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บทคัดย ่อภาษาไทย  

59003206 : ทศันศิลป์ แผน ก แบบ ก 2 ระดบัปริญญามหาบณัฑิต 
ค าส าคญั : ผูห้ญิง, ความงาม, ความหลากหลาย 

นางสาว ชลิตา ตนัติวิชญ์โกศล: ผูห้ญิง อาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  : ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์อ านาจ คงวารี 

  
‚ผูห้ญิง‛ เป็นเพศที่เคียงคู่มากบัความสวยความงามโดยไม่สามารถแยกออกจากกัน

และกนัได ้กล่าวไดว้่าเป็นสัญชาตญาณของเพศหญิงตามกลไกทางธรรมชาติ ที่พยายามด ารงและ

รักษาความสวยงามไวใ้หไ้ดน้านที่สุด ซ่ึงส่งผลใหเ้กิดความซบัซอ้นทางอารมณ์ความรู้สึก ความไม่

มัน่คงทางจิตใจ และสามารถกลายเป็นความหวัน่ไหวคลอ้ยตามไปกบัส่ิงแวดลอ้มภายนอกที่เขา้มา

กระทบจิตใจไดอ้ยา่งง่ายดาย แต่เน่ืองดว้ยสภาพปัจจยัของสังคมในปัจจุบนัน้ี ท าให้พฤติกรรมการ

แสดงออกของผูห้ญิงจ าเป็นตอ้งเกิดการพฒันาปรับตวั เปล่ียนแปลงเพือ่การคงอยูร่่วมกบับริบทของ

สังคมนั้น ๆ และสามารถกา้วทนัให้ชีวิตตนเองด ารงอยูไ่ด ้ เพราะสังคมสามารถส่งอิทธิพลอยา่ง

มหาศาลต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย ์ทั้งดา้นกายภาพภายนอกและอารมณ์ความรู้สึกภายในจิตใจ 

จึงตอ้งการที่จะสะทอ้นให้เห็นถึงสภาวะอารมณ์ความรู้สึก  ความอ่อนไหวของเพศหญิง ผ่านทาง

อิริยาบถในรูปแบบต่าง ๆ ที่แสดงออกมาเป็นอากปักิริยาเสมือนภาพที่เกิดทบัซ้อนกนั ผ่านรูปทรง

ของตนเองและบุคคลใกลชิ้ดมาเป็นตน้แบบในการสร้างสรรคผ์ลงาน แสดงให้เห็นถึงการเคล่ือนที่

ของภาพลักษณ์ภายนอกซ่ึงมีจุดก าเนิดมาจากความหวัน่ไหวภายในจิตใจ และสภาวะอารมณ์ที่

แปรเปล่ียนอยูต่ลอดเวลา ทั้งหมดทั้งมวลก็เพื่อการด ารงอยูใ่นสังคมนั้น ๆ ให้ไดอ้ยา่งปกติสุข ดว้ย

วธีิการผสมผสานภาพของผูห้ญิงกบัสญัลกัษณ์ของแมลงและส่ิงมีชีวติ ประกอบร่วมกบัการใชห้ลกั

ทศันธาตุทางศิลปะ สร้างสรรค์ผ่านกลวิธีทางเทคนิคภาพพิมพ์หิน (Lithograph) ที่มีความ

ละเอียดอ่อนและประณีต เพื่อที่จะส่ือสารถึงประเด็นทางความคิดที่มีความส าคญัและนัยยะของ

ความหมายที่หลบซ่อนอยู ่ภายใตค้วามงามที่แทจ้ริงของเพศหญิงรวมถึงมนุษยท์ุกคนว่า มิไดเ้กิดมา

จากความพยายามที่จะปรุงแต่งเพื่อความสวยงามตามมายาคติ หรือกรอบของสังคมภายนอกที่คน

กลุ่มใดกลุ่มหน่ึงก าหนด แต่แทจ้ริงแลว้ความสวยงาม ก็คือความหลากหลายและเป็นส่ิงที่ก่อก าเนิด

ขึ้นมาพร้อมกบัมนุษยท์ุกคนตั้งแต่ปรากฏกายลืมตาดูโลกใบน้ี 
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บทคัดย ่อภาษาอังกฤษ  

59003206 : Major (VISUAL ARTS) 
Keyword : WOMAN, BEAUTY, DIVERSITY 

MISS CHALITA TANTIWITKOSOL : HER THESIS ADVISOR : ASSISTANT 
PROFESSOR AMNAT KONGWAREE 

Female always represents ‘Beauty’ ; it is an inseparable symbol of women. As a 

woman, we have a natural instinct to maintain our allurement and charm for the longest we could 

this caused emotional complexity and mental stability which triggered by atmospheres and outer 

factors around her. 

Present days society makes women’s change their self - expression, society shapes 

us to who we are and majorly affect how we live both in physical and mental ways. Therefore I 

wish to reflect this reality of the emotional state of a woman through various actions that it seems 

like an overlaying picture, using self - portraits and close friends as a prototype of the artwork. 

The external movement flourished from within ; all grown from a shaken state of mind all of 

these are for the sake of peace and freedom to live in the society. 

I create the artwork by combining female portraits with insects and living creatures 

using art elements such as drawings, various textures through Lithography to express the idea of 

the hidden human charisma that it is not from the urge of a specific regulation but it is the 

diversity of us, a human being that makes us beautiful. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

กติติกรรมประกาศ 
  

ขา้พเจา้ขอกราบขอบพระคุณและน้อมร าลึกถึงคุณบิดา มารดา ผูเ้ป็นบุพการี ที่ไดอ้บรมสั่ง
สอนเล้ียงดู และขอขอบพระคุณสมาชิกครอบครัว ตนัติวิชญโ์กศล ที่คอยสนับสนุนและเป็นก าลงัใจ
ใหส้ าหรับการใชชี้วติในแนวทางการเรียนรู้ศาสตร์ทางศิลปะ การด าเนินงานวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จ
ไดด้ว้ยความกรุณาอยา่งยิง่จาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์อ านาจ คงวารี ที่ไดก้รุณาให้ขอ้เสนอแนะที่มีคุณค่า 
ตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่องในการด าเนินงานวิทยานิพนธ์เป็นอยา่งดี ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ พิษณุ ศุภนิมิตร และ ศาสตราจารย ์ญาณวิทย ์กุญแจทอง รวมถึงคณาจารยท์ุกท่านประจ า
ภาควชิาภาพพมิพ ์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพมิพ ์มหาวทิยาลยัศิลปากร ที่ไดม้อบความรู้ 
ใหค้  าแนะน าและประสบการณ์ที่ดีงาม เป็นประโยชน์ต่อการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะของขา้พเจา้ อีก
ทั้งยงัเมตตาดว้ยดีเสมอมา 

ขอขอบคุณเพื่อน  ๆ ทุกคนที่เอ้ืออ านวยและให้ความร่วมมือในการเป็นต้นแบบเพื่อ
สร้างสรรคผ์ลงานในแต่ละช้ิน และที่ขาดมิไดข้า้พเจา้ตอ้งขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารยเ์กียรติ
คุณ กญัญา เจริญศุภกุล คุณภราไดย สืบมา และ คุณวรมน ข าขนิษฐ ์ผูซ่ึ้งเป็นผูส้นบัสนุนดา้นทุนทรัพย์
ที่ท  าให้ขา้พเจา้สามารถสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะภาพพิมพ์ รวมถึงคน้ควา้ขอ้มูลและวิจยัวิทยานิพนธ์
ฉบบัน้ีใหส้ าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดีในทุกประการ 

สุดทา้ยน้ีขา้พเจา้ขอขอบคุณทุกสรรพส่ิงที่มีส่วนเก่ียวขอ้งในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ 
ซ่ึงท าให้ขา้พเจา้ไดเ้กิดองคค์วามรู้ สติปัญญา และสามารถน ามาใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตวั
ขา้พเจา้เองและสงัคมส่วนรวม 
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สารบัญ 

 หน้า 
บทคดัยอ่ภาษาไทย .............................................................................................................................. ง 

บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ ........................................................................................................................ จ 

กิตติกรรมประกาศ .............................................................................................................................. ฉ 

สารบญั ............................................................................................................................................... ช 

สารบญัภาพ ........................................................................................................................................ฌ 

บทที่ 1 .................................................................................................................................................. 1 

บทน า ................................................................................................................................................... 1 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา ......................................................................................... 1 

ความมุ่งหมายและวตัถุประสงคข์องการสร้างสรรค ์...................................................................... 2 

สมมติฐานของการสร้างสรรค ์........................................................................................................ 2 

ขอบเขตของการศึกษา .................................................................................................................... 3 

ค านิยามที่ใชใ้นการท าวทิยานิพนธ์ ................................................................................................ 4 

บทที่ 2 .................................................................................................................................................. 5 

ขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งกบัการสร้างสรรค ์.................................................................................................... 5 

อิทธิพลจากสภาพสงัคมในปัจจุบนัและบุคคลที่ใกลชิ้ดผกูพนั ...................................................... 5 

ความเป็นมาของความงามในแต่ละยคุสมยั ............................................................................. 5 

อิทธิพลจากทฤษฎีและบทความ ...................................................................................................13 

อิทธิพลจากผลงานศิลปกรรม .......................................................................................................14 

มิเชลล่า โนร็อค (Mihaela Noroc) .........................................................................................14 

LIKROTABLE .....................................................................................................................18 

TRAN NGUYEN ..................................................................................................................20 

   



  ซ 

บทที่ 3 ................................................................................................................................................23 

ขั้นตอนการศึกษาและกระบวนการสร้างสรรคผ์ลงาน .....................................................................23 

องคป์ระกอบในการสร้างสรรค ์....................................................................................................24 

รูปทรง (Form) .......................................................................................................................24 

สี (Color) ...............................................................................................................................25 

พื้นผวิ (Texture) ....................................................................................................................26 

สญัลกัษณ์ (Symbol) ..............................................................................................................27 

กระบวนการและเทคนิคในการสร้างสรรค ์..................................................................................28 

ขั้นตอนการสร้างภาพร่างตน้แบบ (Sketch) ..........................................................................28 

ขั้นตอนการสร้างสรรคผ์ลงานดว้ยกระบวนการภาพพมิพ ์...................................................29 

อุปกรณ์ในการสร้างสรรคผ์ลงาน .................................................................................................47 

บทที่ 4 ................................................................................................................................................48 

การพฒันากระบวนการทางความคิดและการสร้างสรรคผ์ลงาน ......................................................48 

ช่วงระยะที่ 1 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ ์ปี พ.ศ. 2560 (ภาคการศึกษาตอนตน้) .............................48 

ช่วงระยะที่ 2 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ ์ปี พ.ศ. 2560 (ภาคการศึกษาตอนปลาย) .........................56 

ช่วงระยะที่ 3 ผลงานวทิยานิพนธ ์ปี พ.ศ. 2561 ............................................................................63 

บทที่ 5 ................................................................................................................................................72 

บทสรุป ..............................................................................................................................................72 

รายการอา้งอิง ....................................................................................................................................74 

ประวตัิผูเ้ขียน ....................................................................................................................................76 

 



 

สารบัญภาพ 

 หน้า 
ภาพที่ 1 มาริลิน มอนโร (Marilyn Monroe) นกัแสดง, นางแบบ, นกัร้องช่ือดงั ................................ 6 

ภาพที่ 2 ดอนเยล ลูน่า (Donyale Luna) นางแบบผวิสีคนแรก ปกนิตยสารโวก้ (Vogue)................... 7 

ภาพที่ 3 ภาพแสดงการเปรียบเทียบ ก่อนและหลงั ดว้ยการใชโ้ปรแกรมทางคอมพวิเตอร์ ................ 7 

ภาพที่ 4 ภาพแสดงผลงานของ ทราย เบญจพร นักคอสเพลย ์(Cosplay) ............................................ 8 

ภาพที่ 5 ภาพแสดงผลงานของ ทราย เบญจพร นักคอสเพลย ์(Cosplay) ............................................ 9 

ภาพที่ 6 ภาพแสดงผลงานของ ทราย เบญจพร นักคอสเพลย ์(Cosplay) ............................................ 9 

ภาพที่ 7 อิสครา ลอวเ์รนซ์ (Iskra Lawrence) นางแบบ Plus–Size ตวัแทนแบรนด ์Aerie ...............11 

ภาพที่ 8 ฮาลิมา อาเดน (Halima Aden) นางแบบมุสลิมที่มีช่ือเสียงโด่งดงั ......................................11 

ภาพที่ 9 เกา ฉีเจิน (Qizhen Gao) นางแบบสาวชาวจีน (เซ่ียงไฮ)้......................................................12 

ภาพที่ 10 ภาพแสดงภาพถ่ายเพือ่น ๆ ของขา้พเจา้ที่น ามาเป็นตน้แบบ .............................................13 

ภาพที่ 11 มิเชลล่า โนร็อค ผลงานภาพถ่ายผูห้ญิงในจงัหวดัเชียงใหม่ (Chang Mai) ........................15 

ภาพที่ 12 มิเชลล่า โนร็อค ผลงานภาพถ่ายผูห้ญิงจากที่ราบสูงทิเบต (Tibetan Plateau)...................15 

ภาพที่ 13 มิเชลล่า โนร็อค ผลงานภาพถ่ายผูห้ญิงจากสุเหร่าสีชมพ ู..................................................16 

ภาพที่ 14 มิเชลล่า โนร็อค ผลงานภาพถ่ายผูห้ญิงจากโอโมวลัเลย ์(Omo Valley) ............................16 

ภาพที่ 15 มิเชลล่า โนร็อค ผลงานภาพถ่ายผูห้ญิงจากป่าดิบช้ืนแอมะซอน (Amazon ......................17 

ภาพที่ 16 มิเชลล่า โนร็อค ผลงานภาพถ่ายผูห้ญิงจากชนเผา่เมารี (Maori Marae) ............................17 

ภาพที่ 17 ภาพผลงาน LIKROTATLE (Likrot) ช่ือผลงาน “Giant African Landsnail” ...................18 

ภาพที่ 18 ภาพผลงาน LIKROTATLE (Likrot) ช่ือผลงาน “Ladybug” ............................................19 

ภาพที่ 19 ภาพผลงาน LIKROTATLE (Likrot) ช่ือผลงาน “Puss Moth Caterpillar” .......................19 

ภาพที่ 20 ภาพผลงาน LIKROTATLE (Likrot) ช่ือผลงาน “Picasso Beetle” ...................................20 

ภาพที่ 21 ภาพผลงาน Tran Nguyen ช่ือผลงาน “Bedridden Mementos” .........................................21 

   



  ญ 

ภาพที่ 22 ภาพผลงาน Tran Nguyen ช่ือผลงาน “The Riverbed Nightingale”..................................21 

ภาพที่ 23 ภาพผลงาน Tran Nguyen ช่ือผลงาน “Planadvisor” .........................................................22 

ภาพที่ 24 ภาพผลงาน Tran Nguyen ช่ือผลงาน “Kushiel’s Chosen I” .............................................22 

ภาพที่ 25 ภาพแสดงลกัษณะของรูปทรงในอิริยาบถต่าง ๆ ...............................................................24 

ภาพที่ 26 ภาพตวัอยา่งการเลือกใชสี้ในผลงานสร้างสรรค ์...............................................................25 

ภาพที่ 27 ภาพแสดงพื้นผวิในรูปลกัษณะต่าง ๆ ................................................................................26 

ภาพที่ 28 ภาพแสดงสญัลกัษณ์ต่าง ๆ ที่ปรากฏในผลงาน ................................................................27 

ภาพที่ 29 ภาพแสดงการจดัท่าทางตน้แบบจากตวับุคคล เพือ่การบนัทึกภาพ ...................................28 

ภาพที่ 30 ภาพตวัอยา่งแมลงชนิดต่าง ๆ ............................................................................................28 

ภาพที่ 31 ภาพแสดงภาพร่างตน้แบบดว้ยเทคนิคเฉพาะตน ..............................................................29 

ภาพที่ 32 ภาพแสดงการลา้งท าความสะอาดเพลทแม่พมิพก่์อนน าไปเขียนดว้ยวสัดุไข ..................31 

ภาพที่ 33 ภาพอุปกรณ์ในการท ากระดาษลอกแบบ ผงเฟอริกออกไซด ์ผสมกบัแอลกอฮอล.์..........31 

ภาพที่ 34 ภาพแสดงการคดัลอกภาพโครงร่างจากภาพร่างตน้แบบลงบนเพลทแม่พมิพอ์ลูมินัม่ .....33 

ภาพที่ 35 ภาพแสดงการท าเคร่ืองหมาย Registration Mark: T - I บนแม่พมิพ ์และบริเวณดา้นหลงั
ของแผน่กระดาษ ...............................................................................................................................33 

ภาพที่ 36 ภาพแสดงอุปกรณ์นานาชนิดที่มีส่วนผสมของไข ส าหรับการเขียนบนแผน่แม่พมิพ ์......34 

ภาพที่ 37 ภาพแสดงการวาดเสน้ลงบนแผน่แม่พิมพ ์ดว้ยดินสอไข เพือ่สร้างน ้ าหนกัอ่อน - แก่ .....35 

ภาพที่ 38 ภาพแสดงการสร้างพื้นผิวดว้ยหมึกไขชนิดแท่ง (Tusche) เจือจางดว้ยน ้ า และการเขียน
ดว้ยน ้ ามนัวานิช (Varnish Oil) ..........................................................................................................35 

ภาพที่ 39 ภาพแสดงอุปกรณ์ขั้นตอนการเคลือบกาวและกดักรด ......................................................36 

ภาพที่ 40 ภาพแสดงกระบวนการเคลือบวนกาวดว้ยฝ่ามือและฟองน ้ าบนแผน่แม่พมิพ ์..................37 

ภาพที่ 41 ภาพแสดงขั้นตอนการกดักรดบนแผน่แม่พมิพอ์ลูมินัม่ ....................................................38 

ภาพที่ 42 ภาพแสดงอุปกรณ์ในขั้นตอนการพมิพ ์.............................................................................39 

ภาพที่ 43 ภาพแสดงการเตรียมหมึกพมิพ ์และการกล้ิงหมึกพมิพบ์นแท่นกล้ิงหมึก ........................40 

 



  ฎ 

ภาพที่ 44 ภาพแสดงอุปกรณ์ในขั้นตอนการลา้งเขม่าด า (Wash Out) ...............................................41 

ภาพที่ 45 ภาพแสดงขั้นตอนการลา้งเขม่าด า (Wash Out) เพือ่เตรียมความพร้อมส าหรับขั้นตอนการ
กล้ิงหมึกพมิพ ์....................................................................................................................................41 

ภาพที่ 46 ภาพแสดงผงัการกล้ิงหมึกบนแม่พมิพข์นาดใหญ่ .............................................................42 

