสนุกสนาน ความร่ืนเริง 

Pure Art  ศิลปะบริสุทธ์ิ  เป็นศิลปะท่ีสร้างข้ึนเพื่อตอบสนองต่อ
คุณประโยชน์ทางจิตใจและปัญญา 

Pure Gum สารละลายกาวกระถินบริสุทธ์ิ 
Red lacquer แลคเกอร์แดงหรือเคมีสร้างภาพ 
Surrealism ศิลปะแบบเหนือจริง เร่ิมในปี ค.ศ. 1924 มีลกัษณะท่ีเหนือ

ไปจากรูปทรงของส่ิงท่ีเป็นจริง กล่าวคือ เป็นรูปทรงท่ี
แสดงออกถึงจิตไร้ส านึก ความฝันและความคิดฝัน มี
จุดหมายท่ีจะปลดปล่อยวิญญาณของมนุษยใ์ห้หลุดพน้ไป
จากความผกูพนัของเหตุผล 

Visual Element   ภาษาของทศันศิลป์อนัเป็นปัจจยัของการก่อเกิดเป็นรูปทรง
ทางศิลปะท่ีเห็น ได้แก่ เส้น สี น ้ าหนัก ท่ีว่าง รูปทรง และ
พื้นผวิ ฯ 

Wisdom    ความคิดอ่าน สติปัญญา ความรอบรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



  8 

 

บทที ่2 

ข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกบัการสร้างสรรค์ 

ในการสร้างสรรค์ผลงานชุดวิทยานิพนธ์ได้ศึกษาค้นควา้ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องอันส่ือ
ประเด็นสาระความหมายและความส าคญัของอิทธิพลในด้านต่างๆ ท่ีเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อ
สัมฤทธิผลของการศึกษาและการสร้างสรรค์ โดยนยัของประเด็นเหล่าน้ีสามารถวิเคราะห์บริบท
แห่งขอ้มูลอิทธิพลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจะจ าแนกเป็นสองดา้นหลกั คืออิทธิพลดา้นเน้ือหาและอิทธิพลดา้น
รูปแบบทางศิลปกรรมและศิลปิน  

อทิธิพลด้านเน้ือหา 

 อทิธิพลจากสภาพแวดล้อม  

 ในบริบทของสังคมยุคโลกาภิวตัน์อนัเป็นยุคสมยัของการช่วงชิงหรือแข่งขนัซ่ึงการ
แข่งขันโดยส่วนใหญ่ล้วนมีวตัถุประสงค์เพื่อตอบสนองต่อความสุขของชีวิตหรือก็เพื่อสร้าง
คุณภาพชีวติท่ีดีกวา่เดิม โดยเฉพาะกบัวถีิชีวติในเมืองใหญ่ซ่ึงเป็นเหตุปัจจยัของการเคล่ือนยา้ยสลบั
เปล่ียนสถานท่ีหรือเป็นเหตุท่ีท าให้ประชาชนจากชนบทยา้ยถ่ินฐานมาสู่เมืองหลวงหรือส่วนกลาง
มากข้ึน จากการส ารวจขอ้มูลการยา้ยถ่ินของประชากรในปี พ.ศ. 2559 ของกลุ่มสถิติแรงงาน ส านกั
สถิติเศรษฐกิจและสังคม เม่ือพิจารณาอตัราการยา้ยถ่ินสุทธิ พบวา่รูปแบบของการยา้ยถ่ินสุทธิของ
แต่ละภาคในปี 2559 พบว่า กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 0.3 มีอัตราการย้ายถ่ินสุทธิเป็นบวก 
นอกจากน้ียงัพบวา่ ในภาคอ่ืนๆ มีค่าติดลบ ซ่ึงหมายถึงอตัราการยา้ยออกมากกวา่การยา้ยเขา้ ภาคใต้
คิดเป็นร้อยละ -1.0 ภาคกลาง ร้อยละ -0.6 ภาคเหนือ ร้อยละ -0.6 และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ร้อย
ละ -0.21 
 กล่าวได้คือจากผลการวิจยั “ผลกระทบด้านสุขภาวะครัวเรือนจากการยา้ยถ่ินของ
สมาชิกครัวเรือนในชุมชน จงัหวดัสงขลา” พบว่าแนวโน้มท่ีประชากรจะยา้ยจากชุมชนชนบทสู่
ชุมชนเมืองมีอตัราท่ีสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนและกลุ่มคนวยัท างาน โดยเฉล่ีย
ครอบครัวละ 2 คน และพบวา่ชาวไทยมุสลิมส่วนใหญ่ยา้ยไปประเทศมาเลเซีย และชาวไทยพุทธ

                                                           
1 ส านกังานสถิติแห่งชาติ,  “การส ารวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ.2559,” 2560: 18, 

เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน 2560, เขา้ถึงไดจ้าก http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/themes 
/files/migrationPocket59.pdf 
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ส่วนใหญ่นิยมยา้ยเขา้สู่กรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพื่อการศึกษาต่อรวมถึงการประกอบ
อาชีพ ประเด็นโดยนยัน้ีลว้นส่งผลกระทบต่อสุขภาวะครัวเรือนในดา้นการด ารงชีวิต จากการศึกษา
แม้จะส ารวจพิจารณาเพียงการมองแบบผิวเผินอาจไม่ใช่ปัญหาท่ีส าคัญเด่นชัด ทว่าก็จัดเป็น
เบ้ืองหลังของปัญหาทางสังคมด้านอ่ืนๆด้วย เช่น กลุ่มคนผูสู้งอายุรวมทั้งเด็กท่ีถูกทอดทิ้งจน
กลายเป็นปัญหาทางครอบครัวเกิดกระแสบริโภคนิยม ความไวว้างใจทางสังคมลดลง และปัญหา
การสูญหายของภูมิปัญญาโดยเฉพาะภูมิปัญญาทางการเกษตรท่ีส่งผลเช่ือมโยงไปถึงการลดพื้นท่ี
เพาะปลูก อนัเป็นสาเหตุส าคญัท าให้ขาดแคลนพืชรวมทั้งท าให้รูปแบบการด ารงชีวิตของผูค้นใน
ชุมชนเปล่ียนแปลงไปในทางลบ2 

 อน่ึงเน่ืองดว้ยเพราะวถีิสังคมชนบทซ่ึงเป็นรูปแบบของการด ารงชีวิตท่ีมีลกัษณะพึ่งพิง 
พึ่งพาและอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติหรือเป็นชีวิตท่ีเคารพนอบน้อมต่อธรรมชาติ เม่ือขา้พเจา้มีความจ า
เป็นท่ีตอ้งเขา้มาศึกษาและท างานอยู่ในเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานคร อนัมีเจตนาของความ
มุ่งหวงัท่ีวา่จะเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการมีคุณภาพชีวิตท่ีดียิ่งข้ึน แต่ทวา่ในความเป็นจริงแลว้กลบั
มิไดเ้ป็นเช่นนั้นเสมอไปเพราะเม่ือตอ้งแยกห่างออกมาจากครอบครัวอนัเป็นท่ีรักและมาอาศยัอยูใ่น
เมืองใหญ่ท่ีวุน่วายและเตม็ไปดว้ยมลภาวะดา้นสภาพแวดลอ้มมากมาย เช่น เสียง ควนัจากท่อไอเสีย
รถยนต ์ตน้ไมแ้ละพืชสีเขียวมีนอ้ย เป็นตน้ ซ่ึงลว้นเป็นปัจจยัท่ีท าใหก้ าลงัใจในการใชชี้วิตหรือพลงั
ในการขบัเคล่ือนชีวิตไดถู้กบัน่ทอนให้ลดน้อยลงและก่อให้เกิดเป็นความเหงาหรือความโดดเด่ียว 
อนัเป็นความทุกขรู์ปแบบหน่ึงของชีวติ ประกอบกบัยงัเป็นในอีกนยัหน่ึงของสาเหตุท่ีท าให้เกิดเป็น
สภาวะแห่งความรู้สึกของความทุกข์ภายในจิตใจและกลายเป็นความโหยหาท่ีกระตุน้เร้าให้หวน
คิดถึงภาพเร่ืองราวของความทรงจ าความสุขของชีวิตท่ีเรียบง่ายในแบบท่ีอบอุ่นของวิถีชนบท ซ่ึง
เป็นวิถีชีวิตท่ีอิสระ บริสุทธ์ิและงดงามอนัเป็นรูปแบบช่วงชีวิตท่ีโน้มไปสู่ดุลยภาพแห่งความสุข
สงบของชีวติอยา่งแทจ้ริง โดยนยัของความรู้สึกเหล่าน้ีลว้นเป็นประสบการณ์ความทรงจ าความสุข
ของชีวติท่ีประทบัอยูใ่นจิตใจและสามารถเกิดข้ึนไดทุ้ก ๆ วนักบัวิธีการด าเนินชีวิตในสังคมชนบท
บา้นเกิด 

                                                           
2 รุ่งรัตน์ เจริญวศิาล, สุริยา เหมตะศิลปะ, สุธาสินี บุญญาพิทกัษ,์ “ผลกระทบดา้นสุข

ภาวะครัวเรือนจากการยา้ยถ่ินของสมาชิกครัวเรือนในชุมชน จงัหวดัสงขลา,”  หาดใหญ่วชิาการ 7,1  
(ม.ค.-มิ.ย.2552): 24.,  เขา้ถึงขอ้มูลเม่ือ 27 มิถุนายน 2560. เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.edu.tsu.ac.th/major/eva/files/journal/Rung_article_in_ HYU_15-26.pdf 

 

http://www.edu.tsu.ac.th/major/eva/files/journal/Rung_article_in_
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 อทิธิพลจากทฤษฎเีกีย่วกบัความสุขและคุณค่าของชีวติ 

 อาริสโตเติล ไดก้ล่าวถึงความสุขไวว้า่ “ความสุขคือกิจกรรมของวิญญาณท่ีสอดคลอ้ง
กับคุณธรรมท่ีสมบูรณ์” และ “คนท่ีมีความสุขคือคนท่ีด าเนินชีวิตด้วยคุณธรรมท่ีสมบูรณ์”3 
ประเด็นสาระของคุณธรรมท่ีกล่าวน้ีตอ้งรู้สึกและแสดงออกภายใตก้ารก ากบัควบคุมของสติหรือ
เหตุผลในระดบัท่ีพอดีคือ ไม่นอ้ยหรือไม่มากจนเกินไปหรือในอีกนยัหน่ึงอนัเป็นเสมือนหนา้ท่ีของ
จิตภาคปัญญา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัคิดทางสายกลางในขอ้ปรัชญาทางพระพุทธศาสนา แต่ทวา่จะ
แตกต่างกนัท่ีประเด็นสายกลางของอริสโตเติลนั้นจะอยู่ระหว่างการไม่มีความรู้สึกและการแสดง
ความรู้สึกอยา่งสุดโต่ง ส่วนทางสายกลางขององคส์ัมมาสัมพุทธเจา้นั้นมุ่งเน้นการก าจดัความรู้สึก
ต่างๆ ท่ีโนม้นา้วไปสู่ความทุกขแ์ละการช าระกิเลสเป็นส าคญั หรืออยูร่ะหวา่งการบ าเรอตนดว้ยกาม
และการทรมานตนในการบ าเพญ็เพียรทุกรกิริยานั้นเอง 
 เอพิ คิว รัส ย ังกล่าวอีกว่า  ความสุขเป็นจุดมุ่งหมายของชีวิต ซ่ึง เป็นความสุข 
(Happiness) ในความหมายเดียวกับความส าราญ (Pleasure) “เรายืนยนัว่า ความส าราญเป็น
จุดเร่ิมตน้และจุดหมายปลายทางของการด ารงชีวติท่ีมีความสุข เพราะเราตระหนกัวา่ ความส าราญน้ี
เป็นความดีอนัดบัหน่ึงท่ีติดตวัเรามาและเราจะเลือกท าหรือไม่ท าอะไรก็เพราะอาศยัความส าราญ
เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ”4 ในทัศนะของเขานั้น ความสุขตั้ งอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม 3 
ประการคือ ความรอบครอบ ความซ่ือสัตย ์และความยุติธรรม เพื่อให้สังคมอยู่รวมกนัไดอ้ย่างมี
ความสุข และความสุขนั้นตอ้งมีลกัษณะท่ีย ัง่ยืน ไม่ยอ้นกลบัมาท าร้ายตวัเราภายหลงั เช่น การด่ืม
เหลา้เพื่อใหลื้มความทุกข ์แต่เม่ือสร่างเมาแลว้ก็ยงัสามารถกลบัมานึกถึงความทุกขน์ั้นไดอี้ก เป็นตน้ 
และเขายงัสอนให้มนุษยรู้์จกัควบคุมกิเลสตณัหาหรือเป็นอารมณ์ของความอยากซ่ึงมีลกัษณะเป็น
พรตนิยมอยา่งอ่อนเพราะมีการสอนใหม้นุษยรู้์จกัควบคุมตนเองดว้ยสติปัญญา5   
 เอพิคิวรัส ไดก้ล่าวว่า ความสุขท่ีดีท่ีสุดและย ัง่ยืนท่ีสุดส าหรับมนุษยคื์อการมีความ
ตอ้งการตามธรรมชาติท่ีจ าเป็น (Natural and necessary) ซ่ึงประกอบไปดว้ยปัจจยัส่ี มิตรสหาย 
เสรีภาพและความคิดอ่าน (Wisdom) ส่วนใหญ่เป็นความตอ้งการทางใจ ท่ีไม่ตอ้งใช้เงินซ้ือ และ
แตกต่างจากความตอ้งการตามธรรมชาติท่ีไม่จ  าเป็น (Natural but unnecessary)  ท่ีส่วนใหญ่เป็น

                                                           
3 พระธรรมโกศาจารย ์(ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ปรัชญากรีกบ่อเกดิภูมิปัญญาตะวนัตก, 

พิมพค์ร้ังท่ี 7 (กรุงเทพฯ: ศยาม, 2552), 277. 
4 เร่ืองเดียวกนั, 312. 
5 เร่ืองเดียวกนั, 316. 
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ความตอ้งการทางวตัถุ6 ประเด็นสาระเหล่าน้ีแสดงให้เห็นถึงหลกัคิดของความเรียบง่าย ไม่หรูหรา
และไม่ฟุ่มเฟือย แต่ก็มีนกัปรัชญาบางคนท่ีโจมตีและเขา้ใจกบัหลกัการความสุขของเอพิคิวรัสผิดไป
ไม่น้อย “Epicuren” หรือท่ีนิยามเรียกว่า คนเจา้ส าราญ ช่ือของเขาจึงกลายเป็นค าติเตียนและมี
ความหมายในทางลบ กล่าวไดว้า่ ในปัจจุบนัท่ีเรามกัยึดเอาความสุขในแบบท่ีฉาบฉวย หรือการยืด
ติดกบัวตัถุไม่ไดรู้้สึกถึงความสุขท่ีแทจ้ริงตามหลกัการของเขา 

  ยุคสมยัปัจจุบนัเป็นสังคมท่ีขบัเคล่ือนดว้ยระบบทุนนิยม คุณค่าของวตัถุจึงกลายเป็น
ส่ิงส าคญัท่ีอยูเ่หนือคุณค่าทางจิตใจของมนุษยด์ว้ยกนัเอง ทฤษฎีดงักล่าวสอดคลอ้งกบัทศันคติการ
ใช้ชีวิตของตนเองและสามารถโน้มน้าวไปสู่การด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขโดยแท้จริงคือ
ความสุขท่ีหาได้ในทุกๆ ท่ีโดยไม่ตอ้งใช้เงินซ้ือโดยเฉพาะกบัความสุขท่ีหาไดด้้วยการด ารงชีวิต
อยา่งพอเพียงท่ามกลางธรรมชาติท่ีสุขสงบ  เรียบง่าย ไม่ฟุ้งเฟ้อ หรือไม่ยึดติดกบัวตัถุซ่ึงไม่ใช่ความ
มุ่งหมายแห่งความสุขท่ีแทจ้ริง  

