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พาหนะในการด ารงชีพของชนกลุ่มเล็ก ๆ ท่ีผูค้นเรียกวา่รถสามลอ้ถีบ ผูใ้ชแ้รงงานใน

การขนส่งเคล่ือนยา้ยพืชผกั ผลไมผู้ค้นท่ีอยูภ่ายในตลาดชุมชนเพื่อไปสู่จุดหมาย สายทางท่ีเคล่ือน
ผา่นกาลเวลามานบัตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัน้ี ก าลงัถูกความเจริญกา้วหนา้ทางวตัถุเขา้มาแทนท่ี ท า
ให้ภาพการคมนาคมเหล่าน้ีเร่ิมเลือนลางจางหายไป การตระหนกัถึงส่ิงท่ีมีคุณค่าเหล่าน้ี ท าให้ก่อ
เกิดท่ีมาของแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคผ์ลงานภาพพิมพภ์ายใตว้ิทยานิพนธ์ หวัขอ้ “ท่ามกลาง
ตลาดชุมชน สายสัมพนัธ์จากอดีตสู่ปัจจุบนั” โดยการบนัทึกเร่ืองราวผ่านความทรงจ าและศึกษา
ขอ้มูลของตลาดและชุมชนผา่นสภาพแวดลอ้มสัญลกัษณ์วตัถุต่าง ๆ เช่น ตวัรถสามลอ้ ตระกร้าถุง
ผกั ผา้ใบบงัแดดสังกะสีเก่าผุพงั มาสร้างสรรคผ์ลงานดว้ยการจดัวางสภาวะพื้นท่ีข้ึนใหม่ ผา่นการ
น าเสนอมุมมองในระดบัสายตาของผูค้นธรรมดา ถ่ายทอดผา่นเทคนิควีธีการทางภาพพิมพโ์ลหะ
ร่องลึกขาวด ารูปในแบบสองมิติ  ซ่ึงเป็นเทคนิคท่ีมีความหนักแน่นลุ่มลึกด้วยน ้ าหนักและ
กระบวนการสร้างแม่พิมพท่ี์สัมพนัธ์กบัเน้ือหา เปรียบเสมือนการหล่อหลอมตวัคนชุมชนใหมี้ความ
เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 

การศึกษาวิทยานิพนธ์น้ี สะทอ้นมุมมองของกลุ่มคนและชุมชนท่ีแสดงให้เห็นถึงการ 
แสวงหาต่อสู้ ดินรนในสภาวะการเปล่ียนแปลงของสังคมท่ีมีการพฒันาไปอยา่งรวดเร็ว ถ่ายทอดให้
ผูค้นทัว่ไปไดเ้รียนรู้ดว้ยมุมมองพิเศษท่ีสามารถสัมผสัถึงบริบทของกลุ่มคน ท่ีท  าใหก่้อเกิดความสุข
ท่ีไดเ้ห็นส่ิงท่ีมีคุณค่าเหล่าน้ีผา่นสุนทรียภาพท่ีมีความงามในรูปแบบผลงานทศันศิลป์ 
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บทคดัย่อภาษาองักฤษ  

58003208 : Major (VISUAL ARTS) 
Keyword : Folk Way Past Present 

MR. AKAWAT DEETO : THE FOLK WAY OF PAST TO PRESENT  THESIS 
ADVISOR : ASSOCIATE PROFESSOR TINNAKORN KASORNSUWAN 

  

The vehicles which Thai people in the past use for their livelihood called “tricycle”. 
They also used it for public transportation, conveying the vegetables, fruits, or even people in the 
local community market. Nevertheless, this past way of life is now replacing by the progress 
causing those transportation images faded away. In addition, those things were also the inspiration 
to create the thesis about “THE FOLK WAY OF PAST TO PRESENT.” However, those things 
mentioned above were created as printmaking by focusing on the story recording through the 
memories and looking up for the information of the local community market and various symbolic 
objects around the environments such as, the body of the archaic tricycle, the basket with vegetable 
bag, the sunblind, and the decayed old zinc. These prints were created by making the new space 
and condition transmitting through the technique of 2-dimensional black and white intaglio process 
(etching) which is powerful and deep by itself method.  Moreover, the processes of printmaking 
were related to that Thai local community market images which is like casting a people community 
to have their own unity. 

This thesis study reflected people perspectives which show that the struggling of 
population in the swift developed society nowadays in order to convey the public to learn with a 
special perspective that can touch and make them feel the happiness from seeing these precious and 
gorgeous things through aesthetics from the visual arts. 
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บทที ่1 

บทน า 

ตลาด และ ชุมชนของไทยเป็นส่ิงท่ีอยูคู่่กนัมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั เป็นส่ิงหน่ึงท่ีจะขาด

ไม่ไดเ้สียเลย ท่ี ๆ มนุษยใ์ชเ้ป็นเคร่ืองยดึเหน่ียวคนทั้งหลายใหร้วมกนัอยูไ่ด ้คือ สังคม ประเพณีและ

วฒันธรรม ซ่ึงในสังคมนั้นประกอบดว้ยกลุ่มคนหลายวยั หลากเช้ือชาติเผา่พนัธ์ุ อาชีพ มีปรัชญาการ

ด าเนินชีวติท่ีแตกต่าง ตั้งแต่คร้ังอดีตจนถึงในสภาพกาลปัจจุบนั แต่มารวมกนัไดเ้ป็นชุมชนเดียวกนั 

หากจะยอ้นอดีตกลบัไปเม่ือหลายปีท่ีผา่นมา ท่ีความเจริญทางวตัถุยงัไม่กา้วหนา้ ภาพท่ีเรา

นึกเม่ือเราเดินเขา้มาในตลาดมกัจะมีในบรรยากาศของการพูดคุยแลกเปล่ียน เห็นภาพความสัมพนัธ์

ระหว่างผูค้น ความคิด ความเช่ือ และวิถีชีวิตประจ าวนัท่ีเก่ียวพนักบัตลาดท่ีมีทั้งการด้ินรนต่อสู้ 

ต่อรอง และแสวงหา จนกลายเป็นส่วนหน่ึงท่ีส าคญัของวถีิชีวติผูค้นในสังคม 

  ตลาดกบัชีวิตในสังคมไทย ถึงวนัน้ีภาพในอดีตอาจเลือนหายไปบา้งในบางตอนของความ

ทรงจ า แต่เร่ืองราวบางอยา่งยงัคงแจ่มชดัและเห็นไดอ้ยูใ่นปัจจุบนัคือ สภาพอาคารบา้นเรือนในยุค

แรกเร่ิม พาหนะในการขนส่ง การคมนาคมแบบเก่า คนท่ีเรียกตวัเองว่าจกัรยานสามล้อถีบ คนท่ี

ผูกพนักบัทอ้งถ่ินท่ีอยู่สืบทอดมาสู่รุ่นลูกหลาน วิถีชีวิตแบบเก่าท่ีบ่งบอกถึงความต่อเน่ือง ทาง

กาลเวลาและพฒันาการของเมืองวา่เปล่ียนแปลงไปในทางใด ต่างกนัตรงท่ี ณ เวลาน้ี เรามิไดใ้ชท้าง

สัญจรเหมือนในอดีต เส้นทางเก่าจึงเป็นตวัแปรหน่ึงต่อการด าเนินชีวิต การขยายตวัของเมือง เกิด

การเคล่ือนยา้ยแทบไม่หลงเหลือผูค้นเดิม ๆ ตั้งแต่เม่ือแรกสร้างอย่างชดัเจน แต่ก็ยงัคงมีชีวิตของ

ชาวบา้นย่านเก่าต่าง ๆ ท่ียงัคงมีอยู่ แต่รวยรินจนแทบขาดช่วง และการ “มีอยู่” ก็เหมือนเป็นการ

หลบ ๆ ซ่อน ๆ จากสายตาของผูค้น เพราะภาพของตึกอาคารสมยัใหม่บดบงัไวเ้สียส้ิน 

ดว้ยความค านึงถึงช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมา การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะคงเป็นค าตอบท่ีดี

ท่ีสุด เสมือนหน่ึงว่าได้เร่ิมสร้างส่ิงท่ีก าลงัจะเลือนลางหายไปให้กลับมาอีกคร้ังดงัวนัวาน การ

สร้างสรรคผ์ลงานดงักล่าวถูกน ามาถ่ายทอดดว้ยภาษาภาพท่ีตรงไปตรงมา ผา่นการสร้างสรรคด์ว้ย

กระบวนการทางภาพพิมพ์โลหะร่องลึก ดงัระยะเวลาในการสร้างค่าน ้ าหนกัลงบนแม่พิมพใ์ห้มี

ความสมบูรณ์ ดงักาลเวลาท่ีหล่อหลอมชุมชนใหมี้ความเป็นปึกแผน่ จนกลายเป็นสายสัมพนัธ์ตั้งแต่

อดีตมาจนถึงปัจจุบนั 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

วิถีชีวิตท่ีถูกส่งผา่นกาลเวลาจากอดีตจนถึงปัจจุบนั สังคมวฒันธรรม ประเพณี การพฒันา
ไปอยา่งรวดเร็ว ของยุคสมยัน้ี ท าให้ตระหนกัถึงการเปล่ียนแปลงตามวิถีชีวิต บริบทของผูค้น ท่ีอยู่
ในพื้นถ่ินดว้ย อตัลกัษณ์ของการด ารงชีพ กล่ินไอของความเป็นวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมท่ีมีอยู่มาอย่าง
ยาวนานก าลงัจะเลือนลางหายไปตามกาลเวลา และดว้ยสายทางของความผกูพนัของขา้พเจา้การเกิด
และเติบโตข้ึนมาท่ามกลางชุมชนตลาด  การโหยหาส่ิงท่ียงัคงตราตรึงใจในอดีต ท าให้ก่อเกิด
ความสุข ไดเ้ห็นส่ิงท่ีมีคุณค่าของชีวติ กลบัมามีลมหายใจอีกคร้ังหน่ึง 

ตลาดเก่าเป็นตลาดผกัและผลไม ้ท่ียงัคงความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะแบบทอ้งถ่ินแบบดั้งเดิม 
แหล่งตลาดร้านคา้ การขนส่งพืช ผกั ผลไม ้ยงัคงใชพ้าหนะในการขนส่ง การคมนาคมแบบเก่า ผูค้น
ท่ีเรียกตวัเองว่าจกัรยานสามล้อถีบ  ปัจจุบนัสามล้อถีบน้ีเหลือน้อยเต็มที ความเจริญของเมือง 
ความเร่งรีบของผูค้น ความเจริญทางวตัถุ ท าให้พาหนะท่ีมีเสน่ห์น้ี ถูกส่ิงใหม่ท่ีเขา้มาทดแทนตาม
กาลเวลา ท าให้วิถีชีวิตและอาชีพ ความสัมพนัธ์ของผูค้นเร่ิมเลือนลางจางหายไป แต่เร่ืองราวยงัคง
แจ่มชดัและเห็นไดจ้ากความทรงจ าของขา้พเจา้ วิถีชีวิตท่ีถูกส่งผ่านกาลเวลาบนเส้นทางของการ
เดินทาง หลากหลายพาหะนะน าไปสู่จุดหมาย สามลอ้ เป็นวิถีหน่ึงของสายทาง ซ่ึงแมเ้วลาจะหมุน
เปล่ียนเวียนไป หากทางสามลอ้ยงัคงผกูพนัธ์ และเป็นส่วนหน่ึงของวิถีชีวติแห่งน้ี ขา้พเจา้ตระหนกั
ถึงส่ิงท่ีมีคุณค่าเหล่าน้ี ท าใหก่้อเกิดท่ีมาของแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคแ์ละดว้ยเจตนาท่ีจะน า
ส่ิงท่ีถูกลืมเลือน ให้เห็นถึงความส าคญั ในคุณค่าของวิถีชีวิตท่ีมีอตัลกัษณ์แบบทอ้งถ่ิน เรียบง่าย รู้
ลึกถึงความงดงามนั้นอยา่งแทจ้ริง  

ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการศึกษา 

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ชุดท่ามกลางตลาดชุมชน สายสัมพนัธ์จากอดีตสู่ปัจจุบนันั้น 

เพื่อตอบสนองส่ิงท่ีมีคุณค่าทางจิตใจ ความคิดถึงส่ิงท่ีอยูร่อบกายในวนัวาน ไม่วา่จะเป็น พาหนะใน

การด ารงชีพบริบทของผูค้น วิถีชีวิตและ สภาวะแวดล้อมท่ีผูกพนัในชุมชนตลาด ท่ีทุกวนัน้ีเร่ิม

เลือนลางหายไป เพื่อระลึกถึงเอกลกัษณ์แบบทอ้งถ่ินดั้งเดิม ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ทางใจของขา้พเจา้ 

และอยูคู่่กบัสังคมไทยมาอยา่งชา้นานให้กลบัมามีชีวิตและลมหายใจเปรียบดงัเช่น การส่งผา่นชีวิต

ดว้ยก าลงัแรงกาย เพื่อด ารงอยูด่ว้ยความผาสุขตลอดจนสังคมไทยในปัจจุบนัผา่นการแสดงออก ทาง

ศิลปะภาพพิมพด์ว้ยการน าเสนอเร่ืองราวผา่นวตัถุส่ิงของผกัผลไม ้พืชท่ีอยู่ในบรรยากาศของการ

ขนส่งคมนาคมแบบเก่ามีรายละเอียดของแสงเงาท่ีท าให้เกิดมิติท่ีซับซ้อน ขา้พเจา้แสดงออกดว้ย

รายละเอียดของภาพยานพาหนะท่ีบรรทุกพืชผกัผลไม ้ท่ีถูกจดัเป็นระเบียบดว้ยถุงพลาสติกท่ีบางใส
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มองเห็นส่ิงของท่ีบรรจุอยูภ่ายในตามวิถีของผูค้นในตลาดแบบชาวบา้น รายละเอียดเหล่าน้ีเป็นภาพ

ท่ีไดรั้บการบนัทึกดว้ยศิลปะภาพพิมพแ์ม่พิมพโ์ลหะ 

สมมุติฐานของการศึกษา 

อดีตและความทรงจ าท่ีมีคุณค่าเปรียบเสมือนเลือดเน้ือ ตวัตน ท่ียงัคงอยูใ่นอุดมคติ วีถีชีวิต

แบบเรียบง่าย แสงเงาท่ีสะทอ้นถึงวตัถุ ตวัตน ชุมชนวิถีชีวิต ดงันั้นจึงหยิบยกพาหะนะท่ีเคล่ือนตวั

ไปขา้งหนา้อยา่งไม่หยดุน่ิง พืชผกันา ๆ พนัธ์ุหลงัพว่ง สะทอ้นใหเ้ห็นการด าเนินวถีิชีวติท่ีมีความสุข 

สะทอ้นทุกยา่งกา้วจรดลงเหนือทุกส่ิง เพื่อให้ระลึกถึงภาพลกัษณ์ท่ีแสดงถึงวิถีของความเป็นไทย ท่ี

มีมาอย่างช้านาน ชุมชนต่าง ๆ สะทอ้นให้เห็นถึงความเป็นพื้นถ่ินและเช้ือชาติท่ีแตกต่างกนัใน

ภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก 

ขอบเขตการศึกษา 

1.  ดา้นเน้ือหาเป็นการถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกแบบเรียบง่ายตรงไปตรงมาเพื่อให้
เห็นถึงความรู้สึกท่ีแทจ้ริงในการสร้างสรรค์ต่อผลงาน เป็นมุมหน่ึงท่ีสะทอ้นถึงวิถีชีวิตท่ามกลาง
ตลาดชุมชน 

2.  ด้านรูปแบบในการสร้างผลงานเป็นรูปแบบสองมิติ โดยมีรูปแบบ เหมือนจริง 
(Realistic) ดว้ยการเจาะเขา้หาเน้ือหาและมุมมองของตลาดการคา้แบบพื้นบา้นท่ีเป็นมาแต่อดีต 

3.  ดา้นเทคนิคเป็นภาพพิมพโ์ลหะร่องลึก (Etching) ซ่ึงเป็นกระบวนการทางเทคนิค ท่ีให้
ความรู้สึกของค่าน ้าหนกัท่ีมีความชดัเจนแสดงถึงเน้ือหาท่ีม่ีความสัมพนัธ์กบัผลงาน 