ภาพที่ 47 ภาพแสดงขั้นตอนการเช็ดน ้ า และกล้ิงหมึกพมิพบ์นแผน่แม่พมิพ ์...................................43 

ภาพที่ 48 ภาพแสดงขั้นตอนการเตรียมช้ืนกระดาษ ..........................................................................43 

ภาพที่ 49 ภาพแสดงขั้นตอนกระบวนการพมิพ ์................................................................................44 

ภาพที่ 50 ภาพแสดงขั้นตอนการตดัเจาะกระดาษไขฟิลม์ใหเ้ป็นฉากกั้น เพือ่ประคบหมึกพมิพล์งบน
พื้นที่บางส่วนเฉพาะจุด เพือ่สร้างคุณลกัษณะเด่นของผลงาน ..........................................................46 

ภาพที่ 51 ภาพแสดงขั้นตอนการเขียนหมึกพมิพล์งบนแม่พมิพโ์ฟมยาง ส าหรับขั้นตอนการพมิพ ์.46 

ภาพที่ 52  ผลงานก่อนวทิยานิพนธ ์“Emblem I” ..............................................................................51 

ภาพที่ 53 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ ์“Emblem II” ..............................................................................52 

ภาพที่ 54 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ ์“The Red Headdress” ................................................................53 

ภาพที่ 55 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ ์“Pray” ........................................................................................54 

ภาพที่ 56 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ ์“Visionary” ................................................................................55 

ภาพที่ 57 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ ์“Unsteadiness” ..........................................................................57 

ภาพที่ 58 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ ์“Binding”...................................................................................58 

ภาพที่ 59 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ ์“Bee – Hide (Behind)” ..............................................................59 

ภาพที่ 60 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ ์“Shadow Twins” .......................................................................60 

ภาพที่ 61 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ ์“Irony (Tong)” ...........................................................................61 

ภาพที่ 62 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ ์“Little by Little (Auangpoy)” ...................................................62 

ภาพที่ 63 ผลงานวทิยานิพนธ์ “Mouth Melon (Tang - mo)” ............................................................66 

ภาพที่ 64 ผลงานวทิยานิพนธ์ “Fragile (May)” .................................................................................67 

ภาพที่ 65 ผลงานวทิยานิพนธ์ “Missing (Som)” ...............................................................................68 

 



  ฏ 

ภาพที่ 66 ผลงานวทิยานิพนธ์ “Supernumerary (Ploy)” ...................................................................69 

ภาพที่ 67 ผลงานวทิยานิพนธ์ “One in the Crowd (Midsign)” .........................................................70 

ภาพที่ 68 ผลงานวทิยานิพนธ์ “Delicate (Sofee)” .............................................................................71 

 



 

บทท่ี 1 

บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ผูห้ญิง เป็นเพศที่เคียงคู่มากบัความสวยความงามอยา่งที่ไม่สามารถแยกออกจากกนัได ้

กล่าวไดว้า่เป็นสญัชาตญาณของเพศหญิงตามกลไกทางธรรมชาติ ซ่ึงในแต่ละยคุแต่ละสมยัยอ่มมี

ค่านิยมทางความงามที่แตกต่างกันออกไป อาทิเช่น ยุคสมัยฟ้ืนฟูศิลปวิทยา (Renaissance)            

ในคริสตศ์ตวรรษ 1400 – 1700 ผูห้ญิงที่มีลกัษณะงามตอ้งมีผิวขาว มีน ้ ามีนวล อวบ สะโพกผาย 

หน้าอกใหญ่เต่งตึง หรือยคุสมยัวิกตอเรียในยโุรป (Victorian era) ในคริสตศ์ตวรรษ 1800 – 1900 

ผูห้ญิงสวยจะตอ้งมีเอวขนาดเล็ก และเพื่อแลกกบัความงามท าให้ตอ้งมีการน าผา้มารัดที่เอวอยู่

ตลอดเวลา ผูห้ญิงในยคุน้ีจึงตอ้งเผชิญกบัความผิดปกติทางดา้นกระดูกซ่ีโครงและกระดูกสันหลงั

เป็นตน้ และเม่ือเขา้สู่ยคุปัจจุบนัซ่ึงเป็นยคุที่เต็มไปดว้ยเทคโนโลย ีวิวฒันาการและส่ิงอ านวยความ

สะดวกต่าง ๆ ที่ถูกเขา้มาทดแทนและถูกสร้างสรรคใ์ห้ความงามของเพศหญิงกา้วกระโดดไปอยา่ง

รวดเร็ว ท าให้เกิดค่านิยมใหม่ ๆ ขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการท าศลัยกรรมใบหน้า รูปร่าง เพื่อ

ลดทอนหรือเพิม่เติม เสริมแต่ง ใหต้นเองมีความสวยงามมากยิง่ขึ้น และไดรั้บความนิยมจากคนทุก

ช่วงทุกวยั เน่ืองจากสามารถเสริมภาพลกัษณ์และบุคลิกภาพภายนอกให้ดูดี โดดเด่น เป็นการสร้าง

ความเช่ือมัน่และสร้างโอกาสให้กบัตนเอง  ซ่ึงเป็นเคร่ืองบ่งช้ีว่าสังคมมกัจะให้การยอมรับและให้

ความส าคญักบัรูปร่าง หนา้ตา ซ่ึงเป็นรูปลกัษณ์ภายนอกมากกวา่คุณค่าที่มาจากตวัตนของบุคคลนั้น

จริง ๆ ท าใหเ้กิดอิทธิพลและส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของมนุษยท์ุกคน โดยเฉพาะผูห้ญิงซ่ึง

เป็นเพศที่มีความละเอียดอ่อน อ่อนไหวและมีความซับซ้อนทางอารมณ์ความรู้สึก สามารถคาดเดา

ไดย้าก ส่ิงเหล่าน้ีก่อให้เกิดเป็นความรู้สึกไม่มัน่คง ไม่มัน่ใจ ทั้งทางกายภาพภายนอกและภายใน

จิตใจจึงได้สะทอ้นความรู้สึกนั้นออกมา ผ่านทางการแสดงออกของอิริยาบถในรูปแบบต่าง ๆ 

(NylonThailand, 2559) 
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ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 

ผูห้ญิงเป็นเพศที่ธรรมชาติรังสรรคม์าให้เคียงคู่กับความสวยความงาม และยงัมีความ

ซบัซอ้นทางอารมณ์ความรู้สึก มีความอ่อนไหวคลอ้ยตามไปกบัส่ิงแวดลอ้มรอบขา้งไดอ้ยา่งง่ายดาย 

และเน่ืองดว้ยปัจจยัต่าง ๆ ของสภาพสงัคมในปัจจุบนั ยิง่ท  าให้พฤติกรรมการแสดงออกของมนุษย์

จ  าเป็นจะตอ้งมีการปรับตวั เปล่ียนแปลง เพื่อการคงอยูร่่วมกบับริบทของสังคมนั้น ๆ และสามารถ

กา้วทนัใหชี้วติของตนด ารงอยูไ่ด ้เพราะสังคมนั้นสามารถมีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตของทุกเพศ

ทุกวยัโดยเฉพาะกับเพศหญิง ซ่ึงปัจจยัต่าง ๆ เหล่าน้ีได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อพฤติกรรมการ

แสดงออกของผูห้ญิงทั้งทางกายภาพภายนอกและอารมณ์ความรู้สึกภายในจิตใจ จึงตอ้งการที่จะ

สะทอ้นให้เห็นถึงสภาวะอารมณ์ความรู้สึก ความอ่อนไหวของเพศหญิง ผ่านทางอิริยาบถต่าง ๆ     

ที่แสดงออกและแสดงผลใหเ้ห็นถึงสภาวะความรู้สึกถึงการเคล่ือนที่ของภาพลกัษณ์ภายนอก ซ่ึงเกิด

จากความหวัน่ไหวภายในจิตใจ อารมณ์ที่เปล่ียนแปลงและเคล่ือนไหวอยูต่ลอดเวลา จึงส่งผลต่อ

พฤติกรรมภายนอกที่ท  าให้ผูห้ญิงพยายามที่จะปรุงแต่งให้ตนเองดูดี และเกิดความสมบูรณ์แบบ

ที่สุด เพือ่ตอบสนองอารมณ์ความรู้สึกและความตอ้งการของตนเอง เพื่อการด ารงอยูใ่นสังคมนั้น ๆ 

เสมือนราวกบัวา่ผูห้ญิงไดติ้ดกบัดกัอยูก่บัมายาคติของความสวยงาม ตามแบบแผนของสังคมนั้น ๆ 

จึงเกิดเป็นการปรับเปล่ียน การปรุงแต่ง การเสริมสร้างรูปลกัษณ์ภายนอก เพื่อความมั่นคงภายใน

จิตใจ แต่มนักลับเป็นแค่การเติมเต็มช่องว่างที่ไม่สามารถกระท าได้ เพราะแทจ้ริงแลว้ส่ิงที่ส าคญั

และเป็นความสวยงามโดยแท้จริงในมุมมองของข้าพเจ้าคือ ความงามที่หลากหลายแตกต่าง          

ซ่ึงสะทอ้นตวัตนและกลายเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะบุคคล และที่ส าคญัเป็นความรู้สึกที่ออกมาจากขา้ง

ในโดยธรรมชาติของแต่ละบุคคล   

 

สมมติฐานของการสร้างสรรค์ 

สร้างสรรค์ผลงานในลักษณะ 2 มิติ โดยอาศยัการใช้ภาพใบหน้าของตนเองและบุคคล

ใกลชิ้ดที่มีความผูกพนัมีปฏิสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัเป็นหลกัในการแสดงออก ประกอบกบัการใช้

รูปทรง วตัถุส่ิงของจากธรรมชาติและจากส่ิงที่มนุษยส์ร้างขึ้นให้เขา้มามีส่วนร่วมส าคญั โดยเฉพาะ

การน ารูปร่างของสตัวแ์ละส่ิงมีชีวติชนิดต่าง ๆ ที่สอดคลอ้งกบัเร่ืองราว เน้ือหาสาระให้แตกต่างกนั

ออกไป และจุดมุ่งหมายที่ตอ้งการน าส่ิงเหล่านั้นให้เขา้มาปรากฏเป็นสัญลกัษณ์ที่ส าคญัในผลงาน 



  3 

เพื่อแสดงให้เห็นถึงความงดงามของเพศหญิง ที่มีความพยายามสรรสร้างตนเองให้สวยสดงดงาม

และสมบูรณ์แบบเคียงคู่ไปกับความเป็นไปของสังคมและธรรมชาติ และส่ือความหมายแทนตวั

ผูห้ญิงแต่ละบุคคล เช่น การแสดงสีสันของแมลงชนิดต่าง ๆ เพื่อดึงดูด หลอกล่อ หรือปกป้อง

ตนเองจากสภาพแวดล้อมโดยรอบ เปรียบเสมือนผูห้ญิงที่มีการเสริมเติมแต่งตนเองให้สวยงาม   

เพือ่ตอบสนองอารมณ์ความรู้สึกของตนเองและเพื่อการด ารงอยูใ่นสังคม ส่วนการเคล่ือนไหวทาง

กายภาพจากภาพลกัษณ์ที่ปรากฏนั้น เกิดมาจากความอ่อนไหวและอารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ อยา่งไม่

คงที่และเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา จนเกิดเป็นภาพที่มีมิติลวงตา กบัภาพความเป็นจริงที่ทบัซอ้นใน

พื้นที่เดียวกัน เพื่อแสดงถึงความอ่อนไหวของจิตใจที่ส่งผลกระทบต่อการแสดงออกภายนอก     

โดยได้อาศยัการจดัวางสรีระท่าทางของพวกเธอเหล่านั้นให้ส่ือแสดงถึงความรู้สึกเคล่ือนไหว 

เคล่ือนที่ โดยไดแ้สดงผลผา่นพฤติกรรมทางกายภาพ และแสดงถึงสภาวะอารมณ์ความรู้สึกภายใน

จิตใจที่ต่างหลบซ่อนอยู ่ใหแ้สดงตวัตนออกมาโดยอาศยัการแสดงออกผ่านทางอิริยาบถของแต่ละ

บุคคล 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

ผลงานสร้างสรรค์ที่ เต็มไปด้วยจุดมุ่งหมายของการน าเสนอให้เห็นถึงความรู้สึกที่

อ่อนไหวของเพศหญิง ซ่ึงไดแ้สดงออกผ่านความรู้สึกและจากความตอ้งการส่วนตน ลว้นแลว้แต่

เป็นภาพของความรู้สึกตามอตัลกัษณ์ของแต่ละบุคลล ที่มุ่งสะทอ้นใหเ้ห็นถึงประเด็นที่ว่า เพศหญิง

นั้นมกัอ่อนไหวและคลอ้ยตามไปกบัสภาพแวดลอ้มของวฒันธรรมและสงัคมไดอ้ยา่งง่ายดาย เม่ือมี

ส่ิงใดเขา้มากระทบจิตใจก็สามารถรับรู้และรู้สึกไดก้บัทุกส่ิง โดยเลือกใชรู้ปทรงของใบหน้าผูห้ญิง

เป็นส่ือหลกัในการแสดงออก ทั้งใบหนา้ของตนเองและบุคคลใกลชิ้ดที่มีความผูกพนักนัเป็นพิเศษ   

ส่ิงส าคญัอีกประการหน่ึงคือ การไดเ้รียนรู้หลกัของธรรมชาติวิทยาจากการศึกษาคน้ควา้ชีวิตของ

สรรพสัตวห์ลากหลายรูปแบบ  เพื่อร่วมแสดงความหมายถึงสัญลักษณ์และสร้างความหมายใหม่ 

การเปรียบเทียบลกัษณะการแสดงออกของผูห้ญิงกับส่ิงมีชีวิตเหล่านั้น ให้แตกต่างกนัออกไปใน  

แต่ละภาพผลงาน เช่น การแสดงสีสันของแมลงเพื่อดึงดูดเพศตรงขา้มในการผสมพนัธุ์ เพื่อหลอก

ล่อเหยือ่ใหม้าติดกบัดกั หรือเพือ่ปกป้องตนเองจากภยัอนัตรายภายนอก เปรียบเสมือนกบัผูห้ญิงที่มี

การแต่งเติม ประดับประดาตนเองให้เกิดความสวยงาม เพื่อวตัถุประสงค์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่จะ
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สามารถตอบสนองความรู้สึกและความตอ้งการของตนเองได้ เป็นการสะทอ้นถึงความหวงัที่

ตอ้งการแสดงออกผ่านรูปทรงสัญลักษณ์ที่ตนเองมีความสนใจ น ามาวางเคียงคู่กนัเพื่อส่ือให้เกิด

ความหมายใหม่ และช้ีให้เห็นถึงความแตกต่าง ความคลา้ยคลึง ความไม่ปกติและความลวงของ

สาระเหล่านั้นผ่านรูปทรงของบุคคล เส้น สี พื้นผิวลวงตาและน ้ าหนัก ดว้ยกระบวนการเทคนิค  

ภาพพมิพหิ์น (Lithograph) บนพื้นระนาบ 2 มิติ 

 

ค านิยามที่ใช้ในการท าวิทยานิพนธ์ 

Subjective ความรู้สึกแห่งตนในเชิงจิตวสิยั 
Absolute, Objective ความจริงที่เกิดขึ้นจริงและไม่ขึ้นอยูก่บัหรือเก่ียวขอ้งกบัความรู้สึกหรือ

ความคิดเห็นของใครคนใดคนหน่ึง 
Golden Ratio อตัราส่วนทองค าในทางคณิตศาสตร์และศิลปะ  
Lithograph ภาพพิมพหิ์นหรือภาพพิมพผ์ิวราบ ซ่ึงเป็นภาพพิมพ์ที่ใช้การสร้างค่า

น ้ าหนกั พื้นผิวและรายละเอียดของผลงานจากการใชว้สัดุที่มีส่วนผสม
ของไขในรูปแบบต่าง ๆ ลงบนแม่พิมพ์ที่ เป็นหินปูนหรือแม่พิมพ ์       
แผน่อลูมินัม่ โดยอาศยัหลกัการระหวา่งน ้ ากบัไขจะไม่เขา้กนั 

Abstract การใช้ภาษาภาพในการส่ือความหมายด้วยสีและลายเส้น เพื่อสร้าง
สัดส่วนซ่ึงอาจจะประกอบขึ้นในระดับความเป็นนามธรรมที่แตกต่าง 
กนัไป 

Tusche หมึกไขส าเร็จรูป มีทั้งชนิดน ้ าและชนิดแท่ง ซ่ึงชนิดแท่งสามารถผสม
กับน ้ าหรือน ้ ามันชนิดต่าง ๆ เพื่อให้เกิดลักษณะผิวในหลากหลาย
รูปแบบตามตอ้งการ  

Texture ลักษณะผิวหรือพื้นผิวรูปแบบต่าง ๆ ที่เกิดจากการสร้างด้วยวสัดุไข
หลากหลายชนิดในการเขียนหรือระบายเพือ่สร้างน ้ าหนกั 

Aluminum plate แผ่นอลูมินั่มส าหรับใช้ท  าเป็นแม่พิมพ ์ผิวของแม่พิมพจ์ะมีสีเทาอ่อน
และมีลกัษณะเป็นรูพรุนที่หยาบ เพื่อช่วยในการเขียนแม่พิมพด์ว้ยวสัดุ
ไขชนิดต่าง ๆ ใหน้ ้ าหนกัเสน้หรือรายละเอียดไม่ทึบตนั 

 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/Golden_ratio
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บทท่ี 2 

ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ 

 

 จากการศึกษาค้นควา้หาข้อมูลเพื่อน ามาสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดน้ี เกิดจาก

หลากหลายอิทธิพลที่ขา้พเจา้ไดรั้บ ไม่ว่าจะเป็นอิทธิพลที่เกิดจากสภาพสังคมในปัจจุบนั อิทธิพล

จากทศันคติผา่นประสบการณ์ของตนเองต่อสงัคมที่ร่วมอาศยัอยูแ่ละบุคคลที่มีความใกลชิ้ดผูกพนั 

และไดว้เิคราะห์ความหมายเชิงสญัลกัษณ์จากส่ิงมีชีวติต่าง ๆ อิทธิพลจากงานศิลปกรรม ภาพยนตร์        

ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ทฤษฎีและบทความที่หลากหลาย เพื่อใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิทางความคิดและรูปแบบ

ผลงาน โดยสามารถแบ่งเป็นขอ้มูลที่ให้แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ได้เป็น 3 ส่วน ได้แก่ 

อิทธิพลจากสภาพสงัคมในปัจจุบนัและบุคคลที่ใกลชิ้ดมีความผกูพนั อิทธิพลจากทฤษฎีในรูปแบบ