อทิธิพลด้านรูปแบบทางศิลปกรรมและศิลปิน 

รูปแบบผลงานศิลปกรรมของศิลปินหลายท่านดงัต่อไปน้ีมีความส าคญัอยา่งยิ่งต่อการ
สร้างสัมฤทธิผลของการสร้างสรรค ์ ทั้งน้ีจะศึกษาถึงในลกัษณะความสอดคลอ้งทางเร่ืองราวเน้ือหา
ท่ีอาศัยภาษาของทัศนศิลป์เป็นเคร่ืองมือในการสร้างบรรยากาศของแสงสี รวมถึงการจัด
องค์ประกอบของเร่ืองราวในบริบทต่างๆ เป็นตน้ เป็นเจตนาเพื่อศึกษาบริบทของความงามทาง
สุนทรียภาพให้เป็นไปตามทัศนคติและความคิด ท่ีกล่าวได้ว่าเป็นอิทธิพลด้านรูปแบบทาง
ศิลปกรรมและอิทธิพลโดยนัยอ่ืนๆ ด้วย ซ่ึงเป็นรูปแบบแนวทางของผลงานท่ีต้องอาศยัความ
บริสุทธ์ิใจเป็นประเด็นหลกัของการส่ือแสดงออกเป็นสาระทางนามธรรมของเน้ือหาภายในท่ีเป็น
เร่ืองราวของความซ่ือสัตย ์จริงใจและตรงไปตรงมาทั้งส้ิน ความหมายและความส าคญัเหล่าน้ีจึง
ผนวกไวด้ว้ยรูปแบบแนวทางของผลงานศิลปกรรมของศิลปินดงัน้ี 

  อองรี รุสโซ (Henri  Rousseau) รุสโซเกิดท่ีเมืองลาวาลในบริเวณลุ่มแม่น ้ าลวัร์ เป็น
จิตรกรชาวฝร่ังเศสแนวนาอีฟ (Naïve Art) หรือศิลปะแบบไร้จริต ท่ีลกัษณะของผลงานมีความแข็ง
กระดา้งแบบตรงไปตรงมาหรือเปรียบเหมือนกบัศิลปินผูส้ร้างสรรค์ไม่เคยไดผ้่านการศึกษาจาก
สถาบนัศิลปะมาก่อน ทว่าเป็นการท างานดว้ยใจรักมากกว่า รุสโซมกัสร้างผลงานท่ีส่ือสะทอ้นถึง
เร่ืองราวของชีวิตประจ าวนัผ่านภาพทิวทัศน์และใช้จินตนาการตามความคิดของตนเองท่ีได้
                                                           

6 สฤณี อาชวานนัทกุล, “เอพิคิวรัส บิดาแห่งความสุขนิยมฉบบัย ัง่ยนื,”  ใน คน(ไม่)
ส าคัญ, ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา, (กรุงเทพฯ: openbooks, 2551), 42. 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A5_(%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A2%E0%B8%99)&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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เอ้ืออ านวยให้ผลงานมีความคลา้ยกบัผลงานศิลปะเด็กท่ีไร้เดียงสา แต่จะแตกต่างกนัตรงท่ีเขาเป็น
ผูใ้หญ่ท่ีสามารถจินตนาการไดห้ลากหลายมากกวา่ดว้ยเพราะจากการสั่งสมประสบการณ์ท่ีเพิ่มมาก
ข้ึนตามวยั 

 

ภาพท่ี 1 ภาพผลงานของรุสโซ, ช่ือภาพ ความฝัน (1910), 204.5 × 298.5 ซม., สีน ้ามนับนผา้ใบ 
ท่ีมา : วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, อ็องรี รูโซ, เข้าถึงเม่ือ 16 พฤษภาคม 2560, เข้าถึงได้จาก
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B
8%A3%E0%B8%B5_%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%8B 

“ความฝัน” เป็นผลงานช้ินภาพสุดทา้ยในชุดป่าดงดิบท่ีมีช่ือเสียงของรุสโซ ท่ีส่ือ
สะทอ้นถึงเร่ืองราวผืนป่าธรรมชาติท่ีอุดมไปดว้ยพรรณไม ้สัตว์ป่า แสดงความเพอ้ฝันท่ีแฝงความ
เรียบง่ายผา่นสีและรูปทรงในแบบปฐมภูมิ ทวา่มีความซบัซอ้นน่าคน้หาในการจดัวางรูปทรง 

มาร์ก ชากาล (Marc  Chagall) ชากาลเกิดท่ีลิออซโน ใกลเ้มืองวีเซียบสค ์(Vitebsk) ใน
เบลารุส ผลงานศิลปกรรมท่ีให้แรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์หรือให้แนวทางท่ีโน้มไปสู่การ
ก่อให้เกิดเป็นรูปแบบอันเป็นสัมฤทธิผลของการสร้างสรรค์ในลักษณะเหนือความเป็นจริง 
(Surrealism) ท่ีส่ือแสดงสาระแห่งภาษาของอารมณ์ความรู้สึกด้วยจินตภาพในจินตนาการท่ีไร้
ขอบเขตด้วยวิธีการจดัวางองค์ประกอบของคน สัตว์เล้ียงและส่ิงปลูกสร้าง รวมถึงบริบทแห่ง
สถานท่ีได้อย่างลงตัวให้ความรู้สึกล่องลอยในแบบความคิดฝัน (Fantasy) ผสมผสานกับ
บรรยากาศท่ีนุ่มนวลและละมุนละไมอนัเป็นสีสันในหว้งบรรยากาศแห่งความรัก กล่าวไดว้า่ผลงาน
ของชากาลมกัแสดงออกถึงเร่ืองราวเน้ือหาท่ีสอดคล้องเช่ือมโยงกบัประเด็นเร่ืองราวของความ
ศรัทธาต่อศาสนา ความรักระหวา่งคู่ชีวติ หรือเป็นความรักท่ีมีต่อบา้นเกิดเป็นตน้  
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ภาพท่ี 2 ภาพผลงานของมาร์ก ชากาล, ช่ือภาพ Over the Town(1918), สีน ้ามนับนผา้ใบ 

ท่ีมา: สุทศัน์  ยกส้าน, จิตรกรยิวผู้มีเทวดาในจิตใจ, เขา้ถึงเม่ือ 16พฤษภาคม 2560, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.manager.co.th/Science/viewnews.aspx?NewsID=9570000102047 
 

 
ภาพท่ี 3 ภาพผลงานของมาร์ก ชากาล, ช่ือภาพ  i and the village(1911), สีน ้ามนับนผา้ใบ 
ท่ีมา :  Wikipedia, the free encyclopedia, i and the village, เขา้ถึงเม่ือ 16 พฤษภาคม 2560, เขา้ถึง
ไดจ้าก https://en.wikipedia.org/wiki/I_and_the_Village 
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ทินกร  กาษรสุวรรณ ทินกรเป็นศิลปินร่วมสมยัของไทย เกิดและเรียนศิลปะขั้น
พื้นฐานท่ีจงัหวดัเลย จากนั้นมาศึกษาต่อในสถาบนัศิลปะระดบัอุดมศึกษาชั้นน าของไทย ปัจจุบนั
เป็นศิลปินและอาจารยส์อนศิลปะซ่ึงมีผลงานเป็นท่ีประจกัษ์ในระดบัประเทศและนานาชาติ เป็น
ศิลปินท่ีน าเสนอผลงานศิลปะท่ีมีเน้ือหาเร่ืองราวอนัส่ือสะทอ้นวิถีชีวิตความเป็นอยูแ่บบวิถีสังคม
ชนบท ตลอดจนกิจกรรมการด ารงชีวติของชาวบา้นดว้ยการสร้างเอกภาพทางสุนทรียะโดยอาศยัใช้
รูปร่าง รูปทรงของชาวนา รูปทรงของสัตว ์วสัดุและขา้วของเคร่ืองใช้หรืออุปกรณ์ทางการเกษตร
รวมถึงรูปลกัษณะของพืชพนัธ์ุและกายภาพของพื้นท่ี เช่น พืชผกัผลไม ้แปลงผกั เคียวเก่ียวขา้ว กอง
ฟาง มีด จอบ สุ่มและตะกร้า เป็นตน้ เป็นผลงานท่ีส่ือแสดงออกถึงความสัมพนัธ์กบับริบทของ
สภาพแวดล้อมหรือท่ีสอดคล้องเช่ือมโยงกบัวฒันธรรมประเพณี ความเช่ือและความศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาโดยจะเห็นจากการส่ือสาระผ่านทางรูปทรงของโบสถ์ สถูป เจดีย ์ในผลงานเพื่อ
สร้างความกลมกลืนกบัสภาพชีวิตในแบบวิถีชาวพุทธดว้ย ทินกรไดส้ร้างองคป์ระกอบโดยการจดั
วางรูปทรงสัญลกัษณ์ต่างๆ ได้อย่างมีจงัหวะก่อให้เกิดเป็นมิติของความเคล่ือนไหวท่ีรับรู้ได้ถึง
ความอิสระท่ีสนุกสนานมีชีวิตชีวา ในขณะเดียวกันสามารถส่ือความหมายทางนามธรรมถึง
ความสุขสงบแบบวถีิชนบทอนัเป็นประเด็นสาระแห่งความสุขสงบท่ีจิตใจ 
 กล่าวคือประเด็นสาระความหมายทางนามธรรมในผลงานของข้าพเจ้าได้ส่ือผ่าน
เร่ืองราวเน้ือหาเก่ียวกับความสุขในวิถีชีวิตแบบสังคมชนบท อันเป็นการสร้างเอกภาพทาง
สุนทรียภาพของรูปแบบทางกายภาพของพื้นท่ีในโลกจินตนาการจากประสบการณ์ส่วนตวั ซ่ึงเป็น
พื้นท่ีท่ีอิสระเรียบง่าย ในแบบเพ้อฝันทว่าแฝงไวด้้วยความจริงใจ ผลงานศิลปกรรมข้างต้นมี
ความส าคญัในการศึกษาวธีิคิด เทคนิควธีิการและการจดัองคป์ระกอบโดยนยัเหล่าน้ีเพื่อให้ผลงานมี
ความสมบูรณ์เป็นไปตามเจตนาและแนวความคิดท่ีก าหนดไว ้
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ภาพท่ี 4 ภาพผลงานของทินกร  กาษรสุวรรณ, ช่ือภาพ ครอบครัวใหญ่(2543), 113x130 ซม., ภาพ
พิมพร่์องลึก.  
ท่ีมา : คลงัสะสมศิลปกรรม หอศิลป์มหาวทิยาลยัศิลปากร วงัท่าพระ, เขา้ถึงเม่ือ 12/12/2560, เขา้ถึง
ไดจ้าก http://www.resource.lib.su.ac.th/awardsu/web/artdetail.php?item_id=671 

อทิธิพลจากศิลปะพืน้บ้าน (ภาคใต้) 
งานศิลปหัตถกรรมหรืองานพื้นบา้นภาคใตข้องไทยท่ีนิยมสร้างข้ึนในทอ้งถ่ินโดยมี

เป้าหมายและวตัถุประสงคเ์พื่อความสุขของชีวติหรือก็เพื่อการเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการด ารงชีพ
เป็นส าคญั ซ่ึงมีรูปแบบท่ีอิสระและเรียบง่ายแฝงไวด้ว้ยความเพียรท่ีบริสุทธ์ิ ผนวกกบัการใช้ส่ือ
วสัดุท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินเป็นหลกั  ทั้งน้ียงัแฝงนยัยะของการอนุรักษสื์บสานหรือสืบทอดคติความเช่ือ
ความศรัทธา รวมถึงทศันคติและความคิดซ่ึงเป็นภูมิปัญญาชาวบา้นหรือภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีสั่งสม
กนัมาในอีกนยัหน่ึงจึงมีลกัษณะของการผลิตซ ้ าและเป็นการส่งต่อทางวฒันธรรมดว้ยประเด็นสาระ
เหล่าน้ีเป็นปัจจยั (ภายนอก) ของการก าหนดรูปแบบท่ีมีลกัษณะเฉพาะของพื้นถ่ินและมีคุณค่าความ
งามท่ีคงท่ี คือมีการคล่ีคลายพฒันารูปแบบอย่างช้าๆ หรือมีการเปล่ียนแปลงท่ีนอ้ยมากซ่ึงประเด็น
โดยนยัน้ีจะสัมพนัธ์สอดคลอ้งกบับริบทแห่งวิถีชีวิตของคนในสังคมทอ้งถ่ินหรือในชุมชนนั้นๆ 

รวมถึงลกัษณะทางกายภาพของพื้นท่ี เช่น ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ วฒันธรรม ประเพณีและศาสนา
ดว้ย จึงกล่าวได้ว่ารูปลกัษณ์ของศิลปะพื้นถ่ินภาคใตข้องไทย มีเอกลกัษณ์ท่ีเด่นชดัและสามารถ
น าเอาคุณลกัษณะเชิงคุณค่าท่ีมีความส าคญัน้ีมาเป็นขอ้มูลเชิงอิทธิพลและปรับประยุกต์ใช้กบัการ
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สร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ชุดน้ีไดคื้อ การลดทอนรูปทรงให้มีลกัษณะเฉพาะของความเรียบง่าย 
บริสุทธ์ิ ซ่ึงรูปลกัษณ์ของผลงานอาจจะไม่ถูกตอ้งตามแบบแผนทางศิลปะ แต่ทวา่มีความตั้งใจอนั
เป็นความเพียรท่ีสามารถส่ือแสดงใหเ้ห็นถึงความจริงใจของผลงาน 

 

 

  
 

ภาพท่ี 5 ภาพการจกัสานไมไ้ผท่ี่ใชเ้ป็นส่วนประกอบส าคญัในการท าฝาผนงับา้นและยุง้ฉาง ถ่าย
โดยผูว้จิยัสร้างสรรคท่ี์ ต.คลองเปียะ อ.จะนะ จ.สงขลา, พ.ศ.2560 

 

ภาพท่ี 6 ภาพรายละเอียดเส่ือกระจูด ถ่ายโดยผูว้ิจยัสร้างสรรคท่ี์ ต.คลองเปียะ อ.จะนะ จ.สงขลา, 
พ.ศ.2560  
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ภาพท่ี 7 ภาพกรงนกเขาชวา การเล้ียงนกเขาเป็นทั้งงานอดิเรกและกีฬาพื้นบา้น ถ่ายโดยผูว้จิยั
สร้างสรรคท่ี์ ต.คลองเปียะ อ.จะนะ จ.สงขลา, พ.ศ.2560 
 

 
 

 

ภาพท่ี 8 ภาพวา่วในแบบทอ้งถ่ินภาคใต ้เช่น วา่วควาย วา่วงู วา่ววงเดือน  
ท่ีมา : ปริญญา สุขชิต, “วา่ว,” สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ 37 (2555), เขา้ถึงเม่ือ 10 กรกฎาคม 
2560, เขา้ถึงไดจ้ากhttp://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=37&chap=4&page= 
t37-4-infodetail08.htm 
 

http://kanchanapisek.or.th/kp6/index.php
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ภาพท่ี 9 ภาพอุปกรณ์ดกัจบัสัตวน์ ้า ถ่ายโดยผูว้ิจยัสร้างสรรค ์จากพิพิธภณัฑค์ติชนวทิยา สถาบนั
ทกัษิณ ม.ทกัษิณ ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา, พ.ศ.2560 
 

 

ภาพท่ี 10 ภาพกระต่ายขดูมะพร้าว ท่ีพฒันารูปทรงใหมี้ความสวยงามและหลากหลายมากยิง่ข้ึนท่ีมา 
: MGR Online, ““พิพิธภณัฑค์ติชนวทิยา” แหล่งเรียนรู้ศิลปวฒันธรรมชาวใต,้” ผูจ้ดัการ Online( 24 
ตุลาคม 2551 08:54 น.), เขา้ถึงเม่ือ 10 กรกฎาคม 2560, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9510000123741 

http://www.manager.co.th/Home/
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ภาพท่ี 11 ภาพแม่พิมพข์นมท่ีแกะสลกัจากไม ้ ถ่ายโดยผูว้จิยัสร้างสรรค ์จากพิพิธภณัฑค์ติชนวทิยา 
สถาบนัทกัษิณ ม.ทกัษิณ ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา, พ.ศ.2560 
 

 

 

ภาพท่ี 12 ภาพบางส่วนของ  “พระธรรมบทศาสตรา” สมุดภาพเพื่อการท านายดวงชะตา มี
ความส าคญัทางวรรณกรรมและจิตรกรรมพื้นบา้น เขียนโดยนายข า บุญฤทธ์ิ ถ่ายโดยผูว้จิยั
สร้างสรรคท่ี์ ต.คลองเปียะ อ.จะนะ จ.สงขลา, พ.ศ.2560 
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ภาพท่ี 13 ภาพศิลปะปูนป้ันฐานหอระฆงั วดัจะทิ้งพระ  ถ่ายโดยผูว้จิยัสร้างสรรคท่ี์วดัจะทิ้งพระ อ.
สทิงพระ จ.สงขลา, พ.ศ.2556 