ค านิยามค าศัพท์ 

1. Etching  เป็นเทคนิคภาพพิมพโ์ลหะร่องลึก  
2. Aquatint เป็นกระบวนการสร้างน ้ าหนัก ลงบนแม่พิมพ์ภาพพิมพ์โลหะ

ร่องลึก  
3. Hard ground   กระบวนการสร้างค่าน ้าหนกัใหเ้กิดเส้นลงบนแม่พิมพ ์ 
4. Mezzotint เป็นเทคนิคภาพพิมพ ์ซ่ึงผิวแม่พิมพโ์ลหะท่ีเตรียมไวจ้ะเป็นรอย 

หยาบพรุนเล็ก ๆ ทั้งแผน่แม่พิมพถ์า้น าไปพิมพจ์ะเกิดค่าน ้ าหนกั
ด า แลว้จะสร้างค่าน ้ าดว้ยการใชเ้คร่ืองมือขูดหรือฝนให้ร่องรอย
ลดความหยาบพรุนลงในบริเวณท่ีตอ้งการ 
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5. Collagraph ภาพพิมพท่ี์พิมพจ์ากวสัดุท่ีมีลกัษณะพื้นผิวต่าง ๆ ทากาวติดเขา้
กบัแผน่แม่พิมพเ์ป็นการท าแม่พิมพด์ว้ยวธีิการปะติดวสัดุ 

6. Theme  แนวเร่ืองท่ีใชเ้ป็นแนวทางในการท างานศิลปะ 
7. Symbol สัญลกัษณ์ลกัษณะส่ิงของส่ิงหน่ึง ท่ีถูกก าหนดให้ใชห้มายความ

อีกส่ิงหน่ึง  
8. Creation  การสร้างสรรคท่ี์ท าใหเ้กิดส่ิงใหม่ข้ึน  
9. Visual Elements ทัศนธาตุท่ีเป็นปัจจัยของการเห็น ได้แก่ เส้น น ้ าหนัก ท่ีว่าง 

รูปทรง ลกัษณะพื้นผวิ  
10. Transition การประสาน การท าให้กลมกลืน การท าให้เขา้กนัได ้สอดแทรก

เขา้ดว้ยกนั เช่น เทาท าใหด้ ากบัขาวกลมกลืน 
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บทที ่2 

ข้อมูลเกีย่วข้องกบัการสร้างสรรค์ 

การสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะชุดท่ามกลางตลาดชุมชนสายสัมพนัธ์จากอดีตสู่ปัจจุบนั ไดรั้บ
อิทธิพลจากหลากหลายดา้น แสดงออกถึงจุดมุ่งหมายการสร้างสรรค์และศึกษาพฒันาการการต่อ
ยอดสู่กระบวนการกลัน่กรองเป็นแรงบนัดาลใจ โดยแบ่งลกัษณะขอ้มูลของการสร้างสรรค์เป็น 3 
ลกัษณะคือ อิทธิพลทางดา้นเน้ือหา อิทธิพลทางดา้นรูปแบบ และอิทธิพลทางด้านเทคนิควิธีการ 
ดงัต่อไปน้ี 

อทิธิพลทางด้านสภาพแวดล้อม 

 อิทธิพลทางดา้นสภาพแวดล้อมในการสร้างสรรค์ผลงานนั้น เกิดจากการเฝ้าสังเกตส่ิงท่ี
เปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา ร้านคา้แบบหอ้งแถวหลายแห่งทรุดโทรมไม่เหลือเคา้โครงเดิม บา้งถูก
ร้ือถอนออกและปรับปรุงให้เป็นตลาดแบบสมยัใหม่รองรับสินคา้ตลาดใหม่ ๆ ท่ีมีอิทธิพลทางดา้น
เศรษฐกิจ เป็นตลาดแบบใหม่ไม่เหมือนสมยัก่อนท่ีเดินเขา้ไปในชุมชน เติมเต็มไปดว้ยสีสันของ
ชีวิตผูค้นรายลอ้มไปดว้ยความสุข เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผจ่บัจ่ายใชส้อยอยา่งคล่องตวัพ่อคา้แม่คา้ตั้งกระบุง
กระจาดขายของกนัอยา่งคึกคกัผูค้นจอแจ ชาวสามลอ้ถีบขนของข้ึนรถขา้มวนัขา้มคืนเตรียมส่งผกั
ผลไมไ้ปสู่จุดหมายให้ถึงมือผูบ้ริโภค สะทอ้นความเป็นอยูไ่ดอ้ยา่งดีเม่ือมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลง
โครงสร้างทางสังคมระบบความเช่ือ ประเพณี การเมืองการปกครองท าใหส่ิ้งท่ีมีอยูม่าอยา่งยาวนาน
ก าลงัเลือนลางหายไป กลุ่มคนท่ีใชแ้รงงานอยา่งสามลอ้ถีบให้ตอ้งต่อสู้และด้ินรนประคบัประคอง
จึงเกิดการตั้งค  าถามภายในจิตใจจากการเฝ้าสังเกตผ่านการบนัทึกเร่ืองราวลงในความทรงจ าให้มี
คุณค่าผา่นรูปแบบของการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะท่ีลึกซ้ึงถึงแนวความคิดท่ีมีต่อตวัเอง 

อทิธิพลจากปรัชญา ความเช่ือและค าสอนทางศาสนา 

“ความส าคญัของปรัชญาต่อการด าเนินชีวิต ปรัชญาในการด าเนินชีวิตเป็น แบบอยา่งใหค้นยึดถือ 
และใหคุ้ณค่าอนัน าไปสู่พฤติกรรมของมนุษย ์หรือท่ีเรียกกนัว่า “เป็นทศันะท่ีแฝงอยู่เบ้ืองหลงัพฤติกรรม
มนุษย”์ และภายใตก้ารด าเนินชีวิตของคนเราน้ีเอง จะสามารถขบัเคล่ือนต่อไปได ้ข้ึนอยู่กบักลไกของ
ความคิด ทุนคนจึงมีความแตกต่างกนั มีปรัชญาในการด าเนินชีวิตท่ีต่างกนั ข้ึนอยู่กบัการก าหนดหนา้ท่ี 
และตดัสินใจว่าจะเลือกใชป้รัชญาแบบใด เป็นหลกัในการยึด ทั้งน้ี ปรัชญาคือรากฐานของความคิดและ
พฤติกรรม ปรัชญาในการด าเนินชีวิตแต่ละคนเป็นตวัก าหนดทิศทางชีวิตของแต่ละคน ทั้งน้ี ท าให้แต่ละ
คนมีทศันะต่อโลกและชีวิตในมุมมองท่ีหลากหลายแตกต่างกนัไป อย่างไรก็ตาม คนทุกคนย่อมมีปรัชญา
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ในการด าเนินชีวิตของตน ไม่วา่จะมีการศึกษาขนาดไหน จะตอ้งมีปรัชญาท่ีแอบแฝงอยูใ่นตวัของแต่ละคน
อยูแ่ลว้ 

การด ารงชีวิตของมนุษย ์จ าเป็นตอ้งมีหลกัการให้ยึดถือและปฏิบติั ในสังคมไทยปัจจุบนั เป็น
สงัคมท่ีมีความสบัสนและวุน่วาย ปัจจุบนัสังคมไดมี้การเปล่ียนแปลงไปหลายดา้น อย่างเช่น เกษตรกรรม
ก็กลายเป็นอุตสาหกรรม สังคมในยุคน้ีพร้อมรับกบัเทคโนโลยีทุกอย่างของชนชาติอ่ืน หากแต่ยงัขาด
ความรู้ ความเข้าใจ และรู้เท่าทันกับกระแสแห่งการเปล่ียนแปลงอย่างไม่มีหยุดย ั้ งน้ี ทั้ งในด้าน 
แนวความคิด การปฏิบติั ความประพฤติ รวมไปจนถึงกรอบมารยาททางสังคม และวฒันธรรมอนัดีงาม ก็
ถูกผูท่ี้ไม่เขา้ใจอยา่งแทจ้ริง น ามาใชใ้นการด าเนินชีวิตท่ีผิด ๆ  รวมถึงทางเศรษฐกิจกเ็ช่นเดียวกนั จนผูค้น
ในยุคปัจจุบนัหลงลืมความเป็นเอกลกัษณ์ของชาติ และทา้ยท่ีสุดคุณอาจจะน ามาซ่ึงความไม่รู้จกัตวัตน 
จนกระทัง่สามารถท าร้ายคนอ่ืน ท าร้ายตวัเอง และถึงขั้นท าร้ายสงัคมน้ีไดอี้กดว้ย 

พุทธศาสนากบัชีวติ 

ศาสนาเป็นสถาบนัท่ีส าคญัควบคู่กบัสังคมมนุษยม์าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัน้ี ไม่ว่า สังคมของ
ชนชาติใด หรือภาษาใด เพราะศาสนาเป็นส่ิงท่ีมากับชีวิตมนุษย์ทุกคน และมีความ สัมพันธ์ ต่อ
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในสังคมมนุษยเ์ป็นอย่างมาก เน่ืองจากศาสนา เป็นส่ือระหว่าง มนุษยก์บัปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติท่ีมีอ  านาจเหนือมนุษย ์ฉะนั้นศาสนาจึงเป็นท่ีรวมของความ เคารพนบัถือสูงสุดของมนุษย์
เป็นท่ีพ่ึงทางดา้นจิตใจ และเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต เพ่ือให้ เขา้ถึงส่ิงสูงสุดตามอุดมการณ์หรือ
ความเช่ือถือนั้น ๆ และศาสนาเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้าง สรรคว์ฒันธรรมดา้นอ่ืน ๆ แทบทุกดา้น เช่น 
วฒันธรรมทางการเมืองการปกครองเศรษฐกิจ ศิลปกรรม วรรณกรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ 
คนไทยมีความสมัพนัธ์กบัพระพุทธศาสนามาเป็นเวลานานนบัพนัปีเศษมาแลว้ พุทธ ศาสนิกชนทั้งหลายมี
ความรู้สึกเคารพและศรัทธาในพุทธศาสนาฝังอยู่ในสายเลือดของคนไทยมา ตั้งแต่เกิดจนตาย พุทธศาสนา
เป็นศาสนาท่ีจ าเป็นต่อสังคมไทยเป็นอย่างมาก เพราะ   ศาสนาพุทธ ไดผู้กมดัจิตใจคนไทยทั้งชาติใหเ้ป็น
คนรักสันติ รักอิสระเสรี มีนิสัยโอบออ้มอารี มีความเมตตา กรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อเพ่ือนมนุษยด์ว้ยกนั 
พุทธศาสนาได้ฝังรากลงในจิตใจของ คนไทยทั้ งใน อดีตและปัจจุบัน คนไทยจึงได้แสดงออกทาง
ศิลปกรรมต่าง ๆ เช่น จิตรกรรมมกัจะเป็นเร่ืองราว เก่ียวกบัชาดกต่าง ๆ ในพุทธประวติัดา้นสถาปัตยกรรม
กมี็การสร้างวดัวาอารามต่าง ๆ โบสถ ์วิหาร เจดีย ์เป็นตน้ ส่วนดนตรีไทยก็ใหค้วามเยือกเยน็ตามแนวทาง
สนัติของพุทธศาสนา ดว้ยอิทธิพลของ หลกัธรรมในพระพุทธศาสนาท าใหจิ้ตใจของคนไทยแสดงออกมา
ในลกัษณะท่ีเยือกเยน็มีความเก้ือกลูปรองดองกนั ใหก้ารพ่ึงพาอาศยั ซ่ึงกนัและกนั และท าใหค้นไทยพอใจ
ในการด ารงชีวิต อยา่ง สงบสุขมาจนกระทัง่ทุกวนัน้ี 
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พระพุทธศาสนาสอนอะไร 

พระพุทธศาสนาสอนให้บุคคลพยายามช่วยตวัเอง ไม่มวัคิดแต่จะพ่ึงผูอ่ื้น หรือ คิดแต่จะพ่ึงส่ิง
ภายนอก ไม่สอนให้เป็นนักฝันหรือนักสร้างวิมานบนอากาศ หรือออ้นวอนบวงสรวงให้ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ      
ดลบนัดาลอ านวยส่ิงท่ีตนปรารถนา แต่สอนใหป้ระกอบเหตุ คือลงมือปฏิบติัเพ่ือใหเ้กิดผลท่ีมุ่งหมายรู้แจง้
ผลดีดว้ยตนเอง ไม่ใช่คิดไดดี้อยา่งลอย ๆ โดยพ่ึงโชคชะตา หรืออ านาจลึกลบัใด ๆ มีความขยนัหมัน่เพียร
ไม่เกียจคร้าน โดยเฉพาะผูค้รองเรือน การก่อร่างสร้างตวัจะตอ้งมีความขยนัหมัน่เพียรเป็นขอ้แรก ให้มี
ความอดทนต่อสูก้บัความยากล าบากและอุปสรรคทั้งหลาย ไม่เป็นคนอ่อนแอ และถือว่าความอดทนจะน า
ประโยชน์ และความสุขมาให ้มีเมตตากรุณาเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อผูอ่ื้น ใหเ้อาใจเขามาใส่ใจเรา ใหรู้้จกัเห็นอก
เห็นใจผูอ่ื้น ผูใ้ดท่ีดูหม่ินเหยียดหยามผูอ่ื้น หรือยกตนข่มท่านดว้ย ชาติสกุล ดว้ยทรัพย ์ดว้ยความรู้ หรือ
ดว้ยเหตุอ่ืนใดก็ตาม  พระพุทธเจา้ตรัสว่า บุคคลจ าพวกน้ีไม่มีอะไร นอกจากความไม่เห็นอริยสัจ โง่หลง
ต่อความจริงของธรรมชาติ” 
(www.resource.lib.su.ac.th/awardsu/web/search.php?option=exhibition&keyword=25, philosophy-of-
life) 

  

อทิธิพลทางด้านรูปแบบทางศิลปกรรมและเทคนิควธีิการ 

อิทธิพลทางด้านรูปแบบศิลปกรรมได้แรงบันดาลใจมาจากการเฝ้ามองเห็นถึงความ
เปล่ียนแปลงนบัเวลาตั้งแต่อดีตมาจนถึงเวลาปัจจุบนัสถาปัตยกรรม วตัถุ พาหนะการคมนาคมแบบ
ดั้งเดิมท่ีถูกส่งผ่านมา ท าให้ตระหนกัถึงคุณค่าของชีวิต ท่ีมีการต่อสู้ด้ินรน ต่อรอง แสวงหา การ
สร้างสรรค์ผลงานน้ีต้องการสะท้อนวิถีชีวิตผ่านวตัถุต่าง ๆ ท่ีแฝงไปด้วยสุนทรียภาพ ผ่าน
กระบวนการทางเทคนิควิธีการทางภาพพิมพ ์แบบเสมือนจริง และยงัคงไดรั้บอิทธิพลจากผลงาน
ของศิลปิน หลากหลายท่านทั้งเร่ืองแนวความคิด เน้ือหาของผลงาน ท่ีส่งผลทั้งทางตรงและทางออ้ม 
ต่อการสร้างสรรคผ์ลงานในชุดน้ี 
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อทิธิพลทีไ่ด้รับแรงบันดาลใจจากศิลปิน 

รองศาสตราจารย์ทนิกร กาษรสุวรรณ  

อาจารยป์ระจ าภาควิชาภาพพิมพ ์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวิทยาลยั
ศิลปากร เกิดวนัท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ.2512 จงัหวดัเลย อายุ 50 ปี จบการศึกษาจากคณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ ์สาขาวิชาภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร รศ.ทินกร เป็นศิลปินท่ีมี
ความมุ่งมัน่ในการคน้ควา้ทดลอง พฒันาทางดา้นเทคนิคภาพพิมพโ์ลหะ และภาพพิมพป์ะติดวสัดุ 
(Collagraph) อยา่งต่อเน่ืองและยงัคงมีแนวทางและการแสดงออกในการสร้างสรรคผ์ลงานท่ีมีความ
ชดัเจน จนท าใหไ้ดรั้บการยอมรับจากเวทีการประกวดในระดบัชาติและนานาชาติ 