ของบทความที่มีความเก่ียวขอ้ง และแรงบนัดาลใจส่วนสุดทา้ยคืออิทธิพลจากผลงานศิลปกรรม 

ดงัต่อไปน้ี 

 
อิทธิพลจากสภาพสังคมในปัจจุบันและบุคคลที่ใกล้ชิดผูกพนั 

ความเป็นมาของความงามในแต่ละยุคสมยั 

 ส าหรับผูห้ญิงแลว้ แน่นอนวา่ก็ตอ้งคู่กบัความสวยความงามอยา่งปฏิเสธไม่ได ้ราวกบัเป็น

สญัชาตญาณและกลไกทางธรรมชาติของเพศหญิงที่มีมาอยา่งยาวนานตั้งแต่อดีตกาลแลว้ ความงาม

นั้ นไม่เคยหยุดน่ิง มักมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาและเปล่ียนไปตามแต่ละยุคสมัยและ

วฒันธรรมในแต่ละประเทศนั้น ๆ โดยมุ่งเลือกเน้ือหาในแต่ละประเด็นซ่ึงเป็นหน่ึงในขอ้มูลที่มี

ความสนใจและเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัผลงาน ภายใตข้อบเขตของการน าเสนอความงามเฉพาะบาง  

ยคุสมยั ซ่ึงมกัแสดงใหเ้ห็นถึงค่านิยมที่เปล่ียนแปลงและแตกต่างกนัออกไปตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 

 หากยอ้นกลับไปในปีคริสตท์ศวรรษ 1950 เป็นยคุของการแข่งขนัในระบบอุตสาหกรรม

ผลิตภณัฑค์วามงาม และนิยมผูห้ญิงที่มีรูปร่างเยา้ยวนแบบนาฬิกาทราย หนา้อกใหญ่ เอวคอด ซ่ึงใน

ยคุน้ีอาจกล่าวไดว้า่ มาริลิน มอนโร (Marilyn Monroe) ไดก้ลายเป็นสญัลกัษณ์ทางเพศที่ไดรั้บความ

นิยมสูงสุด เป็นสัญลักษณ์ของทศันคติที่มีต่อเร่ืองเพศ และได้ถูกเสนอช่ือให้เป็นภาพลักษณ์
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ทางดา้นความงามแบบอุดมคติแห่งยคุสมยัน้ี ท  าใหผู้ห้ญิงที่มีรูปร่างผอมบางหันมาเพิ่มน ้ าหนักให้ดู

มีน ้ ามีนวลมากขึ้ น และในขณะเดียวกันยงัเป็นยุคก าเนิดนิตยสารปลุกใจชายชาตรีช่ือดังอย่าง     

เพลยบ์อย (Playboy) และตุ๊กตาบาร์บี้  (Barbie) ซ่ึงเป็นภาพสะทอ้นที่แสดงให้เห็นถึงค่านิยมของ

ผูห้ญิงในยคุน้ีไดเ้ป็นอยา่งดี (Amanda Scherker, 2560) 

 

 
 

ภาพที่ 1 มาริลิน มอนโร (Marilyn Monroe) นกัแสดง, นางแบบ, นกัร้องช่ือดงั 
ที่มา : https://www.telegraph.co.uk/films/2016/06/01/50-things-you-didnt-know-about-
marilyn-monroe/, เขา้ถึงเม่ือวนัที่ 10 มีนาคม 2562 

 

 ปีคริสตท์ศวรรษ 1960 เป็นยคุแห่งภาพลกัษณ์ของผูห้ญิงที่มีรูปร่างผอมบาง มกัถูกน าเสนอ

ไปทัว่ทุกพื้นที่ทุกวงการ ไม่วา่จะเป็นหนา้ปกนิตยสาร ดาราฮอลลีวดู ไปจนถึงเวทีประกวดนางงาม

ประจ าชาติ ซ่ึงส่งผลให้ผูห้ญิงจ านวนมากในยคุน้ีเร่ิมตั้งค่าเป็นเกณฑม์าตรฐานให้กบัสัดส่วนของ

ร่างกายและพวกเธอมุ่งมัน่ที่จะมีหุ่นผอมบางแบบนั้น โดยมีผลการวิจยัพบว่าเด็กสาววยัรุ่นในยคุน้ี

กวา่ 50% รู้สึกวา่ตนเองอว้นเกินไป และมีแนวโนม้เพิม่มากขึ้นในปีต่อ ๆ มา 

 ในขณะที่ผูห้ญิงพยายามสร้างสรรค์ภาพลักษณ์ของตนเองราวกับเป็นงานศิลปะ แต่ก็

ปฏิเสธไม่ไดเ้ลยว่าความงามที่เป็นแบบมาตรฐานและดูจะไม่เปล่ียนแปลงไปเลยก็คือ “การมีผิว

ขาว” จะเห็นได้จากนางแบบบนปกนิตยสารทุกคนจะตอ้งมีผิวขาว รวมไปถึงอุตสาหกรรม

ภาพยนตร์และโทรทศัน์ ซ่ึงเป็นการยากที่ผูห้ญิง “ผิวสี” จะไดมี้โอกาสเขา้มาอยูใ่นกระแสหลกัได ้

จนกระทัง่ ดอนเยล ลูน่า (Donyale Luna) ผูห้ญิงผิวสีคนแรกที่ได้ขึ้นปกนิตยสาร โวก้ (Vogue) 

สร้างความแปลกประหลาดฮือฮาเพียงเล็กน้อยในช่วงหลงัปีคริสต์ทศวรรษ 1970 แต่ถึงอยา่งไร       

https://www.telegraph.co.uk/films/2016/06/01/50-things-you-didnt-know-about-
https://www.telegraph.co.uk/films/2016/06/01/50-things-you-didnt-know-about-
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ก็ตามผูห้ญิงผิวสีก็ยงัคงมีเพียงแค่บทบาทเป็นส่ือแทนเร่ืองของเซ็กส์ในภาพยนตร์และโฆษณา

เท่านั้น และบ่อยคร้ังภาพของพวกเธอเหล่านั้นยงัถูกท าใหดู้ขาวขึ้นกวา่ความเป็นจริง 

 

 

ภาพที่ 2 ดอนเยล ลูน่า (Donyale Luna) นางแบบผวิสีคนแรก ปกนิตยสารโวก้ (Vogue) 
ที่มา : http://www.arogundade.com/famous-black-history-women-donyale-luna-model-
bio-her-life-and-death.html, เขา้ถึงเม่ือวนัที่ 10 มีนาคม 2562 

 

 

ภาพที่ 3 ภาพแสดงการเปรียบเทียบ ก่อนและหลงั ดว้ยการใชโ้ปรแกรมทางคอมพวิเตอร์ 
           เพือ่ตกแต่งแกไ้ขภาพถ่าย  

ที่มา : https://board.postjung.com/876912, เขา้ถึงเม่ือวนัที่ 10 มีนาคม 2562 
 

และในปีคริสต์ทศวรรษ 1990 เป็นยุคสมัยที่โปรแกรมตกแต่งภาพในคอมพิวเตอร์ 

(Photoshop) ถูกคิดคน้ขึ้นมาเป็นคร้ังแรกเพื่อน ามาใชส้ร้างสรรคภ์าพผลงานศิลปะ จนกระทัง่ในปี

คริสตศ์กัราช 1995 โปรแกรมคอมพวิเตอร์ดงักล่าวถูกน ามาใชเ้พื่อตกแต่งและแกไ้ขภาพ (Retouch) 

กบัภาพถ่ายผูห้ญิงเพื่อการโฆษณา และก็ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ถือได้ว่าเป็นยคุที่สร้าง

ความสมบูรณ์แบบในรูปแบบใหม่ โดยการท าส่ิงที่เป็นไปไม่ได้ ให้เกิดขึ้นจริงได้ในโลกของ    

มายาคติ 

http://www.arogundade.com/famous-black-history-women-donyale-luna-
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นอกจากที่กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ยงัมียคุสมยัที่ปรากฏค่านิยมทางความงามที่หลากหลายและ

แตกต่างกันอีกมาก ซ่ึงอาจเป็นผลมาจากวิวฒันาการของการติดต่อส่ือสารที่รวดเร็วในโลกยุค

ปัจจุบนั ที่ท  าให้มนุษยเ์ราสามารถรับรู้ข่าวสารทัว่โลกไดอ้ย่างทนักระแส ทนัเหตุการณ์ด้วยส่ือ

โซเชียลมีเดียรูปแบบต่าง ๆ  ดว้ยประการส าคญัเหล่าน้ีจึงท าให้ขา้พเจา้มีความสนใจที่จะติดตาม

ข่าวสารบา้นเมืองและความเป็นไปของโลกความงามในปัจจุบนัอยา่งจดจ่อสืบเน่ืองมาจากเป็น

ประเด็นเฉพาะที่มีลกัษณะพิเศษทางเพศ ท าให้สามารถมองเห็นและรับรู้ไดถึ้งกระแสโลกสู่ความ

งามที่เปล่ียนแปลงไปมาอยูต่ลอดเวลาและเปิดกวา้งมากขึ้นในส่วนของมุมมองทางความหลากหลาย

ดา้นความงาม อาทิเช่น ผูห้ญิงที่ไม่ไดมี้ความงามตามแบบแผนนิยมไม่วา่จะเป็นสรีระหรือรูปลกัษณ์

ภายนอก มกัไดรั้บโอกาสในการแสดงศกัยภาพของตนเองบนเวทีโลกมากขึ้น และพฒันากลายเป็น

ค่านิยมรูปแบบใหม่ที่ไม่ซ ้ าซากจ าเจเหมือนในอดีต ตวัอย่างเช่น ทราย เบญจพร นักคอสเพลย ์

(Cosplay) สาวไทยในวยั 22 ปี ซ่ึงเธอเป็นเจา้ของเพจร้านขายเส้ือผา้ “ฟาร์มสุขเล็ก ๆ” ที่ไดฝ้าก

ผลงานคอสเพลยไ์วม้ากมายโดยการใชว้สัดุหรือรูปทรงของอาหารเป็นตวัด าเนินเร่ืองในการแต่งตวั  

ท  าใหมี้เวบ็ไซตต่์างประเทศอยา่ง Boredpanda ไดน้ าภาพวิธีการคอสเพลยข์องเธอไปลงในเวบ็ไซต์

จนเป็นที่โด่งดงั และยงักล่าวอีกวา่เธอเป็นหน่ึงในนกัคอสเพลยท์ี่สามารถเลือกใชส่ิ้งของที่มีตน้ทุน

ราคาที่ไม่แพงมาสร้างสรรคไ์ดดี้มาก (โพสตท์ูเดย,์ 2559) 

 

 

ภาพที่ 4 ภาพแสดงผลงานของ ทราย เบญจพร นกัคอสเพลย ์(Cosplay) 
ที่มา :  https://www.posttoday.com/ent/news/431946, เขา้ถึงเม่ือวนัที่ 10 มีนาคม 2562 

https://board.postjung.com/876912,%20เข้าถึง


  9 

 

ภาพที่ 5 ภาพแสดงผลงานของ ทราย เบญจพร นกัคอสเพลย ์(Cosplay) 
ที่มา :  https://www.posttoday.com/ent/news/431946, เขา้ถึงเม่ือวนัที่ 10 มีนาคม 2562 

 

 

ภาพที่ 6 ภาพแสดงผลงานของ ทราย เบญจพร นกัคอสเพลย ์(Cosplay) 
 ที่มา :  https://www.posttoday.com/ent/news/431946, เขา้ถึงเม่ือวนัที่ 10 มีนาคม 2562 



  10 

รวมไปถึงเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงในดา้นทศันคติ มีการยอมรับความหลากหลายในมิติของ

เพศหญิงมากขึ้นเร่ือย ๆ อาทิเช่น แบรนด ์Aerie ซ่ึงเป็นแบรนดชุ์ดชั้นในไดมี้นโยบายใหม่เพื่อสร้าง

ความแตกต่าง โดยไม่ใชก้ารแกไ้ขตกแต่งรูปภาพดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส่งเสริมและแสดงให้

เห็นถึงความงดงามตามธรรมชาติ  ผ่านการน าเสนอของ เจนน่ี อลัทแ์มน (Jenny Altman) ซ่ึงเป็น

ตวัแทนของแบรนดเ์คยกล่าวไวใ้นรายการ Good Morning America 

“เราไม่ลืมที่จะน าเสนอรอยต าหนิต่าง ๆ ตามธรรมชาติของร่างกาย แม้กระทั่งรอยสัก ส่ิงที่

คุณเห็นคือโลกแห่งความเป็นจริง นั่นคือแคมเปญของเรา”  ซ่ึงในแคมเปญน้ีไดน้างแบบ Plus – 

Size อยา่ง อิสครา ลอวเ์รนซ์ (Iskra Lawrence) มาเป็นตวัแทนเพือ่แสดงออกใหเ้ห็นถึงแนวความคิด

ที่แตกต่างเหล่าน้ี (CatDumb, 2559) และยงัคงมีความงามในอีกหลากหลายรูปแบบที่ขา้พเจา้มีความ

มุ่งหมายตอ้งการจะน าเสนออีกมุมมองหน่ึงที่น่าสนใจ นั่นก็คือ  ฮาลิมา อาเดน (Halima Aden) 

นางงามของรัฐมินนิโซตา  (State of Minnesota) เป็นนางแบบลูกคร่ึง โซมาเลีย – อเมริกนั ซ่ึงเธอ

เป็นนางงามรัฐคนแรกที่สวมฮิญาบ (Hijab) จึงท าใหเ้ธอมีช่ือเสียงอยา่งรวดเร็วและมกัไดรั้บโอกาส

ดี ๆ มากมายในระดบัโลก คร้ังหน่ึงเธอไดก้ล่าวไวว้า่ 

 

“ฉันไม่เคยวาดฝันว่าตนเองจะมีอาชีพเป็นนางแบบ จริง ๆ แล้วฉันไม่เคยคิดเลยด้วยซ ้าว่า

ผู้หญิงที่สวมฮิญาบจะสามารถเป็นนางแบบได้ด้วย”  

“ฉันหวงัว่าจะแสดงให้หญิงมุสลิมทั่วโลก และเดก็ผู้หญิงทุกคนเห็นว่าเราท าอะไรได้บ้าง

กับแฟช่ัน เพราะฉันเช่ือจากใจจริงว่า ความหลากหลายคือความงดงาม” (โพสตท์ูเดย,์ 2560) 

 

ในทางกลับกันท่ามกลางกระแสโลกที่เปิดรับส่ิงใหม่และยอมรับความหลากหลายทาง
ความงามที่ลว้นแลว้แต่ไร้ขีดจ ากดั   แต่ก็ยงัคงมีกลุ่มคนบางส่วนที่ปฏิเสธยดึติดกับขนบ ตีกรอบ
ความงามตามมาตรฐานแบบเดิม และมักมีมุมมองและแสดงความคิดเห็นในด้านลบอยู่เสมอ      
ดงัที่ขา้พเจา้ไดพ้บเห็นในส่ือโซเชียลมีเดีย ซ่ึงสร้างความกระทบกระเทือนต่อจิตใจเป็นอย่างยิ่ง 
เน่ืองจากนิตยสารช่ือดงั โวก้ (Vogue) ไดเ้ลือกนางแบบสาวจีน (เซ่ียงไฮ)้ มาขึ้นปกนิตยสาร ซ่ึงเธอ
มีช่ือว่า เกา ฉีเจิน (Qizhen Gao) มีรูปโฉมที่แปลกตาแตกต่างจากรูปลกัษณ์ทัว่ไปที่เป็นแบบแผน 
หรือประเพณีนิยม จึงเกิดกระแสต่อตา้นทางดา้นลบ เพราะมีชาวจีนจ านวนหน่ึงไม่พอใจและพากนั
วพิากษว์จิารณ์กล่าวหาวา่นิตยสารดงักล่าวไดเ้ลือกภาพตวัแทนของชาวเอเชียในลกัษณะสนับสนุน
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เหมารวม ด้วยการใช้ใบหน้าของนางแบบที่มีรูปลักษณ์แปลกประหลาดและดูขี้ เหร่ ซ่ึงเป็นการ  
ตอกย  ้าปมดอ้ยต่อชาติพนัธุ์ของตนเองว่า “คนจีน” มกัมีลกัษณะหน้าตาเป็นเช่นน้ีทุกคน (ข่าวสด, 
2562) 

 

 

ภาพที่ 7 อิสครา ลอวเ์รนซ์ (Iskra Lawrence) นางแบบ Plus–Size ตวัแทนแบรนด ์Aerie 
ที่มา : https://www.businessinsider.com/meet-iskra-lawrence-aerie-role-model-2015-8,  
เขา้ถึงเม่ือวนัที่ 10 มีนาคม 2562 

 

 

ภาพที่ 8 ฮาลิมา อาเดน (Halima Aden) นางแบบมุสลิมที่มีช่ือเสียงโด่งดงั 
ที่มา : https://www.posttoday.com/world/483774, เขา้ถึงเม่ือวนัที่ 10 มีนาคม 2562 

https://www.posttoday.com/world/483774,%20เข้าถึง
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ภาพที่ 9 เกา ฉีเจิน (Qizhen Gao) นางแบบสาวชาวจีน (เซ่ียงไฮ)้  
              บนปกนิตยสารช่ือดงั โวก้ (Vogue) 
ที่มา : https://radiichina.com/vogue-models-singular-look-kicks-up-another-chinese- 
          beauty-debate/, เขา้ถึงเม่ือวนัที่ 10 มีนาคม 2562 

 

 จากขอ้มูลส าคญัที่ได้กล่าวมาแล้วขา้งตน้นั้น ล้วนแลว้แต่ส่งผลกระทบโดยตรง ทั้งทาง 

ด้านบวกและทางด้านลบ ในด้านบวกข้าพเจ้ารู้สึกอ่ิมเอมจิตใจที่เพื่อนมนุษยม์องเห็นคุณค่า          

ซ่ึงกนัและกนั เขา้ใจและยอมรับในความหลากหลาย รวมถึงการเคารพในความเป็นปัจเจกที่แตกต่าง 

แต่ในอีกดา้นหน่ึงขา้พเจา้กลบัมองเห็นและสะเทือนอารมณ์ต่อมุมมองของมนุษยผ์ูไ้ม่เห็นคุณค่า

ความงามที่แตกต่างจากเผา่พนัธุข์องตน ซ่ึงลว้นเป็นแรงผลกัดนัส่งผลใหก้ลายแรงบนัดาลใจในการ

สร้างสรรคผ์ลงานศิลปะภาพพมิพ ์เพือ่น าเสนอความงดงามในทุกรูปแบบของเพศหญิง โดยเร่ิมจาก