 
ภาพท่ี 14 ภาพจิตรกรรมฝาผนงัภายในวหิารพระพุทธไสยาสน์(พอ่เฒ่านอน) วดัจะทิ้งพระ ถ่ายโดย
ผูว้จิยัสร้างสรรคท่ี์วดัจะทิ้งพระ  อ.สทิงพระ จ.สงขลา, พ.ศ.2556 
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บทที ่3 

ขั้นตอนและกระบวนการในการสร้างสรรค์ 

 วิทยานิพนธ์หัวขอ้ “บนัทึกความสุขท่ีคลองเปียะ” ได้ก่อรูปเป็นจินตภาพแห่งรอย
ประทบัความสุขของจิตใจและอาศยัใชจิ้นตนาการท่ีโนม้นา้วไปสู่การสร้างเอกภาพทางสุนทรียภาพ
ของพื้นท่ีแห่งจิตหรือรูปแทนซ่ึงให้ความหมายทางนามธรรมของความรู้สึก ท่ีสอดคลอ้งเช่ือมโยง
กบับริบทของวิถีชีวิตสังคมชนบทอนัเป็นพื้นท่ีท่ีมีอยูจ่ริง  “คลองเปียะ” โดยนยัน้ีใชกุ้ศโลบายทาง
ศิลปะเป็นส่ือหรือเป็นเคร่ืองมือในการเล่าเร่ืองราวจากประสบการณ์ชีวิตท่ีอิสระ เรียบง่าย ทวา่แฝง
ไวด้ว้ยความบริสุทธ์ิท่ีประณีต งดงาม อนัเป็นรูปแบบความสุขของชีวิตแห่งความสัมพนัธ์ท่ีอบอุ่น 
ท่ามกลางบรรยากาศสีสันและกิจกรรมการด าเนินชีวิต ในห้วงเวลาแห่งความทรงจ าท่ีประทบัใจ 
สาระโดยนยัน้ีจึงใช้กลวิธีของการก่อรูปเป็นรูปแบบหรืออีกนยัหน่ึงคือเป็นกายภาพแห่งวตัถุทาง
ศิลปะหรือผลงานดว้ยภาษาของทศันศิลป์ในระบบปัจเจกประกอบกบักระบวนการเทคนิคภาพพิมพ์
หิน ท่ีเป็นการสร้างมิติลวงตาบนระนาบ 2 มิติของผิวภาพซ่ึง “กรรมวิธีการพิมพหิ์นเป็นกระบวน
สร้างงานพิมพท่ี์อาศยัความไม่เขา้กนัของน ้ าและไขเป็นพื้นฐาน”7 อนัเป็นสาระทางสัจธรรมแห่ง
ธรรมชาติและเป็นในอีกนยัหน่ึงของกระบวนการทางทศันศิลป์ “ศิลปะภาพพิมพ”์  เป็นบริบทของ
การท างานท่ีมีความซับซ้อนทว่าคือระบบของการสร้างสรรค์ ดงันั้นจึงตอ้งวิเคราะห์บริบทแห่ง
กระบวนการในขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานด าเนินไปสู่การสร้างสัมฤทธิผลของการ
สร้างสรรค์ผลงานไดต้รงตามเจตนาหรือสามารถส่ือประเด็นสาระแห่งความหมายทางนามธรรม
นั้นเอง ดงันั้นจึงล าดบัขั้นตอนของก าด าเนินงานในบริบทต่างๆ ไดด้งัน้ี 

การศึกษาค้นคว้าข้อมูล 

 ขา้พเจา้ไดศึ้กษาคน้ควา้และรวบรวมขอ้มูลต่างๆ เช่น เอกสารเชิงประจกัษท่ี์เก่ียวขอ้ง
กบัการสร้างสรรค์ดงัท่ีกล่าวมาข้างต้น และท าการบนัทึกเป็นภาพถ่าย รวมถึงการศึกษาข้อมูล
ออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต และน ามาวิเคราะห์ตีความด้วยวิจารณญาณและความรู้สึกเพื่อปรับใช้
อย่างเหมาะสมด้วยเพราะผลงานวิทยานิพนธ์ชุดน้ีเป็นการสร้างสรรค์ท่ีสร้างเอกภาพทาง
สุนทรียภาพของพื้นท่ีแห่งความรู้สึกท่ีอาศยัเร่ืองราวเน้ือหาความสุขของชีวิตอนัสอดคลอ้งเช่ือมโยง
กบัวิถีชีวิตของผูค้นในพื้นท่ีท่ีมีอยู่จริง “บา้นเกิด” และเป็นประสบการณ์ตรงท่ีสัมผสัและรับรู้ใน

                                                           
7 กญัญา เจริญศุภกุล, ภาพพมิพ์หิน(Lithograph), (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์

พบัลิชช่ิง, 2550), 19. 
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เร่ืองราวของความรู้สึกอนัเป็นความทรงจ าท่ีประทบัใจ ดงันั้นจึงมีความส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ี
ขา้พเจา้จะตอ้งออกภาคสนามลงพื้นท่ี ต.คลองปียะ เพื่อซึมซบับรรยากาศหรือเพื่อยอ้นคิดทบทวน
เร่ืองราวของความทรงจ าและเป็นความผูกพนั ความรักท่ีอบอุ่นในห้วงแห่งกาลและสถานท่ีท่ี
สัมพนัธ์กนัทั้งคน สัตว ์และส่ิงของ จึงตอ้งศึกษารูปแบบของการใช้ชีวิตหรือวิถีการด ารงชีวิตของ
คนในพื้นท่ีด้วยเป็นส าคญั ทั้งน้ีเพื่อการเขา้ถึงขอ้มูลรวมถึงให้ผลงานมีความลุ่มลึกของคุณค่าท่ี
สอดคลอ้งกบัประเด็นของเน้ือหาความหมายและแนวความคิดซ่ึงในการสร้างสรรค์ท่ีไดเ้ลือกเอา
ห้วงเวลาในช่วงเดือนห้าซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีนิยามว่า “วนัว่าง”  เป็นเวลาหลงัจากการเก่ียวขา้วของ
ชาวบา้นในพื้นท่ี ผูค้นจะมีเวลาวา่งเม่ือท านาเสร็จแลว้และเป็นช่วงเวลาท่ีชาวบา้นมกัจะท าไร่ ปลูก
พืชเสริมเพื่อสร้างรายไดอี้กช่องทางหน่ึง เช่น ปลูกขา้วโพด  ปลูกผกัสวนครัวและถัว่ลิสงเป็นการ
เพิ่มธาตุอาหารในดินให้แก่ผืนนาระหว่างรอให้ฝนตกอีกคร้ังเพื่อท่ีจะท านาในคร้ังต่อไป อน่ึงการ
เจาะจงเลือกบรรยากาศของห้วงเวลาในช่วงพลบค ่า หรือตอนเยน็ก็ดว้ยเพราะเป็นช่วงเวลาของการ
พกัผ่อนท่ีทุกคนในครอบครัวเสร็จภารกิจจากการท างานและกลบัมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากนัท่ี
บา้นอนัเป็นสถานท่ีแห่งความรู้สึกท่ีผกูพนัจนกลายเป็นภาพแห่งภาษาของจิตใจไปโดยปริยาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 15 ภาพสัตวเ์ล้ียงบริเวณบา้นผูว้จิยัสร้างสรรค ์ต.คลองเปียะ อ.จะนะ จ.สงขลา, พ.ศ.2560 
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ภาพท่ี 16 ภาพสวนยางพาราบริเวณบา้นผูว้จิยัสร้างสรรค ์ต.คลองเปียะ อ.จะนะ จ.สงขลา, พ.ศ.2560 

 

ภาพท่ี 17 ภาพตน้ถัว่ลิสง  
ท่ีมา : medthai, "ถัว่ลิสง สรรพคุณและประโยชน์ของถัว่ลิสง 47 ขอ้”, (26 ตุลาคม 2556), เขา้ถึงเม่ือ
วนัท่ี 12 กรกฎาคม 2560, เขา้ถึงไดจ้าก https://medthai.com/%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0% 
B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8% B4%E0%B8%AA%E0%B8%87/ 
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ภาพท่ี 18 ภาพทิวทศัน์บริเวณบา้นผูว้จิยัสร้างสรรค ์ต.คลองเปียะ อ.จะนะ จ.สงขลา, พ.ศ.2560 

 

ภาพท่ี 19 ภาพแปลงปลูกขา้วโพดบริเวณบา้นผูว้จิยัสร้างสรรค ์ต.คลองเปียะ อ.จะนะ จ.สงขลา, 
พ.ศ.2560  
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วสัดุอุปกรณ์ในการท าภาพพิมพ์หิน 

วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการบันทกึข้อมูล 
1. กลอ้งถ่ายรูป 2. ดินสอและปากกาเมจิ 3. สมุดเสก็ต 
4. สีชนิดต่างๆ เช่น สีเทียนระบายน ้า สีน ้า สีอะคลิลิค สีน ้ามนั ฯลฯ 

วสัดุอุปกรณ์ในการท าภาพพมิพ์หินแม่พมิพ์อะลูมิน่ัม  
1. แผน่อะลูมินัม่ (Aluminum Plate) 
2. ดินสอไขหรือดินสอเขียนกระจก No. 1818 ตรามา้ (สีด า), วานิชด า, หมึกไข, 

น ้ายาขดัรองเทา้ ฯลฯ  
 3. แท่นพิมพร์ะบบคานครูด 
 4. กระดาษพิมพเ์น้ือเรียบ “FABRIANO”  
 5. กระดาษปรู๊ฟ  
 6. กระดาษไข,กระดาษฉาบแกรยองสีแดงหรือส้ม เพื่อท าเป็นกระดาษลอกลาย 
 7. หมึกพิมพอ์อฟเซ็ต (Offset ink) 
 8. ลูกกล้ิงยางขนาดต่าง ๆ  
 9. เกรียงตกัหมึกขนาดต่าง ๆ 
 10. กาวกระถิน  (Arabic Gum) 
 11. กรดฟอสฟอริก ( Phosphoric Acid)   
 12. น ้ามนัสน (Turpentine) 
 13. ทินเนอร์  (Thinner) 
 14. แลคเกอร์แดงส าหรับใชเ้ป็นน ้ายาสร้างภาพ ( red lacquer) 
 15. แปรงขนกระต่าย, พูก่นัขนาดต่างๆ  
 16. กระบอกพน่น ้าส าหรับท าความช้ืนกระดาษพิมพ ์  
 17. ผงแมกนีเซียมคาร์บอเนต (Magnesium Carbonate Powder)  
 18. ถุงมือ, หนา้กากอนามยัหรือหนา้กากป้องกนัสารระเหย 
 19. แป้งฝุ่ น (Talcum  Powder)    
 20. ผา้สาลูหรือผา้ขาวบาง   
 21. ฟองน ้าเซลลูโลส   
 22. เศษผา้, กระดาษช าระชนิดหนา 24. สบู่หรือผงซกัฟอก  
 23. แกว้ตวง   25. อ่างน ้าพลาสติก 
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ภาพท่ี 20 ภาพวสัดุและอุปกรณ์ในการพิมพ ์

 

ภาพท่ี 21 ภาพวสัดุและอุปกรณ์ต่างๆ ไดแ้ก่ กาวกระถินแบบต่างๆ, วานิชด า, กรดฟอสฟอริก, 
ดินสอเขียนกระจก ตรามา้ NO.1818, แกว้ตวง,  แปรงขนกระต่าย, ผา้สาลู, ไมปั้ดขนไก่, หมึกไข 
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ภาพท่ี 22 ภาพลูกกล้ิงยางขนาดต่างๆ 

 

ภาพท่ี 23 ภาพหมึกพิมพอ์อฟเซ็ตสีต่างๆ 
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ภาพท่ี 24 ภาพแท่นพิมพร์ะบบคานครูด  

วธีิการและขั้นตอนในการสร้างสรรค์ 

 ในการด าเนินงานสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดน้ีได้อาศัยกระบวนการทาง
ทัศนศิลป์ ศิลปะภาพพิมพ์ เทคนิคภาพพิมพ์หินเป็นเคร่ืองมือส าคัญ ด้วยเพราะสามารถให้
ความหมายหรือส่ือสาระของนามธรรมทางความรู้สึกท่ีแสดงออกถึงความสุขสงบท่ีเป็นอิสระ 
ประณีต งดงามในแบบปัจเจกไดต้ามเจตนา ซ่ึงในการสร้างสรรคผ์ลงานดว้ยกระบวนการภาพพิมพ์
หินจะประกอบไปดว้ยขั้นตอนส าคญัต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

ขั้นตอนวิธีสร้างภาพร่าง เม่ือไดท้  าการเก็บบนัทึกและรวบรวมขอ้มูลเร่ืองราวเน้ือหา
(ความหมาย ความคิด) ท่ีกล่าวมาขา้งตน้แลว้ จึงน าเอาขอ้มูลในบริบทต่างๆ มาวิเคราะห์ตีความดว้ย
วิจารณญาณและความรู้สึก มาสร้างเป็นภาพร่างตน้แบบหรือให้ก่อเกิดเป็นรูปแบบของผลงาน ซ่ึง
ภาพร่างน้ีโดยนยัน้ีจะยงัไม่สมบูรณ์มากนกัเน่ืองดว้ยเพราะเป็นการสร้างภาพร่างดว้ยความรวดเร็ว
แบบฉบัพลนัท่ีเป็นเหมือนการถ่ายทอดภาพแห่งรอยประทบั “รูปแบบ” ของความรู้สึกท่ีอยูใ่นจิตใจ
อยา่งง่ายๆ  ดว้ยการผสมผสานใช้ส่ือวสัดุหรือเคร่ืองมือท่ีมีความหลากหลาย เช่น การวาดเส้นดว้ย
สีอะคลิลิค สีน ้ า สีเทียนและสีไมห้รือดว้ยวิธีการของเทคนิคผสมรวมทั้งภาพโมโนพร้ินท์ (Mono 
print) หรือภาพพิมพช้ิ์นเดียว โดยการลดทอนรายละเอียดทางรูปทรง เพื่อสร้างบรรยากาศของค่า
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น ้ าหนักสีสันให้สอดคล้องกับเร่ืองราวเน้ือหาตามเจตนา จากนั้นถึงน าไปหาความเป็นไปได้สู่
ขั้นตอนกระบวนการสร้างสัมฤทธิผลของการสร้างสรรคใ์หเ้ป็นผลงานจริงต่อไป 

                     

ภาพท่ี 25 ภาพร่างผลงานชุดวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 1 และ 2  

    

ภาพท่ี 26 ภาพร่างผลงานชุดวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 3 และ 4 

    

ภาพท่ี 27 ภาพร่างผลงานชุดวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 5 และ  6 
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ภาพท่ี 28 ภาพร่างผลงานชุดวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี  7 และ 8 
ขั้นตอนการสร้างสรรค์ การสร้างสรรค์ผลงานเร่ิมตน้จากการน าภาพร่างตน้แบบท่ีน่า

พอใจแล้วหรือสามารถส่ือแสดงออกถึงแนวความคิดหรือเป็นรูปแบบของภาพแห่งรอยประทบั
ความรู้สึกท่ีสอดคลอ้งกบัเร่ืองราวเน้ือหาตามเจตนา จากนั้นจึงน ามาขยายแบบใหไ้ดข้นาดท่ีตอ้งการ 
โดยอาศยัเคร่ืองถ่ายแบบให้เป็นขนาด A0 และขา้พเจา้เลือกกรรมวิธีของการท าภาพพิมพเ์ทคนิค
ภาพพิมพหิ์น(Lithograph) ท่ีสามารถสร้างรายละเอียดของค่าน ้ าหนกัดว้ยการพิมพท์บัซ้อนกนัท่ีให้
ก่อเกิดเป็นกายภาพของความรู้สึกหรือเป็นรูปแบบแห่งภาษาของจิตใจ โดยอาศยัการสร้างมิติลวงตา
ดว้ยภาษาของทศันศิลป์ในบริบทต่างๆ ท่ีใหค้วามรู้สึกท่ีอ่อนโยน บางเบา ทวา่แฝงไวด้ว้ยความรู้สึก
ท่ีอิสระแต่หนกัแน่น อนัเป็นกลวิธีของการสร้างพื้นผิวให้มีลกัษณะพิเศษเฉพาะท่ีอาศยั “ส่ือกลาง” 
แม่พิมพอ์ลูมินัม่ (ซ่ึงจะใช้ค  าว่า “เพลท” นิยามความหมายแทน) กล่าวคือแผน่อลูมินัม่จะมี 2 แบบ
ดว้ยกนัคือ แบบธรรมดาและแบบเคลือบเคมีไวแสง ซ่ึงแบบหลงัน้ีมกัจะใช้ในอุตสาหกรรมการ
พิมพร์ะบบออฟเซ็ต  (Offset Printing) เป็นระบบการพิมพท่ี์ใชก้นัทัว่โลกในปัจจุบนั เพราะมีความ
สวยงามและมีความคมชัดของภาพสูง ส่วนเพลทแม่พิมพ์ท่ีใช้ส าหรับพิมพ์ภาพผลงานในชุด
วิทยานิพนธ์น้ีเป็นเพลทแม่พิมพ์แบบธรรมดา มีลกัษณะพื้นผิวท่ีคล้ายกับกระดาษทรายเพื่อใช้
รองรับวสัดุไข หรือก็คือวสัดุท่ีใชเ้ขียนสร้างรายละเอียดพื้นผวิบนแม่พิมพเ์ป็นวสัดุท่ีมีส่วนผสมของ
ไขซ่ึงอยูใ่นบริบทรูปแบบต่างๆไดแ้ก่ ดินสอไข (ดินสอเขียนกระจกตรามา้ No.1818 สีด า), สีเทียน, 
หมึกไข (Tusche) ชนิดแท่ง (Stick tusche), น ้ายาขดัร้องเทา้ (KIWI) เป็นตน้ 