  แรงบนัดาลใจท่ีขา้พเจา้ไดรั้บจาก รศ.ทินกร ชดัเจนทั้งทางดา้นเทคนิควิธีการสร้างสรรค์
ผลงานท่ีมีความงามและแฝงไปดว้ยเร่ืองราวท่ีลึกซ้ึงถึงวิถีชีวิตท่ีแจ่มชดั ท าให้เกิดแรงบนัดาลใจใน
การสร้างสรรคผ์ลงานภาพพิมพโ์ลหะเป็นอยา่งมาก จากทั้งเร่ืองแนวความคิดในผลงานบางส่วนท า
ให้รู้สึกถึงความเป็นตวัตนของขา้พเจา้อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ในแนวความคิดของ รศ.ทินกรท่ีว่า 
“ขา้พเจา้ตอ้งการแสดงให้เห็นถึงสารของชีวิตในชนบทอีกลษัณะหน่ึงท่ีน่าสนใจเป็นสภาพของชีวิตท่ีดู
ธรรมดาเรียบง่ายไม่ซบัซอ้นซ่ึงเป็นลกัษณะทัว่ไปของชีวิตในชนบทไทย และการแสดงออกถึงพ้ืนท่ี ๆ มี
อยู่จริงสามารถท าให้เกิดรูปและรูปก็เป็นพ้ืนท่ีว่าง ซ่ึงเปรียบเสมือนกายกบัจิตท่ีไหลเวียนเปล่ียนแปร 
สามารถท าใหเ้กิดการสร้างและท าลายของคนเราท่ีเกิดข้ึนตามสภาพต่าง ๆ ท่ีมากระทบจึงเกิดการกระท าท่ี
มีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา” 

(www.resource.lib.su.ac.th/awardsu/web/search.php?option=exhibition&keyword=25, ค ลั ง ส ะ ส ม
ศิลปกรรมของมหาวิทยาลยัศิลปากร) 

 แรงบนัดาลใจจากเทคนิควิธีการสร้างสรรคผ์ลงาน ภาพพิมพโ์ลหะของขา้พเจา้ท่ีไดรั้บจาก
รศ.ทินกร นั้นคือเน้ือหาสาระในการแสดงถึงตวัตนอยา่งชดัเจน รวมถึงมุมมองต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจต่อ
การน ามาสร้างสรรคผ์ลงาน การใชน้ าหนกัของเทคนิคภาพพิมพโ์ลหะมาสร้างค่าน ้ าหนกัท่ีมีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์  โดยมุ่งเน้นวตัถุท่ีตอ้งการแสดงออกอย่างตรงไปตรงมาท าให้รู้สึกถึงความมี
ชีวิตชีวาในวิถีชีวิตชนบทได้อย่างเฉียบคมและยงัเป็นศิลปินท่ีมุ่งมั่นท างานภาพพิมพ์มาอย่าง
ยาวนาน บทความท่ี รศ.ทินกร ได้เขียนบทความเขียนไวว้่า “การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเป็นส่ิงท่ี
ส าคญัท่ีศิลปินตอ้งเป็นผูก้  าหนดเน้ือหาสาระในการแสดงออกถึงตวัตนอย่างชดัเจน รวมถึงมุมมอง ๆ ท่ี
น่าสนใจต่อการน ามาสร้างสรรค ์ทดลองส่ิงใหม่ ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในผลงานไม่วา่จะเป็นเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนจาก
ประสบการณ์จริงในอดีตและเหตุการณ์ในปัจจุบนั หรือค าบอกเล่าอ่ืน ๆ สุดทา้ยตอ้งมาประมวลสรุป
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ความคิดแนวทางสร้างสรรค ์โดยเลือกใชก้ระบวนการทางศิลปะทศันะธาตุต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหา
เร่ืองราวท่ีแสดงออกในผลงาน” (ทินกร กาษรสุวรรณ, 2561) 

น่ีคือแรงบนัดาลใจท่ีท าให้ขา้พเจา้เกิดแรงผลกัดนัในการสร้างสรรคผ์ลงานภาพพิมพโ์ลหะร่องลึก
มาจนทุกวนัน้ี 

 

 
ภาพที ่1  ภาพผลงาน  ทินกร กาษรสุวรรณ  

ช่ือผลงาน ชีวติในชนบทไทย 7 
เทคนิค  ภาพพิมพโ์ลหะร่องลึก ปีท่ีสร้าง 2540 
ขนาด  107 X 130 ซม. 
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ภาพที ่2  ภาพผลงาน  ทินกร กาษรสุวรรณ  
ช่ือผลงาน หลงัฝน 1 
เทคนิค  ภาพพิมพโ์ลหะร่องลึก ปีท่ีสร้าง 2537 
ขนาด  105 X 133 ซม. 
 

 

 
ภาพที ่3  ภาพผลงาน  ทินกร กาษรสุวรรณ  

ช่ือผลงาน ชีวติในชนบทไทย  3 
เทคนิค  ภาพพิมพโ์ลหะร่องลึก ปีท่ีสร้าง 2536 
ขนาด  105 X 133 ซม. 
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อมร ทองพยงค์ 
อมร ทองพยงค์ จบการศึกษาในระดบัปริญญามหาบณัฑิต คณะจิตรกรรมประติมากรรม

และภาพพิมพ ์(ภาควิชาภาพพิมพ)์ มหาวิทยาลยัศิลปากร เกิดวนัท่ี 17  มิถุนายน  พ.ศ.2531 อายุ 30 
ปี ปัจจุบนัเป็นศิลปินอิสระอยูจ่งัหวดัเชียงใหม่ อมรมีพื้นเพเป็นคนจงัหวดัชลบุรีและ มีแนวทางการ
ท างานจากความผูกพนัเก่ียวกบัชุมชนจีนซากแงว้ ดว้ยการถ่ายทอดออกทางรูปทรงสถาปัตยกรรม
เก่าโดยใชก้ระบวนการทางภาพพิมพเ์มซโซทินท ์(Mezzotint) ท่ีมีรูปแบบเป็นลกัษณะเฉพาะตวัใน
การสร้างสรรค ์จนเป็นท่ียอมรับในเวทีการประกวดภาพพิมพใ์นระดบัชาติและนานาชาติ 

อมร ทองพยงค ์บอกเล่าถึงเร่ืองราวของการเปล่ียนแปลงในวิถีชีวิตแบบเก่า โดยแสดงออก
ถึงเน้ือหาท่ีถ่ายทอดเป็นรูปแบบท่ีส่ือให้เห็นถึงความรู้สึกดว้ยการใชบ้า้นเก่าของชุมชนจีนซากแงว้
โดยใชบ้รรยากาศยามค ่าคืนเพื่อแสดงให้เห็นถึงความอา้งวา้ง โดดเด่ียวถูกทอดทิ้งโครงสร้างบา้น
และตวับา้นยงัแสดงออกถึงเร่ืองราวท่ีผ่านตวัเองดว้ยร่องรอยต่าง ๆ จากกาลเวลาท่ีเปรียบเสมือน
การบนัทึกชีวิตของผูค้น สถาปัตยกรรมท่ีค่อย ๆ แปรเปล่ียนเส่ือมโทรมลง ไร้ผูค้นอนุรักษ ์อมร จึง
เห็นถึงคุณค่าทางความงาม โดยมีแรงบนัดาลใจมาจากลกัษณะโครงสร้างบา้นไมเ้ก่าน ามาจดัวาง
องค์ประกอบทางศิลปะข้ึนใหม่ ด้วยภาษาภาพท่ีส่ือถึงเน้ือหาตรงไปตรงมา ซ่ึงส่งผลต่อการ
สร้างสรรค์ผลงานของขา้พเจา้ ท่ีมีแนวคิดสอดคลอ้งกนั คือการเล่าเร่ืองผ่านสถาปัตยกรรมชุมชน 
วตัถุท่ีเป็นตวัแทนจากการเคล่ือนท่ีผา่นกาลเวลามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัอยา่งรถสามลอ้ถีบท่ีทุก
วนัน้ียิ่งลดเหลือน้อยลงเต็มที ในเม่ือมีการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ท าให้ส่ิง
เหล่าน้ีเลือนหายไปจากสังคมปัจจุบนั ดงันั้นในการหยิบยกส่ิงเหล่าน้ีข้ึนมาสร้างสรรคผ์ลงานให้อยู่
ในรูปแบบของศิลปะ เสมือนการบนัทึกประวติัศาสตร์ท่ีผ่านมามากมายในคร้ังอดีต โดยเลือก
เทคนิควิธีการในการสร้างสรรคผ์ลงานใหมี้ความรู้สึกถึงน ้ าหนกัท่ีมีความชดัเจนจดัจา้น ขาวจดั ด า
จดั ในกระบวนการทางภาพพิมพโ์ลหะร่องลึกต่าง ๆ ท่ีขา้พเจา้มีความสนใจในความซบัซ้อนของ
กระบวนการสร้างแม่พิมพ ์ท่ีมีความละเอียดอ่อนและแฝงไปดว้ยเสน่ห์อยูอ่ยา่งมากมาย เสมือนการ
เวลาท่ีหล่อหลอมชุมชนใหมี้ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัมาตั้งแต่คร้ังอดีตจนถึงเวลาในปัจจุบนั 
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ภาพที ่4  ภาพผลงาน อมร ทองพยงค ์
ช่ือผลงาน ทะเล 
เทคนิค  ภาพพิมพ ์(Mezzotint)  ปีท่ีสร้าง 2559 
ขนาด  60 X 80 ซม. 
 

 

 

ภาพที ่5  ภาพผลงาน  อมร ทองพยงค ์
ช่ือผลงาน บา้นเก่า  
เทคนิค  ภาพพิมพ ์(Mezzotint) ปีท่ีสร้าง 2560 
ขนาด  90 X 240 ซม. 
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Malte Sartorius 

Malte Sartorius จบการศึกษาจาก  he first studied under Gerhard Gollwitzer, Professor of 
General Artistic Education เกิดเม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2476 ประเทศรัสเซีย Malte Sartorius 
เป็นคนท่ีเร่ิมตน้จากการวาดเส้น และใชเ้ทคนิคทางภาพพิมพหิ์น (Lithograph) เป็นตน้แบบในการ
ท าภาพพิมพโ์ลหะจนไดรั้บการยอมรับเป็นอยา่งมากในวงการภาพพิมพ ์ในปี 2506 เขาไดรั้บเชิญให้
ไปเป็นอาจารยท่ี์ประเทศเยอรมนัเพื่อพฒันาภาพพิมพ์ให้กบัประเทศ และเสียชีวิตลงในวนัท่ี 11 
กนัยายน 2560 ท่ีประเทศเยอรมนั 

Malte Sartorius เป็นศิลปินภาพพิมพ์ชาวเยอรมนัท่ีประสบความส าเร็จอย่างมากในระดบั
นานาชาติและในประเทศอย่างมาก แสดงให้เห็นถึงทกัษะขั้นสูงของกระบวนการทางเทคนิคของ
เขา เขามกัจะถ่ายทอดจากองคป์ระกอบท่ีตรงไปตรงมาในวิถีชีวิตท่ีเขาสัมผสัจากชีวิตประจ าวนัไม่
วา่จะเป็นตลาดของเมืองเวนิส กองไมเ้ก่า สภาวะ บา้นเร่ือนของชาวประมงบนชายฝ่ัง กายภาพต่าง 
ๆ ของเมืองในมุมมองท่ีมีความพิเศษน่าสนใจผา่นหุ่นน่ิง พืชพรรณ เคร่ืองครัวในวิถีชีวิต ผา่นแสง
เงาท่ีมีความคมชดั พาดผา่นลงบนวตัถุท่ีแสดงให้เห็นถึงทศันียภาพท่ีมีความงามแบบเฉพาะตวัเป็น
การถ่ายทอดถึงความมีชีวติชีวาของเมืองไดเ้ป็นอยา่งดี ส่ิงเหล่าน้ีเองเสมือนเป็นเอกลกัษณ์ในผลงาน
สร้างสรรคข์องศิลปินตลอดมา 
 ผลงานของ Malte Sartorius ให้อิทธิพลในดา้นรูปแบบและแนวเร่ือง ของการถ่ายทอดท่ีมี
ความชดัเจนตรงไปตรงมา แสงเงาท่ีตกกระทบลงบนตวัวตัถุให้ความคมชดั ให้ความรู้สึกท่ีมีความ
พิเศษในการส่ือถึงอารมณ์และความรู้สึก ถึงความมีชีวิตของผลงาน ตรงไปตามจุดประสงค์ท่ีเป็น
ส่วนประกอบส าคญัต่อการพฒันาผลงานสร้างสรรคข์องขา้พเจา้ ใหมี้ความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 
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ภาพที ่6  ภาพผลงาน Malte Sartorius เขา้ถึง เม่ือ 12 ธนัวาคม 2561 
เขา้ถึงไดจ้าก http://www.franciskylegallery.com/sites/Sart.htm 
ช่ือผลงาน Stilleben auf Lochblech II  
เทคนิค  ภาพพิมพโ์ลหะร่องลึก ปีท่ีสร้าง 2553 
ขนาด  40 X 50 ซม. 
 

 

 
ภาพที ่7  ภาพผลงาน Malte Sartorius เขา้ถึง เม่ือ 13 ธนัวาคม 2561 

เขา้ถึงไดจ้าก http://www.franciskylegallery.com/sites/Sart.htm 
ช่ือผลงาน Walnuesse und Granataepfel III   
เทคนิค  ภาพพิมพโ์ลหะร่องลึก ปีท่ีสร้าง 2547 
ขนาด    25 X 40 ซม. 
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ภาพที ่8  ภาพผลงาน Malte Sartorius เขา้ถึง เม่ือ 13 ธนัวาคม 2561 
เขา้ถึงไดจ้าก http://www.franciskylegallery.com/sites/Sart.htm 
ช่ือผลงาน Fruechte gehaeuft    
เทคนิค  ภาพพิมพโ์ลหะร่องลึก ปีท่ีสร้าง 2551 
ขนาด  40 X 50 ซม. 
 

สรุปอทิธิพลทีไ่ด้รับจากศิลปิน 

ขา้พเจา้ได้รับอิทธิพลจาก รศ.ทินกร กาษรสุวรรณ ท่ีมีความชัดเจน ต่อการสร้างสรรค์
ผลงาน และมีมุมมองพิเศษในการเลือกวตัถุต่าง ๆ เพื่อแสดงออกทางความงามใหแ้ฝงไปดว้ยความ
เรียบง่ายและเร่ืองราวท่ีมีความลึกซ้ึงถึงวิถีชีวิตท่ีมีความแจ่มชดั อีกทั้งในดา้นเทคนิคกระบวนการ
ในการสร้างสรรค์ผลงานท่ียงัคงมีการพฒันาคน้ควา้อย่างต่อเน่ือง ท าให้เป็นแรงผลกัดนัต่อการ
ท างานไดเ้ป็นอยา่งดี 

 อมร ทองพยงค ์ใหอิ้ทธิพลในการบอกเล่าเร่ืองราวผา่นสัญลกัษณ์บา้นเก่าท่ีแสดงใหเ้ห็นถึง
ความอา้งวา้ง โดดเด่ียวผา่นบรรยากาศยามค ่าคืน ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกนักบัแนวงานของขา้พเจา้ท่ี
ใช้สัญลกัษณ์เป็นรถสามลอ้ท่ีเคล่ือนผา่นกาลเวลามาเพื่อแสดงออกถึงวิถีชีวิตท่ีมีการเปล่ียนแปลง
และจางหายไปในท่ีสุดของสังคมไทยในยคุปัจจุบนัน้ี 

Malte Sartorius ให้อิทธิพลทางดา้นเทคนิควิธีการสร้างสรรคผ์ลงานภาพพิมพโ์ลหะร่องลึก
ต่อขา้พเจา้เป็นอยา่งมาก ดว้ยการถ่ายทอดน ้ าหนกัของผลงานท่ีมีความคมชดัและชดัเจน แสงเงาท่ีมี
ความสมบูรณ์น้ีท าใหเ้กิดอิทธิพลต่อผลงานของขา้พเจา้ไดเ้ป็นอยา่งดี 
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บทที3่ 

กระบวนการและองค์ประกอบในการสร้างสรรค์ 

“ อริสโตเติล (Aristotle) นกัปรัชญาชาวกรีก ศิษยข์องเพลโตไดค้ล่ีคลายทศันะการเลียนแบบของ

เพลโตว่า ศิลปินอาจเลียนแบบรูปทรง (Form) ท่ีเป็นกลางทัว่ ๆ ไป เพ่ือแสดงแก่นสารท่ีมีอยู่ในส่ิงต่าง ๆ 

มากกว่าจะเลียนแบบลกัษณะเฉพาะทางกายภาพของส่ิงนั้น ศิลปินแสดงรูปทรง แต่ไม่ไดแ้สดงส่ิงใดส่ิง

หน่ึงโดยเฉพาะ ศิลปินมองทะลุเขา้ไปถึงลกัษณะเฉพาะของส่ิงเพ่ือแสดงรูปทรงของส่ิงนั้น จิตรกรจะ

แสดงบุคลิกภาพและอุปนิสัยของผูท่ี้นัง่เป็นแบบออกมาในงานมากกว่าจะแสดงรูปลกัษณะภายนอกของ