การสังเกตพฤติกรรมของตนเองและบุคคลใกล้ชิดที่มีปฏิสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั ไดแ้ก่ กลุ่มเพื่อน

สนิทของขา้พเจา้ ที่มกัให้อิทธิพลต่อการสร้างสรรคผ์ลงานในดา้นความหลากหลายทางอตัลกัษณ์ 

เช่น กิริยาท่าทาง การพูด การส่ือสาร ซ่ึงเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นของแต่ละบุคคล        

และเน่ืองจากกลุ่มเพือ่นสนิทไดร่้วมผา่นประสบการณ์ต่าง ๆ ดว้ยกนัมาเป็นระยะเวลานาน จึงท าให้

สามารถรับรู้ไดถึ้งอุปนิสัยใจคอ สามารถมองเห็นความงดงามและคุณค่าของกนัและกนัมากกว่า

รูปลกัษณ์ภายนอกที่ปรากฏ ในแบบเฉพาะที่ผูอ่ื้นไม่สามารถเขา้ใจถึงความรู้สึกเหล่านั้นได ้

 

https://radiichina.com/vogue-models-singular-look-kicks-up-another-chinese-
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ภาพที่ 10 ภาพแสดงภาพถ่ายเพือ่น ๆ ของขา้พเจา้ที่น ามาเป็นตน้แบบ 

อิทธิพลจากทฤษฎีและบทความ 

 เม่ือกล่าวถึงเร่ืองของความงามนั้น เป็นส่ิงที่ไม่สามารถใหค้  านิยาม และคน้หาความหมายที่

แทจ้ริงได ้เพราะความงามเป็นเร่ืองของ อตัวสิยั (subject) มากกวา่ ภววสิยั (object) แต่ก็อาจกล่าวได้

วา่ความงาม คือ ความลงตวั พอดี สมบูรณ์ กลมกลืนและเป็นที่ยอมรับของคนส่วนใหญ่ ซ่ึงการที่จะ

เขา้ใจถึงธรรมชาติของความงามได้นั้น จ  าเป็นที่จะตอ้งเขา้ใจถึงหลักปรัชญาของสุนทรียศาสตร์

เสียก่อน กล่าวคือหลกัสุนทรียศาสตร์นั้นมกัมีนกัปรัชญาหลายกลุ่ม มีทั้งกลุ่มที่เช่ือว่า ความงามนั้น

เป็นส่ิงที่ขึ้นอยู่กับผูรั้บรู้ (subjective) และอีกกลุ่มที่เช่ือว่าความงามนั้นมีค่าที่เที่ยงแท ้(absolute, 

objective) และนอกจากนั้นยงัมีนกัปรัชญา โรเบิร์ต ชูมนัน์ (Robert Schumann) ที่เป็นทั้งคีตกวีและ

นักวิจารณ์ดนตรีชาวเยอรมนั ให้ความเห็นว่าความงามนั้นจดัได ้2 ประเภท ไดแ้ก่ ความงามที่เกิด 

ขึ้นโดยธรรมชาติ กล่าวคือความงามที่สามารถสมัผสัและรับรู้ไดถึ้งส่ิงงดงามที่ปรากฏในธรรมชาติ 

และความงามที่เกิดขึ้นโดยน ้ ามือมนุษย ์คือความงามที่มนุษยส์ร้างสรรคข์ึ้นมาและเขา้ไปมีส่วนร่วม 
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  ทฤษฎีเร่ืองความงามนั้นสามารถน ามากล่าวถึงหรืออา้งอิงทฤษฎีเหล่านั้นได ้ตั้งแต่ยคุสมยั

นักปราชญช์าวกรีก เช่นทฤษฎีของพีทาโกรัส (Pythagoras’ theorem) เช่ือและสันนิษฐานถึงความ 

สมัพนัธร์ะหวา่งคณิตศาสตร์และความงามว่าคือส่ิงที่มีสัดส่วน ตามสัดส่วนทองค า (Golden Ratio) 

และในปัจจุบนัไดมี้การวจิยัซ่ึงพบวา่มนุษยท์ี่มีหน้าตาสมดุลเป็นไปตามสัดส่วนทองค า มกัถูกมอง

วา่งามกว่าผูอ่ื้น ซ่ึงทฤษฎีน้ีตั้งอยูบ่นพื้นฐานที่แสดงให้เห็นว่าความงามนั้นมีค่าเที่ยงแทแ้ละไม่ได้

เก่ียวขอ้งกบัผูรั้บรู้ และทฤษฎีที่กล่าววา่ความงามนั้นขึ้นอยูก่บัผูรั้บรู้ ก็คือความงามที่เป็นส่ิงที่จิตใจ

ของมนุษยใ์ห้ค่าหรือตดัสิน ฉะนั้นความงามจึงเป็นเพียงส่ิงที่จิตสร้างขึ้นและอาจเปล่ียนแปลงไป

ตามสภาวะของบุคคลใดบุคคลหน่ึง และในเวลาใดเวลาหน่ึง นอกจากน้ียงัมีการวิจัยจาก

มหาวิทยาลยัลอนดอน กิลด์ฮอลล์ (London Guildhall) ที่มีผูเ้ขา้ร่วมมากกว่า 11,000 คน แสดงให้

เห็นวา่คนที่มีหนา้ตาดีมกัจะมีรายไดม้ากกวา่คนที่มีหนา้ตาขี้ เหร่ (ผลส ารวจความเห็น) ถึง 13% และ

บุคคลที่มีน ้ าหนกัเกินค่ามาตรฐานนั้นมีรายไดน้อ้ยกวา่ผูอ่ื้น 5% โดยเฉล่ีย (Philip P. Wiener, 2517) 

 

อิทธิพลจากผลงานศิลปกรรม 

มิเชลล่า โนร็อค (Mihaela Noroc) 

 ศิลปินช่างภาพชาวโรมาเนียวยั 30 ปี ที่ตอ้งการเร่ิมตน้ชีวิตใหม่และไดค้น้พบว่าตนเองนั้น

ชอบการผจญภยั เธอจึงไดอ้อกเดินทางไปยงัประเทศต่าง ๆ มากกว่า 37 ประเทศทัว่โลก อาทิเช่น 

ประเทศไทย จีน เกาหลีเหนือ โคลอมเบีย อิหร่าน อเมริกา เอธิโอเปีย ฯลฯ  เพือ่ถ่ายภาพความงดงาม

ของหญิงสาวในต่างพื้นที่และต่างวฒันธรรม กลายเป็นโครงการภาพถ่ายที่ใชช่ื้อว่า “The Atlas of 

Beauty” หรือ “แผนที่แห่งความงาม” ซ่ึงเป็นภาพถ่ายของบุคคล (Portrait) ผ่านรูปลกัษณ์ของผูห้ญิง

ในมุมมองต่าง ๆ เพื่อแสดงให้เห็นว่าผูห้ญิงทุกคนมีความพิเศษเป็นเอกลักษณ์ มีความงดงามที่

หลากหลายและไม่ไดจ้  ากดัอยูใ่นกรอบที่สังคมคาดหวงัไว ้มิเชลล่าไม่ไดเ้พียงแค่บนัทึกภาพความ

งามที่อยูภ่ายนอกเท่านั้น แต่ยงัพยายามที่จะถ่ายทอดความงามที่ซ่อนอยูภ่ายใน และท าให้เธอคน้พบ

และสามารถบอกไดว้า่ความงามนั้นไดป้รากฏอยูทุ่กที่ ซ่ึงมนัไม่ใช่เร่ืองของการประทินโฉมเติมแต่ง 

แต่เป็นเร่ืองของการเป็นตวัของตวัเองใหม้ากที่สุด 
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ภาพที่ 11 มิเชลล่า โนร็อค ผลงานภาพถ่ายผูห้ญิงในจงัหวดัเชียงใหม่ (Chang Mai)  
               ประเทศไทย 
ที่มา :  http://earthporm.com/the-atlas-of-beauty-photographs-of-women-from-37-      
            countries-show-beauty-is-everywhere/, เขา้ถึงเม่ือวนัที่ 17 มีนาคม 2562 
 

 

ภาพที่ 12 มิเชลล่า โนร็อค ผลงานภาพถ่ายผูห้ญิงจากที่ราบสูงทิเบต (Tibetan Plateau)   
   ประเทศจีน 

ที่มา :  http://earthporm.com/the-atlas-of-beauty-photographs-of-women-from-37-  
           countries-show-beauty-is-everywhere/, เขา้ถึงเม่ือวนัที่ 17 มีนาคม 2562 

 

http://earthporm.com/the-atlas-of-beauty-photographs-of-women-from-37-
http://earthporm.com/the-atlas-of-beauty-photographs-of-women-from-37-
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ภาพที่ 13 มิเชลล่า โนร็อค ผลงานภาพถ่ายผูห้ญิงจากสุเหร่าสีชมพ ู 
                เมืองชีราซ (Nasir al-Mulk Mosque)  ประเทศอิหร่าน 
ที่มา :  http://earthporm.com/the-atlas-of-beauty-photographs-of-women-from-37-  
           countries-show-beauty-is-everywhere/, เขา้ถึงเม่ือวนัที่ 17 มีนาคม 2562  

 

 

ภาพที่ 14 มิเชลล่า โนร็อค ผลงานภาพถ่ายผูห้ญิงจากโอโมวลัเลย ์(Omo Valley)  
                ประเทศเอธิโอเปีย 
ที่มา :  http://earthporm.com/the-atlas-of-beauty-photographs-of-women-from-37-  
           countries-show-beauty-is-everywhere/, เขา้ถึงเม่ือวนัที่ 17 มีนาคม 2562 

http://earthporm.com/the-atlas-of-beauty-photographs-of-women-from-37-
http://earthporm.com/the-atlas-of-beauty-photographs-of-women-from-37-
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ภาพที่ 15 มิเชลล่า โนร็อค ผลงานภาพถ่ายผูห้ญิงจากป่าดิบช้ืนแอมะซอน (Amazon  
                Rainforest) ประเทศบราซิล 
ที่มา :  http://earthporm.com/the-atlas-of-beauty-photographs-of-women-from-37-  
           countries-show-beauty-is-everywhere/, เขา้ถึงเม่ือวนัที่ 17 มีนาคม 2562 

 

 

ภาพที่ 16 มิเชลล่า โนร็อค ผลงานภาพถ่ายผูห้ญิงจากชนเผา่เมารี (Maori Marae)  
                ประเทศนิวซีแลนด์ 
ที่มา :  http://earthporm.com/the-atlas-of-beauty-photographs-of-women-from-37- 
           countries-show-beauty-is-everywhere/, เขา้ถึงเม่ือวนัที่ 17 มีนาคม 2562 

 

http://earthporm.com/the-atlas-of-beauty-photographs-of-women-from-37-
http://earthporm.com/the-atlas-of-beauty-photographs-of-women-from-37-
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LIKROTABLE 

 Likrotable เป็นศิลปินและนักวาดภาพประกอบ (Illustrator) ชาวนอร์เวย ์ซ่ึงเธอมีความ

สนใจเรียนรู้ และฝึกฝนทักษะในงานศิลปะด้วยตนเอง เธอชอบที่จะทดลองหาเทคนิคใหม่ ๆ 

เพือ่ที่จะน ามาใชใ้นผลงานภาพวาดของเธอ ผลงานของเธอส่วนใหญ่เป็นภาพของผูห้ญิงในอิริยาบถ

ต่าง ๆ ที่แสดงสีหนา้ อารมณ์และท่าทางแตกต่างกนัไป โดยส่วนมากผูห้ญิงในผลงานของเธอมกัจะ

แสดงถึงภาวะอารมณ์โศกเศร้า และสีหน้าที่ล่องลอยไร้อารมณ์ความรู้สึก ซ่ึงเธอมกัเลือกที่จะใช้

ส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ รวมถึงแมลง ให้เขา้มาเป็นส่วนประกอบร่วมที่ส าคัญในผลงาน ไม่ว่าจะเป็น      

หอยทาก หนอนผเีส้ือ แมลงปอ จัก๊จัน่ เป็นตน้ 

 ผลงานศิลปะของเธอสร้างสรรคโ์ดยการใชเ้ทคนิคสีน ้ า (Watercolors) เป็นหลกั ประกอบ

กบัการใชว้ิธีการวาดเส้น ระบายสีเพิ่มเติมดว้ยปากกาเคมีหลากหลายสีสัน และเทคนิคพิเศษที่เธอ

มกันิยมแสดงออกในผลงานก็คือ การใชก้ากเพชร (Glitter) ใหเ้ขา้มามีบทบาทเป็นส่วนประกอบที่มี

ความส าคญัเฉพาะพื้นที่ เช่น บริเวณดวงตาและส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ ในแต่ละผลงาน ซ่ึงเธอตอ้งการเพิ่ม

ความน่าสนใจให้กับส่วนส าคญัเหล่าน้ี ให้เกิดความแวววาว ระยิบระยบั เป็นคุณลักษณะเด่นที่

น่าสนใจ 

 

ภาพที่ 17 ภาพผลงาน LIKROTATLE (Likrot) ช่ือผลงาน “Giant African Landsnail” 
  ไม่ปรากฏขนาด, เทคนิค watercolors and special technique 
   ปีที่สร้างสรรค ์2019 

 ที่มา :  https://twitter.com/likrotable, เขา้ถึงเม่ือวนัที่ 17 มีนาคม 2562 

https://radiichina.com/vogue-models-singular-look-kicks-up-another-chinese-beauty-debate/,%20เข้าถึง
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ภาพที่ 18 ภาพผลงาน LIKROTATLE (Likrot) ช่ือผลงาน “Ladybug” 
  ไม่ปรากฏขนาด, เทคนิค watercolors and special technique 
   ปีที่สร้างสรรค ์2019 

ที่มา :  https://twitter.com/likrotable, เขา้ถึงเม่ือวนัที่ 17 มีนาคม 2562 
 

 

ภาพที่ 19 ภาพผลงาน LIKROTATLE (Likrot) ช่ือผลงาน “Puss Moth Caterpillar” 
  ไม่ปรากฏขนาด, เทคนิค watercolors and special technique 
   ปีที่สร้างสรรค ์2019 

ที่มา :  https://twitter.com/likrotable, เขา้ถึงเม่ือวนัที่ 17 มีนาคม 2562 

https://radiichina.com/vogue-models-singular-look-kicks-up-another-chinese-beauty-debate/,%20เข้าถึง
https://radiichina.com/vogue-models-singular-look-kicks-up-another-chinese-beauty-debate/,%20เข้าถึง
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ภาพที่ 20 ภาพผลงาน LIKROTATLE (Likrot) ช่ือผลงาน “Picasso Beetle” 
  ไม่ปรากฎขนาด, เทคนิค watercolors and special technique 

   ปีที่สร้างสรรค ์2019 
ที่มา :  https://twitter.com/likrotable, เขา้ถึงเม่ือวนัที่ 17 มีนาคม 2562 

 

TRAN NGUYEN 

 Tran Nguyen หรือ เจ่ิน เหงียวน เป็นศิลปินนักวาดภาพประกอบที่ได้รับรางวลัต่าง ๆ       
มาอยา่งมากมาย เกิดที่เมืองเก่ินเทอ (Can Tho) ประเทศเวียดนาม แต่ปัจจุบนัเธอพ  านักอาศยัและ
ท างานอยูท่ี่รัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เธอมีผลงานสร้างสรรคใ์นหลากหลายรูปแบบ ทั้งงาน
วาดเส้น จิตรกรรมและจิตรกรรมฝาผนัง (Mural Painting) อีกทั้ งเธอได้ออกแบบผลงานภาพ 
ประกอบให้กับนิตยสาร หน้าปกหนังสือและบริษัทโฆษณาต่าง ๆ อีกหลายแห่ง เช่น VH1,       
Tiger Beer, World Wildlife Fund และอ่ืน ๆ นอกจากนั้นเธอยงัไดแ้สดงนิทรรศการกบัหอศิลป์ชั้น
น าทัว่โลก  

ภาพผลงานของเธอส่วนใหญ่เป็นภาพของผูห้ญิงในหลากหลายอิริยาบถที่แสดงความหมาย
ทั้งความสวยงาม ความแขง็แรงและเปราะบางในเวลาเดียวกนั ซ่ึงประกอบร่วมกบัภาพของดอกไม ้
พืชพรรณและส่ิงมีชีวิตชนิดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาพสัตวข์นาดเล็กอย่าง ผีเส้ือ นก สุนัขจ้ิงจอก      
ไปจนถึงสัตวท์ี่มีขนาดใหญ่อย่าง หมีหรือเสือ เป็นตน้ ลักษณะผลงานมีรูปแบบศิลปะแฟนตาซี 
(Fantasy) และมกัน าเสนอผา่นบรรยากาศของธรรมชาติและสถาปัตยกรรม ให้เขา้มามีส่วนร่วมเพื่อ
สร้างนยัยะของส่ิงที่มีความคลุมเครือ ไม่ชดัเจน ล่องลอยอยูเ่หนือจินตนาการ ผลงานจิตรกรรมของ
เธอเป็นเทคนิคการวาดเสน้ดินสอ สีน ้ าและสีอะคริลิคบนกระดาษ ซ่ึงเต็มไปดว้ยความละมุนละไม 
นุ่มนวลและเพอ้ฝัน ลกัษณะของสีที่ใชม้กัเป็นสีคลุมโทน ไม่ฉูดฉาด มองดูแลว้สบายตา รู้สึกไดถึ้ง
ความอบอุ่นงดงาม เป็นเอกลกัษณ์พเิศษในผลงานที่ไม่มีใครเหมือน 

https://radiichina.com/vogue-models-singular-look-kicks-up-another-chinese-beauty-debate/,%20เข้าถึง
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ภาพที่ 21 ภาพผลงาน Tran Nguyen ช่ือผลงาน “Bedridden Mementos” 
  ไม่ปรากฏขนาด, เทคนิค Acrylic on paper, ปีที่สร้างสรรค ์2013 

ที่มา http://www.mynameistran.com/painting/2018/8/10/ 
6fuj7tbhhnywyix9pfsv0j82ppqs3o, เม่ือวนัที่ 17 มีนาคม 2562 

 

 

ภาพที่ 22 ภาพผลงาน Tran Nguyen ช่ือผลงาน “The Riverbed Nightingale” 
  ไม่ปรากฏขนาด, เทคนิค Acrylic on paper, ปีที่สร้างสรรค ์2016 

ที่มา http://www.mynameistran.com/painting/2018/8/10/ 
   6fuj7tbhhnywyix9pfsv0j82ppqs3o, เม่ือวนัที่ 17 มีนาคม 2562 

http://www.mynameistran.com/painting/2018/8/10/
http://www.mynameistran.com/painting/2018/8/10/
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ภาพที่ 23 ภาพผลงาน Tran Nguyen ช่ือผลงาน “Planadvisor” 
  ไม่ปรากฏขนาด, เทคนิค Acrylic on paper, ปีที่สร้างสรรค ์2015 