ขั้นตอนการถอดภาพลายเส้น เม่ือขยายแบบภาพร่างตน้แบบได้ขนาดตามท่ีตอ้งการ
แล้วต้องกลับค่าเป็นซ้าย-ขวาก่อน  เน่ืองจากแม่พิมพ์ของเทคนิคภาพพิมพ์หินนั้นมีค่าเป็นลบ 
(Negative) เพื่อให้ภาพผลงานตรงตามภาพร่างตน้แบบ โดยนัยน้ีจึงตอ้งถอดภาพลายเส้นลงบน
แผน่ฟิลม์ไขก่อน แลว้จึงกลบัดา้นฟิลม์ไขใหมี้ลกัษณะเป็นภาพกลบัซา้ย-ขวาเพื่อช่วยในการกลบัค่า
นัน่เอง การท ากระดาษลอกลายหรือกระดาษถอดแบบลายเส้นจะใชผ้งถ่านเกรยองสีแดง เพื่อให้เห็น
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ลวดลายท่ีตอ้งการถอดภาพลายเส้นไดช้ดัเจน ฝนเกรยองสีแดงลงบนกระดาษปรู๊ฟให้ทัว่บริเวณท่ี
ลอกลายและวางกระดาษลอกแบบโดยใหค้ว  ่าดา้นท่ีมีเกรยองสีแดงลงบนแม่พิมพ ์และวางแผน่ฟิล์ม
ไขท่ีกลบัค่าซา้ย-ขวาแลว้ไวด้า้นบน จากนั้นใชดิ้นสอหรือปากกาคดัลอกลายเส้น ทั้งน้ีเกรยองสีแดง
ไม่มีคุณสมบติัเป็นไข ดงันั้นย่อมจะหลุดออกไปไดเ้องในระหว่างขั้นตอนการเคลือบกาวกระถิน
และการกดักรด จากนั้นจึงควรกั้นกาวกระถินท่ีบริเวณขอบทั้ง 4 ดา้นของแม่พิมพเ์พื่อก าหนด
ขอบเขตของภาพผลงานและเพื่อความสะอาดเรียบร้อยในการท างานดว้ย 

 

 

ภาพท่ี 29 ภาพผงเกรยองแดง และกระดาษลอกลาย 

    

ภาพท่ี 30 ภาพการคดัลอกลายเส้นลงบนแม่พิมพ ์
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ภาพท่ี 31 ภาพการทากาวกระถินกั้นขอบของแม่พิมพ ์
ขั้นตอนการเขียนแม่พมิพ์  ในขั้นตอนน้ีรวมถึงเป็นการสร้างค่าน ้ าหนกัของพื้นผิวดว้ย

วสัดุไขอ่ืนๆดว้ย เพราะในการเขียนแม่พิมพต์อ้งเขียนดว้ยวสัดุท่ีมีส่วนผสมของไขหรือเป็นวสัดุท่ี
ไม่สามารถละลายในน ้าเม่ือสร้างร่องรอยท่ีปรากฏเป็นอยา่งไรบนเพลท ก็จะเป็นภาพของร่องรอยท่ี
เหมือนกนับนกระดาษเม่ือพิมพภ์าพออกมาแลว้  เพียงแต่จะเป็นภาพกลบัซ้าย-ขวาเท่านั้น ดินสอไข
หรือดินสอเขียนกระจกเป็นวัสดุพื้นฐานในการเขียนแม่พิมพ์เพราะสามารถใช้เขียนสร้าง
รายละเอียดของค่าน ้าหนกัและพื้นผวิในแบบต่างๆ ไดเ้หมือนกบัการวาดเส้น (Drawing) ทั้งน้ีข้ึนอยู่
กบัรสนิยมและความถนดัของแต่ละบุคคล ทว่าในการใช้ดินสอไขย่อมควรตอ้งเผื่อค่าน ้ าหนกัให้
เขม้มากกว่าค่าน ้ าหนักท่ีตอ้งการประมาณ 30% ประเด็นของเจตนาก็เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคใน
ขั้นตอนของการกดักรด เน่ืองดว้ยเพราะในขณะท าการกดักรดแม่พิมพจ์ะมีผลท าให้ค่าน ้ าหนกัของ
ไขบางส่วนหลุดออกประกอบกบั วสัดุไขชนิดอ่ืนๆ จะให้ผลสัมฤทธ์ิของค่าน ้ าหนักพื้นผิวท่ีได้
แตกต่างกนัดว้ย เช่น 

สีเทียน มีลกัษณะท่ีคล้ายกับการเขียนแม่พิมพ์ด้วยดินสอไข แต่ให้คุณลกัษณะของ
พื้นผวิท่ีหยาบกวา่ และหลุดไดง่้ายกวา่เม่ือกดักรด ฉะนั้นจึงควรเขียนเผือ่ค่าน ้าหนกัใหเ้ขม้มากข้ึน  

วานิชด า ตอ้งอาศยัใชพู้ก่นัในการเขียนดว้ยเพราะตอ้งผสมน ้ามนัสนเล็กนอ้ยเพื่อใหเ้จือ
จางหรือเป็นการลดความหนืด ซ่ึงในการเขียนดว้ยวานิชด าจะใหคุ้ณลกัษณะของพื้นผวิท่ีเหมือนการ
ลงสีเป็นระนาบแบนๆ และจะไดค้่าน ้าหนกัท่ีเขม้สุดเพียงน ้าหนกัเดียว  

น ้ายาขดัรองเทา้ (KIWI) มีลกัษณะท่ีใกลเ้คียงกบัการใชว้านิชด า แต่มีความเขม้ขน้ของ
ไขนอ้ยกวา่จึงตอ้งลงซ ้ าไปมาหลายๆ รอบ 



  33 

ทูชหรือหมึกไขชนิดแท่งสามารถสร้างคุณลักษณะพิ เศษเฉพาะของพื้นผิวได้
หลากหลายรวมถึงมีรูปแบบของรูปร่างท่ีอิสระ เน่ืองจากวสัดุไขท่ีตอ้งท าละลายเป็นของเหลวก่อน
ใช ้ซ่ึงใชผ้สมไดท้ั้งน ้าและน ้ามนั (น ้ ามนัสนและทินเนอร์) ซ่ึงจะมีคุณลกัษณะของพื้นผิวท่ีแตกต่าง
กนั  

สีสเปรย ์ใหล้กัษณะพื้นผวิท่ีเหมือนเมด็ทรายเล็กๆ หรือท่ีเปรียบเป็นเสมือนบรรยากาศ

ของหว้งอวกาศหรือหว้งเวลา 

       

ภาพท่ี 32 ภาพการสร้างรายละเอียดของลกัษณะพื้นผวิต่างๆ (จากซา้ยไปขวา) อนัเป็นผลสัมฤทธ์ิ
จากการเขียนแม่พิมพด์ว้ยวสัดุไข ไดแ้ก่ การเขียนแม่พิมพด์ว้ยดินสอเขียนกระจก, น ้ายาขดัรองเทา้, 
ไขหมึก+น ้า เป็นตน้ 

ขั้นตอนการเคลือบกาวบริสุทธ์ิและการกัดกรด  จะตอ้งเร่ิมขั้นตอนจากการเตรียมกาว
กระถินในปริมาณความเข้มข้นท่ีเหมาะสมก่อนส าหรับท าเป็นกาวบริสุทธ์ิหรือเพื่อใช้ใน
กระบวนการขั้นตอนอ่ืนๆ โดยน าเม็ดกาวกระถินมาซาวน ้ าเพื่อลา้งเอาส่ิงสกปรกท่ีติดมาออกก่อน 
จากนั้นถึงใชน้ ้ าตม้สุกหรือน ้ าร้อนเทผสมให้ท่วมเม็ดกาวกระถินพอประมาณ ในขั้นตอนน้ีอาจแช่
ทิ้งไวข้า้มคืนหรือคนเพื่อเร่งการละลายใหเ้ร็วข้ึน เม่ือกาวกระถินละลายแลว้หากมีความเขม้ขน้หรือ
หนืดมากเกินไปสามารถผสมน ้ าเพิ่มได้ตามอตัราส่วนท่ีเหมาะสม แต่ทว่าตอ้งไม่ให้เหลวมาก
จนเกินไป เม่ือกาวกระถินละลายหมดแลว้กรองดว้ยผา้ขาวบางอีกคร้ังเพื่อแยกเปลือกไม ้และส่ิง
สกปรกอ่ืนๆ ท่ีปะปนมากบัเน้ือกาว สารละลายน้ีต่อไปน้ีจะนิยามเรียกกวา่ กาวบริสุทธ์ิ (pure gum)  

กาวกรด (gum etch) คือ สารละลายท่ีไดจ้ากการน ากาวบริสุทธ์ิมาผสมกบักรดฟอสฟอ
ริคความเขม้ขน้ 85 % ในอตัราส่วน กาวบริสุทธ์ิ 8 Oz : กรดฟอสฟอริค  5.6 ml. 

การเคลือบกาวบริสุทธ์ิบนแม่พิมพห์ลงัจากท่ีไดเ้ขียนแม่พิมพเ์สร็จสมบูรณ์แลว้ ตอ้งน า
แม่พิมพม์าโรยแป้งฝุ่ นลงบนผิวหน้าของเพลทเพียงบางๆ ให้ทัว่แลว้ปัดออกหรือให้เหลือแต่นวล
แป้ง เทกาวบริสุทธ์ิลงบนเพลทและใชอุ้ง้มือวนให้กาวเคลือบทัว่ทั้งผิวหนา้เพลท ในขั้นตอนน้ีกาว
บริสุทธ์ิจะช่วยท าความสะอาดเขม่าส่วนเกินของวสัดุไขท่ีไม่ตอ้งการออกไปด้วย (ประมาณ 3-5 
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นาที)  จึงเช็ดกาวบริสุทธ์ิออกดว้ยฟองน ้ าท่ีหมาดน ้ าหรือช้ืนเพียงเล็กนอ้ย และเช็ดซ ้ าในลกัษณะวน
ดว้ยผา้สาลูอีกคร้ังให้เหลือคราบกาวเพียงบางๆ พกัไว ้1 คืนหรืออยา่งนอ้ย 5 ชัว่โมง  แลว้จึงน ามา
ท าการกดักรดโดยใชก้าวกรดเป็นล าดบัต่อไป 

การกดักรดแม่พิมพ์นั้นข้ึนอยู่กบัรายละเอียดของค่าน ้ าหนกัในภาพรวมของแม่พิมพ์
รวมถึงประเภทหรือชนิดของวสัดุไขท่ีใชเ้ขียนแม่พิมพด์ว้ยและ หากมีค่าน ้ าหนกัท่ีเขม้มาก เช่น การ
เขียนสร้างค่าน ้ าหนกัดว้ยการใชดิ้นสอไข การใชว้านิชด า หรือทูชท่ีผสมน ้ ามนัสน โดยนยัน้ีจึงเป็น
ตอ้งใชก้าวกรดในอตัราส่วนความเขม้ขน้ 60 % คือ กาวกรด 60 ส่วน + กาวบริสุทธ์ิ 40 ส่วน หากถา้
ค่าน ้ าหนกัโดยรวมของแม่พิมพอ์ยู่ในระดบัปานกลาง ควรใช้กาวกรดท่ีมีความเขม้ขน้ 50 - 40% 
และในกรณีท่ีแม่พิมพมี์ค่าน ้ าหนกัท่ีอ่อนก็จะใช้กาวกรดท่ีมีความเขม้ขน้ 20 - 30% ตามล าดบั 
ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดน้ีขา้พเจา้ใชก้าวกรดท่ีมีความเขม้ขน้แตกต่างกนัไปซ่ึงจะมีความเขม้ขน้ของ
กาวกรดท่ีอยูร่ะหวา่ง 40 – 60 % และใชเ้วลาในการกดักรดแม่พิมพป์ระมาณ 5-8 นาที กล่าวคือเม่ือ
ไดก้าวกรดในอตัราส่วนความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมแลว้ใช้แปรงขนกระต่ายจุ่มกาวกรด ทว่าหากใช้
กาวกรดท่ีมีความเขม้ขน้เดียวกนัทั้งเพลท แต่เขียนแม่พิมพท่ี์มีค่าน ้ าหนักท่ีแตกต่างกนัมากๆ ให้
เร่ิมท าการกดักรดดว้ยวธีิโดยการป้ายกาวกรดตรงบริเวณท่ีมีค่าน ้ าหนกัเขม้ท่ีสุดก่อน และจึงป้ายวน
ในบริเวณท่ีมีค่าน ้ าหนกักลางและอ่อนจนทัว่ทั้งผิวหน้าแม่พิมพ ์และตอ้งจบัเวลาในลกัษณะของ
ค่าเฉล่ียท่ีลดทอนกนั หรือให้เวลามีความสัมพนัธ์ไปตามรายละเอียดของค่าน ้ าหนักและประเภท
ของวสัดุไขท่ีใช ้เม่ือครบตามระยะเวลาท่ีก าหนดแลว้ จากนั้นจะตอ้งหยุดปฏิกิริยาของกาวกรดดว้ย
การใชก้าวบริสุทธ์ิก่อนและเช็ดวนดว้ยผา้สาลูท่ีแห้งสนิทให้เหลือเพียงคราบกาวบางๆ ท่ีสม ่าเสมอ
กนัทัว่ทั้งผวิหนา้ของแม่พิมพแ์ละพกัไว ้1 คืนหรืออยา่งนอ้ย 5 ชัว่โมง 
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ภาพท่ี 33 ภาพขั้นตอนการเคลือบกาวแม่พิมพต์ามล าดบัของแม่พิมพท่ี์ 1-4 

1. การโรยแป้งฝุ่ นเพื่อไล่ความช้ืน 

2. ถูวนกาวกระถินบริสุทธ์ิใหท้ัว่
แม่พิมพ ์

3. ใชฟ้องน ้าเปียกหมาดๆ ลูบเช็ดกาว
ออก 

4. เช็ดวนใหบ้างดว้ยผา้สาลูท่ีแหง้ 
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ภาพท่ี 34 ภาพขั้นตอนการกดักรดแม่พิมพต์ามล าดบัของแม่พิมพท่ี์ 1-3 

1. ถูวนดว้ยกาวกรดตามความ

เขม้ขน้ และระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

2. เช็ดวนดว้ยผา้สาลูแหง้ให้บางท่ีสุด 

3. ทิ้งแม่พิมพไ์วอ้ยา่งนอ้ย 5 ชัว่โมง 
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ขั้นตอนการเตรียมกระดาษและการท า Registration mark กระดาษท่ีใชส้ าหรับพิมพ์
ผลงานควรเป็นกระดาษชนิดท่ีมีเน้ือละเอียดเนียน ยืดหยุ่นและเม่ือโดนน ้ าเน้ือกระดาษจะตอ้งไม่
เป่ือยยุย่ง่าย แต่ทวา่เน้ือกระดาษจะตอ้งไม่กระดา้งหรือมีความแข็ง ดงันั้นกระดาษส าหรับพิมพง์าน
ภาพพิมพ์ย่อมควรเป็นกระดาษท่ีสามารถซึมซับหมึกพิมพ์ได้ดีและไม่เปล่ียนสีเม่ือเวลาผ่านไป 
กระดาษท่ีเป็นท่ีนิยมส าหรับงานภาพพิมพไ์ดแ้ก่ กระดาษ FABRIANO, กระดาษ BFK และกระดาษ 
Arches เป็นตน้ 