แบบท่ีปรากฏแก่ตาในขณะนั้น และในท านองเดียวกนั ศิลปินทั้งหลายต่างพยายามคน้หารูปทรงท่ีเป็นแก่น

แทข้องส่ิงต่าง ๆ เช่น สิงโต มา้ หรือแมแ้ต่เกา้อ้ี รองเทา้ หรือสภาพทางสังคม หรือกิจกรรมต่าง ๆ ของ

มนุษย ์คือ ความจริงท่ีต่างจากรูปลกัษณะของนายด า นายขาว แต่ศิลปินกจ็ าเป็นตอ้งเลียนแบบนายด า นาย

ขาว เพ่ือท่ีจะไดรู้ปทรงท่ีเป็นแก่นหรือความจริงของมนุษย ์ศิลปะจึงไม่ใช่การเลียนแบบธรรมชาติโดยตรง 

แต่เป็นตวัแทนหรือการแสดงออกของความจริงในธรรมชาติ ” (ชลูด น่ิมเสมอ, 2557) 

 

การศึกษาค้นคว้าข้อมูลในการสร้างสรรค์ 

การสร้างสรรคผ์ลงานชุดวิทยานิพนธ์ในชุดน้ี มีจุดเร่ิมตน้จากการเฝ้าดูส่ิงท่ีอยู่รอบกายกบั

ส่ิงท่ีเกิดข้ึนในชุมชนตลาดอย่างเห็นไดช้ดั ตลาดผกัและผลไมก้ าลงัซบเซา  เพราะเกิดย่านการคา้

ใหม่ ๆ มาแทนท่ีรวมทั้ งห้างสรรพสินค้าใหม่ ๆ ท่ีเ อ้ืออ านวยความสะดวกสบายก็จริงแต่

ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูค้นก็ลดน้อยลง การพบปะพูดคุยเอ้ือเฟ้ือแบ่งปันแบบสมยัอดีตแทบจะไม่มี

หรือไม่มีเลยก็ว่าได ้ต่างจากตลาดแบบชนบทท่ีมีการแรกเปล่ียน แบ่งปันพบปะพูดคุยไดพ้บหน้า

ปฏิสัมพนัธ์กนัเหมือนในทุกวนัตั้งแต่สมยัอดีตมา ปัจจุบนัตลาดยา่นชุมชนและธุรกิจท่ีเกิดจากการ

ขยายตวัของเมืองอย่างรวดเร็ว มีความเจริญกา้วหน้าทางวตัถุ การคมนาคมท่ีสะดวกสบายเขา้มา

แทนท่ีตึกแถวบา้นใหม่ ก าลงับดบงัแสงแดดท่ีเคยพาดผา่นความงดงามของชีวิตแบบดั้งเดิมท่ีเคยมี

มาในคร้ังอดีตให้สูญส้ินไป ความสะเทือนใจท่ีเกิดกับการเปล่ียนแปลงและอยากเก็บให้อยู่ใน

รูปแบบของความทรงจ า ท าใหเ้กิดแรงบนัดาลใจผา่นรูปแบบการสร้างสรรคผ์ลงานภาพร่างตน้แบบ 

และถ่ายทอดสู่กระบวนการทางเทคนิคภาพพิมพโ์ลหะร่องลึกในผลงานวทิยานิพนธ์ 
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ภาพที ่9  ภาพแสดงบรรยากาศและรถสามลอ้ภายในตลาด 

 

ภาพที ่10 ภาพแสดงบรรยากาศและรถสามลอ้ภายในตลาด 
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ภาพที ่11 ภาพแสดงบรรยากาศและรถสามลอ้ภายในตลาด 
  

 

 

ภาพที ่12 ภาพแสดงบรรยากาศและรถสามลอ้ภายในตลาด 
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ภาพที ่13 ภาพแสดงบรรยากาศตลาดสดวงัเวยีง เขา้ถึง เม่ือ 18 กุมภาพนัธ์ 2562  
เขา้ถึงไดจ้าก http://oknation.nationtv.tv/blog/chartsiam/2015/02/24/entry-1 
 

 

 

ภาพที ่14 ภาพแสดงบรรยากาศตลาดสดวงัเวยีง เขา้ถึง เม่ือ 18 กุมภาพนัธ์ 2562 
เขา้ถึงไดจ้าก http://oknation.nationtv.tv/blog/chartsiam/2015/02/24/entry-1 

http://oknation.nationtv.tv/blog/chartsiam/2015/02/24/entry-1
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ภาพที ่15 ภาพแสดงบรรยากาศตลาดสดเมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน 

 

 

 

ภาพที ่16 ภาพแสดงบรรยากาศตลาดสดบาร์เซโลนา ประเทศสเปน 
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วธีิการและเทคนิคในการสร้างสรรค์ 

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ของขา้พเจา้เป็นการแสดงออกโดยกระบวนการทาง

ทศันศิลป์โดยการเฝ้าสังเกตส่ิงท่ีอยู่รอบตวัมาตั้งแต่อดีตจึงถึงเวลาในปัจจุบนั เส้นทางสามลอ้เก่า

การคมนาคมท่ีเคยใช้ได้แปรเปล่ียนไป ผูค้นท่ีเคยยึดอาชีพขนส่งด้วยแรงงานเร่ิมลดน้อยลงซ่ึง

แสดงออกถึงความเจริญกา้วหน้าทางดา้นวตัถุและสังคมไดอ้ย่างชดัเจน   ดงันั้นการใช้ทศันะธาตุ

ต่าง ๆ มารวมกนัเพื่อน ามาสร้างสรรคอี์กคร้ังท าใหก่้อเกิดสุนทรียศาสตร์ทางความคิดละรูปแบบท่ีมี

เน้ือหาตรงไปตรงมา ผ่านเทคนิคกระบวนการทางภาพพิมพ์โลหะร่องลึก (Etching) ท่ีมีความ

ซบัซ้อนในกระบวนการ ท าให้รู้ถึงการวางแบบแผนอยา่งรอบครอบเพื่อให้ไดร้ะยะเวลาในการกดั

กรดและน ้าหนกัของผลงานท่ีมีความคมชดั แฝงไปดว้ยความหนกัแน่นและความละเอียดอ่อน มีมิติ

พื้นผวิท่ีมีความลงตวักลมกลืนผสมผสานกนั เสมือนแนวความคิดท่ีตอ้งการน าเสนอผลงาน 

 

ความส าคัญของลกัษณะทางกายภาพพืน้ทีใ่นการสร้างต้นแบบ 

 จากกายภาพลกัษณะทางกายภาพของตลาดและชุมชนท่ีมีความเช่ือมโยงกนันั้น เราจะพบ

เห็นวิถีชีวิตท่ีแตกต่างกนัออกไปพอ่คา้แม่คา้ท่ีตั้งของเรียงรายอยูริ่มสองฝ่ังถนน ผูใ้ชแ้รงงานสามลอ้

ถีบขนของข้ึนหลงัพ่วงกนัอยา่งคึกคกั แสดงให้เห็นถึงอตัลกัษณ์แบบทอ้งถ่ินเฉพาะตวั ซ่ึงแอบแฝง

ไปดว้ยความงามท่ีก่อใหเ้กิดสุนทรียภาพ แสดงออกถึงวถีิชีวิตชุมชนเมืองท่ีมีความเรียบง่าย เอ้ือเฟ้ือ

เก้ือกูลกนัอยา่งชดัเจน นยัยะส าคญัเหล่าน้ีถูกแปรเปล่ียนใหเ้ป็นจินตนาการ เพื่อบอกเล่าเร่ืองราวใน

การสร้างสรรค์ผลงานให้ผูค้นภายนอกได้สัมผ ัส การคมนาคมแบบดั้ งเดิมท่ีใช้แรงงานเป็นตวั

ขบัเคล่ือนไปขา้งหน้าอยา่งไม่หยุดน่ิง สามลอ้ถีบท่ีใช้กนัมาตั้งแต่อดีตจนถึงถึงในยุคปัจจุบนัก าลงั

ลดน้อยหายลงไป ผ่านการน าเสนอในรูปลักษณ์ทางกายภาพเชิงสัญลักษณ์ท่ีให้ความส าคัญ

ตามล าดบัในการสร้างสรรคผ์ลงาน มีพื้นท่ีเห็นเด่นชดัแสงเงาท่ีตกกระทบลงบนวตัถุก่อให้เกิดมิติ

แสงเงาท่ีมีความชัดเจน สร้างพื้นท่ีให้มีระยะใกล้ไกลทั้ งตวัรถสามล้อถีบและโครงสร้างทาง

สถาปัตยกรรม แบบเก่าผา้ใบผุพงัสังกะสีเก่า ส่ิงเหล่าน้ีบ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์เร่ืองราว

วฒันธรรมของชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี 
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การสร้างภาพต้นแบบ 

 ในการสร้างสรรค์ภาพตน้แบบนั้น เกิดจากการเร่ิมตน้ดว้ยการเก็บเก่ียวประสบการณ์ตรง 

และศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูล ดว้ยการลงพื้นท่ีจริงเพื่อสอบถามและสนทนากบัผูค้นท่ีอยูภ่ายในชุมชน

ตลาดและผูใ้ชแ้รงงานรับจา้งถีบรถสามลอ้ เก็บขอ้มูลผา่นการบนัทึกภาพและวดีีโอ เพื่อน าขอ้มูลมา

สังเคราะห์เป็นภาพร่างตน้แบบของผลงานโดยการน าภาพถ่ายรถสามลอ้ท่ีอยูภ่ายในพื้นท่ีมาจดัวาง

องคป์ระกอบข้ึนใหม่ให้อยูภ่ายในพื้นท่ี ๆ มีโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมท่ีมีความเก่าขาดผุพงั ใช้

แสงเงาท่ีมีความคมชัดเพื่อแสดงความเด่นชัดให้ตวัรถสามล้อท่ีมีความส าคญัต่อการสร้างสรรค์

ผลงาน เพื่อใหเ้กิดเร่ืองราวท่ีสอดคลอ้งกนักบัเน้ือหา ในแนวความคิดของการด าเนินการใชชี้วติของ

ผูใ้ช้แรงงานสามล้อถีบท่ีมีอตัลักษณ์เฉพาะตวัแบบท้องถ่ินดั้ งเดิม จากนั้นได้น าขอ้มูลท่ีท าการ

สังเคราะห์แลว้ น ามาผ่านกระบวนการทางคอมพิวเตอร์เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในภาพแบบร่าง

และเกิดมิติท่ีมีความใกล้เคียงเพื่อน ามาสู่กระบวนการสร้างสรรค์ให้สมบูรณ์ สู่กระบวนการทาง 

ภาพพิมพโ์ลหะ ในขั้นตอนการสร้างภาพตน้แบบนั้นมีความส าคญัเป็นอยา่งมาก  

 

 

 

ภาพที ่17 ภาพแสดงตวัอยา่งการสร้างภาพร่างดว้ยโปรแกรม (Photoshop) 
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เน้ือหาสาระของผลงาน 

ผลงานในวิทยานิพนธ์ในชุดน้ี ข้าพเจ้าอาศัยการสร้างสรรค์ผลงานภายใต้เน้ือหาและ

แนวความคิด ซ่ึงหล่อหลอมไปดว้ยทศันธาตุต่างๆท่ีก่อใหเ้กิดความงดงามความประทบัใจจากพื้นท่ี 

ท่ีสร้างข้ึนและมีอยู่จริงท่ีมีความหมายในเชิงสัญลกัษณ์ สะทอ้นความเป็นตวัตนของชุมชนให้มี

ความรู้สึกพิเศษ ถ่ายทอดกระบวนการสังเคราะห์ โดยอาศยัหลกัสุนทรียศาสตร์ให้ผูช้มไดรั้บรู้สึก

ในผลงานซ่ึงมีองคป์ระกอบหลกัดงัน้ี 

ทศันธาตุทีใ่ช้ในการสร้างสรรค์ 

 แรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานของขา้พเจา้นั้น มีจุดเร่ิมตน้จากพื้นท่ี ๆ มีความ

ผูกพนั กบัชีวิตแบบตลาดชุมชน มีส่ิงท่ีเป็นตวัแทนจากกาลเวลานับจากอดีตสู่ปัจจุบนั ซ่ึงเป็น

เคร่ืองมือด ารงค์ชีพหล่อเล้ียงชีวิตมาอย่างยาวนาน เป็นส่ิงท่ีท าให้ตกตะกอนทางความคิดและน่า

คน้หา โดยหยิบยกรถสามลอ้ถีบเคร่ืองมือทุ่นแรงท่ีขนยา้ยผกัผลไม ้มาถ่ายทอดภายใตค้วามงดงาม

ของการใชท้ศันะธาตุ อาจารยช์ลูด น่ิมเสมอ ไดเ้ขียนไวใ้นหนงัสือองคป์ระกอบของศิลปะ ความวา่ 

“ทศันธาตุจะอยู่รวมกนัและเก่ียวเน่ืองกนัอยู ่ทั้งรูปทรงท่ีตอ้งการสร้างข้ึนและในส่ิงต่าง ๆ ท่ีมีอยู่

ตามธรรมชาติตวัอยา่ง เช่น ส้มผลหน่ึงมีรูปทรงค่อนขา้งกลมมีขอบบนเป็นเส้น ทรงตวัอยูใ่นท่ีวา่งท่ี

มีปริมาตรเท่ากบัตวัเอง  มีท่ีวา่งลอ้มรอบอยูเ่ม่ือมีแสงสวา่งเราจะเห็นความอ่อนแก่ของแสงเงา ผวิจะ

เป็นสีส้มและมีลกัษณะขรุขระเล็กนอ้ย รวมความวา่เม่ือมีรูปทรงใด ๆ ปรากฏข้ึนแก่สายตาทศันธาตุ

ทั้งหลายจะประสานตวัรวมกนัอยูใ่นรูปทรงนั้นอยา่งครบถว้น 

 ทศันธาตุเป็นส่ือสุนทรียภาพท่ีจะน ามาประกอบกนัเขา้ให้เป็นรูปทรงเพื่อส่ือความหมาย

ตามแนวเร่ืองหรือแนวคิดท่ีเป็นจุดหมายนั้ น การประกอบกันหรือการจัดระเบียบหรือการ

ประสานกนัเขา้ของทศันธาตุ จึงเป็นปัญหาส าคญัท่ีสุดในอนัดบัต่อมา และจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีส่ิงหน่ึง

มายึดเหน่ียวใหว้สัดุเหล่านั้นรวมตวัเขา้ดว้ยกนัอยา่งสมบูรณ์เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั เป็นส่ิงใหม่ท่ีมี

ชีวติมีความหมายในตวัเอง ส่ิงยดึเหน่ียวน้ีก็คือ กฎเกณฑข์องเอกภาพและทศันธาตุแต่ละทศันธาตุ” 

(ชลูด น่ิมเสมอ, 2557) 
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รูปทรง (From) 

 ในการสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ในชุดน้ี รูปทรงหลกัท่ีแสดงออกจากตวัผลงานนั้นมี

ความส าคญัเป็นอย่างมาก โครงสร้างทางวตัถุท่ีประกอบกนัก่อให้เกิดรูปทรงเรขาคณิตเกิดการ

ผสมผสานกนัอย่างมีเอกภาพก่อเกิดเป็นรถสามลอ้ ตะกร้า ผกัผลไมท่ี้ส่ือถึงชีวิตท่ีตอ้งแบกขนส่ง 

ผา่นกาลและเวลาเสมือนการใชพ้ลงักายพลงัใจในการขบัเคล่ือนตวัเองให้ไปขา้งหนา้ดงัวงลอ้ของ

ชีวติ ส่วนท่ีสองของรูปทรงนั้น คือส่วนท่ีเป็นโครงสร้างของสถาปัตยกรรม ผา้ใบบงัแดดขาดเก่า สั่ง

กะสีผุกร่อน ส่ิงเหล่าน้ีคือส่ิงท่ีแสดงออกถึงการมีชิวิตท่ีเคยมีมาอย่างย ัง่ยืน โดยการสร้างสรรค์

ผลงานนั้นสัญลักษณ์เหล่าน้ีคงเป็นส่ิงท่ีส่ือออกมาให้เห็นถึงความงามและความเรียบง่าย ซ่ึง

ตอบสนองต่อการน าเสนอผลงานวทิยานิพนธ์ 

 

 

 

ภาพที ่18 รูปทรงท่ีอยูภ่ายในผลงาน 
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พืน้ทีว่่าง (Space)  