ที่มา http://www.mynameistran.com/painting/2018/8/10/ 
   6fuj7tbhhnywyix9pfsv0j82ppqs3o, เม่ือวนัที่ 17 มีนาคม 2562 
 
 

 

 
 

ภาพที่ 24 ภาพผลงาน Tran Nguyen ช่ือผลงาน “Kushiel’s Chosen I” 
  ไม่ปรากฏขนาด, เทคนิค Acrylic on paper, ปีที่สร้างสรรค ์2018 

ที่มา http://www.mynameistran.com/painting/2018/8/10/ 
   6fuj7tbhhnywyix9pfsv0j82ppqs3o, เม่ือวนัที่ 17 มีนาคม 2562 

 

 
 
 

http://www.mynameistran.com/painting/2018/8/10/
http://www.mynameistran.com/painting/2018/8/10/


  23 

บทท่ี 3 
 

ข้ันตอนการศึกษาและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน 

 

 การสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะภาพพิมพ ์ภายใตข้อบเขตเทคนิคภาพพิมพหิ์น (Lithograph) 

มุ่งเน้นการน าเสนอความคิดที่พฒันามาจากแรงบันดาลใจ และการค้นหาวิธีการด าเนินการ

สร้างสรรค์ในแนวทางที่ตนเองมีความสนใจ เพื่อถ่ายทอดผลงานตามรูปแบบเฉพาะตน ภายใต้

หัวขอ้ “ผูห้ญิง” โดยผลงานสร้างสรรค์ของขา้พเจา้นั้ นได้ถ่ายทอดเร่ืองราวและแนวความคิดที่

เก่ียวกบัผูห้ญิงและความงามที่หลากหลาย  ซ่ึงมุ่งเน้นให้สามารถส่ือสารและแสดงออกถึงอารมณ์

ความรู้สึก ผา่นกระบวนการทางความคิด วเิคราะห์จนเกิดเป็นรูปแบบสัญลกัษณ์ที่สอดแทรกนัยยะ

และความหมาย สอดคล้องไปกับส่ิงที่ต้องการน าเสนอ โดยได้ก าหนดวางแผนขั้นตอนการ

ด าเนินงานอยา่งเป็นระบบระเบียบ ซ่ึงสามารถอธิบายแผนงานของการสร้างสรรค์ และขั้นตอน   

ต่าง ๆ ไดเ้ป็นล าดบัดงัต่อไปน้ี 

 

การศึกษาค้นคว้าข้อมูลและการประมวลแนวความคดิ 

 ในการสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธชุ์ดน้ี เร่ิมตน้จากการที่ขา้พเจา้ไดรั้บแรงบนัดาลใจจาก

สงัคมปัจจุบนั ข่าวสารและส่ือโซเชียลมีเดีย ตลอดจนการอยูร่่วมและพบเจอกบัประสบการณ์ต่าง ๆ 

ทั้ งจากตนเองและบุคคลใกล้ชิดรอบตัวที่ส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึก จึงต้องการที่จะส่ือสาร

แนวความคิดผา่นผลงานศิลปะภาพพมิพ ์เร่ิมตน้จากการใชอ้ตัลกัษณ์เฉพาะตนในแต่ละบุคคลของ

กลุ่มเพือ่นเป็นส่ือหลกัในการแสดงออกทางความคิด โดยสะทอ้นผา่นมุมมองและอารมณ์ความรู้สึก

ของขา้พเจา้เป็นหลกัต่อตวัตนของบุคคลเหล่านั้น ผสมผสานกบัเร่ืองราวที่ขา้พเจา้ไดส้ัมผสัรับรู้เพื่อ

ถ่ายทอดเป็นผลงานสร้างสรรคป์ระเภทศิลปะภาพพิมพพ์ื้นราบ เร่ิมตน้ดว้ยการบนัทึกภาพเพื่อน ๆ 

แต่ละบุคคลผา่นมุมมองและอิริยาบถที่แตกต่างกนัเพือ่เป็นตน้แบบทางความคิด ผ่านการกลัน่กรอง

และน าไปสร้างภาพร่างตน้แบบ (Sketch) ในขั้นตอนน้ีมกัจะใช้สภาวะของการจินตนาการเพื่อ

สะทอ้นและแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกเหล่านั้น ตามแต่ละบริบทแวดล้อมและสัญลักษณ์ที่

น ามาประกอบร่วมในผลงานแต่ละช้ินให้แตกต่างกันออกไป โดยอาศยักรรมวิธีของการวาดเส้น
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ดว้ยดินสอและสีชนิดต่าง ๆ ในการสร้างภาพร่างตน้แบบ จากนั้นจึงน าไปสู่กระบวนการทางเทคนิค

ภาพพมิพหิ์น (Lithograph) ต่อไป  

 

องค์ประกอบในการสร้างสรรค์ 
รูปทรง (Form) 
 รูปทรงหลักที่ข ้าพเจา้มักเลือกใช้ในผลงานสร้างสรรค์ คือ รูปทรงของผูห้ญิงเน้นไปที่

ลกัษณะเฉพาะของภาพใบหนา้ ล าตวั มือและท่อนแขน ซ่ึงถูกจดัท่าทางต่างรูปแบบ ต่างอิริยาบถกนั 

ผลงานในแต่ละช้ินจะแสดงลกัษณะท่าทางของการยนื นัง่ กอดอก เทา้คาง ซบหน้าลงกบัแขน หรือ

ก าลงักระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงอยู ่เช่น ถกัเปีย สางผม จดัเส้ือผา้ เป็นตน้ และเน่ืองจากขา้พเจา้ตอ้งการ

เนน้ใหเ้ห็นถึงลกัษณะของใบหนา้ที่แสดงอารมณ์แตกต่างกนั ซ่ึงโดยส่วนใหญ่แลว้มกัสะทอ้นภาวะ

อารมณ์ที่น่ิงสงบ เรียบเฉยหรืออารมณ์ของการครุ่นคิด ค  านึงถึง คาดหวงัและรอคอย ประการส าคญั

ที่เป็นลักษณะเด่นในผลงานก็คือการซ้อนทบักันของรูปทรง ในลักษณะที่เหล่ือมล ้ ากันเล็กน้อย

บริเวณส่วนของใบหน้า ดวงตา จมูก ปาก รวมถึงมือที่แสดงรูปแบบการทบัซ้อนของรูปทรงดว้ย

เช่นกนั ราวกบัวา่มีการขยบัเคล่ือนที่ เคล่ือนไหวอยูต่ลอดเวลาและอาจจะสะทอ้นให้เห็นถึงการอยู่

ไม่น่ิง ไม่แน่นอน ไม่มัน่คง เป็นความสัน่ไหวทางอารมณ์ของความรู้สึกในเพศหญิง รวมถึงการน า

รูปทรงของส่ิงมีชีวติหลากหลายชนิด เช่น หอยทาก แมลงปอ ผึ้ง ผีเส้ือ เต่าทอง ขณะก าลงัโบยบิน

และเกาะติดอยูบ่นส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เพือ่เป็นสญัลกัษณ์เชิงเปรียบเทียบ และส่ือแทนอตัลกัษณ์

เฉพาะตนหรืออารมณ์ความรู้สึกของแต่ละบุคคลใหมี้ความแตกต่างกนัในแต่ละผลงาน 

 

 

ภาพที่ 25 ภาพแสดงลกัษณะของรูปทรงในอิริยาบถต่าง ๆ 
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สี (Color) 

 ผลงานสร้างสรรค์ของขา้พเจา้มกัเลือกใชสี้และบรรยากาศของสี ตามแต่ละลักษณะของ

อารมณ์และบุคลิกภาพของบุคคลที่เป็นตน้แบบ ซ่ึงก็คือกลุ่มเพื่อนและตวัตนของขา้พเจา้เอง และ

เน่ืองจากรู้จกัอุปนิสยัใจคอและลกัษณะความชอบส่วนตวัของบุคคลเหล่านั้น จึงน าบุคลิกลกัษณะ

พเิศษนั้นมาวเิคราะห์และส่ือความหมายผา่นการเลือกใชสี้ที่ต่างลกัษณะกนั เช่น เพื่อนที่มีบุคลิกร่า

เริงแจ่มใส กระตือรือร้น มกัจะเลือกใชสี้สดใส อยา่งเช่นสีฟ้าสว่างในส่วนของฉากหลงั ผสมผสาน

กบัสีชมพสูดในพื้นที่ของเส้ือผา้ เคร่ืองประดบั เน่ืองจากเป็นสีที่แสดงถึงอตัลกัษณ์ตวัตนของบุคคล

นั้นได้เป็นอยา่งดี ส่วนสีสันของส่ิงมีชีวิตหรือแมลงชนิดต่าง ๆ นั้น มกัน าเอาสีที่ปรากฏในความ

เป็นจริงของธรรมชาติจากส่ิงมีชีวติเหล่านั้นมาแสดงออกโดยตรง เช่น ผึ้งมีสีเหลืองสลบัสีด า หรือสี

ของเต่าทอง คือ สีด าและสีแดง ยกเวน้สีของสตัวบ์างชนิดที่ขา้พเจา้เลือกที่จะเพิ่มเติมจินตนาการเขา้

ไป เช่น ผีเส้ือ ที่มีสีสันสดใสมากขึ้ นกว่าเดิม และการจิตนาการเพิ่มเติมจากความเป็นจริงใน

ธรรมชาติ เช่นสีของแมลงทบั จะใชสี้สะทอ้นแสงหลากหลายสีสนั และการผสมผสานเทคนิคพิเศษ

เพือ่ท  าใหเ้กิดพื้นผวิที่มีความวาววบั ระยบิระยบั บนตวัและปีกของแมลง เพื่อเพิ่มเติมลกัษณะพิเศษ

สร้างความโดดเด่นใหก้บัผลงาน 

 

 

ภาพที่ 26 ภาพตวัอยา่งการเลือกใชสี้ในผลงานสร้างสรรค ์   
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พื้นผิว (Texture) 

 พื้นผวิหรือลกัษณะผวิลวงตาบนพื้นระนาบสองมิติ ที่ปรากฏในผลงานมกัจะมีรูปลกัษณะที่

หลากหลาย ตามแต่วตัถุประสงคข์องการแสดงออก ซ่ึงแบ่งเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ ลกัษณะพื้นผิวของ

พื้นฉากหลัง ลักษณะพื้นผิวของเส้ือผา้เคร่ืองประดับ และลักษณะพื้นผิวที่ปรากฏบนผิวหนัง      

ของมนุษย ์ในลักษณะแรก คือ พื้นผิวของพื้นฉากหลังซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของการใช้ที

แปรงขนาดกลาง ๆ  ตวดั สะบดัฝีแปรงให้เป็นร่องรอยที่รวดเร็ว ฉับพลัน ค่อนขา้งหยาบ ซ่ึงใช้

เทคนิคของน ้ ามันวานิชด า (Varnish Oil) คล้ายกับวิธีสร้างงานแบบนามธรรม (Abstract Art)          

ที่น าเสนอสภาวะอารมณ์ผา่นลกัษณะและจงัหวะของการแสดงออกในรูปทรงนั้น ๆ  ส่วนลกัษณะที่

สองคือบริเวณรูปร่าง รูปทรง เช่น ดอกไม ้ พื้นผิวของเส้ือผา้เคร่ืองประดบันั้น จะตอ้งขึ้นอยู่กับ

ลกัษณะของรูปแบบเส้ือผา้เหล่านั้นดว้ย รวมไปถึงลวดลายในวตัถุต่าง ๆ เช่น ถา้เป็นผา้ที่มีลกัษณะ

เบาบางก็จะสามารถเห็นร่องรอยของการยบัย่นของเน้ือผา้จากการซ้อนทับกัน หรือถ้าเป็นผา้

ก ามะหยี ่ก็จะแสดงใหเ้ห็นถึงคุณลกัษณะของพื้นผวิที่เป็นมนัเงามีขนสั้น และผลงานในบางช้ินเกิด

การผสมผสานลวดลายลงบนเส้ือผา้ร่วมดว้ย ยกตวัอยา่งเช่น ลวดลายของดอกไม ้พืชพรรณต่าง ๆ 

ซ่ึงโดยส่วนมากจะเลือกใชเ้ทคนิควสัดุไข ประเภทหมึกไข (Tusche) ในการสร้างพื้นผิว และส่วน

สุดทา้ยก็คือลักษณะของพื้นผิวที่ปรากฏบนผิวหนังมนุษย ์มักจะมีลักษณะละเอียด นวลเนียน     

กลมกลึง ซ่ึงผา่นกรรมวธีิการวาดเสน้ดว้ยดินสอไข ท าใหมี้ลกัษณะผิวที่ละเอียดและละมุนนุ่มนวล 

ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยคลึงเหมือนกบัผวิหนังมนุษย ์ซ่ึงตรงกนัขา้มกนักบัพื้นผิวในส่วนอ่ืนที่มีลกัษณะ

ค่อนขา้งหยาบ  

 

 

ภาพที่ 27 ภาพแสดงพื้นผวิในรูปลกัษณะต่าง ๆ  
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สัญลกัษณ์ (Symbol) 

 สัญลักษณ์ที่ปรากฏในผลงานสร้างสรรค์นอกเหนือจากรูปทรงของคนแล้ว ยงัพบว่า 

สญัลกัษณ์ของส่ิงมีชีวติจ  าพวกแมลงและสญัลกัษณ์ของพชืพรรณดอกไมต่้างก็มีความส าคญั หากจะ

กล่าวถึงรูปสญัลกัษณ์ของส่ิงมีชีวิต เช่น แมลงชนิดต่าง ๆ ไดเ้ลือกและวิเคราะห์มาใชใ้ห้เหมาะสม

กบัผลงานสร้างสรรคท์ั้งในแง่ของรูปลกัษณ์ สีสันและแนวความคิด ยกตวัอยา่งเช่น เต่าทอง เป็น

สญัลกัษณ์ของความหวงั ความโชคดี ผเีส้ือเป็นสญัลกัษณ์ของความสวยงามที่เปราะบางเหมือนกบั

ผูห้ญิง  ซ่ึงชีวติของผเีส้ือนั้นมีช่วงเวลาของการเจริญเติบโตที่มีความหมาย เร่ิมตน้จากการเป็นดกัแด้

และรอเวลาที่จะเต็มวยั เพื่อออกมาโบยบินอย่างสง่างาม แต่ความงดงามเหล่านั้ นกลับเป็นแค่

ช่วงเวลาสั้น ๆ เพื่อส่ือแสดงถึงความงดงามที่ไม่จีรังย ัง่ยนื รอวนัเวลาที่จะเส่ือมสลายหายไป หรือ 

แมลงปอ เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์เร่ืองของความรัก เร่ืองคู่ อีกทั้งผีเส้ือกลางคืน          

ที่แสดงถึงความมีเสน่ห์ที่สวยงามแต่กลบัลึกลบัไม่ไดเ้ปิดเผยตวัตนโดยตรงดว้ยสีสันเหมือนกับ

ผเีส้ือที่ออกหากินในเวลากลางวนั  ส่วนสญัลกัษณ์อีกรูปแบบหน่ึงก็คือ ดอกไมแ้ละพชืพรรณต่าง ๆ 

โดยขา้พเจา้เลือกใชด้อกไมแ้ละพชืพรรณหลากหลายประเภท เพือ่ส่ือสารถึงความสวยงาม เบ่งบาน

และมีเสน่ห์ในตัวตนของตนเอง ซ่ึงอาจหมายถึงผู ้หญิงแต่ละบุคคลที่ เ ป็นต้นแบบ เช่น                

ดอกทานตะวนั ที่มีรูปทรงของดอกขนาดใหญ่ มีสีเหลืองสดสว่างราวกับดวงอาทิตย ์แสดงถึง  

ความสดใส ผลิบาน มองดูแลว้เกิดความสุขใจ ดอกเดซ่ี ที่มีขนาดเล็กสีเหลืองเขม้ แสดงถึงความ

บริสุทธ์ิใจซ่ึงกนัและกนั ความไร้เดียงสาและความพยายาม หรือผลส้ม เปรียบเป็นผลไมท้ี่มีสีส้ม

สดใส ผลเป็นทรงกลม สุกเปล่งปลั่งและสอดคล้องไปกับช่ือและลักษณะของบุคคลตน้แบบ       

เพือ่เพิม่ความหมาย ความพเิศษเฉพาะใหก้บัผลงาน (เกรียงไกร สุวรรณภกัด์ิ, 2559) 

 

 

ภาพที่ 28 ภาพแสดงสญัลกัษณ์ต่าง ๆ ที่ปรากฏในผลงาน 
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กระบวนการและเทคนิคในการสร้างสรรค์ 

ขั้นตอนการสร้างภาพร่างต้นแบบ (Sketch) 

1. การบันทึกภาพต้นแบบ วิเคราะห์หาองค์ประกอบและสัญลักษณ์ 

ในการสร้างภาพร่างตน้แบบนั้น มกัจะเร่ิมตน้จากการบนัทึกภาพของตนเองและเพื่อนใน

กลุ่มหลากหลายอิริยาบถ โดยใชว้ิธีการจดัแสงจากหลอดไฟหรือแสงจากธรรมชาติ เพื่อก าหนด

ต าแหน่งทิศทางของแสง รวมถึงการพิจารณาเลือกใช้องค์ประกอบต่าง ๆ เขา้มาให้สัมพนัธ์กับ

ตน้แบบของภาพบุคคล ใหเ้ป็นไปตามแนวความคิดที่ตอ้งการน าเสนอ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

ได้แก่วตัถุส่ิงของ เช่น เส้ือผา้ หมวก เคร่ืองประดับ หรือเก้าอ้ี และอีกประเภทหน่ึงคือส่ิงมีชีวิต

จ าพวกแมลงชนิดต่าง ๆ เช่น ผเีส้ือ เต่าทอง แมลงปอ ผึ้ง เป็นตน้ ขึ้นอยูก่บัเจตนาในการแสดงออก

ตามแต่ละช้ินงาน 

 

ภาพที่ 29 ภาพแสดงการจดัท่าทางตน้แบบจากตวับุคคล เพือ่การบนัทึกภาพ 
 

 

ภาพที่ 30 ภาพตวัอยา่งแมลงชนิดต่าง ๆ 
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2. การสร้างภาพร่างต้นแบบ (Sketch) ด้วยเทคนิคเฉพาะตน 

ขั้นตอนการสร้างภาพร่างตน้แบบ เร่ิมจากการน าภาพตน้แบบที่ผา่นการบนัทึกภาพไวต้ั้งแต่