Registration mark คือ การท าเคร่ืองหมาย T (ที) และ l (บาร์) หรือ T-bar โดยวดัจาก
จุดก่ึงกลางของแม่พิมพแ์ละจุดก่ึงกลางของริมกระดาษส าหรับพิมพใ์นดา้นกวา้งของทุกแผน่และท่ี
แม่พิมพ์ทุกเพลทด้วย เพื่อช่วยก าหนดกรอบของภาพพิมพร์วมถึงในกรณีท่ีภาพผลงานมีหลายสี 
เพราะการท าเคร่ืองหมาย T-bar ยงัจะช่วยใหก้ารวางกระดาษพิมพต์รงกบัต าแหน่งคือภาพไม่เคล่ือน
หรือเกิดรอยเบ้ียวท่ีไม่คมชดัเจนซ่ึงการท า T-bar จะช่วยท าให้สัมฤทธิผลในการท างานพิมพไ์ด้
ผลงานภาพพิมพมี์ความสมบูรณ์  

การเตรียมท าช้ืนกระดาษ มีเจตนาท าเพื่อให้กระดาษพิมพส์ามารถเก็บรายละเอียดของ
หมึกพิมพไ์ดดี้ข้ึนหรือในกรณีท่ีการพิมพมี์หลายสีหลายแม่พิมพเ์พื่อหลีกเล่ียงปัญหาการยืดหดของ
กระดาษพิมพ์ด้วย ดงันั้นจึงควรท าช้ืนกระดาษก่อนพิมพ์ทุกคร้ัง อน่ึงการท าช้ืนกระดาษด้วยวิธี
ต่อไปน้ีควรท าระหวา่งการพิมพ ์คือหลงัจากท่ีกล้ิงหมึกบนแม่พิมพเ์สร็จแลว้ โดยใชก้ระบอกพ่นน ้ า
ฉีดพน่ใหเ้กิดละอองน ้าจบัท่ีดา้นหลงัของกระดาษพิมพใ์ห้ทัว่ จากนั้นจึงเพื่อซบัดว้ยกระดาษปรู๊ฟท่ี
แห้งเพื่อซับน ้ าส่วนเกินออกให้ทัว่ทั้ งแผ่นและจึงน าไปพิมพ์ การท าช้ืนกระดาษด้วยวิธีการน้ี
สามารถประยุกตใ์ช้กบักระดาษท่ีมีเน้ือกระดาษไม่เหนียวมากนกัไดห้รือกระดาษท่ีมีความเส่ียงต่อ
การเป่ือยยุ่ยได้ง่ายประกอบกบัการท าช้ืนกระดาษจะท าท่ีบริเวณด้านหน้าหรือด้านหลงัก็ได้ตาม
ความเหมาะสมในการพิมพผ์ลงาน  

    

ภาพท่ี 35 ภาพการท าช้ืนกระดาษดว้ยการใชก้ระบอกฉีดพ่นน ้าจากนั้นจึงลูบซบัดว้ยกระดาษปรู๊ฟ 
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ภาพท่ี 36 ภาพการท า Registration mark ลงบนกระดาษพิมพ ์   และแม่พิมพ ์  
 

  

การท าเคร่ืองหมาย T และ l   ดา้นหลงั
กระดาษท่ีใชส้ าหรับพิมพด์ว้ยดินสอ 

แม่พิมพท่ี์ท าเคร่ืองหมาย Tและ l ดว้ยการ
กรีดเส้นตรงจุดก่ึงกลางดว้ยมีดคตัเตอร์ 

 

 

 

การวางกระดาษส าหรับพิมพท่ี์ท า
เคร่ืองหมาย Tและ l แลว้ ใหต้รงกบั
ต าแหน่งเคร่ืองหมาย Tและ l บน
แม่พิมพ ์
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 ขั้นตอนการเตรียมหมึกพิมพ์  หมึกพิมพ์ท่ีใช้เป็นหมึกพิมพ์ออฟเซ็ตส าหรับ
อุตสาหกรรมส่ิงพิมพซ่ึ์งมีเน้ือหมึกท่ีค่อนขา้งเหลวดงันั้นจึงตอ้งผสมผงแมกนีเซียมคาร์บอเนตชนิด
เบา (Light Magnesium Carbonate Powder) ในปริมาณท่ีเหมาะสม โดยน ามาผสมกบัหมึกพิมพจ์น
กลายเป็นเน้ือเดียวกนัหรือเพื่อให้เน้ือของหมึกท่ีมีความเหนียวขน้มากข้ึน จากนั้นจึงกรีดหมึกดว้ย
เกรียงลงบนแผ่นหินอ่อน (โต๊ะกล้ิงหมึก) ให้เท่ากบัขนาดความยาวของลูกกล้ิงและใช้ลูกกล้ิงยาง
กล้ิงตีหมึกพิมพจ์นเน้ือหมึกแตกตวัสม ่าเสมอ ในการกล้ิงหมึกพิมพค์วรกล้ิงแบบสลบัลูกกล้ิงซ้าย-
ขวาสลบัไปมาเพื่อให้เน้ือหมึกเรียบเนียนละเอียดและบาง จากนั้นถึงน าลูกกล้ิงวางลงบนท่ีพกั
ลูกกล้ิง ในกรณีท่ีแม่พิมพ์มีหลายสี เม่ือผสมหมึกเสร็จแลว้ควรจะตอ้งท าการทดสอบสีของหมึก
พิมพก่์อนบนกระดาษและเป็นกระดาษชนิดเดียวกนักบัท่ีใช้พิมพผ์ลงาน โดยนยัน้ีเพื่อให้ไดสี้ท่ีจะ
ใชพ้ิมพมี์ความใกลเ้คียงกบัสีในภาพร่างตน้แบบมากท่ีสุด ดงันั้นเพื่อความสะดวกในการท างานจึง
ตอ้งกล้ิงหมึกพิมพ์เตรียมไวล่้วงหน้าทุกคร้ังก่อนเขา้สู่ขั้นตอนการพิมพ์หรือการล้างเขม่าด าบน
แม่พิมพ ์ 
 

 

ภาพท่ี 37 ภาพการกล้ิงหมึกพิมพบ์นแผน่หินอ่อน(โตะ๊กล้ิงหมึก) ในทิศทางต่างๆ 
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ภาพท่ี 38 ภาพการผสมหมึกพิมพก์บัผงแมกนีเซียมคาร์บอเนตบนแผน่หินอ่อน(โตะ๊กล้ิงหมึก) 

 

 

ภาพท่ี 39 ภาพการทดสอบค่าน ้าหนกัสีของหมึกพิมพก่์อนท าการพิมพจ์ริง 
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ขั้นตอนการล้างเขม่าด าและการพมิพ์ 

1. การลา้งเขม่าด าท่ีผสมในวสัดุไขหรือเรียกวิธีการน้ีวา่ “wash out” โดยใชน้ ้ ามนัสน 
พรมใหท้ัว่เพลท แลว้ใชก้ระดาษช าระอยา่งหนาหรือผา้นุ่มท่ีแห้งสนิทถูวนเบาๆ ในบริเวณภาพเพื่อ
เช็ดเขม่าด าของวสัดุไขใหห้ลุดออกจนหมดเหลือไวเ้พียงคราบไขจางๆ   
 2. ลา้งเขม่าด าอีกคร้ังดว้ยทินเนอร์โดยการพรมทินเนอร์ให้ทัว่เพลท แลว้จึงใชก้ระดาษ
ช าระอยา่งหนาหรือผา้นุ่มท่ีสะอาดและแหง้สนิทถูวนเบาๆ อยา่งรวดเร็วเพราะทินเนอร์จะระเหยเร็ว
มาก เช็ดจนเขม่าด าของวสัดุไขออกหมดเหลือไวเ้พียงคราบไขจางๆ   

3. เคลือบแลคเกอร์แดงหรือเคมีสร้างภาพส าหรับเป็นฐานชั้นล่างเป็นส่ือรับหมึกพิมพ ์
โดยใชผ้า้หรือกระดาษช าระอยา่งหนาถูวนใหบ้างอยา่งรวดเร็วเฉพาะบริเวณท่ีเขียนไวด้ว้ยไขเท่านั้น 
เพื่อใหส้ะดวกในระหวา่งการเช็ดอาจเจือจางแลคเกอร์แดงดว้ยทินเนอร์เพราะจะท าให้แลคเกอร์แดง
มีความเหลวมากข้ึน แต่ก็ไม่ควรผสมทินเนอร์มากเกินไป ในขั้นตอนน้ีหากไม่มีแลคเกอร์แดง
สามารถใช้แลคเกอร์ใสส าหรับเคลือบไมแ้ทนไดแ้ต่ทว่าจะสังเกตเห็นไดย้ากด้วยเพราะความใส 
ดงันั้นจึงตอ้งเคลือบซ ้ าเพื่อใหแ้น่ใจวา่แลคเกอร์ไดเ้คลือบจนทัว่บริเวณในส่วนท่ีเขียนแลว้ 

4. เช็ดเช้ือหมึก (โดยใชห้มึกสีท่ีตอ้งการจะพิมพผ์สมกบัน ้ ามนัสน) และใช้ผา้นุ่มชุบ
เช้ือหมึกเช็ดเฉพาะบริเวณภาพใหท้ัว่เพียงบางๆ 

5. ใช้ฟองน ้ าท่ีชุ่มน ้ าเช็ดให้ทัว่แม่พิมพ ์เพื่อล้างคราบกาว คราบแลคเกอร์แดง คราบ
เขม่าด าในวสัดุไขหรือหมึกพิมพส่์วนเกินออกและกล้ิงหมึกพิมพท์นัที 

 6. กล้ิงหมึกท่ีเตรียมไวล้งบนแม่พิมพใ์นบริเวณภาพให้ทัว่ทุกทิศทาง จนไดน้ ้ าหนกัท่ี
สม ่าเสมอทัว่ทั้งเพลท ระหว่างท่ีกล้ิงหมึกตอ้งสลบักบัการเช็ดผิวหน้าแม่พิมพใ์ห้ช้ืนอยู่เสมอดว้ย
ฟองน ้ า ลูบให้ทัว่เพื่อไม่ให้ผิวหน้าแม่พิมพแ์ห้ง เพราะจะท าให้หมึกติดแม่พิมพใ์นบริเวณท่ีไม่ใช่
เน้ืองาน (ส่วนท่ีไม่ไดเ้ขียนดว้ยวสัดุไข)  

7. ก่อนพิมพจ์ริงควรพิมพต์รวจสอบ (proof) หรือเป็นการทดสอบดว้ยกระดาษปรู๊ฟ 1-
3 คร้ังก่อน จนเห็นวา่สามารถควบคุมการกล้ิงหมึกพิมพไ์ดน้ ้ าหนกัของผลงานท่ีสม ่าเสมอก่อนการ
พิมพจ์ริง  

8. การพิมพจ์ริง ควรท าช้ืนกระดาษส าหรับพิมพเ์ตรียมไวก่้อนและวางกระดาษพิมพล์ง
บนแม่พิมพใ์ห้ตรงกบัต าแหน่งเคร่ืองหมาย Registration mark หรือ “T” และ “bar” (l) โดยให้เส้น
ก่ึงกลางบนกระดาษและแม่พิมพ์ท่ีขีดก ากบัไวต้รงกนัและวางกระดาษปรู๊ฟปิดทบัประมาณ 7-8 
แผน่ดา้นบนของกระดาษพิมพ ์จากนั้นถึงวางปิดทบัดว้ยแผน่พลาสติก PVC และปาดจาระบีลงบน
แผน่พลาสติกใหค้วามยาวเท่ากบัไมค้รูด (Scraper bar) และหมุนแท่นพิมพ ์
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10. ดึงกระดาษผลงานภาพพิมพ์ออกจากแม่พิมพ ์โดยเร่ิมดึงจากมุมใดมุมหน่ึงก่อน
และดึงเขา้หาตวัผูพ้ิมพ์อย่างช้าๆ ระหว่างท่ีดึงควรใช้ฝ่ามืออีกข้างคอยประคองกระดาษไวเ้พื่อ
ป้องกนัไม่ใหก้ระดาษพิมพห์กังอหรือยบัหยน่ และเก็บผลงานไวท่ี้ชั้นตะแกรงตากงาน เม่ือแห้งแลว้
ใหเ้ก็บเขา้ล้ินชกัเก็บผลงานซ่ึงควรวางช้ินผลงานในลกัษณะแนวราบ   

11. การเขียนรายละเอียดก ากบังานหรือการลงลายมือช่ือใตผ้ลงาน เม่ือผลงานแห้ง
สนิทแล้ว จะต้องเขียนหมายเลขช้ินหรือเลขจ านวนพิมพ์ (edition) ก ากับไวท่ี้ผลงาน เช่น 2/10 
หมายถึง เป็นผลงานช้ินท่ี 2 ในจ านวนพิมพท์ั้งหมด 10 ช้ิน บริเวณใตภ้าพดา้นซ้ายและตามดว้ยช่ือ
เทคนิคภาพพิมพใ์นท่ีน้ีให้เขียน “ภาพพิมพหิ์น หรือ Lithograph” ถดัมาในต าแหน่งก่ึงกลางช้ินงาน
ใหเ้ขียนช่ือผลงาน และดา้นขวาสุดบริเวณใตภ้าพใหล้งลายมือช่ือของศิลปิน และวนัท่ีหรือปีท่ีสร้าง
ผลงานโดยนยัการเขียนจะตอ้งใชดิ้นสอด าเขียนเท่านั้น  

 

 

ภาพท่ี 40 ภาพการลา้งเขม่าด าของวสัดุไขดว้ยน ้ามนัสน 

   

ภาพท่ี 41 ภาพการลา้งเขม่าด าของวสัดุไขดว้ยทินเนอร์ 
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ภาพท่ี 42 ภาพการเคลือบแลคเกอร์แดงหรือเคมีสร้างภาพ 

   

ภาพท่ี 43 ภาพการเช็ดเช้ือหมึก (หมึกพิมพ+์น ้ามนัสน)ให้ทัว่ผวิหนา้แม่พิมพ ์(บริเวณภาพ) 

   

ภาพท่ี 44 ภาพการใชฟ้องน ้าเช็ดแม่พิมพเ์พื่อลา้งหมึกพิมพส่์วนเกินและคราบไขต่างๆ  
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ภาพท่ี 45 ภาพทิศทางการกล้ิงหมึกบนแม่พิมพ ์

    

ภาพท่ี 46 ภาพการวางกระดาษพิมพบ์นแม่พิมพ ์

    

ภาพท่ี 47 ภาพการวางกระดาษปรู๊ฟหลงัจากท่ีวางกระดาษพิมพ ์แลว้จึงวางปิดทบัดว้ยแผน่พลาสติก
และป้ายจาระบีบนแผน่พลาสติก PVC 
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ภาพท่ี 48 ภาพการการหมุนแท่นพิมพ ์

 

ภาพท่ี 49 ภาพการดึงกระดาษพิมพอ์อกจากแม่พิมพ ์

 

ภาพท่ี 50 ภาพการตากกระดาษภาพพิมพบ์นตะแกรงตากผลงาน 
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ภาพตัวอย่างล าดับการพมิพ์ 
 

     

ภาพท่ี 51 ภาพแม่พิมพท่ี์ 3 และภาพผลงานภาพพิมพจ์ากเพลทท่ี 1-3 

     

ภาพท่ี 52 ภาพแม่พิมพท่ี์ 4 และภาพผลงานภาพพิมพจ์ากเพลทท่ี 1-4 

      

ภาพท่ี 53 ภาพแม่พิมพท่ี์ 5 และภาพผลงานภาพพิมพจ์ากเพลทท่ี 1-5 
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ภาพท่ี 54 ภาพแม่พิมพท่ี์ 6 และภาพผลงานภาพพิมพจ์ากเพลทท่ี 1-6 

     

ภาพท่ี 55 ภาพแม่พิมพท่ี์ 7 และภาพผลงานภาพพิมพจ์ากเพลทท่ี 1-7 

 
ภาพท่ี 56 ภาพผลงานท่ีพิมพเ์สร็จสมบูรณ์ครบทุกแม่พิมพ ์
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องค์ประกอบในการสร้างสรรค์ 