พื้นท่ีวา่งของการสร้างสรรคผ์ลงานนั้นแสดงใหเ้ห็นถึง บรรยากาศและอากาศท่ีห่อหุ้มวตัถุ

ไม่วา่จะเป็นรถสามลอ้ ถุงพลาสติก ผา้ใบและสังกะสี การไหลเวียนของอากาศท าให้ผลงานเกิดมิติ 

เป็นรูปแบบของท่ีว่างให้พลงัความรู้สึกเคล่ือนไหวสงบเงียบ มีความลึก ความกวา้ง ความยาวของ

พื้นท่ี ๆ เป็นโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมและยงัแสดงถึงนยัยะแอบแฝงไปดว้ยเร่ืองราวของชีวติท่ีมี

ความเงียบเหงาสงบน่ิง ถูกลืมเลือนจึงท าให้เกิดความสมดุลในเน้ือหาของผลงานประสานกนัทั้งใน

ระยะหนา้และหลงัใหมี้ความโดดเด่นมากข้ึน 

 

 

 

ภาพที ่19 ภาพแสดงมุมมองของพื้นท่ีวา่ง  
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น า้หนัก (Tone) 

น ้ าหนักท่ีใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานชุดน้ีมีลักษณะเป็นภาพ ขาว เทา ด า โดยใช้

กระบวนการทางเทคนิคเป็นตวัน า ความอ่อนแก่ท่ีออกมาจากตวัผลงานบริเวณท่ีถูกแสงสว่าง ใน

ส่วนท่ีเป็นเงาของวตัถุให้ความแตกต่างของรูปทรงพื้นท่ีวา่ง ใหค้วามรู้สึกกลมกลืนสม ่าเสมอกนัทั้ง

ผลงาน น ้ าหนกัก่อให้เกิดระยะหน้าและระยะหลงั โดยก าหนดให้มีความสว่างเน้นลงบนวตัถุท่ีมี

ความส าคญักบัผลงานเช่น ตวัรถสามลอ้ ตะกร้าห่อของ และใช้น าหนกัท่ีมีความเขม้ลดทอนส่ิงท่ี

เป็นโครงสร้าง เพื่อให้ตวัผลงานมีจุดเด่น จุดรองท าให้เกิดมิติท่ีสอดคล้องกนักบัแนวความคิดท่ี

ตอ้งการจะน าเสนอให้ความรู้สึกถึงอารมณ์ค านึงหาถึงช่วงระยะเวลาท่ีบ่งบอกถึงการเปล่ียนแปลง

ของชีวติ 

 

ภาพที ่20 แสดงน ้าหนกัโดยรวมของผลงาน 
 

แสงและเงา (Light & Shade) 

แสงเงาในผลงานวิทยานิพนธ์ในชุดน้ีคือความแตกต่างของน ้าหนกัท่ีปรากฏบนวตัถุการใช้
แสงท่ีมีความชัดเจนนั้นมีความส าคญัเป็นอย่างมากเพื่อให้ส่ิงท่ีตอ้งการแสดงออกส่ือถึงตวัตนมี
ความคมชดัมากข้ึนและยงัช่วยในการเกิดปริมาตรของรูปทรง และให้ความหนาแน่นอีกดว้ยเงาท่ีตก
กระทบลงบนวตัถุสู่พื้นแสดงออกไดเ้ป็นอยา่งดีถึงการเร่ิมตน้ แสวงหาต่อสู้ด้ินรนของชีวติเม่ือแสง
และเงามาผสานกนัท าใหเ้กิดความสมบูรณ์มากข้ึนในการสร้างสรรคผ์ลงาน 
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ภาพที ่21 แสงเงาท่ีอยูใ่นผลงาน 

เส้น (Line) 

เส้นในผลงานชุดน้ี เป็นทศันะธาตุเบ้ืองตน้ท่ีส าคญัในการสร้างสรรค์ผลงาน โครงสร้าง

ของตวัรถสามลอ้ท่ีประกอบกนัข้ึนให้ความรู้สึกหนกัแน่น แข็งแรง วงลอ้ท่ีวนไปอยา่งไม่มีวนัหยุด

น่ิง ซ่ึงผสมผสานกนัระหวา่งพื้นท่ีวา่งและรูปทรงของวตัถุ ทั้งผา้ใบ ถุงพลาสติก ท่ีห่อหุ้มส่ิงของอยู ่

สถาปัตยกรรมท่ีมีโครงสร้างแข็งแรงแต่ไม่แน่นอนเกิดจากความเก่าผุพงั ท าให้เกิดแรงปะทะใน

ระยะหนา้และน าสายตาไปสู่ระยะหลงั ซ่ึงเป็นตวัน าทางของเส้นให้ผลงานมีความสอดคลอ้งกนักบั

เน้ือหาผลงานท่ีตอ้งการน าเสนอ ไดอ้ยา่งลงตวั 

 

 

ภาพที ่22 แสดงทิศทางของเส้น 
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พืน้ผวิ (Texture) 

 ลกัษณะพื้นผิวท่ีเกิดข้ึนในการสร้างสรรค์ผลงาน เป็นกระบวนการทางภาพพิมพโ์ลหะท่ี

เกิดข้ึนโดยมีกรรมวิธีหลากหลาย เพื่อให้เกิดพื้นผิวตามตวัวตัถุท่ีตอ้งการน าเสนอ ร่องรอยบนตวั

รถสามลอ้แสดงออกถึงระยะเวลาการใช้งานมาอย่างยาวนาน ความผุพงับ่งบอกถึงความมีชีวิตได้

เป็นอยา่งดี ผา้ใบและสังกะสีผกุร่อนบอกเล่าเร่ืองราวของการเวลา มีทั้งส่ิงใหม่และส่ิงเก่าอยูด่ว้ยกนั

อยา่งลงตวับ่งบอกถึงการเปล่ียนแปลง ซ่ึงท าใหเ้กิดการผสมผสานกนัลกัษณะพื้นผวิทั้งหมดท่ีสร้าง

ข้ึนมาน้ีแสดงออกตรงตามวิธีคิด และตอบสนองต่อรูปแบบของการสร้างสรรค์ผลงงานในการ

น าเสนอไดอ้ยา่งชดัเจน และลงตวั 

 

 

 

ภาพที ่23 แสดงพื้นผวิ 
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การก าหนดองค์ประกอบของภาพ 

ในการสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ของขา้พเจา้นั้น องคป์ระกอบเป็นส่วนท่ีขา้พเจา้สร้าง
ข้ึนเพื่อให้เกิดการประสานกนัอยา่งมีเอกภาพ ของแนวเร่ือง รูปทรงพื้นท่ี ท่ีวา่ง เส้น ท่ีแสดงเน้ือหา
ท่ีประกอบไปดว้ย อารมณ์ ความรู้สึก ความงามทางสุนทรียศาสตร์ซ่ึงเช่ือมโยงกบัแนวคิด ท่ีตอ้งการ
น าเสนอให้ผูช้มได้สัมผสัและเกิดความรู้สึกกับผลงานมากท่ีสุด ก่อนท่ีจะเข้าสู่กระบวนการ
สร้างสรรคใ์นผลงานจริง องคป์ระกอบเหล่าน้ีเกิดการสังเคราะห์จากภาพตน้แบบซ่ึงก าหนดทิศทาง
ของเส้นท่ีวิ่งเป็นระนาบเดียวกนั น ้ าหนัก รูปทรง และแสงเงาก่อให้เกิดความสมดุลทางกายภาพ 
โดยเลือกมุมมองในระดบัสายตาเพื่อให้เห็นระนาบของวตัถุท่ีมีความคมชดั มีระยะใกลแ้ละไกล ซ่ึง
ก่อใหเ้กิดมิติท่ีมีความสมบูรณ์ในการสร้างสรรค ์

 

 

ภาพที ่24 ภาพแสดงองคป์ระกอบของภาพ 
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ขั้นตอนการเตรียมแม่พมิพ์ 

หลงัจากขั้นตอนการสร้างภาพร่าง (Sketch) เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้เตรียมเพลททองแดงกวา้ง 
ยาว ตามท่ีตอ้งการ แม่พิมพท์องแดงขนาดความหนา 0.8 มิลลิเมตร ลา้งเพลททองแดงให้สะอาด 
เปิดหนา้เพลทดว้ยกระดาษทรายเบอร์หยาบไปจนถึงเบอร์ละเอียดดว้ยการขดัใหเ้ป็นระนาบเดียวกนั 
เพื่อช่วยในการยดึเกาะวานิชไดดี้ข้ึน เม่ือท าความสะอาดเสร็จใชไ้ดร์เป่าผมให้แห้งสนิท ใชว้านิชด า
ผสมน ้ามนัสนเคลือบลงบนหนา้เพลทแม่พิมพท์องแดงท่ีขดัไว ้รอใหแ้หง้เตรียมท าในขั้นตอนต่อไป 

 

 

ภาพที ่25 ภาพถ่ายการเตรียมแม่พิมพ ์
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เม่ือเตรียมขั้นตอนในการเคลือบเพลทแม่พิมพท์องแดงเสร็จแลว้ ใชแ้ป้งฝุ่ นโรยลงบนหนา้

เพลทท่ีเคลือบไว ้เพื่อให้เส้นท่ีเขียนลงไปมีความคมชดัข้ึนในการมองเห็น โดยการใช้ปากการ่าง

ตามแบบลงบนแม่พิมพใ์ชน้ ้าหนกักดพอสมควรเพื่อให้แรงกด ลงบนวานิชด ามีความชดัเจนและง่าย

ต่อการเขียนเส้น (Hard ground) เม่ือลอกลายตามแบบท่ีตอ้งการเสร็จแล้ว ขั้นตอนต่อไปใช้เหล็ก

ปลายแหลม (Needle) เขียน ขีด ขูด ลงบนหนา้เพลทท่ีเคลือบดว้ยวานิชด าให้ถึงเน้ือทองแดง ตาม

แบบภาพล่างท่ีเขียนไว ้ท าการกดักรดตามระยะเวลาท่ีตั้งไว ้โดยก าหนดระยะเวลาเป็น 4 ช่วง คือ 1 

ชัว่โมง 30 นาที 15 นาที 5 นาที  เม่ือกดักรดเสร็จจะท าให้เกิดเส้นลึกบนแม่พิมพ ์ท าให้เกิดเส้นท่ีมี

น ้าหนกัเทาไปจนถึงด า 

ขั้นตอนต่อไปคือการสร้างพื้นผิวดว้ยสีสเปรย ์ ใชน้ ้ามนัเบนซินขาวเช็ดวานิชด าท่ีเคลือบอยู่

บนแม่พิมพอ์อก ในส่วนท่ีเราตอ้งการท าพื้นผวิใหเ้ปิดผวิหนา้แม่พิมพไ์วเ้พื่อใหสี้สเปรย ์ท่ีฉีดพน่ลง

ไปเกาะบนแม่พิมพ ์ ส่วนท่ีไม่ตอ้งการให้เกิดพื้นผวิปิดดว้ยวานิชด าน าไปกดักรดตามระยะเวลาท่ีตั้ง

ไว ้ จะท าใหเ้กิดค่าน ้าหนกัเทาไปจนถึงน ้าหนกัด า 

 

 

ภาพที ่26 ภาพถ่ายการสร้างน ้าหนกัโดยการเขียน (Hard ground) และท าพื้นผวิ (Texture) 
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หลังจากขั้นตอนการท าพื้นผิว (Texture) และสร้างน ้ าหนักด้วยวิธีการเขียนเส้น (Hard 

ground) เสร็จแล้ว ลา้งเพลทแม่พิมพ์ให้สะอาดเพื่อเตรียมการทดลองพิมพ์ (Proof) เพื่อดูน ้ าหนัก

โดยรวมของเส้นและพื้นผิว ในขั้นตอนต่อไปนั้นเป็นการสร้างน ้ าหนักให้สมบูรณ์มากยิ่งข้ึนดว้ย

วิธีการใช้ดินสอไขเขียนลงบนแม่พิมพ ์ดว้ยเทคนิควิธีการท่ีเรียกว่า (Aquatint) เป็นเทคนิควิธีการ

หน่ึงในการสร้างน ้าหนกัของภาพพิมพโ์ลหะร่องลึก 

 

 

 

ภาพที ่27 ภาพถ่ายการพิมพเ์พื่อดูน ้าหนกัของเส้นและพื้นผวิ 
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หลงัจากขั้นตอนการทดลองพิมพ ์(Proof) เพื่อดูน ้ าหนกั ในขั้นตอนต่อไปโรยผงแอสฟัลตั้ม

เพื่อสร้างน ้ าหนกัดว้ยดินสอไข น าแม่พิมพล์า้งน ้ ามนัสน ทินเนอร์ และน ้ ายาลา้งจาน เพื่อลา้งคราบ

หมึกน ้ ามนัต่าง ๆ ท่ีติดอยูบ่นแม่พิมพอ์อกให้สะอาด น าแม่พิมพเ์ป่าให้แห้งสนิทเพื่อท าการโรยผง

แอสฟัลตั้ม น าแปลงปัดในส่วนต่างๆของตู ้กวาดกองรวมกนัตรงกลางตู ้เพื่อให้ผงฟุ้งกระจายตวัได้

ดี เปิดป้ัมลมเพื่อท าการเป่าลมเขา้ตูร้อประมาณ 15 วินาที น าแม่พิมพใ์ส่เขา้ตูไ้วป้ระมาณ 3-8 นาที 

เพื่อให้ผงแอสฟัลตั้มตกกระจายตวัลงบนแม่พิมพ์เม่ือครบตามระยะเวลาท่ีก าหนดแลว้สังเกตใน

ระดบัสายตาจะเห็นผงสีน ้ าตาลเกาะบนหนา้แม่พิมพ ์หลงัจากนั้นใชไ้ฟอ่อนไปจนถึงไฟแรงท าการ

ยา่งแม่พิมพเ์พื่อใหผ้งละลายติดลงบนหนา้แม่พิมพ ์

 

ภาพที ่28 ภาพถ่ายการโรยตวัของผงแอสฟัลตั้ม 
 

 

ภาพที ่29 ภาพถ่ายการยา่งแม่พิมพท่ี์โรยผงแอสฟัลตั้ม 
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การเขียนอควาทินท ์(Aquatint) เป็นเทคนิคหน่ึงของการท าภาพพิมพโ์ลหะร่องลึก กรรมวิธี

คือการโรยผงแอสฟัลตั้มลงบนแม่พิมพล์กัษณะคลา้ยกบัฝุ่ นละออง เม่ือถูกความร้อนจะละลายติดลง

บนแม่พิมพเ์ป็นการสร้างรูพรุนเล็ก ๆ เม่ือเขียนดินสอไขลงบนแม่พิมพแ์ลว้น าไปแช่ลงในน ้ ากรด  

น ้ ากรดจะกัดเซาะร่องลงไปบนผิวหน้าของแม่พิมพ์ สวนไหนท่ีเป็นเช้ือน ้ ามนั น ้ ากรดจะไม่ท า

ปฏิกิริยา จึงท าให้ตวัแม่พิมพเ์กิดค่าน ้ าหนกัเทาไปจนถึงค่าน ้ าหนักด า ตามระยะเวลาท่ีท าการแช่

แม่พิมพล์งในน ้ากรด 

 

 

 

ภาพที ่30 ภาพถ่ายพื้นผวิของแอสฟัลตั้มระยะไกล และภาพขยาย ภาพตารางแสดงน ้าหนกั 

การกดักรด 
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ตารางระยะเวลาในการกดักรดเพ่ือสร้างค่าน า้หนัก (Aquatint) ของแม่พมิพ์ภาพพมิพ์โลหะร่องลกึ 

คร้ัง เวลาในการกดักรด นาที : วนิาที เวลารวมในแต่ละคร้ังของการกดักรด 

1. 00 : 05 วนิาที -  : 05 วนิาที 

2. 00 : 05 วนิาที 00 : 10 วนิาที 

3. 00 : 05 วนิาที 00 : 15 วนิาที 

4. 00 : 05 วนิาที 00 : 20 วนิาที 

5. 00 : 05 วนิาที 00 : 25 วนิาที 

6. 00 : 05 วนิาที 00 : 30 วนิาที 

8. 00 : 30 วนิาที 01 : 00 นาที 

9. 00 : 30 วนิาที 01 : 30 นาที 

10. 00 : 30 วนิาที 02 : 00 นาที 

11. 00 : 30 วนิาที 02 : 30 นาที 

12. 00 : 30 วนิาที 03 : 00 นาที 

13. 02 : 00 นาที 05 : 00 นาที 

14. 05 : 00 นาที 10 : 00 นาที 

15. 05 : 00 นาที 15 : 00 นาที 

16. 05 : 00 นาที 20 : 00  นาที 

17. 10 : 00 นาที 30 : 00 นาที 
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หลงัจากการโรยผงแอสฟัลตั้มเสร็จแลว้นั้น ขั้นตอนต่อไปคือการสร้างน ้ าหนกัดว้ยดินสอ