ในขั้นตอนแรก ซ่ึงได้ผ่านกระบวนของความคิด วิเคราะห์ เพื่อค้นหาสัญลักษณ์ร่วมสร้าง

ความหมายของผลงานในรูปแบบเฉพาะตน จากการบนัทึกภาพถ่ายเพื่อเป็นตน้แบบทางความคิด   

สู่การวาดเส้นดว้ยดินสอ (Drawing) ขึ้นมาใหม่โดยใชจิ้นตนาการส่วนตน รวมถึงการใชดิ้นสอสี

ผสมผสานกบัเทคนิคสีน ้ า (Watercolors) และเทคนิคสีอะคริลิค (Acrylic) บนกระดาษ เพื่อให้

เป็นไปตามความตอ้งการและตรงตามเจตนารมณ์มากที่สุด 

 

 

ภาพที่ 31 ภาพแสดงภาพร่างตน้แบบดว้ยเทคนิคเฉพาะตน 
 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานด้วยกระบวนการภาพพิมพ์ 

 จากการไดศ้ึกษากระบวนการทางเทคนิคของภาพพมิพหิ์น (Lithograph) ซ่ึงในระหว่างการ

เรียนรู้ทดลองวธีิการต่าง ๆ จึงไดค้น้พบคุณลกัษณะของภาพพมิพหิ์นที่มีเหมาะสมกบับุคลิกของตน

โดยสามารถแสดงออกถึงความคิดและอารมณ์ความรู้สึกที่ขา้พเจา้ตอ้งการน าเสนอได้อยา่งลงตวั

และเป็นไปตามวตัถุประสงค ์เช่น คุณลกัษณะในการวาดเส้น ด้วยวสัดุไขชนิดดินสอ ที่สามารถ

สร้างรายละเอียด น ้ าหนกัอ่อน – แก่ ของรูปทรงไดเ้ป็นอยา่งดี อีกทั้งยงัสามารถสร้างลกัษณะพื้นผิว 

(Texture) ที่หลากหลายได้อย่างอิสระในพื้นที่ที่ตอ้งการ ท าให้เกิดเป็นภาพที่ส่ือความหมายถึง    

การเคล่ือนไหวทางอารมณ์ความรู้สึกและเกิดมิติที่มีความพิเศษมากยิง่ขึ้น โดยกระบวนการเหล่าน้ี
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ท าใหไ้ดเ้รียนรู้และพฒันาทกัษะในการสร้างสรรคผ์ลงาน รวมถึงการสร้างศกัยภาพเพื่อช่วยให้เกิด

คุณภาพและเป็นไปตามระบบระเบียบในหอ้งปฏิบติังาน ตั้งแต่กระบวนการเขียนแม่พิมพไ์ปจนถึง

กระบวนการพมิพภ์าพจนเกิดเป็นผลงานภาพพมิพท์ี่สมบูรณ์แบบ โดยล าดบัขั้นตอนการสร้างสรรค์

ไดด้งัต่อไปน้ี  

 

1. การขยายภาพร่างต้นแบบ 

เลือกภาพแบบร่างที่มีความสมบูรณ์ทางความคิดและเป็นไปตามเจตนารมณ์มากที่สุด    

โดยน ามาลอกแบบลายเสน้โครงสร้างและรูปทรงที่ตอ้งการลงบนกระดาษลอกลายหรือกระดาษไข 

หลงัจากนั้นน าแบบร่างลายเสน้ไปขยายใหญ่ ดว้ยวธีิการถ่ายเอกสารขยายใหญ่ตามขนาดที่ตอ้งการ

โดยกลบัดา้นซา้ย – ขวา ใหเ้ป็นดา้นตรงกนัขา้มกบัภาพแบบร่างทุกคร้ังก่อนจะน าเขา้สู่กระบวนการ

ลอกแบบลงบนแผ่นแม่พิมพอ์ลูมินั่มตามจ านวนเพลทที่ก  าหนดไว ้โดยใชก้ระดาษไขฟิล์มในการ

ถอดแบบจากภาพร่างตน้แบบ ด้วยคุณสมบติัของกระดาษไขฟิล์มที่ไม่ยืดหรือหดไปตามสภาพ

อากาศ จะท าให้เกิดความเที่ยงตรงของการขยายตน้แบบไม่คลาดเคล่ือน ป้องกันการเกิดความ

ผดิพลาดของสดัส่วนและรายละเอียดต่าง ๆ ของภาพร่างตน้แบบเพือ่ใหเ้กิดความสมบูรณ์มากที่สุด 

 

2. การเตรียมเพลทแม่พิมพ์อลูมิน่ัม (Aluminum Plate) 

ก่อนน าแม่พมิพแ์ผน่อลูมินัม่ มาเขียนดว้ยวสัดุไขชนิดต่าง ๆ ทุกคร้ัง จึงจ าเป็นที่จะตอ้งลา้ง

ท าความสะอาดผิวหน้าแม่พิมพก่์อนด้วยกรดซัลฟูริค (Sulfuric Acid) เจือจางกับน ้ าสะอาดใน   

อตัราส่วนของกรดซัลฟูริค 2 ออนซ์ (Oz.) ต่อน ้ าสะอาด 20 ลิตร ผสมให้เขา้กนัก่อนน าไปใชง้าน 

และในขั้นตอนการท าความสะอาดแผน่แม่พมิพน้ี์จะช่วยใหแ้ม่พิมพมี์ความไวต่อวสัดุไขมากยิง่ขึ้น 

ในขั้นตอนแรกราดน ้ าสะอาดใหท้ัว่ทั้งแผน่แม่พมิพ ์เพือ่ใหแ้ผน่มีพมิพมี์ความช้ืนทัว่ทั้งแผ่น แลว้จึง

น ากรดเจือจางที่ผสมไวแ้ลว้มาลา้งท าความสะอาดแผ่นแม่พิมพด์ว้ยปริมาณที่พอเหมาะ โดยการใช้

เศษผา้เน้ือนุ่มสะลูบวนเป็นวงกลมให้ทัว่ทั้งแผ่น ประมาณ 2 - 3 นาที แลว้จึงลา้งดว้ยน ้ าให้สะอาด 

กระท าเช่นน้ีซ ้ าประมาณ 2 คร้ัง เพื่อขจดัเศษละอองฝุ่ นหรือคราบเขม่าสกปรกให้หลุดออกจาก        

รูพรุนเล็ก ๆ ของผิวแม่พิมพเ์สียก่อน จากนั้นจึงลา้งท าความสะอาดดว้ยน ้ าสะอาดอีกคร้ัง แลว้น า
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แผน่แม่พมิพไ์ปซบัน ้ าออกดว้ยกระดาษปรู๊ฟใหม้ากที่สุดและน าไปวางพกัตากใหแ้หง้สนิท เม่ือแห้ง

แลว้จึงสามารถน าแม่พมิพไ์ปลอกแบบลายเสน้ และเขียนดว้ยวสัดุไขชนิดต่าง ๆ ไดท้นัที 

 

3. การสร้างสรรค์ผลงานด้วยกรรมวธีิต่าง ๆ บนแม่พิมพ์ 

ส่ิงที่มีความส าคัญเป็นล าดับแรก ก่อนจะเข้าสู่กระบวนการเขียนแม่พิมพ์ด้วยวสัดุไข

ประเภทต่าง ๆ คือ การวเิคราะห์เพือ่แยกรายละเอียดแยกจ านวนแม่พมิพต์ามจ านวนที่ตอ้งการ ซ่ึงจะ

ก าหนดขอบเขตแม่พมิพไ์วป้ระมาณ 7 - 8 แม่พมิพ ์เพือ่ใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิและคุณสมบติัของการทบั

ซ้อนรายละเอียดในแต่ละแม่พิมพ ์รวมถึงน ้ าหนักและระนาบสีตามที่ปรากฏในภาพร่างตน้แบบ 

พร้อมทั้งจดบนัทึกขั้นตอนเป็นล าดบัให้เป็นระบบระเบียบ เพื่อป้องกนัความผิดพลาดที่อาจท าให้

เกิดความสับสนขณะที่ก  าลังแยกแม่พิมพเ์พื่อเขียนด้วยวสัดุไข รวมไปถึงการสร้างลักษณะของ

พื้นผวิในรูปแบบต่าง ๆ ดว้ยวสัดุไขต่างชนิดกนั 

 

 

ภาพที่ 32 ภาพแสดงการลา้งท าความสะอาดเพลทแม่พมิพก่์อนน าไปเขียนดว้ยวสัดุไข 
 

 

ภาพที่ 33 ภาพอุปกรณ์ในการท ากระดาษลอกแบบ ผงเฟอริกออกไซด ์ผสมกบัแอลกอฮอล ์
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จากนั้นน าลายเสน้โครงสร้างของภาพร่างตน้แบบ ที่ผ่านการขยายให้มีขนาดใหญ่ตาม

ความตอ้งการมาคดัลอกแบบลายเสน้ลงบนแผน่แม่พมิพ ์ดว้ยกระดาษลอกแบบขนาดใหญ่ที่ท  า

จากผงสนิมเหล็ก (Ferric Oxide) ผสมให้เขา้กับแอลกอฮอล์ แลว้น าแปรงขนนุ่มทาลงบน

แผ่นกระดาษนกกระจอกที่ขึงขอบและมุมทั้ง 4 ด้าน ด้วยกระดาษกาวบนแผ่นไม้กระดาน      

รอจนแหง้สนิทดีแลว้จึงน าไปปัดผงสีน ้ าตาลแดงส่วนเกินออกใหบ้างที่สุด แลว้จึงน ามาวางคว  ่า

ลงบนแผน่แม่พมิพ ์แลว้จึงตามดว้ยการวางกระดาษไขฟิลม์ที่มีการคดัลอกโครงร่างตามภาพร่าง

ตน้แบบไวแ้ลว้ โดยใหภ้าพที่ปรากฏเป็นภาพดา้นตรงกนัขา้มกบัภาพร่างเสมอ เม่ือยดึขอบและ

มุมทุกด้านด้วยกระดาษกาวเพื่อไม่ให้แม่พิมพแ์ละแผ่น กระดาษไขเคล่ือนที่เรียบร้อยแล้ว       

จึงเร่ิมตน้การคดัลอกภาพลายเส้นโครงสร้างและรูปทรงที่ตอ้งการทั้งหมดดว้ยปากกาลูกล่ืน 

และเม่ือเสร็จขั้นตอนน้ีแลว้จะปรากฏลายเส้นสีน ้ าตาลแดงบนแผ่นแม่พิมพสี์เทาอ่อนซ่ึงเป็นสี

ของผงเฟอริกออกไซด์นั่นเอง ให้ท  าซ ้ ากันเช่นน้ีตามจ านวนในแต่ละแม่พิมพท์ี่ได้ก  าหนด

จ านวนไว ้ประการส าคญัจะตอ้งก าหนด Registration Mark หรือเคร่ืองหมายช่วยก ากบัการวาง

กระดาษลงบนแผน่แม่พมิพด์ว้ยบริเวณดา้นบนและดา้นล่างของแผ่นแม่พิมพ ์และขอ้ส าคญัเรา

จะต้องก าหนดเคร่ืองหมายที (T) ด้านบนของแผ่นกระดาษด้านหลัง ส่วนด้านล่างของ

แผ่นกระดาษดา้นหลงัให้ท  าเคร่ืองหมายบาร์ (I) ซ่ึงเราจะเรียกสัญลักษณ์ที่ปรากฏน้ีว่า ทีและ

บาร์ (T - bar) ซ่ึงเป็นการก าหนดต าแหน่งส าหรับการวางกระดาษให้ตรงกันทุกแม่พิมพ ์

หลงัจากเสร็จส้ินการคดัลอกลายเสน้ครบจ านวนที่ตอ้งการแลว้ ใหน้ ากาวกระถินบริสุทธ์ิ (Pure 

Gum) ระบายทาบนพื้นที่ที่ไม่ตอ้งการใหว้สัดุไขจบัติด หรือบริเวณที่อยูน่อกเหนือจากงาน หรือ

ขอบเขตของผลงาน (Margin) เพื่อรักษาความสะอาดและป้องกันไม่ให้คราบไขมันหรือส่ิง

สกปรกต่าง ๆ จบัติดบนส่วนที่ ไม่ตอ้งการ 
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ภาพที่ 34 ภาพแสดงการคดัลอกภาพโครงร่างจากภาพร่างตน้แบบลงบนเพลทแม่พมิพอ์ลูมินัม่ 
 

 

 

ภาพที่ 35 ภาพแสดงการท าเคร่ืองหมาย Registration Mark: T - I บนแม่พมิพ ์และบริเวณดา้นหลงั
ของแผน่กระดาษ 
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การสร้างน ้ าหนักอ่อน - แก่ของรูปทรงและรายละเอียดที่มีความแตกต่างกันบนแม่พิมพ ์

ดว้ยวธีิการเขียนดว้ยวสัดุไข และไดก้ าหนดรายละเอียดหลกัในแม่พิมพสี์ด า (Key Plate) เพราะเป็น

แม่พิมพท์ี่ตอ้งใช้ความประณีตในการวาดเส้นและเก็บรายละเอียดดว้ยดินสอไข ส่วนแม่พิมพท์ี่มี

ล  าดบัความส าคญัรองลงมามกัจะเป็นแม่พิมพท์ี่สร้างลักษณะของสีและน ้ าหนักโดยรวมของภาพ  

ซ่ึงขั้นตอนการแยกสีในแต่ละแม่พิมพจ์ะก าหนดให้มีการทบัซ้อนกันของค่าน ้ าหนัก ระหว่างพื้น

หลงัและรูปทรง รวมไปถึงลกัษณะของพื้นผิวที่ตอ้งมีความแตกต่างกันของค่าน ้ าหนักอ่อน - แก่ 

รวมถึงการสร้างมิติลวงตาบนพื้นระนาบ 2 มิติ ด้วยการใช้ดินสอไข (Dermatograph Pencils)     

หมึกไขชนิดแท่ง (Stick Tusche) หรือน ้ ามนัวานิช (Varnish Oil) โดยวธีิการเขียน ระบายหรือสะบดั

เพือ่สร้างใหเ้กิดน ้ าหนกัและลกัษณะผวิที่มีระยะใกล ้– ไกล แตกต่างกนัตามความตอ้งการโดยให้ค่า

น ้ าหนักที่ผ่านการพิมพ์ทับซ้อนกันภายในผลงาน ได้สร้างมิติลวงตาบนพื้นระนาบและสร้าง

ลกัษณะเฉพาะใหก้บัผลงาน 

 

 

ภาพที่ 36 ภาพแสดงอุปกรณ์นานาชนิดที่มีส่วนผสมของไข ส าหรับการเขียนบนแผน่แม่พมิพ ์
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ภาพที่ 37 ภาพแสดงการวาดเสน้ลงบนแผน่แม่พิมพ ์ดว้ยดินสอไข เพือ่สร้างน ้ าหนกัอ่อน - แก่ 
 

 

ภาพที่ 38 ภาพแสดงการสร้างพื้นผวิดว้ยหมึกไขชนิดแท่ง (Tusche) เจือจางดว้ยน ้ า และการเขียน
ดว้ยน ้ ามนัวานิช (Varnish Oil) 
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4. การเคลือบกาว (Gum Plate) 

หลงัจากเขียนแม่พมิพเ์พือ่สร้างรายละเอียดในผลงานเสร็จส้ินเรียบร้อยดีแลว้ (ถา้หากเขียน 

ดว้ยหมึกไขผสมน ้ าหรือน ้ ามนัจะตอ้งรอให้หมึกไขแห้งสนิทเสียก่อน) จึงน าผงแป้งฝุ่ น (Powder) 

หรือ ทลัคมั (Talcum) ลูบวนให้ทัว่ผิวหน้าแผ่นแม่พิมพใ์นพื้นที่ที่มีการเขียนแม่พิมพเ์พื่อดูดซับ

ความช้ืนจากวสัดุไขชนิดต่าง ๆ แลว้จึงปัดแป้งฝุ่ นออกให้บางที่สุด จึงน ากาวกระถินบริสุทธ์ิ (Pure 

Gum) เทลงบนแผน่แม่พมิพต์ามดว้ยการใชฝ่้ามือหรือฟองน ้ าจากใยพืช (Sponge) ที่หมาดน ้ า ลูบวน

ใหท้ัว่ทั้งแผน่แม่พมิพก่์อนที่จะใชว้ิธีการเช็ดกาวกระถินส่วนเกินออกให้เหลือเพียงคราบบางที่สุด 

แลว้จึงเช็ดวนดว้ยผา้สาลูแห้งหรือฟองน ้ าอีกคร้ังด้วยความรวดเร็ว เพื่อให้กาวที่เหลือบนผิวหน้า

แม่พมิพมี์ลกัษณะเรียบและบางที่สุด หลงัจากนั้นพกัแม่พมิพท์ิ้งไว ้1 คืน หรืออยา่งน้อยที่สุด 6 - 12 

ชัว่โมง   

 

 

ภาพที่ 39 ภาพแสดงอุปกรณ์ขั้นตอนการเคลือบกาวและกดักรด 
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ภาพที่ 40 ภาพแสดงกระบวนการเคลือบวนกาวดว้ยฝ่ามือและฟองน ้ าบนแผน่แม่พมิพ ์
 

5. การกัดกรด (Etch Plate) 

หลงัจากพกัแม่พมิพท์ิ้งไวใ้หค้รบตามเวลาที่ก  าหนด จึงเขา้สู่ขั้นตอนของการกดักรดซ่ึงเป็น 

ขั้นตอนที่มีความส าคญัซ่ึงตอ้งอาศยัความช านาญ โดยมาตรฐานแลว้อตัราส่วนในการผสมกาวกรด

ส าหรับพร้อมใชง้านก็คือ ตวงวดักาวกระถินบริสุทธ์ิ (Pure Gum) 8 ออนซ์ (oz.) ต่อกรดฟอสฟอริค 

(Phosphoric Acid) 5.6 มิลลิลิตร (ml.) เราจะเรียกชนิดกาวนั้นว่า “กาวกรด” (Gum Etch)  และ

จ าเป็นจะตอ้งน ามาเจือจางอีกคร้ังในขั้นตอนของการกดักรด โดยมกัใชอ้ตัราส่วนกาวกรด 40% ต่อ

กาวกระถินบริสุทธ์ิ (Pure Gum) 60% ผสมให้เขา้กนั อีกทั้งขึ้นอยูก่บัรายละเอียดของผลงานซ่ึงมี

ความแตกต่างกันออกไปตามน ้ าหนักอ่อน – แก่และยงัตอ้งค  านึงถึงวสัดุไขที่ใช้เขียนลงบนแผ่น   