 การสร้างสัมฤทธิผลของการสร้างสรรคผ์ลงานชุดวิทยานิพนธ์น้ีอนัเป็นเจนตาท่ีจะส่ือ
ประเด็นสาระและคุณค่าแห่งความหมายทางนามธรรมของความรู้สึก รวมถึงเป็นแนวความคิดใน
การสร้างเอกภาพทางสุนทรียภาพของพื้นท่ีแห่งรอยประทบัของความสุขของจิตใจ โดยอาศยัใช้
ภาษาของทศันศิลป์หรือทศันธาตุ (Visual Elements)  เป็นเคร่ืองมือหรือเป็นส่ือทางสุนทรียะท่ี
เอ้ืออ านวยต่อการก่อรูปให้เกิดเป็นรูปแบบหรือกายภาพของผลงานดว้ยกลวิธีของการผสมผสาน
ทัศนธาตุในบริบทต่างๆ เพื่อส่ือสาระและคุณค่าแห่งภาษาของจิตใจอันเป็นจุดมุ่งหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิตามเจตนา โดยนยัน้ีประกอบดว้ยทศันธาตุท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

1. เส้น (Line) เส้นในผลงานประกอบด้วยเส้นโคง้เล็กๆ หรือเป็นเส้นของคล่ืนท่ี
เคล่ือนไหวอยา่งชา้ๆ ให้ความรู้สึกท่ีผ่อนคลาย อ่อนโยน ทวา่แฝงนยัถึงความเป็นผูห้ญิง กล่าวคือ
บริบทของเส้นโดยนยัน้ีจะประกอบกนัเป็นรูปร่างหรือรูปทรงท่ีมีลกัษณะเป็นรูปอินทรีย ์และมีเส้น
เพียงส่วนน้อยท่ีเป็นเส้นตรงซ่ึงจะผสมผสานก่อรูปเป็นรูปทรงหรือรูปร่างของส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน 
เช่น บา้น กระท่อมรวมถึงรูปทรงธรรมชาติ เช่น ก่ิงกา้นของพืชพนัธ์ุและตน้ไม ้ความหมายของเส้น
ในลักษณะน้ีส่ือความรู้สึกถึงความแข็งแรง มัน่คง คือ เส้นตรงท่ีมีลักษณะตั้งข้ึน พุ่งข้ึน และ
เช่นเดียวกบัเส้นโคง้ขนาดใหญ่ ของเนินดิน เนินเขา ภูเขา พุ่มไมแ้ละพระจนัทร์ซ่ึงให้ความรู้สึกท่ี
แปรเปล่ียนหรือพุง่กระจายออกไปยงัพื้นท่ีวา่งในทิศทางต่างๆ 

 
ภาพท่ี 57 ภาพตวัอยา่งลกัษณะของเส้นท่ีท าหนา้ท่ีก าหนดขอบเขตของสีและรูปทรง 
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2. รูปทรง ( Form), รูปร่าง (Shape) ในผลงานจะประกอบดว้ยรูปร่าง 2 มิติและรูปทรง 
3 มิติ โดยในบางช่วง รูปร่าง 2 มิติ จะมีระนาบท่ีแบนราบเป็นเสมือนการวาดของเด็ก ซ่ึงปะปนอยู่
กบัรูปทรง 3 มิติ ท่ีเป็นรูปอินทรียห์รือเป็นรูปทรงของส่ิงมีชีวิต ท่ีมีลกัษณะเป็นตวัแทนรูปทรงของ
ส่ิงมีชีวติในบริบทต่างๆ ซ่ึงใชก้ลวธีิของการลดทอนรูปทรงเพื่อแสดงคุณค่าหรือสาระท่ีแทจ้ริงของ
ธรรมชาติเท่านั้น ท่ีนิยามเรียกรูปทรงโดยนยัน้ีวา่เป็น “รูปทรงบริสุทธ์ิ”  ดงัเจตนาของการใชรู้ปทรง
ทั้ง 2 แบบผสมผสานกนัก็เพื่อให้รูปทรง 2 มิติ ส่ือแสดงความรู้สึกถึงความไม่จริงจงัในแบบท่ีไร้
เดียงสาและเกิดความขดัแยง้กนัหรือเพื่อลดความซ ้ าของรูปทรงในธรรมชาติ กล่าวไดว้า่รูปทรงท่ีมี
เป็นจุดเด่นของผลงานคือรูปทรงของผูห้ญิงท่ีมีรูปลกัษณ์สมบูรณ์หรืออว้นส่ือแสดงออกถึงความสุข 
และความอุดมสมบูรณ์ ในอีกนยัหน่ึงของรูปทรงท่ีมีความส าคญั คือ รูปทรงของสัตวเ์ล้ียงในบริบท
ต่างๆ ส่ิงของเชิงวฒันธรรมพื้นบา้นจ าพวกของเล่น เช่น วา่ว เรือกระดาษ รวมถึงอาคารบา้นเรือนท่ี
ลดหลัน่ขนาดกนัไป ทว่าจะสอดคล้องเช่ือมโยงกบัอารมณ์และความรู้สึกอนัเป็นอตัลกัษณ์ของ
ผลงานแต่ละช้ินดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 58 ภาพตวัอยา่งรูปทรง 3 มิติ (บน)และภาพรูปร่าง 2 มิติ (ล่าง) 



  50 

3. สีและบรรยากาศ (Color and Atmosphere) สีเป็นภาษาของศิลปะและเคร่ืองมือท่ี
ส่ือสะทอ้นสาระความส าคญัอีกนัยหน่ึงของการสร้างสรรค์ท่ีก่อให้เกิดเป็นเร่ืองราวเน้ือหาและ
รูปแบบหรือเป็นกายภาพของผลงาน กล่าวคือประเด็นสาระของค่าน ้ าหนกัสีและบรรยากาศโดยนยั
น้ีผนวกดว้ยสีวรรณะร้อนเพื่อกระตุน้ความรู้สึกท่ีอบอุ่น  และสีในวรรณะท่ีให้อารมณ์ความรู้สึก
เยอืกเยน็ สุขสงบ ซ่ึงสีทั้ง 2 วรรณะจะผสมผสานเป็นเอกภาพทางสุนทรียภาพดว้ยบริบทท่ีแตกต่าง
กนัในแต่ละช้ินงาน หรือมีเจตนาเพื่อขบัเนน้ความหมายทางนามธรรมท่ีแฝงอยูใ่นบรรยากาศของ
ช่วงเวลาพลบค ่าหรือห้วงแห่งสนธยา ขา้พเจา้อาศยัใช้กลวิธีของเทคนิคการสร้างค่าน ้ าหนกัสีแบบ
ระบบการพิมพอ์อฟเซ็ต CMYK คือ ใชแ้ม่พิมพห์ลกั 4 แม่พิมพ ์ท่ีประกอบไปดว้ย สีเหลือง สีชมพู/
แดง สีฟ้า และสีด า พิมพท์บัซ้อนกนัและหากตอ้งการค่าน ้ าหนกัของสีหรือพื้นผิวท่ีมีความพิเศษ
เฉพาะในบริเวณบางจุดจึงค่อยเพิ่มจ านวนแม่พิมพ ์เพราะกลวิธีการน้ีสามารถสร้างค่าน ้ าหนกัสีและ
บรรยากาศท่ีให้ความหมายทางนามธรรมไดเ้ด่นชดัมากยิ่งข้ึนรวมถึงยงัเป็นอตัลกัษณ์ในแบบของ
ตนเองดว้ย 

 

 

ภาพท่ี 59 ภาพตวัอยา่งของสีและบรรยากาศ 
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4. พื้นผิว (Texture)  พื้นผิวในผลงานชุดวิทยานิพนธ์ประกอบดว้ย 3 ลกัษณะคือ 
พื้นผิวท่ีเป็นสัมฤทธิผลจากการเขียน การฝนและการวาดระบายด้วยดินสอไขหรือดินสอเขียน
กระจกท่ีมีลกัษณะโปร่งบาง ทว่าเม่ือเขียนทบัซ้อนกนัหลายแม่พิมพย์่อมจะเกิดเป็นค่าน ้ าหนักสี
ใหม่ๆ ท่ีผสมผสานกนัเองอย่างกลมกลืนจนกลายเป็นสีของบรรยากาศโดยรวม และดว้ยวิธีการน้ี
มกัจะเขียนเฉพาะในส่วนท่ีต้องการแสดงรายละเอียดของความอ่อนโยนท่ีนุ่มนวลละมุนละไม 
รวมถึงความหยาบเพียงเล็กน้อยท่ีเหมือนกบัการวาดระบายดว้ยสีไมบ้นกระดาษ กล่าวคือลกัษณะ
ของพื้นผิวท่ีไดจ้ากการเขียนสร้างแม่พิมพด์ว้ยการใชแ้ลคเกอร์แดงหรือวานิชด าซ่ึงจะใชว้ิธีการน้ี
เฉพาะในกรณีท่ีตอ้งการเขียนดว้ยดินสอไขผสมผสานดว้ย เพราะจะท าให้ไดล้กัษณะของพื้นผิวท่ี
เรียบแบน ท าหน้าท่ีเป็นพื้นรองรับสีในการพิมพแ์ม่พิมพล์ าดบัถดัไป และพื้นผิวท่ีไดจ้ากการเขียน
หมึกไขชนิดแท่งผสมกับน ้ า  หรือหมึกไขท่ีท าละลายผสมกับน ้ ามันสนจะให้พื้ นผิว ท่ี มี
ลักษณะเฉพาะพิเศษ เน่ืองด้วยเพราะจากการใช้ของเหลวเป็นตัวการในท าการละลายจึงให้
สัมฤทธิผลของรูปแบบและทิศทางท่ีไม่แน่นอน หรือเกิดเป็นพื้นผิวท่ีอิสระสอดคล้องกับ
แนวความคิด กอปรกบัเป็นในอีกนยัหน่ึงของวิธีการสร้างแม่พิมพซ่ึ์งจะให้คุณลกัษณะของพื้นผิวท่ี
มีความหลากหลายมากกวา่การเขียนดว้ยดินสอเขียนกระจกเพียงอยา่งเดียว อนัเป็นกลวิธีท่ีท าให้ผล
งานมีความน่าสนใจหรือส่ือสะท้อนสาระแห่งความสนุกสนานทางอารมณ์และความรู้สึกของ
ผลงานรวมถึงในระหวา่งการท างานดว้ย 

 

 
 

ภาพท่ี 60 ภาพตวัอยา่งพื้นผวิ 
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5. พืน้ทีว่่าง (Space)  ผลงานชุดวิทยานิพนธ์น้ีจะมีจุดเด่นในผลงานอยูท่ี่รูปลกัษณ์ของ
รูปทรงมนุษยท่ี์ส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิงซ่ึงเป็นเสมือนรูปแทนตนเอง ผนวกกับลกัษณะของการจดั
องค์ประกอบท่ีกระจายออกสู่พื้นท่ีว่างหรือเป็นเจตนาในการสร้างบรรยากาศท่ีให้ความหมายทาง
นามธรรมอนัเป็นส่วนท่ีเกิดการเขียนและพิมพท์บัซ้อนกนัของสีจ านวนมากหลายสีหลายแม่พิมพ ์
หรือเป็นการเขียนสร้างพื้นผิวจากหมึกไขซ่ึงเป็นพื้นท่ีว่างในแบบอุดมคติท่ีส่ือแสดงถึงความสุขท่ี
อิสระและสนุกสนาน 

 

 

ภาพท่ี 61 ภาพตวัอยา่งพื้นท่ีวา่ง 
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 6. การจัดองค์ประกอบ (Composition) ทัศนธาตุเป็นส่ิงส าคัญต่อการสร้างสรรค์
ช้ินงานศิลปะอยา่งยิ่งไม่วา่ในแขนงใดก็ตาม เพื่อให้เกิดเป็นสัมฤทธิผลของการสร้างสรรคจึ์งไดน้ า
ทศันธาตุต่างๆ เช่น เส้น ค่าน ้ าหนกัของสีสันและบรรยากาศ พื้นผิว พื้นท่ีวา่ง ฯ มาสร้างให้เกิดเป็น
ดุลยภาพทางสุนทรียะหรือจดัระเบียบเรียบเรียงให้เกิดเป็นมิติ ขา้พเจา้ไดจ้ดัองคป์ระกอบของภาพ
ให้มีลกัษณะเป็นกลุ่มกอ้นโดยใช้รูปทรงของคนท่ีมีขนาดค่อนขา้งใหญ่ให้เป็นจุดศูนยก์ลางหรือ
จุดเด่นในผลงาน รายลอ้มไปดว้ยสัตวเ์ล้ียงชนิดต่างๆ วสัดุหรือส่ิงของต่างๆ รวมถึงอาคารบา้นเรือน 
ซ่ึงขนาดจะลดหลัน่กนัตามความส าคญั โดยมีส่ิงแวดล้อมหรือธรรมชาติเป็นพื้นหลงั จดัวางใน
ลกัษณะเป็นวงกลมหรือวงรีให้ส่ือความหมายถึงรูปแบบความสัมพนัธ์ของส่ิงมีชีวิตท่ีอยู่ร่วมกนั
แบบถอ้ยทีถอ้ยอาศยั เช่ือมโยงเก่ียวขอ้งกนัอยา่งเป็นวฏัจกัร 
 เน่ืองด้วยศิลปะเป็นเร่ืองของรสนิยมและความรู้สึกของจิตใจท่ีแตกต่างกนัในแต่ละ
บุคคล ท าใหม้องเห็นคุณค่าหรือความงามของศิลปะนั้นแตกต่างกนัไปดว้ย แต่หากผลงานศิลปะทุก
ช้ินนั้นยอ่มมีคุณค่าและความงามในตวัเองเพราะนอกจากจะจรรโลงจิตใจศิลปินแลว้ ยงัอานุสติแก่
เพื่อนมนุษยใ์นสังคมดว้ย ดงันั้นการวิเคราะห์ทศันธาตุหรือองค์ประกอบของศิลปะนั้น จะท าให้
สามารถเขา้ใจและตระหนกัถึงคุณค่าของผลงานศิลปะไดง่้ายข้ึน หรือมีหลกัทางวชิาการและบรรทดั
ฐานเดียวกนัในระดบัสากล จากการสังเคราะห์และวิเคราะห์ในขา้งตน้สามารถใชเ้ป็นแนวทางใน
การสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าให้ส าเร็จลุ ล่วง เกิดความสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์และ
แนวความคิดท่ีไดค้าดหวงัไว ้กล่าวคือ ลายเส้นท่ีอ่อนโอนและแข็งแรงประกอบเขา้กนัเป็นรูปร่าง
หรือรูปทรงท่ีบริสุทธ์ิ การให้น ้ าหนกัของสีและบรรยากาศท่ีสนุกสนาน อบอุ่น พื้นผิวท่ีอิสระ ฟุ้ง
ฝัน สามารถส่ือหรือเป็นสารทางทัศนศิลป์ท่ีสามารถส่ือถึงความสุขท่ีอิสระในวิถีชนบทแบบ
พอเพียงไดเ้ป็นท่ีน่าพอใจยิ่ง ทศันธาตุเหล่าน้ีไดก่้อรูปเกิดเป็นผลงานสร้างสรรค ์เทคนิคภาพพิมพ์
หินอยา่งลงตวัในทุกมิติ กล่าวรวมถึงเวลาซ่ึงเป็นมิติท่ี 4 ดว้ย  
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ภาพท่ี 62 ภาพตวัอยา่งการจดัองคป์ระกอบของผลงาน 
 

 

 

 

  

 

 

 

 
ภาพท่ี 63 ภาพความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปทรง 
 

รูปทรงหลกั 
สตัวเ์ล้ียง 

ธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดลอ้ม 

รูปทรงหลกั 

สตัวเ์ล้ียง 

ธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดลอ้ม 
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บทที ่4 

แนวทางและการวเิคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ 

กล่าวไดว้า่ตั้งแต่ช่วงปีการศึกษา 2556-2557 อนัเป็นช่วงแห่งการแสวงหาแนวทางของ
การสร้างสรรค์ผลงานหรือมีจุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์เพื่อโน้มน้าวไปสู่ผลสัมฤทธ์ิทาง
การศึกษา ดงันั้นก่อนการท าผลงานชุดวิทยานิพนธ์จึงตอ้งท าการทดลองและปรับปรุงแกไ้ขบริบท
แห่งศิลปะทั้งในดา้นเร่ืองราวเน้ือหา รูปแบบ และเทคนิควิธีการท่ีท าให้ตระหนกัคิดในประเด็นท่ีวา่ 
การสร้างสรรค์เป็นกระบวนการท่ีสะทอ้นถึงการพฒันาซ่ึงด าเนินมาอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ
หรือเป็นแนวทางของความคิดอันหลากหลายท่ีปรับเปล่ียนไปตามเง่ือนไขของเหตุปัจจัย 
สถานการณ์และประสบการณ์ในแต่ละช่วงเวลาของชีวิตจนกลายเป็นแนวความคิด (Concept) แต่
ทว่าโดยนัยน้ีมีเจตนาเพื่อต้องการให้ผลงานชุดวิทยานิพนธ์ในช่วงปีการศึกษา 2560 ได้ส่ือ
แสดงออกถึงความเป็นปัจเจกให้เด่นชัดมากท่ีสุด และสามารถวิเคราะห์แนวทางของการพฒันา
ผลงานไดเ้ป็น 4 ระยะดงัน้ี 