ไข เน่ืองจากไขเป็นเช้ือน ้ามนัสามารถท าใหน้ ้ากรดไม่สามารท าปฏิกิริยา ลงบนแม่พิมพไ์ดส่้วนไหน

ท่ีแม่พิมพถู์กปิดดว้ยดินสอไขน ้ากรดจะไม่กดั เราจึงใชว้ิธีการน้ีสร้างน ้ าหนกัลงบนแม่พิมพโ์ดยการ

ก าหนดระยะเวลาตามค่าน ้ าหนักท่ีเราต้องการ ตวัก าหนดค่าของน ้ าหนักบนแม่พิมพ์ข้ึนอยู่กับ

ระยะเวลาท่ีก าหนด ระยะเวลาในการกดักรดตั้งแต่ 1วินาทีไปจนถึง 30 นาทีจะไดน้ ้ าหนกัขาว เทา 

ไปจนถึงน ้ าหนกัด าโดยกรดจะท าปฏิกิริยาต่อตวัเพลทแม่พิมพ ์และปิดส่วนท่ีไดค้่าน ้ าหนกัตามท่ี

ตอ้งการ ดว้ยวานิชด า ปากกากนัน ้ า ปากกาท่ีเป็นเช้ือน ้ามนัต่าง ๆ  เพื่อไม่ใหก้รดท าปฏิกิริยาในส่วน

เสร็จสมบูรณ์แลว้ 

 

ภาพที ่31 ภาพถ่ายขั้นตอนการเขียนไขลงบนแม่พิมพ ์ 
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ขั้นตอนการพมิพ์ผลงาน 

การสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพโ์ลหะร่องลึก (Etching) ในขั้นตอนกระบวนการพิมพน์ั้น

กระดาษท่ีใชพ้ิมพง์านจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีความยดืหยุน่สูง เพื่อประสิทธิภาพในการดึงหมึกออกมาจาก

ตวัแม่พิมพ์ไดดี้ กระดาษควรมีขนาดใหญ่กว่าแม่พิมพ์อย่างน้อยขา้งล่ะ 10 เซนติเมตร และควรมี

มาจ้ินตวัแม่พิมพ์และกระดาษเพื่อก าหนดต าแหน่งในการพิมพ์ ให้มีความสมบูรณ์ ขั้นตอนการ

เตรียมกระดาษในการท าช้ืนนั้ นควรมีพื้นท่ีๆมีความกวา้งกว่ากระดาษท่ีเตรียมพิมพ์ น าแผ่น

พลาสติกปูรองเพื่อไม่ให้กระดาษเป้ือนฝุ่ น น ากระดาษท่ีเตรียมไวพ้รมน ้ าทั้งดา้นหนา้และหลงั ใช้

พลาสติกคลุมทั้งกระดาษทิ้งไวป้ระมาณ 4 - 5 ชัว่โมงก่อนพิมพ์เพื่อให้ความช้ืนกระจายตวัไปทัว่

กระดาษ ท าให้กระดาษมีความช้ืนเสมอกนัทั้งแผน่เวลาพิมพน์ั้นจะท าให้มีประสิทธิภาพในการดึง

หมึกพิมพอ์อกจากตวัแม่พิมพไ์ดดี้ 

 

 

ภาพที ่32 ภาพถ่ายการเตรียมท าช้ืนกระดาษ 
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 ขั้นตอนการเตรียมหมึกพมิพ์ 

ส าหรับการพิมพ์ภาพพิมพโ์ลหะร่องลึก (Etching) หมึกพิมพท่ี์ใช้ควรเป็นหมึกเช้ือน ้ ามนั 

เราควรตกัหมึกพิมพ์ออกจากกระป๋องให้มีปริมาณท่ีพอดีต่อการพิมพ์ ต่อคร้ังเพื่อไม่ให้สีท่ีโดน

อากาศมีความแข็งตวัในการใช้คร้ังต่อไป เม่ือไดสี้ในปริมาณท่ีตอ้งการแลว้ใชเ้กียงนวดหมึกไปมา

ใหสี้มีความอ่อนตวัลงเพื่อประสิทธิภาพในการพิมพ ์สีท่ีมีความเหลวอ่อนนั้นจะลงร่องแม่พิมพไ์ดดี้

ข้ึนในการพิมพ ์

 

 

 

ภาพที ่33 ภาพถ่ายการเตรียมหมึกพิมพ ์
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ขั้นตอนการพมิพ์ 

ก่อนท าการพิมพ์งานควรล้างแม่พิมพ์ ด้วยน ้ าส้มสายชู ซีอ้ิวขาว เกลือ น ้ ายาล้างจานให้

สะอาด  ใชไ้ดร์เป่าใหแ้ม่พิมพแ์หง้สนิท เตรียมแม่พิมพเ์พื่อท าการพิมพน์ าหมึกพิมพท่ี์ท าการเตรียม

ไวอ้ดัลงบนแม่พิมพด์ว้ยยางปาดให้ทัว่แม่พิมพ ์หลงัจากนั้นใช้ลูกกล้ิงยางเกล่ียหมึกให้ทัว่แม่พิมพ์

ใชแ้รงกดลูกกล้ิงพอประมาณ เพื่อให้พื้นผวิลูกกล้ิงยางท่ีมีความอ่อนตวัพาหมึกลงหนา้แม่พิมพ ์และ

ร่องท่ีท าการเขียนหรือกดักรดไว ้เม่ือหมึกเสมอกนัทัว่ทั้งแม่พิมพแ์ลว้ใชก้ระดาษซับหมึกทีละ ชั้น

จนใหก้ระดาษแทบไม่มีหมึกติดอยูเ่ลยเพื่อในการเคลียร์หนา้แม่พิมพไ์ดดี้ยิง่ข้ึน 

 

 

  
ภาพที ่34 ภาพถ่ายขั้นตอนการพิมพผ์ลงาน 
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ในขั้นตอนต่อไปใช้ผา้ซบัใน หรือผา้สาลูท่ีเตรียมไวน้ าผา้มาจดัเป็นรูปทรงกลม เช็ดวนลง

บนหนา้แม่พิมพเ์พื่อให้ผา้ดึงหมึกออกจากผวิหนา้แม่พิมพ ์เปล่ียนหนา้ผา้ใชใ้นส่วนท่ีสะอาดเช็ดวน

ไปทั้งแม่พิมพจ์นเห็นในส่วนท่ีเขียนไขไว ้และใชก้ระดาษลอกลายเช็ดหมึกเพื่อให้ตวัแม่พิมพไ์ดใ้น

ส่วนท่ีสว่างท่ีสุด เม่ือเสร็จแม่พิมพ์จะมีความใสก่อนพิมพ์ใช้น ้ ามันเบนซินขาวเช็ดขอบเพลท

แม่พิมพท์ั้งส่ีดา้น เพื่อไม่ให้หมึกท่ีติดอยูต่รงขอบข้ึนมาเป้ือนกระดาษ น าแม่พิมพเ์ขา้แท่นพิมพว์าง

ตามมาจ้ินท่ีท าการก าหนดไวเ้พื่อใหแ้ม่พิมพแ์ละตวักระดาษมีความพอดีกนัทั้งส่ีดา้น 

 

 
 

ภาพที ่35 ภาพถ่ายขั้นตอนการพิมพผ์ลงาน 
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น ากระดาษออกจากห่อพลาสติกใชก้ระดาษซบัทั้งดา้นหนา้และดา้นหลงัใหก้ระดาษมีความ

หมาด กระดาษท่ีมีความอ่อนนุ่มจากการท าช้ืนจะมีคุณสมบติัท่ีสามารถซึมซบัหมึกจากตวัแม่พิมพ์

ไดอ้ยา่งดี ท าให้ผลงานท่ีพิมพมี์ความสมบูรณ์ มว้นกระดาษท่ีใชใ้นการพิมพจ์ะท าให้ง่ายต่อการจบั 

วางตามมาจ้ินท่ีก าหนดไว ้ท าการพิมพห์ลงัจากการพิมพเ์สร็จแลว้ น าผลงานวางบนกระดานขึงงาน

ติดกระดาษกาวน ้าทั้งส่ีดา้นเพื่อยดึกระดาษท่ีมีความเปียกช้ืนใหแ้หง้และมีความตึงไม่ยบั 
 

 

 

ภาพที ่36 ภาพถ่ายขั้นตอนการพิมพผ์ลงาน  
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วสัดุและอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ภาพพมิพ์โลหะร่องลกึกดักรด (Etching) 

- แท่นพิมพ์ แบบลูกกล้ิงหมุน (Cylinder press) การพิมพ์โดยใช้แรงกดของลูกกล้ิงเหล็ก                       

ท่ีมีแรงในการกดมาก 

- แม่พิมพท์องแดงขนาดความหนา 0.8 ม.ม - 1 มิล 

- เหล็กแหลม (Etching needle) ส าหรับการขีด ขูด เปิดหน้าแม่พิมพ์ให้เกิดร่องรอยก่อน 

การกดักรด 

- กรดเฟอร์ริคคลอไรด ์(Ferric chloride) ส าหรับใชใ้นการกดักรด 

- วานิชด า (Stop – out Vanish) ส าหรับเคลือบหนา้แม่พิมพ ์

- แปลงขนอ่อนส าหรับทาเคลือบวานิช 

- สีสเปรยก์ระป๋อง ส าหรับพน้กนัหลงัแม่พิมพแ์ละใชส้ร้างพื้นผวิลงบนแม่พิมพ ์

-ตู้โรย  (Aquatint Box) มีลักษณะเ ป็นตู้สู ง ภายในตู้จะคล้ายตวัวี    เม่ือท าการ

เปิดป้ัมลมเขา้ไปจะท าใหผ้งแอสฟัลตั้มท่ีอยูภ่ายในตูจ้ะฟุ้งกระจายจากท่ีสูงลงสู่ดา้นล่าง 

- ผงแอสฟัลตั้ม (Asphaltum) ส าหรับใชใ้นการเขียน (Aquatint) 

- หนา้กากกนัสารพิษ ใชส้ าหรับกนัสารเคมีและผงแอสฟัลตั้ม 

- แก๊ส และ เตายา่งส าหรับยา่งแม่พิมพท์องแดง 

- กระดาษส าหรับพิมพ์ผลงาน Etching (C.M. FABRIANO – 100/100 COTTON) เป็น

กระดาษท่ีมีความยดืหยุน่สูง รับแรงกดและซึมซบัหมึกไดดี้ 

- หมึกพิมพ์ส าหรับพิมพ์ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก Etching ink เป็นหมึกเช้ือน ้ ามันท่ีเก็บ

รายละเอียดของตวัแม่พิมพไ์ดเ้ป็นอยา่งดี 

- ผา้สักหลาด (Etching press blanket) ผิวเรียบส าหรับรองในการพิมพ์เพื่อลองรับแรงกด

ของลูกกล้ิงเหล็ก 

- เคร่ืองหมายก าหนดการวางแม่พิมพ ์(Register mark) และกระดาษพิมพ ์

- กระดาษ ส าหรับการรองพิมพซ์บัหมึกและซบัน ้าออกจากกระดาษ 

- ลูกกล้ิงยาง (Rubber Brayer printmaking) ใชส้ าหรับตีหมึกลงบนหนา้แม่พิมพ ์

- เกรียงผสมสีใชส้ าหรับตกัหมึกพิมพแ์ละนวดหมึกพิมพ ์

- ยางปาดเป็นอุปกรณ์ส าหรับ Silkscreen น ามาช่วยในการอดัหมึกลงบนแม่พิมพไ์ดอ้ยา่งดี 
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- ผา้ซบัใน ผา้สาลู ใชใ้นการเช็ด ดึงหมึกบนผวิหนา้แม่พิมพไ์ดดี้ 

- กระบอกพน่น ้า เป็นอุปกรณ์ใชใ้นการท าช้ืนกระดาษพิมพ ์

- การะดาษลอกลายส าหรับเช็ดหมึกพิมพอ์อกจากหนา้แม่พิมพใ์นส่วนท่ีตอ้งการความสวา่ง 

- กระดาษกาวน ้า ส าหรับการขึงผลงานหลงัจากพิมพเ์สร็จ เพื่อใหมี้ความเรียบตอนแหง้ 

- เทปกาวกนัน ้า ใชส้ าหรับการติดหลงัเพลทเพื่อไม่ใหเ้พลทขยบัในตอนกล้ิงหมึก 

- กระดานไมส้ าหรับขึงช้ินงาน 

- ถุงมือ เพื่อป้องกนัสารเคมีในการลา้งแม่พิมพ ์

- ทินเนอร์ (Thinner) ใชส้ าหรับการลา้งคราบต่าง ๆ ออกจากแม่พิมพ ์

- น ้ามนัสน (Turpentine) ใชส้ าหรับการลา้งคราบต่าง ๆ และสีหมึกออกจากแม่พิมพ ์

- น ้ามนัเบนซินขาว (White gasoline) ใชส้ าหรับเช็ดขอบเพลท เช็ดหมึก 

- เศษผา้ส าหรับท าความสะอาดหมึกพิมพ ์และคราบน ้ามนัต่าง ๆ ในกระบวนการพิมพ ์

- สเตคลีน, ลอยด ์ใชท้  าความสะอาดคราบหมึกท่ีติดอยูบ่นมือ 

- เกลือป่น ใชส้ าหรับลา้งแม่พิมพ ์

- ซีอ้ิวขาว ซีอ้ิวด า ใชส้ าหรับลา้งแม่พิมพ ์

- น ้าส้มสายชู ใชส้ าหรับลา้งแม่พิมพ ์

- น ้ายาลา้งจานใชส้ าหรับท าความสะอาดแม่พิมพ ์

- ไดร์เป่าลม ใชส้ าหรับเป่าใหแ้ม่พิมพแ์หง้หลงัจากท าความสะอาด 

- มีดคตัเตอร์ ไมบ้รรทดั แผน่รองตดั 
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ภาพที ่37 ภาพถ่ายอุปกรณ์ในการสร้างแม่พิมพ ์
 

 

 

ภาพที ่38 ภาพถ่ายอุปกรณ์ในการเคลือบหนา้แม่พิมพ ์
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ภาพที ่39 ภาพถ่ายอุปกรณ์ในการพิมพ ์
  

 

 

ภาพที ่40  ภาพถ่ายอุปกรณ์ลา้งแม่พิมพแ์ละขึงกระดาษ 
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บทที ่4 

แนวทางและการวเิคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ 

ศาสตราจารยช์ลูด น่ิมเสมอ เขียนถึงแนวเร่ืองและกระบวนการของการสร้างสรรค์ไวใ้น 

หนงัสือองคป์ระกอบศิลปะ ความวา่ “ เม่ือศิลปินไดค้วามบนัดาลใจหรือกระตุน้จากเร่ืองหรือเหตุการณ์
อยา่งใดอยา่งหน่ึงจนเกิดอารมณ์สะเทือนใจเขาตอ้งการแสดงอารมณ์นั้นออกมาในงาน เร่ืองและเหตุการณ์

และอารมณ์สะเทือนใจท่ีศิลปินไดรั้บและแสดงออกน้ี คือแนวเร่ืองของศิลปะ 

แนวเร่ืองตอ้งละลายตวัหลอมรวมเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัรูปทรงและเทคนิคอย่างสมบูรณ์ แนวเร่ืองจะ

แสดงตวัไดต้อ้งอาศยัรูปทรงกบัเทคนิค และรูปทรงจะเกิดข้ึนไดก้็ตอ้งประกอบดว้ยเทคนิคกบัแนวเร่ือง 

เร่ืองนั้นจะสะเทือนมายงัผูดู้ในฐานะจุดเร่ิมตน้ท่ีจะเดินเขา้ไปสู่ความงามในรูปทรงของงานนั้น ” (ชลูด น่ิม

เสมอ, 2557) ข้าพเจ้าน ามาปรับใช้ในการสร้างสรรค์ท าให้เกิดการค้นควา้หาเร่ืองราวท่ีมีความ

สอดคลอ้งกนักบัแนวคิด และหาส่วนประกอบส าคญัต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่รูปแบบและเทคนิควิธีการ