แม่พิมพ์อีกด้วย ดังนั้ นอัตราส่วนของกาวกรดที่ใช้ในขั้นตอนน้ีจึงมีความแตกต่างกันออกไป       

ตามเหตุผลที่ไดก้ล่าวมาแล้วขา้งตน้ เม่ือพร้อมกัดกรดผลงานให้ใช้แปรงขนนุ่มจุ่มกาวกรดจาก

ภาชนะที่ใชผ้สมกาวกรดที่เจือจางแล้ว โดยแปรงสลบัไปมาบนแม่พิมพจ์นทัว่เป็นเวลาประมาณ     

3 - 5 นาที  ซ่ึงในขั้นตอนการกัดกรดน้ีจะตอ้งกัดกรดบริเวณที่มีความเขม้ด าจัดในผลงานก่อน     
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และเปล่ียนต าแหน่งในการกดักรดไปจนถึงส่วนที่มีน ้ าหนักอ่อนสุดของภาพภายในระยะเวลาที่

ก  าหนด แลว้จึงใชฟ้องน ้ าหมาดน ้ า ลูบเช็ดกาวออกสลบักบัการน าน ้ าสะอาดมาเช็ดลา้งผิวแม่พิมพ์

ดว้ยฟองน ้ าจนกว่าแม่พิมพจ์ะสะอาด จนมีความมัน่ใจว่ากาวกรดไดช้ะลา้งและพร้อมกบัท าความ

สะอาดให้ทัว่ทั้ งแม่พิมพ ์ให้คงเหลือเพียงแค่ความช้ืนบนผิวของแม่พิมพ ์แล้วจึงเทกาวกระถิน

บริสุทธ์ิลงบนแผ่นแม่พิมพอี์กคร้ัง โดยใชฝ่้ามือลูบวนกาวให้ทัว่ทั้งแผ่นแม่พิมพอี์กคร้ัง ประมาณ   

1 - 2 นาที เพือ่หยดุปฏิกิริยาการท างานของกาวกรด ขั้นตอนสุดทา้ยใหใ้ชผ้า้สาลูแห้งสะอาดป้ันเป็น

ลูกประคบเช็ดวนกาวออกดว้ยความรวดเร็ว ใหเ้หลือเพยีงแค่คราบกาวที่เรียบบางและสม ่าเสมอกนั

ทัว่ทั้งแผ่นแม่พิมพ ์ จึงเสร็จส้ินขั้นตอนการกดักรด พกัแม่พิมพท์ิ้งไวอ้ยา่งน้อย 4 - 6 ชัว่โมง ก่อน

น าไปสู่ขั้นตอนกระบวนการพิมพ ์และห้ามให้แม่พิมพโ์ดนน ้ าโดยเด็ดขาด (กญัญา เจริญศุภกุล, 

2550) 

 

 

ภาพที่ 41 ภาพแสดงขั้นตอนการกดักรดบนแผน่แม่พมิพอ์ลูมินัม่ 
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6. กระบวนการพิมพ์ 

แท่นพมิพข์องภาพพมิพหิ์นเป็นแบบแผน่รองรับแม่พมิพเ์คล่ือนที่ไป – มา มีระบบคานครูด 

(Scraper Bar) ท าหนา้ที่กดรีดให้กระดาษพิมพถ์อนภาพจากแม่พิมพข์ึ้นมา และในขณะที่กล้ิงหมึก

ลงบนแผ่นแม่พิมพจ์ะลูบผิวหน้าแม่พิมพด์้วยน ้ าสะอาดให้มีความช้ืนอยูเ่สมอ เพื่อป้องกันไม่ให้

ส่วนที่เป็นไขหรือน ้ ามันจากหมึกพิมพติ์ดลงบนพื้นที่ว่างที่ไม่ต้องการ ซ่ึงเป็นคุณลักษณะตาม

ธรรมชาติระหวา่งน ้ าและไขที่ไม่เขา้กนั และในขั้นตอนการพิมพภ์าพผลงาน มกัจะตอ้งเตรียมหมึก

พิมพ์ล่วงหน้าให้พร้อมเสียก่อน ด้วยการผสมหมึกพิมพ์ที่ต ้องการใช้งานผสมเข้ากับผงไลท์

แมกนีเซียมคาร์บอเนต (Light Magnesium Carbonate Powder) มีลกัษณะคลา้ยกบัแป้งฝุ่ นสีขาว  

เพื่อปรับให้หมึกพิมพมี์ความขน้เหนียวมากขึ้นกว่าเดิม ซ่ึงถ้ากรณีที่ผลงานปรากฏรายละเอียด      

สูงมาก ใหผ้สมหรือเพิม่จ  านวนผงไลทแ์มกนีเซียมใหม้ากขึ้นกวา่ปกติ เพือ่ช่วยเก็บรักษารายละเอียด

น ้ าหนกัอ่อน - แก่ ที่ปรากฏในผลงานใหมี้คุณภาพและแสดงความคมชดัเจนของเสน้อยูต่ลอดเวลา 

 

 

ภาพที่ 42 ภาพแสดงอุปกรณ์ในขั้นตอนการพมิพ ์
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ภาพที่ 43 ภาพแสดงการเตรียมหมึกพมิพ ์และการกล้ิงหมึกพมิพบ์นแท่นกล้ิงหมึก 
 

ล าดบัต่อไปเป็นขั้นตอนการลา้งเขม่าด า (Wash Out) โดยเตรียมแผ่นแม่พิมพท์ี่ผ่านการ   

กดักรดเป็นที่เรียบร้อยแลว้ ขึ้นวางบนแผ่นรองแม่พิมพ ์(Bed Plate) และให้พรมน ้ าเล็กน้อยลงบน

จุดก่ึงกลางบริเวณใตแ้ผ่นแม่พิมพ ์วางแม่พิมพแ์ลว้ขยบัไป – มาเพื่อป้องกันการเกิดสุญญากาศ   

แผ่นแม่พิมพจ์ะแนบสนิทกับแผ่นรองแม่พิมพ ์แล้วจึงเร่ิมตน้การล้างเขม่าด าด้วยการวิธีการพรม

น ้ ามนัสน (Turpentine) ลงบนเศษผา้ที่แห้งสะอาดส าหรับเช็ดน ้ ามนั ลูบวนให้ทัว่ขอบเขตของภาพ

เบา ๆ สลบัทิศทางซ้าย – ขวา ดว้ยความรวดเร็ว วสัดุไขหรือเขม่าด าจะทยอยหลุดออกจากผิวของ

แม่พมิพ ์แลว้จึงใชท้ินเนอร์ (Thinner) เช็ดวนดว้ยวธีิการเดียวกนักบัการใชน้ ้ ามนัสน ให้ทัว่ขอบเขต

ของภาพเช่นเดียวกนั จนมัน่ใจวา่ผิวของแม่พิมพมี์ความสะอาดไม่เหลือคราบเขม่าด าบริเวณที่ผ่าน

การเขียนดว้ยวสัดุไข จากนั้นน าน ้ ายาเคมีแลคเคอร์แดง (Red Lacquer) ซ่ึงเป็นน ้ ายาเคมีที่ช่วยคง

สภาพพื้นที่ที่ผา่นการเขียนดว้ยวสัดุไข อีกทั้งยงัเป็นการสร้างฐานไขในการรับหมึกพมิพจ์ากลูกกล้ิง 

ลูบวนใหท้ัว่ขอบเขตของภาพดว้ยความรวดเร็วแลว้จึงรีบเช็ดออกให้เหลือเพียงความเรียบบางที่สุด 

เม่ือแห้งสนิทดีแล้วให้ใชเ้ศษผา้แห้งชุบหมึกพิมพท์ี่เตรียมไวพ้ร้อมทั้งเจือจางด้วยน ้ ามนัสนเพียง

เล็กน้อย เช็ดให้ทัว่ขอบเขตของภาพอีกคร้ังหน่ึงให้แห้งเพื่อสร้างฐานของหมึก ทิ้งไวใ้ห้แห้งสนิท   

1 - 2 นาที จึงใชฟ้องน ้ าชุ่มน ้ าเช็ดท าความสะอาดแม่พิมพใ์ห้ทัว่โดยเร็วเป็นขั้นตอนสุดทา้ย ซ่ึงใน

ขั้นตอนน้ีจะท าให้คราบกาวกระถิน และน ้ ายาเคมีแลคเคอร์แดงตลอดจนหมึกพิมพเ์จือจางที่เป็น

ส่วนเกินของภาพหลุดออกจากผิวแม่พิมพท์ั้งหมด จึงส้ินสุดกระบวนการใชเ้คมีภณัฑแ์ละน ้ ามัน 

และเร่ิมตน้การเช็ดน ้ าสะอาดดว้ยฟองน ้ าอยา่งดีเพือ่เพิม่ความชุ่มช้ืนใหก้บัผวิแม่พมิพอ์ยา่งสม ่าเสมอ 

พร้อมสลบักล้ิงหมึกพมิพไ์ดท้นัที 
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ภาพที่ 44 ภาพแสดงอุปกรณ์ในขั้นตอนการลา้งเขม่าด า (Wash Out) 
 

 

ภาพที่ 45 ภาพแสดงขั้นตอนการลา้งเขม่าด า (Wash Out) เพือ่เตรียมความพร้อมส าหรับขั้นตอนการ
กล้ิงหมึกพมิพ ์
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เม่ือแผน่แม่พมิพมี์ความสะอาดพร้อมส าหรับการรับหมึกพิมพจ์ากลูกกล้ิงให้เขา้สู่ขั้นตอน

การกล้ิงหมึกพมิพไ์ดท้นัที  และในขณะกล้ิงหมึกพมิพน์ั้นจะตอ้งสลบัการลูบฟองน ้ าลกัษณะหมาด

น ้ าลงบนแผ่นแม่พิมพใ์ห้มีความชุ่มช้ืนอยูเ่สมอ โดยจะตอ้งลูบเช็ดน ้ าให้ทัว่ทั้งบริเวณผิวหน้าแผ่น

แม่พิมพท์ั้งหมด ไม่ใช่เพียงแค่บริเวณขอบเขตของภาพเท่านั้น เพราะน ้ าจะเป็นตวักั้นไม่ให้หมึก

พิมพจ์ากลูกกล้ิงติดบริเวณพื้นที่ว่างที่ไม่ตอ้งการ หมึกพิมพจ์ากลูกกล้ิงจะจบัติดเฉพาะบริเวณที่

เขียนด้วยวัสดุไขเท่านั้ น อันเป็นคุณสมบัติตามธรรมชาติระหว่างน ้ าและไขที่จะไม่เข้ากัน           

และขั้นตอนการกล้ิงหมึกพิมพใ์ห้กล้ิงสลับไป - มาจนครบทุกทิศทาง โดยสังเกตไดจ้ากผิวหน้า

แม่พมิพใ์นส่วนเขม้จดัที่สุดของภาพ จะปรากฏหมึกพมิพท์ี่มีลกัษณะอ่ิมตวัเกาะกลุ่มกนัเป็นสันนูน

สูงเล็กน้อยเม่ือมองยอ้นแสง และเม่ือกล้ิงหมึกพิมพค์รบตามจ านวนที่ได้ก  าหนดรอบการกล้ิง 

(ประมาณ 60 คร้ัง) จนเห็นได้ว่าน ้ าหนักของภาพเป็นไปตามที่เขียนไวต้ั้งแต่ตน้ ก็สามารถพิมพ์

ทดสอบน ้ าหนัก (Proof) ไดท้นัที ก่อนจะถึงขั้นตอนการพิมพล์งบนกระดาษจริง (อ านาจ คงวารี, 

2558) 

 

ภาพที่ 46 ภาพแสดงผงัการกล้ิงหมึกบนแม่พมิพข์นาดใหญ่ 
 ที่มา : ภาพกราฟิกอา้งอิงจาก อ านาจ คงวารี 
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ภาพที่ 47 ภาพแสดงขั้นตอนการเช็ดน ้ า และกล้ิงหมึกพมิพบ์นแผน่แม่พมิพ ์
 

ขั้นตอนการเตรียมช้ืนกระดาษ ควรเลือกใช้น ้ าด่ืมหรือน ้ าสะอาดแทนการใช้น ้ าประปา   

เพื่อป้องกันการเกิดคราบสกปรกและเกิดเช้ือราบนกระดาษ โดยใช้กระบอกฉีดน ้ าพ่นน ้ าให้เป็น

ละอองฝอยขนาดเล็กในอากาศเหนือแผ่นกระดาษนั้น โดยฉีดพรมน ้ าให้ทัว่บริเวณผิวหน้าของ

แผน่กระดาษ ไม่ควรฉีดพน่น ้ าลงที่ผวิกระดาษโดยตรงอาจท าให้แผ่นกระดาษมีความช้ืนไม่เท่ากนั

แลว้พกัทิ้งไว ้1 - 2 นาที ซ่ึงขั้นตอนการเตรียมช้ืนกระดาษให้จดัเตรียมก่อนที่จะน ามาพิมพ ์เพื่อให้

เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับกระดาษที่มีเน้ือเหนียวและหนานุ่ม จึงไม่เหมาะสมกับกระดาษที่มี

ลกัษณะอ่อนบางและมีผิวหน้าที่กระดา้ง ขรุขระ หลงัจากนั้นวางกระดาษปรู๊ฟจ านวน 1 - 2 แผ่น    

ที่แหง้สะอาดปิดทบัแลว้จึงใชฝ่้ามือลูบซับละอองน ้ าส่วนเกินออกให้ทัว่ทั้งแผ่น สามารถน าไปใช้

งานไดท้นัทีในขณะที่กระดาษมีสภาพความช้ืนสูง และสามารถดูดซบัหมึกพมิพไ์ดเ้ป็นอยา่งดี 

 

 

ภาพที่ 48 ภาพแสดงขั้นตอนการเตรียมช้ืนกระดาษ 
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เม่ือผ่านการพิมพท์ดสอบน ้ าหนักของภาพ (Proof) เป็นที่พอใจเรียบร้อยแล้ว จึงเขา้สู่

ขั้นตอนการพมิพภ์าพผลงานจริง (Copy) เป็นล าดบัต่อไป โดยในขั้นตอนการพมิพผ์ลงานจริง จะใช้

กระดาษฟาบริเอโน (Fabriano) ที่ไดผ้า่นขั้นตอนการเตรียมความช้ืนไวล่้วงหน้าแลว้ในระหว่างการ

กล้ิงหมึกพิมพ์ หลังจากนั้ นจึงน ากระดาษพิมพ์มาวางให้ตรงกับต าแหน่งเคร่ืองหมายการวาง

กระดาษ ซ่ึงจะปรากฏอยูบ่ริเวณหัวและทา้ยของแผ่นกระดาษ และจะตรงกับเคร่ืองหมายที่ไดข้ีด

ก ากบัไวบ้นแม่พิมพ ์(T - Bar) แลว้จึงปิดทบัดว้ยกระดาษปรู๊ฟจ านวน 7 – 8 แผ่น โดยวางทบัซ้อน

บริเวณเดียวกนักบัแผน่กระดาษพิมพผ์ลงานจริง แลว้จึงวางทาบทบัดว้ยแผ่นอะคริลิกใส พร้อมทั้ง

หล่อล่ืนแผ่นอะคริลิกนั้นด้วยจารบี (Grease) ส าหรับลดแรงเสียดทานระหว่างไม้ครูดกับแผ่น

อะคริลิกใสในขณะที่หมุนแผ่นรองแท่นพิมพ์ให้เคล่ือนที่ไปข้างหน้า และโดยส่วนใหญ่จะ

ก าหนดการแยกแม่พิมพ ์1 สีเท่ากับ 1 แม่พิมพเ์พื่อให้เกิดความสะดวกในการกล้ิงหมึกพิมพด์ว้ย

ลูกกล้ิงและเม่ือพิมพ์ทับซ้อนครบตามจ านวนแม่พิมพ์ ที่ได้วางแผนไว้ตั้ งแต่ขั้นตอนแล้ว              

ให้ตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิทางการพิมพ์เพื่อให้ตรงตามวตัถุประสงค์และจุดมุ่งหมาย กล่าวคือ

ตรวจสอบคุณภาพทางการพิมพ ์เช่น รายละเอียดของภาพ ความคมชัด และน ้ าหนักอ่อน - แก่      

เกิดระยะใกล ้– ไกลของภาพ รวมถึงการทบัซ้อนของระนาบสีในแต่ละแม่พิมพต์ามที่ไดก้  าหนด   

จึงจะปรากฏเป็นผลงานภาพที่เสร็จสมบูรณ์ เป็นอนัเสร็จส้ินขั้นตอนการพมิพ ์

 

 

ภาพที่ 49 ภาพแสดงขั้นตอนกระบวนการพมิพ ์
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นอกเหนือจากขั้นตอนกระบวนการพิมพ์ด้วยเทคนิคภาพพิมพ์หินแล้ว ยงัได้ปรากฏ

กระบวนการพิมพใ์นรูปแบบอ่ืน ๆ ที่สามารถสร้างสรรคผ์ลงานท าให้มีความสมบูรณ์มากยิง่ขึ้น   

ซ่ึงเป็นขั้นตอนที่มีความส าคญัและสามารถช่วยสร้างรายละเอียดเพิ่มเติมลงบนผลงานได้อย่างมี

ลกัษณะพเิศษ และจะกระท าขั้นตอนเหล่าน้ีหลงัจากผา่นกระบวนการพมิพใ์นขั้นตอนหลกั โดยแบ่ง

ออกเป็น 2 วธีิการที่เพิม่เติมลงบนผลงานจริง คือการพมิพล์ายฉลุ (Stencil) โดยการตดัเจาะกระดาษ

ไขฟิล์มเพื่อเป็นแม่พิมพห์รือเป็นฉากกั้นในการประคบหมึกพิมพล์งบนผลงานบางส่วนโดยตรง 

เน่ืองจากความตอ้งการให้เกิดลักษณะพิเศษเฉพาะ เช่น ลักษณะของผิวที่มีความมันวาวบริเวณ

ดวงตาและบริเวณริมฝีปาก จึงเลือกใช้วิธีการเจาะกระดาษไขฟิล์มให้เกิดพื้นที่ว่างตามรูปทรงที่

ตอ้งการ แลว้จึงใชช้ิ้นส่วนของถุงน่องชนิดเน้ือเนียน มว้นป้ันให้มีลกัษณะเป็นลูกประคบทรงกลม

ขนาดเล็ก น าไปคลึงหมึกให้ทัว่ทั้งลูกประคบ จากนั้นจึงน าไปคลึงสีลงบนพื้นที่ที่ผ่านการเจาะ

ช่องวา่งไว ้ หากบริเวณที่คลึงหมึกพมิพผ์า่นช่องวา่งเหล่านั้นมีลกัษณะเกาะตวักนัของระนาบสีมาก