ระยะที ่1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556  

การสร้างสรรคผ์ลงานในระยะน้ีไดรั้บแรงบนัดาลใจจากเร่ืองราวความสุขในวิถีชีวิตท่ี
ส่ือสะทอ้นบริบทของการผสมผสานรูปทรงท่ีไดจ้ากธรรมชาติอนัเป็นรูปทรงท่ีมีลกัษณะเป็นกลุ่ม
กอ้นและเช่ือมโยงเขา้กนัดว้ยวิธีการสานซ่ึงเป็นวิธีการเชิงทกัษะทางปัญญาของมนุษย ์โดยนยัน้ีจึง
ก าหนดให้รูปทรงเป็นจุดเด่นหรือเป็นรูปทรงประธาน ท่ีก่อรูปข้ึนจากฟางขา้ว ใบไมแ้ละตอกไผ ่
โดยอาศยัใช้การยึดเกาะเก่ียวกนัเองเป็นส าคญั รวมถึงรูปทรงย่อยท่ีผนวกด้วยองค์ประกอบรูป
อินทรียข์นาดเล็ก เช่น ก่ิงไม ้และก้อนหิน เป็นตน้ ซ่ึงให้ความรู้สึกหนักแน่น แข็งแรง และเป็น
ความจริง หรือก็เพื่อส่ือแทนความหมายถึงภาระหนา้ท่ีท่ีหนกัอ้ึงของกิจกรรมการใชชี้วิตของมนุษย ์
ท่ีสะทอ้นผ่านทางบริบทของเมล็ดพืชพนัธ์ุขณะท่ีแพร่กระจายล่องลอยฟุ้งไปตามกระแสลมให้
ความรู้สึกท่ีโปร่งโลงเบาสบาย ท่ามกลางบรรยากาศนามธรรมของธรรมชาติท่ีสร้างดว้ยจินตนาการ
และใหค้วามรู้สึกท่ีบริสุทธ์ิ อิสระ ทวา่แฝงไวด้ว้ยความสุขสงบ เรียบง่าย แต่ปราศจากเร่ืองของเวลา
โมงยาม ประเด็นโดยนัยน้ีส่ือแสดงออกถึงการใช้ชีวิตท่ีมีความสอดคล้องเช่ือมโยงกันระหว่าง
มนุษยแ์ละธรรมชาติในท่ามกลางบรรยากาศของความสุขสงบแบบอุดมคติท่ีอาศยัใชก้ระบวนการ
ทางทศันศิลป์ ศิลปะภาพพิมพเ์ทคนิคภาพพิมพหิ์นเป็นส่ือและเคร่ืองมือท่ีสร้างรายละเอียดของค่า
น ้ าหนกัให้ลึกลวงตาบนระนาบ 2 มิติของผิวภาพ หรือเป็นบริบทหน่ึงแห่งการสร้างค่าน ้ าหนกัจาก
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เขม้มาสู่น ้ าหนกัอ่อน แต่ทว่าปัญหาในช่วงเวลาน้ีคือผลงานยงัมีความเข็งกระดา้ง ไม่อิสระหรือไม่
สนุกสนานไปกับการแสดงออกจึงท าให้ขาดชีวิตชีวาในผลงาน รวมถึงยงัไม่สามารถควบคุม
สัมฤทธิผลของเทคนิคภาพพิมพหิ์นไดต้ามเจตนา จึงพบปัญหาในเร่ืองของค่าน ้ าหนกัท่ียงัขาดความ
สมบูรณ์ท าใหรู้ปทรงมีความแบน และผลงานในช่วง 1-3 ช้ินแรกยงัสะทอ้นให้เห็นถึงการขาดความ
แม่นย  าในการกดักรดอนัเป็นผลท าให้แม่พิมพมี์ค่าน ้ าหนกัท่ีเขม้มากจนเกินไปในบางแม่พิมพ ์แต่
ทวา่ปัญหาเหล่าน้ีก็สามารถควบคุมใหดี้ข้ึนไดใ้นผลงานช้ินถดัไป 
 

 

ภาพท่ี 64 ภาพผลงานระยะท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2556  
ช่ือผลงาน รูปทรงพื้นบา้นในจินตนาการ หมายเลข1  
ขนาด 61 x 81.5 เซนติเมตร 
เทคนิค ภาพพิมพหิ์น (Lithograph) 
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ภาพท่ี 65 ภาพผลงานระยะท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2556  
ช่ือผลงาน รูปทรงพื้นบา้นในจินตนาการ หมายเลข 2  

ขนาด 49 x 80 เซนติเมตร 

เทคนิค ภาพพิมพหิ์น (Lithograph) 
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ภาพท่ี 66 ภาพผลงานระยะท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2556  
ช่ือผลงาน รูปทรงพื้นบา้นในจินตนาการ หมายเลข 3  

ขนาด 59 x 80 เซนติเมตร 

เทคนิค ภาพพิมพหิ์น (Lithograph) 
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ภาพท่ี 67 ภาพผลงานระยะท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2556  
ช่ือผลงาน รูปทรงพื้นบา้นในจินตนาการ หมายเลข 4 

ขนาด 59 x 80 เซนติเมตร 

เทคนิค ภาพพิมพหิ์น (Lithograph) 
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ภาพท่ี 68 ภาพผลงานระยะท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2556  
ช่ือผลงาน รูปทรงพื้นบา้นในจินตนาการ หมายเลข 5 

ขนาด 53.5 x 71 เซนติเมตร 

เทคนิค ภาพพิมพหิ์น (Lithograph) 
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ภาพท่ี 69 ภาพผลงานระยะท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2556  
ช่ือผลงาน รูปทรงพื้นบา้นในจินตนาการ หมายเลข 6 

ขนาด 55 x 79 เซนติเมตร 

เทคนิค ภาพพิมพหิ์น (Lithograph) 
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ระยะที่ 2 ภาคการศึกษาที ่2 ปีการศึกษา  2556  

การพฒันารูปแบบของผลงานในระยะน้ีไดอ้าศยัใชรู้ปทรงท่ีสะทอ้นถึงวิถีชีวิตในแบบ
ผสมผสานโดยขดัเกลาลดทอนใหเ้ป็นรูปทรงของใหม่มีทั้งรูปทรงของส่ิงมีชีวิต เช่น สัตวเ์ล้ียงต่างๆ 
รวมถึงส่ิงท่ีสร้างข้ึนดว้ยภูมิปัญญาของมนุษย ์เช่น อุปกรณ์การเกษตร หรืออุปกรณ์ดกัจบัและกกัขงั
สัตว ์ผนวกกบัรูปทรงในจินตนาการท่ีไดจ้ากรูปทรงธรรมชาติเดิมทวา่น ามาสร้างสรรครู์ปแบบข้ึน
ใหม่หรือใหเ้ป็นรูปทรงเด่ียวท่ีมีรายละเอียดภายในและบอกเล่าเร่ืองราวท่ีสอดคลอ้งเช่ือมโยงกบัวิถี
ชีวติสังคมชนบทมากข้ึน โดยนยัเหล่าน้ีไดอ้าศยัใชจิ้นตนาการท่ีอิสระไร้ขอบเขตมากข้ึนกวา่ผลงาน
ในระยะแรกๆ ดว้ยประกอบกบัคุณลกัษณะพิเศษอนัเป็นสัมฤทธิผลของเทคนิคภาพพิมพหิ์นท่ีให้
ความส าคญักบัสีและบรรยากาศท่ีแฝงนยัแห่งอุดมคติในบริบทของสีสันท่ีสดใส สนุกสนานและ
อาศยัการอ้างอิงถึงช่วงเวลากลางวนัด้วยกลวิธีของการสร้างค่าน ้ าหนักอ่อนไปหาเข้ม และให้
ความรู้สึกท่ีสุขุม สงบเงียบ ดว้ยการสร้างค่าน ้ าหนกัสีและบรรยากาศท่ีอา้งอิงถึงช่วงเวลากลางคืน 
ดว้ยกลวิธีการของเทคนิคการพิมพใ์นแบบทบัซ้อนเพื่อสร้างค่าน ้ าหนกัให้สว่างมากข้ึนเร่ือยๆ บน
พื้นเขม้ดว้ย กอปรกนักบัการใช้หมึกไขสร้างรายละเอียดของพื้นผิวในบริบทต่างๆจึงท าให้รู้สึกถึง
ความสนุกสนานไดม้ากกวา่ผลงานในชุดแรก 
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ภาพท่ี 70 ภาพผลงานระยะท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2556  
ช่ือผลงาน รูปทรงจากชนบท หมายเลข 1 

ขนาด 54 × 79 เซนติเมตร 

เทคนิค ภาพพิมพหิ์น (Lithograph) 
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ภาพท่ี 71 ภาพผลงานระยะท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 
ช่ือผลงาน รูปทรงจากชนบท หมายเลข 2 

ขนาด 51 × 79 เซนติเมตร 

เทคนิค ภาพพิมพหิ์น (Lithograph) 
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ภาพท่ี 72 ภาพผลงานระยะท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2556  
ช่ือผลงาน รูปทรงจากชนบท หมายเลข 3 

ขนาด 59 × 73 เซนติเมตร  

เทคนิค ภาพพิมพหิ์น (Lithograph) 
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ภาพท่ี 73 ภาพผลงานระยะท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2556  
ช่ือผลงาน รูปทรงจากชนบท หมายเลข 4 

ขนาด 52 × 75 เซนติเมตร  

เทคนิค ภาพพิมพหิ์น (Lithograph) 
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ภาพท่ี 74 ภาพผลงานระยะท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2556  
ช่ือผลงาน อุม้ขา้ว 

ขนาด 82 × 56 เซนติเมตร  

เทคนิค ภาพพิมพหิ์น (Lithograph) 
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ภาพท่ี 75 ภาพผลงานระยะท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา  2556  
ช่ือผลงาน ไม่มีช่ือ 

ขนาด 72 × 76.5 เซนติเมตร  

เทคนิค ภาพพิมพหิ์น (Lithograph) 
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ภาพท่ี 76 ภาพผลงานระยะท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2556  
ช่ือผลงาน รูปทรงจากชนบท หมายเลข 7 

ขนาด 57 × 79 เซนติเมตร  

เทคนิค ภาพพิมพหิ์น (Lithograph) 
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ระยะที ่3 ภาคการศึกษาที ่1 ปีการศึกษา  2557  

อน่ึงในระยะน้ีเป็นอีกช่วงเวลาแห่งการปรับเปล่ียนบริบทของการท างานศิลปะท่ีส าคญั 
ทั้ งด้านวิธีการและแนวความคิดด้วยเพราะมีข้อมูลความคิดใหม่ท่ีได้รับแรงบันดาลใจจาก
ประสบการณ์ตรงของชีวิตหรือท่ีเน่ืองจากการได้มีโอกาสไปด าน ้ าท่ีเกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล แหล่ง
ท่องเท่ียวทะเลท่ีเล่ืองช่ือทางภาคใต้ของประเทศอนัเป็นสาเหตุท าให้เกิดความคิดท่ีหลากหลาย 
กล่าวคือ โดยเฉพาะในประเด็นของการไดต้ระหนกัถึงการใชชี้วิตอยา่งมีสติเพื่อการด ารงชีวิตท่ีจกั
สามารถกา้วขา้มอุปสรรคอนัเป็นขีดจ ากดัของตนเอง รวมถึงกลา้เผชิญหนา้กบัความจริงหรือความ
กลวัท่ีถาโถมเขา้มากระทบจิตใจ เช่น ความเงียบงนัของธรรมชาติท่ีสัมผสัไดข้ณะด าน ้ า จนท าให้ได้
ยินเสียงหัวใจและความคิดของตนเองคือได้รู้จกัตนเองมากยิ่งข้ึน ประกอบกบัมีความเขา้ใจอย่าง
แจ่มชดัในประเด็นท่ีวา่มนุษยเ์ป็นเพียงส่ิงมีชีวิตเล็กๆ ส่ิงหน่ึงในธรรมชาติท่ียิ่งใหญ่เท่านั้น โดยนยั
น้ีท่ีไดโ้นม้นา้วไปสู่แนวคิดในของการสร้างผลงานภาพพิมพหิ์นในชุด “Under the ocean” ข้ึนเพื่อ
ถ่ายทอดความรู้สึกกลวัของตนเอง รวมทั้งยงัเป็นในอีกนยัหน่ึงของแนวทางการแสดงออกถึงความ
เคารพนอบน้อมต่อธรรมชาติท่ียิ่งใหญ่ ดว้ยประเด็นสาระเหล่าน้ีจึงเป็นท่ีมาของบริบทแห่งผลงาน
ในสองลกัษณะคือ การนอนใตก้องหินของเกาะหินงาม ซ่ึงอวยัวะบางส่วนมีอากปักิริยาแข็งเกร็ง
โผล่ข้ึนมาจากกองหินและผลงานท่ีสร้างข้ึนจากรูปลกัษณ์ของตนเองโดยมีสัตวท์ะเลรายลอ้มโดยมี
ปะการังเกาะอยูต่ามร่างกายประหน่ึงเป็นเสมือนอาภรท่ีห่อหุม้ไวห้รือเป็นการอุปมาอุปมยัเปรียบกบั
การใชชี้วติในแบบพึ่งพากนัและกนัระหวา่งมนุษยแ์ละธรรมชาติ โดยนยัน้ีจึงสร้างบรรยากาศท่ีรู้สึก
ไดถึ้งความเงียบสงบของกระแสลม ความเคล่ือนไหวของน ้ าทะเลและเกลียวคล่ืน ทวา่เน่ืองจากการ
อาศยักลวิธีของการท าภาพพิมพหิ์นท่ีใช้แม่พิมพเ์พียงแม่พิมพเ์ดียวจึงเป็นสาเหตุท าให้ผลสัมฤทธ์ิ
ดา้นค่าน ้ าหนกัออกมาไม่เป็นไปตามเจตนา ดงันั้นจึงตอ้งปรับเปล่ียนวิธีการพิมพม์าสู่การท าภาพ
พิมพ์โมโนพร้ินต์หรือภาพพิมพ์ช้ินเดียวด้วยสีน ้ าผสมร่วมด้วยเพื่อช่วยแก้ปัญหาเร่ืองสีและค่า
น ้าหนกั และมีเพียงผลงานช้ินสุดทา้ยเท่านั้นท่ีอาศยัใชเ้ทคนิคการท าภาพพิมพห์ลายสีหลายแม่พิมพ์
ดว้ยจ านวนแม่พิมพห์ลกั 4 แม่พิมพ ์คือ แม่พิมพสี์เหลือง แม่พิมพสี์ชมพู แม่พิมพสี์ฟ้า และแม่พิมพ์
สีด า (CMYK) รวมถึงการเพิ่มแม่พิมพ์สีครีมอีก 1 แม่พิมพ์ ซ่ึงการทดลองในคร้ังน้ีท าให้ได้
สัมฤทธิผลของผลงานเป็นท่ีน่าพอใจ กอปรกบัมีความอิสระและสนุกไปกบัการสร้างสรรคผ์ลงาน
มากยิ่งข้ึนด้วยจึงน ากลวิธีของวิธีการพิมพ์ดังกล่าวน้ีไปปรับใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานชุด
วทิยานิพนธ์เพื่อสร้างเอกภาพทางสุนทรียภาพของผลงานใหเ้ป็นไปตามเจตนาและแนวความคิด 
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ภาพท่ี 77 ภาพผลงานระยะท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2557  
ช่ือผลงาน Under the ocean No. 1 

ขนาด 55 × 75.5 เซนติเมตร  

เทคนิค ภาพพิมพหิ์น (Lithograph), ภาพพิมพช้ิ์นเดียว (Mono print) 
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ภาพท่ี 78 ภาพผลงานระยะท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2557  
ช่ือผลงาน Under the ocean No.2 