ใหมี้ความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 

กระบวนการของการสร้างสรรค์ 

1. “เกิดจากความคิดจากการรับสมัผสัส่ิงเร้าภายนอกหรือภายใน 

2. เกิดแนวความคิดจากการรวมตวัของรูปความคิดหลาย ๆ ดา้นของส่ิงนั้นจนเป็นจุดหมายของการ
แสดงออก 

3. รูปทรงหรือสญัลกัษณ์เบ้ืองตน้จะปรากฏราง ๆ ในความคิด 

4. การเห็นแจง้ผสมกบัสญัลกัษณ์ท าใหเ้กิดจินตภาพข้ึน 

5. หาวสัดุและวิธีการเพ่ือเป็นส่ือแสดงจินตภาพ และใหจิ้นตภาพนั้นจนสมบูรณ์ ” (น่ิมเสมอ, 2557) 

จากหลกัการดงักล่าว ท าให้ขา้พเจา้น ามาประยุกตใ์ชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาเป็นของตนเอง 

โดยการศึกษาคน้ควา้ ทดลอง ปรับปรุงเทคนิคกระบวนการต่าง ๆ เพื่อตกตะกอนในดา้นแนวคิดเพื่อ

ตอบสนองจุดมุ่งหมายภายในและภายนอก ท่ีตอ้งการน าเสนอผลงานสร้างสรรคใ์ห้มีความสมบูรณ์

อยา่งยิง่จึงแบ่งแนวทางและการวเิคราะห์ช่วงผลงานออกเป็น 2 ระยะไดด้งัน้ี 
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การพฒันาด้านเน้ือหาสาระในระยะที ่1 

 ในการสร้างสรรค์ผลงานในระยะแรกนั้ น ข้าพเจ้าน าเสนอผ่านรูปลักษณ์ความเป็น
เอกลกัษณ์ทอ้งถ่ิน ท่ีมุ่งเนน้มุมมองแบบหนา้ร้านขายของโชวห่์วย ท่ีมีสารพดัส่ิงใหเ้ลือกหาเม่ือเดิน
เขา้มาในร้านเดียว จะเปรียบว่าเป็นร้านสะดวกซ้ือก็วา่ได ้เป็นมุมมองท่ีเจาะลึกถึงวิถีชีวิตโดยตรง
ของคนจ าพวกพ่อคา้แม่คา้ ท่ีมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย มาตั้งแต่สมยัอดีตในเม่ือความ
เจริญกา้วหนา้ทางวตัถุและสังคมมีการเติบโตอยา่งรวดเร็ว ไม่วา่จะเป็นทางดา้นเศรษฐกิจ ประเพณี 
วฒันธรรมท่ีเขา้มามีบทบาทในชีวติผูค้นมากข้ึน ท าให้ผูค้นท่ีเคยจบัจ่ายใชส้อยหนัไปพึ่งตลาดแบบ
ทุนนิยม ท าให้ร้านโชวห่์วยถูกคุกคามและก าลงัจะปิดตวัลงไป โดยการเลือกน าเสนอผา่นสัญลกัษณ์
ต่าง ๆ ท่ีอยูภ่ายหนา้ร้านขายของ เช่น ธงชาติ เตาถ่าน เส่ือ หมอ้ดิน เป็นตน้ 

 ภายใตส่ิ้งเหล่าน้ีขา้พเจา้รู้สึกถึง วถีิชีวิตท่ีอยูร่อบกายมีการด าเนินมาเสมือนภาพชินตาท่ีเห็น
ไดแ้ละสะทอ้นความรู้สึกไดอ้ย่างดี สัมผสัถึงความเอ้ือเฟ้ือ โอบออ้มอารีย ์กนัระหว่างชุมชนและ
ร้านคา้ขายของโชวห่์วย ตลาดกบัชุมชนเป็นส่ิงท่ีอยูคู่่กนัมาในสังคมไทย หากแต่ทุกวนัน้ีก าลงัจะถูก
นายทุนเขา้มาแทนท่ีดว้ยโครงสร้างรูปแบบใหม่ท่ีใหค้วามสะดวกสบายในการจบัจ่ายใชส้อย ท าให้
ร้านขายของโชวห่์วยก าลงัจะหายไปในท่ีสุด 

 ในการสร้างสรรคผ์ลงานในระยะแรกน้ี มีเน้ือหาสาระส าคญัท่ีแสดงให้เห็นถึงความเงียบ
เหงา ของร้านคา้ท่ีไม่มีผูค้นมีทั้งวตัถุเก่าท่ีใช้กนัมาตั้งแต่อดีตจนถึงในยุคปัจจุบนัน้ีสัญลกัษณ์ท่ี
น ามาใช้ยงัไม่มีความชัดเจน ในการแสดงออก ทางด้านอารมณ์ และความรู้สึกมากนัก ยงัไม่มี
แนวทางในการวิเคราะห์กลัน่กรองขอ้มูลไดดี้เท่าท่ีควร อีกทั้งการจดัวางทางดา้นองค์ประกอบยงั
อาศยัการใช้ขอ้มูลจากภาพตน้แบบมากเกินไป เม่ือน ามาสร้างสรรค์ผลงานผ่านกระบวนการทาง
เทคนิคภาพพิมพ์โลหะร่องลึก ท าให้ดึงจุดเด่นของเทคนิคภาพพิมพ์ได้ไม่ดี ด้วยเหตุผลน้ีการ
สร้างสรรคผ์ลงานในระยะแรกเร่ิมยงัไม่มีความลงตวัและชดัเจนในเน้ือเร่ือง 

 สรุปการสร้างสรรค์ผลงานในระยะแรกนั้น ขา้พเจา้ตอ้งการน าเสนอผ่านรูปลกัษณ์ความ
เป็นเอกลกัษณ์ทอ้งถ่ินในมุมมองร้านขายของโชวห่์วย ท่ีเจาะลึกโดยตรงของคนจ าพวกพอ่คา้แม่คา้ 
และสามารถสัมผสัถึงความเอ้ือเฟ้ือ โอบออ้มอารียก์นัระหว่างชุมชนและร้านคา้ในวิถีชนบทไทย 
แต่หากทุกวนัน้ีตลาดสมยัเก่าก าลงัจะถูกความเจริญกา้วหน้าทางวตัถุเขา้มาแทนท่ี สะทอ้นความ
เงียบเหงา และการเปล่ียนแปลงของยุคสมยัท่ีท าให้วิถีชีวิตไทยแบบเก่าเร่ิมจางหายไปจากสังคม 
รายละเอียดเหล่าน้ีขา้พเจา้ตอ้งการบนัทึกผ่านศิลปะภาพพิมพแ์ม่พิมพโ์ลหะร่องลึกให้ตรงไปตาม
จุดประสงคข์องการแสดงออก 
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ภาพผลงานระยะที ่1 

 

 

 

ภาพที ่41 ภาพผลงาน ตลาดกลางนครปฐม 1 
  ขนาด : 81 X 61 ซม. 

เทคนิค : ภาพพิมพโ์ลหะร่องลึก 
ปี : 2559 
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ภาพที ่42 ภาพผลงาน ตลาดกลางนครปฐม 2 
  ขนาด : 81 X 61 ซม. 
  เทคนิค : ภาพพิมพโ์ลหะร่องลึก 
  ปี : 2559 
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ภาพที ่43 ภาพผลงาน ตลาดกลางนครปฐม 3 
  ขนาด : 81 X 61 ซม. 
  เทคนิค : ภาพพิมพโ์ลหะร่องลึก 
  ปี : 2559 
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ภาพที ่44 ภาพผลงาน ตลาดกลางนครปฐม 4  
  ขนาด : 81 X 61 ซม. 
  เทคนิค : ภาพพิมพโ์ลหะร่องลึก 
  ปี : 2559 
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ภาพที ่45 ภาพผลงาน ตลาดกลางนครปฐม 5 
  ขนาด : 122 X 81 ซม. 
  เทคนิค : ภาพพิมพโ์ลหะร่องลึก 
  ปี : 2559 
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การพฒันาในด้านรูปแบบและด้านกระบวนการคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน ระยะที ่2 

ในการสร้างสรรค์ผลงานในระยะท่ี 2  ข้าพเจ้ามุ่งเน้นในการหามุมมองของตลาดแบบ    

ใหม่ ๆ เจาะลึกถึงชีวิตผูค้นมากข้ึนจนไดรั้บอิทธิพลจากกลุ่มคน กลุ่มหน่ึงคือกลุ่มรถสามลอ้ถีบ ซ่ึง

ตวัข้าพเจ้านั้นรับรู้ถึงการด าเนินวิถีชีวิตท่ีมีความอุตสาหะ ต่อสู้ดินรนมุ่งมัน่ ได้สัมผสัถึงชีวิต

โดยตรงด้วยการเก็บขอ้มูลลงพื้นท่ีจริงซ ้ า ๆ จนกลายเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มรถสามลอ้ถีบ ซ่ึงน า

ขอ้มูลมาผ่านกระบวนการวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อน ามาสร้างสรรค์ผลงานในกระบวนการทางเทคนิค

ภาพพิมพโ์ลหะร่องลึก ใหมี้แนวคิดสอดคลอ้งกนักบัรูปแบบเน้ือหาผลงานในระยะแรก 

 การน าเสนอผลงานในระยะท่ี 2 น้ี เป็นการสร้างรูปแบบท่ีมีความเป็นอตัลกัษณ์ทอ้งถ่ิน การ

คมนาคมแบบดั้งเดิมบงบอกถึงพื้นท่ีนั้น ๆ ท่ีมีวฒันธรรมและความแตกต่างกนัออกไป โดยการ

น าเสนอผา่นตวัรถสามลอ้ถีบท่ีใชข้นส่งผกัผลไมเ้ป็นตวัแทนของช่วงเวลาท่ีเคล่ือนผา่นมา นบัตั้งแต่

อดีตจนมาอยูใ่นพื้นท่ีสภาพปัจจุบนั โดยการก าหนดใหต้วัรถอยูใ่นสภาพพื้นท่ีชุมชนแบบสมยัใหม่ 

เพื่อบอกเล่าเร่ืองราวของการเล่ียนแปลงในวิถีชีวิต ท่ีท าให้เห็นถึงสภาวะของการต่อสู้ด้ินรน ของ

กลุ่มคนกลุ่มหน่ึงโดยใชส้ัญลกัษณ์ต่าง ๆ บอกเล่าเร่ืองราวผา่นการสร้างสรรคแ์ละกระบวนการทาง

ความคิดใหมี้ความสอดคลอ้งกนัไดอ้ยา่ชดัเจน  

 ผลงานในระยะท่ี 2 น้ียงัคงเป็นการคน้หาตวัตนในการแสดงออกทางดา้นแนวคิดใหมี้ความ

สมบูรณ์ท่ีสุด ลกัษณะวตัถุต่าง ๆ การใชน้ ้ าหนกัแสงเงาท่ีมีความจดัจา้นพาดผา่นลงบนวตัถุต่าง ๆ 

เป็นอีกหน่ึงส่วนส าคญัในการบอกเล่าเร่ืองราวไดเ้ป็นอย่างดี โดยเลือกใช้แสงเงาแบ่งน ้ าหนกัให้มี

ความชดัเจนบนวตัถุส่ิงของ พื้นท่ีและบรรยากาศให้มีความเฉียบคม เพื่อให้เห็นถึงรูปธรรมในตวั

ผลงานท่ีมีความหนกัแน่นสอดคลอ้งกบัแนวคิด เพื่อถ่ายทอดผลงานสร้างสรรคใ์ห้ผูท่ี้ไดส้ัมผสัถึง

วถีิชีวติในตลาดชุมชน 

 สรุปการสร้างสรรค์ผลงานในระยะท่ี 2 น้ี  ขา้พเจ้าได้รับอิทธิพลจากถึงกลุ่มคนท่ีเรียก

ตวัเองวา่รถสามลอ้ถีบ เจาะจงให้เห็นถึงการด าเนินชีวิตท่ีมีความอุตสาหะ ต่อสู้ด้ินรนมุ่งมัน่ แสดง

ให้เห็นถึงความเป็นอัตลักษณ์ในการคมนาคมแบบดั้ งเดิมในวิถีไทยท่ีมีความพิเศษ ผ่านตัว

รถสามลอ้ท่ีขนส่งผกัผลไม ้โดยการใชต้วัรถให้อยูใ่นสภาวะพื้นท่ีชุมชนแบบสมยัใหม่ เพื่อบอกเล่า

เร่ืองราวของการเปล่ียนแปลงในวิถีชีวิต ขา้พเจา้ตระหนกัส่ิงท่ีมีคุณค่าเหล่าน้ี ดว้ยเจตนาท่ีจะน าวิถี

ชีวิตท่ีถูกลืมเลือนมาสร้างสรรคผ์ลงงานให้รู้สึกถึงความเรียบง่าย และงดงามลึกซ้ึงโดยแทจ้ริง ดว้ย

กระบวนการบนัทึกผา่นศิลปะภาพพิมพแ์ม่พิมพโ์ลหะ 
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ภาพผลงานระยะที ่2 

 

 

 

ภาพที ่46 ภาพผลงาน     ท่ามกลางตลาดชุมชน สายสัมพนัธ์จากอดีตสู่ปัจจุบนั 1 
  ขนาด : 81 X 61 ซม. 

  เทคนิค : ภาพพิมพโ์ลหะร่องลึก 

  ปี : 2559 
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ภาพที ่47 ภาพผลงาน     ท่ามกลางตลาดชุมชน สายสัมพนัธ์จากอดีตสู่ปัจจุบนั 2 
  ขนาด : 81 X 61 ซม. 

  เทคนิค : ภาพพิมพโ์ลหะร่องลึก 

  ปี : 2559 
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ภาพที ่48 ภาพผลงาน     ท่ามกลางตลาดชุมชน สายสัมพนัธ์จากอดีตสู่ปัจจุบนั 3  
  ขนาด : 81 X 61 ซม. 

  เทคนิค : ภาพพิมพโ์ลหะร่องลึก 

ปี : 2559 
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ภาพที ่49 ภาพผลงาน     ท่ามกลางตลาดชุมชน สายสัมพนัธ์จากอดีตสู่ปัจจุบนั 4  
  ขนาด : 61 X 81 ซม. 

  เทคนิค : ภาพพิมพโ์ลหะร่องลึก 

  ปี : 2559 
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ภาพที ่50 ภาพผลงาน     ท่ามกลางตลาดชุมชน สายสัมพนัธ์จากอดีตสู่ปัจจุบนั 5 
  ขนาด : 81 X 61 ซม. 

  เทคนิค : ภาพพิมพโ์ลหะร่องลึก 

  ปี : 2559 
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ภาพที ่51 ภาพผลงาน     ท่ามกลางตลาดชุมชน สายสัมพนัธ์จากอดีตสู่ปัจจุบนั 6  
  ขนาด : 61 X 81 ซม. 