ขนาด 56 × 81 cm  

เทคนิค ภาพพิมพหิ์น (Lithograph), ภาพพิมพช้ิ์นเดียว (Mono print) 
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ภาพท่ี 79 ภาพผลงานระยะท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2557  
ช่ือผลงาน Under the ocean No.3 

ขนาด 82 × 52 เซนติเมตร  

เทคนิค ภาพพิมพหิ์น (Lithograph), ภาพพิมพช้ิ์นเดียว (Mono print) 
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ภาพท่ี 80 ภาพผลงานระยะท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2557  
ช่ือผลงาน Under the ocean No. 4 

ขนาด 56 × 79 เซนติเมตร  

เทคนิค ภาพพิมพหิ์น (Lithograph) 
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ภาพท่ี 81 ภาพผลงานระยะท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 
ช่ือผลงาน Under the ocean No.5 

ขนาด 55 × 75.5 เซนติเมตร  

เทคนิค ภาพพิมพหิ์น (Lithograph), ภาพพิมพช้ิ์นเดียว (Mono print) 
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ภาพท่ี 82 ภาพผลงานระยะท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2557  
ช่ือผลงาน Under the ocean No.6 

ขนาด 75 x 80 เซนติเมตร  

เทคนิค ภาพพิมพหิ์น (Lithograph), ภาพพิมพช้ิ์นเดียว (Mono print) 
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ภาพท่ี 83 ภาพผลงานระยะท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2557  
ช่ือผลงาน Under the ocean No. 7 

ขนาด 56 × 50 เซนติเมตร  

เทคนิค ภาพพิมพหิ์น (Lithograph) 
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ผลงานวทิยานิพนธ์ ภาคการศึกษาที ่1 ปีการศึกษา 2560 

กล่าวไดว้า่ช่วงระยะของการท าผลงานชุดวทิยานิพนธ์ในปี พ.ศ. 2560  อนัเป็นช่วงเวลา
ของการใชชี้วติในเมืองหลวงเพื่อการศึกษาเล่าเรียนและท างานควบคู่กนัดว้ยจึงเป็นสาเหตุท าให้เกิด
ความคิดถึงบา้นเกิด โดยนยัน้ีเป็นความสะเทือนใจและสะเทือนอารมณ์จนกลายเป็นแรงบนัดาลใจ
ในการสร้างสรรคท่ี์ให้ประเด็นสาระเร่ืองราวเน้ือหาของความผูกพนัท่ีเป็นความประทบัใจในการ
ด ารงชีวิตท่ีเป่ียมไวด้ว้ยความประณีต งดงาม อบอุ่นและสุขสงบ ซ่ึงเป็นรูปแบบของการใช้ชีวิตท่ี
นอบน้อมต่อธรรมชาติตามแบบวิถีชนบท และเป็นข้อมูลในการก่อรูปสร้างพื้นท่ีเชิงสมมติท่ี
สัมพนัธ์กบัลกัษณะทางกายภาพ (ต.คลองเปียะ อ.จะนะ จ.สงขลา) หรือเป็นพื้นท่ีในความหมายทาง
นามธรรมของจิตใจท่ีส่ือสะท้อนสาระและคุณค่าแห่งความสุขท่ีบริสุทธ์ิด้วยการจินตนาการท่ี
ผสมผสานกบัเร่ืองราววิถีชีวิตของคน สัตวแ์ละสถานท่ี อนัเป็นรูปแทนหรือในอีกนยัหน่ึงคือเป็น
รูปแบบของชีวติแห่งความสัมพนัธ์ท่ีอบอุ่นแน่นแฟ้น โดยอาศยัใชภ้าษาแห่งศิลปะและกระบวนการ
ทศันศิลป์ ศิลปะภาพพิมพ ์เทคนิคภาพพิมพหิ์นเป็นเคร่ืองมือในการสร้างเอกภาพทางสุนทรียภาพ
ของพื้นท่ีแห่งรอยประทบัความสุขให้ก่อรูปเกิดเป็นกายภาพแห่งภาษาของจิตใจ รวมทั้งการปรับ
เพิ่มจ านวนของแม่พิมพสี์พิเศษเพื่อให้สอดคลอ้งกบัเจตนาหรือเป็นไปตามภาพในใจอนัเป็นจินต
ภาพตน้แบบดว้ย และในการน้ียงัอาศยัใช้หมึกไขชนิดแท่งเขียนแม่พิมพซ่ึ์งสามารถเอ้ืออ านวยต่อ
การสร้างลกัษณะของพื้นผิวท่ีส่ือสะทอ้นสาระและคุณค่าแห่งความรู้สึกท่ีอิสระและสนุกสนาน ท า
ให้เผยรูปแบบแห่งรอยประทบัของความสุขซ่ึงเป็นนามธรรมให้กลายเป็นกายภาพแห่งภาษาของ
อารมณ์ความรู้สึกท่ีชดัเจนมากยิ่งข้ึนด้วย รวมถึงยงัเป็นกลวิธีของการสร้างอตัลกัษณ์เฉพาะของ
ตนเองให้ไดส้ัมฤทธิผลตามความคิดดว้ย อย่างไรก็ตามก็พบกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนในช่วงระยะน้ีดว้ย
เช่นกนั คือเป็นความผดิพลาดท่ีอนัเน่ืองดว้ยจากการแยกสีแม่พิมพ ์ดงันั้นจึงตอ้งหาแนวทางของการ
แก้ไขปัญหาดงักล่าวด้วยการปรับเพิ่มจ านวนของแม่พิมพ์เพื่อสร้างค่าน ้ าหนักของการทบัซ้อน
รายละเอียดไดคุ้ณลกัษณะของพื้นผิวท่ีมีความพิเศษจึงเป็นสาเหตุท าให้เสียเวลาในการท างานไป
บา้ง แต่ทวา่ก็นบัเป็นเร่ืองท่ีน่ายนิดีท่ีร่วมอยูใ่นความวกิฤตของความผิดพลาดน้ี ซ่ึงท าให้ผลสัมฤทธ์ิ
ท่ีเกิดจากการพิมพ์ทับซ้อนกันของค่าน ้ าหนักสีต่างๆ ได้ให้คุณลักษณะเฉพาะพิเศษของการ
ผสมผสานกนัของเน้ือสีท่ีมีความชุ่มฉ ่ าแบบลุ่มลึกและสดใสรวมทั้งเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการ
สร้างบรรยากาศของสีท่ีงดงามมากยิง่ข้ึนดว้ย 
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ภาพท่ี 84 ภาพผลงานชุดวทิยานิพนธ์ ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 หมายเลข 1 
ช่ือผลงาน พื้นท่ีความสุขในความทรงจ า หมายเลข 1 
ขนาด 56.7 x 76 เซนติเมตร 
เทคนิค ภาพพิมพหิ์น (Lithograph) 
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ภาพท่ี 85 ภาพผลงานชุดวทิยานิพนธ์ ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 หมายเลข 2 
ช่ือผลงาน พื้นท่ีความสุขในความทรงจ า หมายเลข 2 

ขนาด 64.5 x 80 เซนติเมตร 

เทคนิค ภาพพิมพหิ์น (Lithograph) 
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ภาพท่ี 86 ภาพผลงานชุดวทิยานิพนธ์ ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 หมายเลข 3 
ช่ือผลงาน บนัทึกความสุขท่ีคลองเปียะ หมายเลข 1 

ขนาด 66 x 82 เซนติเมตร 

เทคนิค ภาพพิมพหิ์น (Lithograph) 
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ภาพท่ี 87 ภาพผลงานชุดวทิยานิพนธ์ ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 หมายเลข 4 
ช่ือผลงาน บนัทึกความสุขท่ีคลองเปียะ หมายเลข 2 

ขนาด 60.5 x 86.5 เซนติเมตร 

เทคนิค ภาพพิมพหิ์น (Lithograph) 
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ภาพท่ี 88 ภาพผลงานชุดวทิยานิพนธ์ ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 หมายเลข 5 
ช่ือผลงาน บนัทึกความสุขท่ีคลองเปียะ หมายเลข 3 

ขนาด 60.5 x 86.5 เซนติเมตร 

เทคนิค ภาพพิมพหิ์น (Lithograph) 
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ภาพท่ี 89 ภาพผลงานชุดวทิยานิพนธ์ ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 หมายเลข 6 
ช่ือผลงาน บนัทึกความสุขท่ีคลองเปียะ หมายเลข 4 

ขนาด 59 x 83 เซนติเมตร 

เทคนิค ภาพพิมพหิ์น (Lithograph) 
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ภาพท่ี 90 ภาพผลงานชุดวทิยานิพนธ์ ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 หมายเลข 7 
ช่ือผลงาน บนัทึกความสุขท่ีคลองเปียะ หมายเลข 5 

ขนาด 60 x 82.5 เซนติเมตร 

เทคนิค ภาพพิมพหิ์น (Lithograph) 
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ภาพท่ี 91 ภาพผลงานชุดวทิยานิพนธ์ ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 หมายเลข 8 
ช่ือผลงาน บนัทึกความสุขท่ีคลองเปียะ หมายเลข 6 

ขนาด 61 x 82 เซนติเมตร 

เทคนิค ภาพพิมพหิ์น (Lithograph) 
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บทที ่5 

บทสรุป  

 วิทยานิพนธ์หัวขอ้ “บนัทึกความสุขท่ีคลองเปียะ” (Happiness diary at Klongpia) เป็น
สัมฤทธิผลของการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะภาพพิมพร์วมถึงเป็นผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาอยา่งเป็น
ระบบจากการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาศิลปมหาบณัฑิต สาขาวิชาทศันศิลป์ บณัฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศิลปากร และอยู่ภายใตบ้ริบทแห่งศิลปะร่วมสมยัในระบบปัจเจกหรือองค์ประกอบ
ของศิลปะท่ีผนวกดว้ยเร่ืองราวเน้ือหา (ความหมาย ความคิด) รูปแบบและเทคนิควิธีการ ซ่ึงโดยนยั
เหล่าน้ีไดร้้อยเรียงเร่ืองราวข้ึนใหม่ใหเ้ป็นประเด็นสาระและคุณค่าแห่งความสุขของชีวิตในพื้นท่ีท่ีมี
อยูจ่ริง “คลองเปียะ” ต าบลหน่ึงใน อ.จะนะ จ.สงขลา และสร้างให้เป็นรูปแบบหรือพื้นท่ีเชิงสมมติ
ในบริบทสภาวะแห่งภาษาของอารมณ์และความรู้สึกท่ีเน่ืองดว้ยความสะเทือนใจสะเทือนอารมณ์
จากความคิดถึงบา้นเกิดท่ีเปรียบเป็นเสมือนภาพแห่งรอยประทบัของความรักความผูกพนัหรือเป็น
ความสัมพนัธ์ท่ีอบอุ่นของขา้พเจา้ บุคคลอนัเป็นท่ีรักและเพื่อนๆ รวมถึงเป็นรูปแบบแห่งภาษาของ
จิตใจท่ีใช้ตนเองเป็นองค์ประกอบหลกัในการด าเนินเร่ืองราวท่ีส่ือสะทอ้นสาระนามธรรมแห่ง
ความสุขท่ามกลางบรรยากาศสีสันของเวลาในห้วงยามเยน็ซ่ึงเป็นช่วงเวลาของการพกัผอ่น อนัเป็น
รูปแบบของชีวิตท่ีประณีตงดงามทว่าแฝงไวด้ว้ยความอิสระและความสุขสงบท่ีบริสุทธ์ิ หรือเป็น
กายภาพของสภาวะแห่งความรู้สึกในบริบทของจินตนาการท่ีผสมผสานกับวิถีชีวิตของสังคม
ชนบทภาคใตโ้ดยอาศยัใชภ้าษาของศิลปะเป็นเคร่ืองมือและกระบวนการทางทศันศิลป์ “ศิลปะภาพ
พิมพ”์ เทคนิคภาพพิมพหิ์นซ่ึงเป็นเทคนิควิธีการท่ีสามารถเอ้ืออ านวยต่อการสร้างสัมฤทธิผลแห่ง
มิติลวงตาบนระนาบ 2 มิติของผิวภาพได้ตรงตามเจตนาหรือเป็นเสมือนการทบทวีรอยประทบั
เร่ืองราวของอารมณ์และความรู้สึกให้ก่อเกิดเป็นรูปแบบของผลงานข้ึนอยา่งชา้ๆ และดว้ยบริบทท่ี
ซ ้ าๆ ผสานกนัจนกลายเป็นเอกภาพทางสุนทรียภาพของพื้นท่ีซ่ึงให้ความหมายทางนามธรรมใน
ลกัษณะเฉพาะตน โดยนยัน้ีมีความมุ่งหมายและวตัถุประสงคเ์พื่ออานุสติตนเองและเพื่อนมนุษยใ์น
สังคมไดฉุ้กคิดและตระหนกัถึงสาระแห่งความสุขทางดา้นจิต อนัเป็นคุณค่าท่ีแทจ้ริงท่ีส่ือสะทอ้น
ผ่านรูปแบบของการใช้ชีวิตท่ีเรียบง่าย พอเพียงและดีงาม เป็นวิถีทางของความสุขท่ีจะโน้มไปสู่
ดุลยภาพแห่งความสุขสงบอนัเป็นจุดมุ่งหมายท่ีแทจ้ริงของชีวติ  
 ขา้พเจา้หวงัเป็นอย่างยิ่งวา่ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดน้ีจะเป็นในอีกนยัหน่ึงของกลวิธีหรือ

กุศโลบาย “ส่ือ” ท่ีสามารถโนม้นา้วจิตใจและความคิดของเพื่อนมนุษยใ์ห้เกิดความตระหนกัและมุ่ง
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ใช้สติและปัญญาเพื่อการด าเนินชีวิตในแบบท่ีพอดี พอประมาณและพอเพียงหรือเป็นชีวิตท่ีไม่ยึด

ติดคือรู้จกัปล่อยวางทั้งความสุขและความทุกข์ รวมถึงมีความสุขกบัการด าเนินชีวิตท่ีมีสาระและ

คุณค่าเฉกเช่นกับการแสดงออกด้วยจินตปัญญาทางทศันศิลป์ท่ีอิสระ บริสุทธ์ิและงดงาม เป็น

เสมือนในห้วงขณะท่ีไดรั้บ “สาร” แห่งผลงาน โดยเฉพาะกบัผูท่ี้อยู่ห่างไกลบา้นคงไดย้อ้นคิดถึง

บา้น ค านึงถึงครอบครัวและบุคคลอนัเป็นท่ีรักไดบ้า้งอยา่งนอ้ยก็ในขณะจิตหน่ึง  
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วนั เดือน ปี เกดิ 26 สิงหาคม 2532 
สถานทีเ่กดิ สงขลา 
วุฒิการศึกษา พ.ศ.2545  ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนจะนะชนูปถมัภ ์ จ.
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พ.ศ.2550  ศิลปบณัฑิต สาขาทศันศิลป์ เอกภาพพิมพ ์มหาวทิยาลยั
ทกัษิณ (วทิยาเขตสงขลา)  
พ.ศ.2556-ปัจจุบนั ศิลปมหาบณัฑิต สาขาทศันศิลป์ ภาควิชาจิตรกรรม 
ประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 12/1 หมู่ 1 ต าบลคลองเปียะ อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา 90130 
รางวลัทีไ่ด้รับ พ.ศ.2553  รางวลัชมเชยศิลปกรรมเยาวชนทกัษิณคร้ังท่ี 8 ระดบัอายุ 

19-23  ปี สถาบนัทกัษิณคดีศึกษา  
พ.ศ.2552  ไดรั้บรางวลัเชิดชูเกียรติผลการเรียนระดบัดีเด่นปีการศึกษา 
2552  มหาวทิยาลยัทกัษิณ  วิทยาเขตสงขลา  
ประวติัการแสดงผลงาน  
พ.ศ.2553  แสดงนิทรรศการศิลปกรรมเยาวชนทกัษิณคร้ังท่ี 8 สถาบนั
ทกัษิณคดีศึกษา  
พ.ศ.2553  ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมนิสิต คร้ังท่ี 5-6 
มหาวทิยาลยั   ทกัษิณ  
พ.ศ.2556  ร่วมแสดงศิลปกรรม ปตท. คร้ังท่ี 28 หวัขอ้พลงัแห่ง
ธรรมชาติ  
พ.ศ.2557  ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปะในกล่อง Cubic Museum 2014  
พ.ศ.2557  ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมรุ่นเยาวค์ร้ังท่ี 31  
พ.ศ.2560  ร่วมแสดงนิทรรศการ Medium   
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