  เทคนิค : ภาพพิมพโ์ลหะร่องลึก 

  ปี : 2559 
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ภาพผลงานในช่วงชุดวทิยานิพนธ์ 

 ผลงานวิทยานิพนธ์หัวขอ้ “ ท่ามกลางตลาดชุมชน สายสัมพนัธ์จากอดีตสู่ปัจจุบนั ” เป็น
การพฒันาต่อยอดมาจากผลงานในระยะต่าง ๆ เพื่อเป็นผลสรุปทางดา้นแนวคิดและรูปแบบให้ตรง
ตามจุดประสงค์ของการน าเสนอให้มีความชดัเจนและสอดคลอ้งกบัเทคนิคกระบวนการ จากการ
คน้ควา้ศึกษาหาขอ้มูลมาตลอดระยะเวลาของการสร้างสรรค ์ซ่ึงไดพ้บปัญหาและขอ้บกพร่องจาก
การสร้างสรรคผ์ลงาน รวมถึงการหาแนวทางในการแกปั้ญหาให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว ้จน
แปรเปล่ียนเป็นผลงานสร้างสรรคท่ี์ความเช่ือมโยงทางทศันศิลป์ เพื่อส่ือสารให้ผูท่ี้รับชมไดส้ัมผสั
ถึงแนวคิดผา่นมุมมองพิเศษ ซ่ึงมีความแตกต่างจากผลงานก่อนชุดวทิยานิพนธ์อยา่งเด่นชดั จากการ
สังเคราะห์เก็บขอ้มูลเบ้ืองลึก รวบรวมรายละเอียดสามารถวิเคราะห์ออกเป็นประเด็นหลกั ๆ ในการ
สร้างสรรคผ์ลงานไดด้งัต่อไปน้ี 

1. ดา้นเน้ือหาและแนวเร่ืองท่ีขา้พเจา้ไดท้  าการคิดวิเคราะห์ให้ละลายตวัหลอมรวมกนัให้มี
ความครบถว้นสมบูรณ์ ตกตะกอนทางความคิดเพื่อการแสดงออกในผลงานสร้างสรรค์ รูปแบบ
ทางดา้นเน้ือหาท่ีแสดงออกของรูปทรงและวตัถุท่ีมีนยัยะแอบแฝง แสดงตวัตนถึงกลุ่มคนในชุมชน
ท่ีมีวิถีชีวิตของการต่อสู้ ด้ินรนในพื้นท่ีสภาพท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาของสังคม ใน
มุมมองระดบัสายตาผ่านเร่ืองราวชีวิตของกลุ่มคนสามล้อถีบและสถาปัตยกรรมท่ีมีความคมเขม้ 
หนกัแน่นเพื่อตอบสนองทางดา้นอารมณ์และความรู้สึก ต่อการแสดงออกถึงเน้ือหาและแนวเร่ืองท่ี
ตอ้งการแสดงออก 

2. ด้านการสร้างสรรค์กระบวนการทางเทคนิค ด้วยความพิเศษในกระบวนการสามารถ
สร้างค่าน ้ าหนกัท่ีมีความลุ่มลึก และแสงเงาท่ีมีความขาวจดั ด าจดันั้นท าให้ผลงานสร้างสรรค์เกิด
ระยะมิติ จากตวัวตัถุหลกัท่ีตอ้งการแสดงออก มีความกลมกลืนกบัพื้นท่ีบรรยากาศและประสานกนั
อยา่งลงตวั พื้นผวิท่ีสามารถสร้างข้ึนไดอ้ยา่งหลากหลายลกัษณะท าใหมี้ความสอดคลอ้งกนักบัแนว
เร่ืองและเทคนิควธีิการของผลงานสร้างสรรคใ์หมี้ความสมบูรณ์ไดอ้ยา่งชดัเจนลงตวั 

“ ท่ามกลางตลาดชุม ชนสายสัมพนัธ์จากอดีตสู่ปัจจุบนั ” ผลงานสร้างสรรคว์ิทยานิพนธ์ในคร้ังน้ี มี
แรงบนัดาลใจจากกลุ่มคนผูใ้ชแ้รงงานรถจกัรยานสามลอ้ถีบน ามาสู่ผลงานสร้างสรรค ์ท าใหข้า้พเจา้
เกิดการพฒันาทางดา้นแนวคิด สังเคราะห์ศึกษาหาขอ้มูลเพื่อคนหาตวัตนในระยะการสร้างสรรค์
ผลงานช่วงต่าง ๆ มีทั้งปัญหาท่ีเกิดข้ึนช่วงระหวา่งการสร้างสรรคน์ าไปสู่การแกปั้ญหาให้ดีข้ึนอยู่
เสมอ เปรียบเสมือนการพิสูจน์ใหเ้ห็นถึงความหนกัแน่น และการยนืยนัตวัตนผา่นกระบวนการทาง
ความคิด วิเคราะห์หาแนวทางแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน เพื่อตอบสนองเจตนาในการแสดงออกทางศิลปะ
ให้สัมฤทธ์ิผล วิทยานิพนธ์ชุดน้ียงัเป็นประสบการณ์ท่ีช่วยในการพฒันาศกัยภาพทั้งความคิด และ
ทกัษะการสร้างสรรคข์องขา้พเจา้สืบต่อไปในอนาคต 
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ผลงานในช่วงชุดวทิยานิพนธ์ 

 

 

 

ภาพที ่52 ภาพผลงาน     ท่ามกลางตลาดชุมชน สายสัมพนัธ์จากอดีตสู่ปัจจุบนั 7 
  ขนาด : 61 X 95 ซม. 

  เทคนิค : ภาพพิมพโ์ลหะร่องลึก 

  ปี : 2560 
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ภาพที ่53 ภาพผลงาน     ท่ามกลางตลาดชุมชน สายสัมพนัธ์จากอดีตสู่ปัจจุบนั 8  
  ขนาด : 61 X 95 ซม. 

  เทคนิค : ภาพพิมพโ์ลหะร่องลึก 

  ปี : 2560 
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ภาพที ่54 ภาพผลงาน     ท่ามกลางตลาดชุมชน สายสัมพนัธ์จากอดีตสู่ปัจจุบนั 9  
  ขนาด : 61 X 95 ซม. 

  เทคนิค : ภาพพิมพโ์ลหะร่องลึก 

ปี : 2561 
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ภาพที ่55 ภาพผลงาน     ท่ามกลางตลาดชุมชน สายสัมพนัธ์จากอดีตสู่ปัจจุบนั 10  
  ขนาด : 61 X 95 ซม. 

  เทคนิค : ภาพพิมพโ์ลหะร่องลึก 

  ปี : 2561 
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ภาพที ่56 ภาพผลงาน     ท่ามกลางตลาดชุมชน สายสัมพนัธ์จากอดีตสู่ปัจจุบนั 11 
  ขนาด : 61 X 95 ซม. 

  เทคนิค : ภาพพิมพโ์ลหะร่องลึก 

  ปี : 2561 
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ภาพที ่57 ภาพผลงาน     ท่ามกลางตลาดชุมชน สายสัมพนัธ์จากอดีตสู่ปัจจุบนั 12  
  ขนาด : 61 X 105 ซม. 

  เทคนิค : ภาพพิมพโ์ลหะร่องลึก 

  ปี : 2561 
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บทที ่5 

บทสรุป 

“ศิลปะนั้นมีองคป์ระกอบท่ีส าคญัอยู ่2 ส่วน คือ ส่วนท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน ซ่ึงไดแ้ก่โครงสร้าง
ทางวตัถุท่ีมองเห็นไดห้รือรับรู้ไดด้ว้ยประสาทสัมผสัส่วนหน่ึง กบัส่วนท่ีเป็นการแสดงออกอนัเป็น
ผลท่ีเกิดจากโครงสร้างทางวตัถุนั้นอีกส่วนหน่ึง” (น่ิมเสมอ, 2557) 

 การสร้างสรรคผ์ลงานตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา ขา้พเจา้แสดงออกผา่นเน้ือหาประสบการณ์
ท่ีเกิดข้ึนกบัตนเอง ดงักาลเวลาท่ีแปรผนัไปท าให้ทุกส่ิงอยา่งกลายเป็นความทรงจ าทั้งในอดีตและ
ปัจจุบนั เม่ือตกตะกอนทางความคิด ยอ่มเกิดจุดเร่ิมตน้ท่ีจะเดินเขา้ไปสู่ความงามท่ีมีสุนทรียะต่อตวั
ขา้พเจา้เอง และหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่จะส่งไปถึงผูอ่ื้นใหไ้ดส้ัมผสัรับชมผลงาน 

การสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ในหวัขอ้ “ท่ามกลางตลาดชุมชน สายสัมพนัธ์จากอดีตสู่
ปัจจุบนั” น้ีเร่ิมตน้จากความผูกพนั ในพื้นท่ีตลาดชุมชนท่ีมีอตัลกัษณ์แบบถ่ินแบบดั้งเดิม มีการ
ด ารงชีวิตท่ีตอ้งต่อสู้ ดินรน แสวงหา ด้วยหลากหลายอาชีพ ในพื้นท่ีตลาดและชุมชนการขนส่ง
พืชผกั ผลไมท่ี้ยงัคงใชพ้าหนะในการคมนาคมแบบดั้งเดิมผูค้นท่ีเรียกตวัเองวา่สามลอ้ถีบ ในเวลาน้ี
เหลือนอ้ยเต็มทีเม่ือถูกลุกล ้าดว้ยความเจริญกา้วหนา้ทางวตัถุ ท าให้พาหนะท่ีมีเสน่ห์น้ีเลือนลางจาง
หายไป ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีท าใหข้า้พเจา้ตระหนกัคิด ศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูลในหลายรูปแบบเพื่อ
ซึมซับความรู้สึกของกลุ่มคน เพื่อน ามาคิดวิเคราะห์ทางด้านแนวเร่ือง เทคนิค รูปแบบในการ
น าเสนอผลงานในการสร้างสรรคพ์ฒันาต่อยอดให้เป็นไปตามจุดประสงคท่ี์ตอ้งการน าเสนอ 

จากแนวเร่ืองท่ีละลายตวัหลอมรวมกนัผนึกกบัความคิดถึงส่ิงท่ีอยูร่อบกายในวนัวาน ไม่วา่
จะเป็นพาหนะในการด ารงชีพ บริบทของผูค้น วิถีชีวิตและสภาวะแวดลอ้มท่ีผูกพนัในตลาดชุมชน 
เปรียบดงัเช่นการส่งผา่นชีวิตดว้ยก าลงัแรงกาย เพื่อคงอยูด่ว้ยความผาสุขสู่กระบวนการเทคนิคทาง
ภาพพิมพโ์ลหะ ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีมีความสอดคลอ้งสามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกไดอ้ยา่ง
ชดัเจนในรูปแบบการสร้างสรรค์ผลงาน ท่ีให้ค่าน ้ าหนกัท่ีมีความหนักแน่นและแอบแฝงไปด้วย
ความนุ่มนวล ละเอียดอ่อน ดว้ยพื้นผิว น ้ าหนกัการเขียนไขและเส้นของการกดักรด ซ่ึงมีลกัษณะ
พิเศษในการถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก ให้ตรงไปตามจุดมุ่งหมายของการน าเสนอผลงาน
วทิยานิพนธ์ 

ท่ามกลางตลาดชุมชน สายสัมพนัธ์จากอดีตสู่ปัจจุบนั เป็นผลงานท่ีข้าพเจ้ามุ่งเน้นให้
ตระหนกัถึงคุณค่าของกลุ่มคนท่ีก าลงัเลือนลางจางหายลงไป ดว้ยวิถีชีวิตท่ีต้องต่อสู้ด้ินรน ผา่นนยั
ยะแอบแฝงท่ีก่อเกิดความงามความรู้สึกอนัเป็นสุนทรียศาสตร์ ในทางความคิดและจินตนาการต่อ
ผูส้นใจสืบต่อไป 
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รายการอา้งอิง  
 

รายการอ้างองิ 
 

 

www.resource.lib.su.ac.th/awardsu/web/search.php?option=exhibition&keyword=25. 
(philosophy-of-life). philosophy-of-life. Retrieved from 
https://moneyhub.in.th/article/philosophy-of-life/, 
www.resource.lib.su.ac.th/awardsu/web/search.php?option=exhibition&keyword=25.  
(คลงัสะสมศิลปกรรมของมหาวทิยาลยัศิลปากร). คลงัสะสมศิลปกรรมของมหาวทิยาลยัศิลปากร 
Retrievedfrom 
www.resource.lib.su.ac.th/awardsu/web/search.php?option=exhibition&keyword=25, 
ชลูด น่ิมเสมอ. (2557). องคป์ระกอบของศิลปะ (พิมพค์ร้ังท่ี 9 ed.). กรุงเทพฯ: อมรินทร์. 
ทินกร กาษรสุวรรณ. (2561). นิทรรศการ “สญัลกัษณ์ชนบท” (พิมพค์ร้ังท่ี 1 ed.). กรุงเทพฯ: อมรินทร์. 
น่ิมเสมอ, ช. (2557). องคป์ระกอบของศิลปะ (พิมพค์ร้ังท่ี 9 ed.). กรุงเทพฯ: อมรินทร์. 
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ประวติัผูเ้ขียน  
 

ประวตัิผู้เขยีน 
 

ช่ือ-สกุล เอกวฒัน์ ดีโต 
วนั เดือน ปี เกดิ 17 กนัยายน 2532 
สถานทีเ่กดิ อุบลราชธานี 
วุฒิการศึกษา 2558   ปัจจุบนัก าลงัศึกษาระดบัมหาบณัฑิต สาขาทศันศิลป์ (ภาพ

พิมพ)์ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร   
2556   ศิลปบณัฑิต สาขาวชิาภาพพิมพ ์คณะศิลปกรรมและออกแบบ
อุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน   

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 41 หมู่ 10 ต.หว้ยพุก อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 66210 
ผลงานตีพมิพ์ 2562  นิทรรศการภาพพิมพแ์ละวาดเส้นนานาชาติคร้ังท่ี 5 กรุงเทพฯ 

ประเทศไทย  
2562  นิทรรศการ SEMIFINALIST The 6th  Indonesia International 
Print Triennial Competition  
 ประเทศอินโดนีเซีย  
2561  นิทรรศการ Contemporary Asian Printmaking Exhibition in 
Hsinchu ประเทศไตห้วนั  
2560  ร่วมแสดงจิตรกรรมเอเชีย พลสั คร้ังท่ี 8 ณ หอศิลป์สมเด็จพระ
นางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ถ.ราชด าเนินกลาง กรุงเทพฯ  
นิทรรศการกลุ่มศิลปนิพนธ์ MEDIUM ณ หอศิลป์กรุงไทย อาคาร 
ธนาคารกรุงไทย สาขาเยาวราช กรุงเทพฯ  
ร่วมแสดงภาพพิมพน์านาชาติ 45 PREMIO INTERNATIONAL DE 
ARTE GRAFICO CARMEN AROZENA ประเทศสเปน  
ร่วมแสดงภาพพิมพน์านาชาติ THE 10 TH KOCHI INTERNATIONAL 
TRIENNIAL EXHIBITION OF PRINTS ประเทศญ่ีปุ่น  
ร่วมแสดงการประกวดศิลปกรรม ปตท. คร้ังท่ี 32 หวัขอ้ “ตามรอย
พระราชา สานต่อท่ีพอ่ท า” ณ ทอ้งพระโรง   
หอศิลป์มหาวทิยาลยัศิลปากร วงัท่าพระ กรุงเทพฯ  
ร่วมแสดงการประกวดศิลปกรรมชา้งเผอืก คร้ังท่ี 6 หวัขอ้ “ความสุขของ
คนไทย ใตร่้มพระบารมี 70 ปีแห่งการครองราชย.์” ณ หอศิลปวฒันธรรม
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แห่งกรุงเทพมหานคร  
ร่วมแสดงศิลปกรรมกรุงไทย คร้ังท่ี 3 ณ หอศิลป์กรุงไทย อาคาร 
ธนาคารกรุงไทย สาขาเยาวราช กรุงเทพฯ  
ร่วมแสดงการประกวดศิลปกรรม “อมตะ อาร์ต อวอร์ด คร้ังท่ี 7” ณ บริเวณ
หอ้งไอซ์เบิร์ก ชั้น 1 อมตะคาสเซ่ิล จ.ชลบุรี  
ร่วมแสดงภาพพิมพน์านาชาติเบียนนาเล่ คร้ังท่ี 1 ประเทศโปแลนด์  
ร่วมแสดง การประกวดนิทรรศการภาพพิมพน์านาชาติ คร้ังท่ี 3 ประเทศ
บลัแกเรีย  
ร่วมแสดง การประกวดศิลปกรรม ปตท. คร้ังท่ี 31 ณ ทอ้งพระโรง หอศิลป์
มหาวทิยาลยัศิลปากร วงัท่าพระ กรุงเทพฯ  
ร่วมแสดงภาพพิมพน์านาชาติ เบียนนาเล่ ขนาดเล็ก คร้ังท่ี 16 ประเทศ
โปแลนด์  
2558   ร่วมแสดงภาพพิมพน์านาชาติ “Internationale exlibris-en 
kleigrafiekwedstrijd sint-niklaas” ประเทศเบลเยีย่ม  
2556  ร่วมแสดงการประกวดศิลปกรรมร่วมสมยัของศิลปินรุ่นเยาว ์
คร้ังท่ี 30 ณ หอศิลป์สนามจนัทร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขต
พระราชวงัสนามจนัทร์ จงัหวดันครปฐม   

รางวลัทีไ่ด้รับ 2561  รางวลัดีเด่น ศิลปกรรม ปตท.คร้ังท่ี 33 ณ ทอ้งพระโรง หอศิลป์
มหาวทิยาลยัศิลปากร วงัท่าพระ กรุงเทพฯ  
2560  รางวลัเกียรตินิยมอนัดบัท่ี 3 เหรียญทองแดง การประกวด
ศิลปกรรมแห่งชาติคร้ังท่ี 63 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ ถ.ราชด าเนินกลาง กรุงเทพฯ  
2556  รางวลัพิพิธภณัฑศิ์ลปะของปาโฮวา Prize of the art museum of 
prahova county "ion ionescu-quintus" ประเทศโรมาเนีย   
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