เกินไป ให้น ากระดาษปรู๊ฟสะอาดวางทาบทบัแลว้ใชลู้กกล้ิงสะอาดกล้ิงคลึงทบัไป – มา จนกว่า

หมึกพมิพใ์นบริเวณนั้นจะมีลกัษณะบางลง สังเกตไดจ้ากเม่ือถอนกระดาษปรู๊ฟออกพื้นที่ที่ไดค้ลึง

หมึกไปก่อนหน้าน้ี จะปรากฏความเรียบเนียนของหมึกพิมพซ่ึ์งเป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละตาม

แผนงานที่ไดก้  าหนดไว ้ 

และอีกกระบวนการหน่ึงก็คือการเขียนสีลงบนแม่พิมพแ์ผ่นโฟมยางในกระบวนการของ

การพิมพ์แบบประทบั (Stamping) เป็นการน าแผ่นโฟมยางมาตดัให้เป็นรูปร่างหรือรูปทรงที่

ตอ้งการ จึงเรียกว่าแผ่นแม่พิมพโ์ฟมยาง เช่น รูปทรงของเส้ือผา้ที่ตอ้งการเขียนสีให้เกิดลวดลาย 

หรือ รูปทรงของดอกไม ้พืชพรรณต่าง ๆ จากนั้นจึงใชห้มึกพิมพอ์อฟเซท (Offset Ink) เจือจางกบั

น ้ ามนัสนเพยีงเล็กนอ้ยใหมี้ลกัษณะเหลว ใชพู้ก่นัจุ่มหมึกพมิพท์ี่ผสมไวแ้ลว้ มาเขียนลงบนแม่พิมพ์

แผน่โฟมยางโดยตรง ตามที่ไดเ้ตรียมไวใ้หเ้ป็นลวดลายอิสระต่าง ๆ ตามเจตนารมณ์ หลงัจากนั้นจึง

น าแม่พมิพด์งักล่าวไปคว  ่าประทบัลงบนผลงานในพื้นที่ที่ไดก้  าหนดเอาไว ้ให้ใชว้ิธีการออกแรงกด

เพียงเล็กน้อย เพื่อให้หมึกพิมพบ์นแผ่นแม่พิมพผ์นึกติดลงบนแผ่นกระดาษและเป็นไปตามที่ได้

เขียนลวดลายไวทุ้กประการ กระท าวธีิการเช่นน้ีให้ทัว่ทั้งบริเวณที่ตอ้งการ เม่ือเกิดความมัน่ใจแลว้

ว่าลวดลายที่เขียนไว ้สามารถจบัติดลงบนแผ่นกระดาษเป็นที่เรียบร้อยดีแลว้จึงค่อยถอนแม่พิมพ์
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ออกอย่างช้า ๆ เพื่อป้องกนัไม่ให้หมึกพิมพติ์ดในบริเวณอ่ืนที่ไม่ตอ้งการ ปล่อยพกัหมึกพิมพใ์ห้

แหง้สนิทจึงสามารถน าไปผา่นกระบวนการพมิพใ์นแม่พมิพต่์อไป 

 

 

ภาพที่ 50 ภาพแสดงขั้นตอนการตดัเจาะกระดาษไขฟิลม์ใหเ้ป็นฉากกั้น เพือ่ประคบหมึกพมิพล์งบน
พื้นที่บางส่วนเฉพาะจุด เพือ่สร้างคุณลกัษณะเด่นของผลงาน 

 

 

ภาพที่ 51 ภาพแสดงขั้นตอนการเขียนหมึกพมิพล์งบนแม่พมิพโ์ฟมยาง ส าหรับขั้นตอนการพมิพ ์ 
     ประทบั เพือ่สร้างสรรครู์ปทรง ลวดลายแบบอิสระ 
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อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน 

- แม่พมิพแ์ผน่อลูมินัม่ (Aluminum Plate) 

- กระดาษพมิพเ์น้ือละเอียด (Fabriano) 

- กระดาษไขฟิลม์ (Drafting Film) และกระดาษไขธรรมดา 

- ดินสอไขสีด าตรามา้ (Horse No.1818) 

- กาวกระถิน (Arabic Gum) 

- หมึกพมิพอ์อฟเซท (Offset Ink) 

- น ้ ามนัสน (Turpentine) และทินเนอร์ (Thinner) 

- น ้ ายาเคมีแลคเคอร์แดง (Red Lacquer) 

- กรดซลัฟูริค (Sulfuric Acid) และ กรดฟอสฟอริค (Phosphoric Acid) 

- แปรงขนนุ่มและพูก่นัชนิดต่าง ๆ 

- ลูกกล้ิงยางและเกรียงผสมหมึก 

- ฟองน ้ าจากใยพชื (Sponge) 

- น ้ ามนัวานิช (Varnish Oil) 

- แป้งฝุ่ น (Talcum Powder) 

- ผงไลทแ์มกนีเซียมคาร์บอเนต (Light Magnesium Carbonate Powder) 

- กระดาษปรู๊ฟ (Proof Paper) 

- เศษผา้ส าหรับเช็ดน ้ ามนั 

- ผา้สาลู 

- กระบอกพน่น ้ า (Spray Bottle) 

   ฯลฯ 
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บทท่ี 4 

การพฒันากระบวนการทางความคิดและการสร้างสรรค์ผลงาน 

 

 การสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะนั้น ส่ิงที่ส าคญัก็คือการพฒันาผลงานอยา่งต่อเน่ือง ทั้งทางดา้น

แนวความคิดและด้านรูปแบบและกระบวนการของเทคนิคการสร้างสรรค์ ส่ิงเหล่าน้ีจะเกิดเป็น

สมัฤทธิผลไดน้ั้น จ  าเป็นจะตอ้งเป็นผลมาจากการคิด วิเคราะห์ ถึงจุดเด่นและจุดดอ้ยในผลงานแต่

ละช้ินงาน รวมถึงการไดศึ้กษาคน้ควา้หาความรู้เพิม่เติมอยา่งต่อเน่ือง หรือการไดรั้บแรงบนัดาลใจ

จากส่ิงแวดล้อมรอบตัวที่ เข้ามามีผลกระทบต่อความคิดสร้างสรรค์ตามแต่ละช่วงเวลาหรือ

ประสบการณ์ ซ่ึงตอ้งน ามาผนวกเพื่อการต่อยอดกบัองคค์วามรู้เดิม เพื่อเพิ่มพูนและพฒันาผลงาน

ใหเ้กิดความสมบูรณ์ อีกทั้งผลสมัฤทธ์ิของผลงานที่มกัจะตอ้งมีพฒันาการให้ควบคู่กนัไปสามารถ

ส่ือสารผา่นผลงานศิลปะของตนเองใหเ้ป็นตวัแทนความคิดเหล่านั้นได ้

 โดยขา้พเจา้ไดแ้บ่งช่วงระยะเวลาการพฒันาผลงานสร้างสรรคอ์อกเป็น 3 ระยะดว้ยกนั คือ 

ช่วงระยะแรก เป็นผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ ปี พ.ศ. 2560 ในภาคการศึกษาตอนตน้ ช่วงระยะต่อมา      

คือ ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ปี พ.ศ. 2560 ในภาคการศึกษาตอนปลาย และช่วงระยะสุดทา้ยที่มี

ความสมบูรณ์สูงสุด คือ ผลงานวทิยานิพนธ ์ในปี พ.ศ. 2561 ดงัต่อไปน้ี      

 

ช่วงระยะที ่1 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ปี พ.ศ. 2560 (ภาคการศึกษาตอนต้น) 

 ผลงานสร้างสรรคใ์นช่วงระยะเวลาน้ี เป็นผลสืบเน่ืองมาจากผลงานในระดบัปริญญาตรี คือ

การใช้ภาพของตนเองเป็นรูปทรงหลักในการสร้างสรรค์ผลงาน ซ่ึงประกอบร่วมกับการใช้ส่ือ

สญัลกัษณ์ของส่ิงมีชีวติจ  าพวกแมลงชนิดต่าง ๆ ในรูปแบบของการทบัซ้อน เพื่อแสดงถึงมิติลวงตา 

สะทอ้นแนวความคิดเร่ืองของการปรับตวัและการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม เพือ่การใชชี้วติอยูร่่วมกบั

บุคคลอ่ืนในสังคม และลักษณะการแสดงออกผ่านผลงานสร้างสรรคใ์นช่วงเวลาดงักล่าว ไดส่้ง

อิทธิพลมาถึงช่วงระยะของการสร้างสรรคใ์นระยะแรกของการศึกษาระดบัในปริญญาโท หากจะ

กล่าวถึงผลงานในช่วงระยะน้ีที่มีความพยายามจะรักษาและคงไวซ่ึ้งเอกลกัษณ์บางส่วน เช่น รูปทรง

ผูห้ญิงในลักษณะเป็นภาพบุคคล (Portrait) รวมถึงการใช้สัญลักษณ์จากส่ิงมีชีวิตหลากหลาย
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รูปแบบที่มีความเก่ียวขอ้งกบัแนวความคิด หรือการคงไวซ่ึ้งรูปลกัษณะของการทบัซ้อนในพื้นที่

เดียวกนัของรูปทรงรูปร่าง และอวยัวะของแต่ละส่วนให้เกิดความเหล่ือมล ้ าเพื่อผลของการสร้าง

รู้สึกถึงความเคล่ือนไหวทางกายภาพที่มักจะสะท้อนการเคล่ือนไหวทางนามธรรมของจิตใจ         

ส่ิงเหล่าน้ีท  าให้เกิดการสืบคน้เพิ่มเติม สู่การวิเคราะห์หาแนวความคิดทั้งทางด้านเน้ือหาและ

ทางดา้นรูปแบบ เพือ่การสร้างสรรคใ์หเ้กิดเอกลกัษณ์ใหม่ ๆ ใหผ้ลงานมีความแตกต่างและโดดเด่น

มากขึ้นกวา่เดิม โดยผลงานในช่วงระยะเวลาน้ี จึงเจาะจงเลือกใชรู้ปทรงของผูห้ญิงแสดงผ่านสาระ

ของภาพใบหนา้ ร่างกาย ในลกัษณะที่มีความหลากหลายเช้ือชาติไม่เจาะจงอยูก่บัเร่ืองราวความรู้สึก

ของตนเอง เพือ่ตอ้งการส่ือสารและแสดงออกถึงแนวความคิดในเร่ืองความซบัซอ้นทางอารมณ์ของ

ผูห้ญิงเป็นหลักส าคญั ซ่ึงลว้นแลว้แต่มีความแปรเปล่ียน เปล่ียนผนัไม่คงที่อยูต่ลอดเวลา และไม่

สามารถคาดเดาถึงภาวะอารมณ์เหล่านั้นได ้ประกอบกบัช่วงเวลาดงักล่าวนั้น มีความสนใจเร่ืองของ

รูปทรงและความหมายจาก “รอยสัก” จึงน ารอยสักให้เขา้มามีส่วนร่วมเป็นสัญลักษณ์ประกอบ     

ในผลงาน ผ่านการออกแบบรูปทรงของรอยสักเป็นลวดลายของดอกไมแ้ละพืชพรรณต่าง ๆ ตาม

ทศันคติและความเช่ือของตน ซ่ึงแสดงถึงความสุข ความอุดมสมบูรณ์เป็นส่ือสัญลักษณ์ของ        

เพศหญิง และเพือ่สร้างใหเ้กิดอตัลกัษณ์ใหม่ผ่านผลงานสร้างสรรค ์รวมไปถึงยงัคงให้ความส าคญั

กบัการใช้สัญลกัษณ์ของส่ิงมีชีวิตจ าพวกแมลงเขา้มาประกอบร่วม เพื่อส่ือสารความคิดเหล่านั้น 

ส่งผลปรากฏท าใหเ้กิดความรู้สึกหลากหลายรูปแบบมากขึ้นกวา่เดิม 

 โดยผลงานในช่วงระยะเวลาน้ียงัคงปรากฏขอ้ผิดพลาด ท าให้ผลงานยงัขาดความสมบูรณ์

ทางดา้นความคิดที่ส่งผ่านรูปแบบการแสดงออก เน่ืองจากรอยสักที่ปรากฏในผลงานนั้นมีความ

ชดัเจนมากจนเกินไปท าให้บดบงันัยยะหลักทางดา้นอารมณ์ความรู้สึกที่ตอ้งการส่ือสารออกมา  

และผลงานยงัคงมีความหยาบกระดา้งของเทคนิควิธีการ เช่น การวาดเส้นที่ไม่ละเอียดประณีต   

มากพอ ท าใหข้าดอารมณ์ที่ตอ้งการส่ือสารถึงความอ่อนไหว ความละเอียดทางอารมณ์ของเพศหญิง 

แต่ก็ยงัพบวา่มีขอ้ดีที่สามารถน าเสนอใหก้ลายเป็นลกัษณะเด่นได ้ก็คือ การน าเสนอภาพที่มีลกัษณะ

ของการทบัซ้อนรูปทรงของมือในอากัปกิริยาต่าง ๆ สามารถสร้างให้เกิดมิติลวงตา สร้างการ

เคล่ือนไหวทางกายภาพเพื่อเป็นตวัแทนส่ือถึงการเคล่ือนไหวทางอารมณ์ที่ไม่มีความแน่นอน    

และไม่มั่นคงได้เป็นอย่างดี ซ่ึงเป็นสาระส าคญัหลักที่ตอ้งการแสดงออกผ่านผลงานในระยะน้ี    

และนอกจากความหมายเชิงธรรมชาติวิทยา ทางคติความเช่ือเชิงเปรียบเทียบพฤติกรรมของมนุษย์
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กบัพฤติกรรมของแมลงแล้วนั้น รูปทรงของแมลงยงัไดก้ลายเป็นภาพตวัแทนของความจริงและ

ความลวงไปในขณะเดียวกนั ยงัมีส่วนช่วยสร้างความรู้สึกที่คลุมเครือ ไม่ชดัเจนให้กบัพฤติกรรม

ของมนุษยไ์ดเ้ช่นเดียวกนั  
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ภาพที่ 52  ผลงานก่อนวทิยานิพนธ ์“Emblem I” 
ขนาด 100 x 70 ซม. 

เทคนิค ภาพพมิพหิ์น (Lithograph) 

ปีที่สร้าง พ.ศ. 2560 
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ภาพที่ 53 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ ์“Emblem II” 
ขนาด 100 x 70 ซม. 

เทคนิค ภาพพมิพหิ์น (Lithograph) 

ปีที่สร้าง พ.ศ. 2560 
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ภาพที่ 54 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ ์“The Red Headdress” 
 ขนาด 94 x 70 ซม. 

 เทคนิค ภาพพมิพหิ์น (Lithograph) 

 ปีที่สร้าง พ.ศ. 2560 
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ภาพที่ 55 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ ์“Pray” 
 ขนาด 91 x 70 ซม. 

 เทคนิค ภาพพมิพหิ์น (Lithograph) 

 ปีที่สร้าง พ.ศ. 2560 
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ภาพที่ 56 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ ์“Visionary” 
 ขนาด 91.5 x 69.5 ซม. 

 เทคนิค ภาพพมิพหิ์น (Lithograph) 

 ปีที่สร้าง พ.ศ. 2560 
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ช่วงระยะที ่2 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ปี พ.ศ. 2560 (ภาคการศึกษาตอนปลาย) 

 ผลงานในช่วงระยะเวลาน้ี ไดพ้ยายามน าเอาขอ้บกพร่องจากผลงานชุดที่ผ่านมา ปรับปรุง

และแกไ้ขให้เกิดความลงตวัและความเหมาะสมในดา้นต่าง ๆ เช่น ยงัคงให้ความส าคญักบัการใช้

รูปทรงของผูห้ญิงในหลากหลายเช้ือชาติ ไม่ช้ีเฉพาะเจาะจงว่าเป็นใครผูใ้ดผูห้น่ึง เน่ืองจากตอ้งการ

ส่ือสารถึงความเป็นผูห้ญิงที่สามารถเช่ือมโยงถึงเพศหญิงทุกคนในทุก ๆ สังคม จึงไม่จ าเป็นตอ้ง

เป็นบุคคลที่มีช่ือเสียงโด่งดัง โดยน าเอาลักษณะดังกล่าวมาแสดงออกในอิริยาบถที่แตกต่างกัน     

ในรูปแบบของการทบัซอ้นภาพเพือ่การสร้างใหเ้กิดมิติการลวงตา ส่ือถึงการเคล่ือนไหวทางอารมณ์ 

รวมถึงการส่ือสัญลกัษณ์ผ่านสัตวจ์  าพวกแมลงในรูปแบบเดิม เน่ืองจากยงัคงมีความส าคญัต่อ

แนวความคิด ผลงานสร้างสรรค์ในชุดน้ีไดเ้ปล่ียนรูปแบบลักษณะการใชส้ัญลักษณ์ของรอยสัก 

เน่ืองจากเป็นรูปทรงและสญัลกัษณ์ที่ไม่เอ้ือประโยชน์ต่อแนวความคิดที่ตอ้งการแสดงออกและไม่

เป็นไปตามแผนการที่ไดว้างไว ้โดยไดห้นักลบัมาทบทวนต่อความคิดเหล่านั้น จึงไดข้อ้สรุปว่าควร

มุ่งเน้นไปที่ลักษณะของการทบัซ้อนรูปทรงของคน และเน้นการแสดงถึงความเคล่ือนไหวของ

อวยัวะอยา่งมือและท่อนแขนใหเ้กิดความลงตวั มีความกลมกลืนและสมบูรณ์มากยิง่ขึ้น อาจจะท า

ให้ประเด็นทางศิลปะที่ต้องการน าเสนอมีความชัดเจน ซ่ึงตรงกับบุคลิกภาพของตนมากกว่า 

ส่วนประกอบที่ มีความส าคัญอีกประการหน่ึง คือ การแสดงอารมณ์ผ่านใบหน้าที่เรียบเฉย             

สงบน่ิง ไม่บ่งบอกถึงอารมณ์ความรู้สึก แต่ในขณะเดียวกนักลบัน าเสนอใหเ้ห็นถึงความขดัแยง้ของ

การเคล่ือนไหวทางร่างกายในส่วนของมือและแขน เพือ่น าเสนอสาระส าคญัของภาษาทางกาย 

 โดยผลงานในช่วงระยะเวลาน้ี ก็ยงัคงปรากฏขอ้บกพร่อง เช่น การน าเสนอรูปทรงหลกัของ

ผูห้ญิงที่น ามาเป็นตน้แบบในผลงานนั้นมีความหลากหลายเช้ือชาติ ไม่มีอตัลกัษณ์พเิศษ ซ่ึงท าให้ไม่

สามารถส่ือสารแนวความคิดในขา้งตน้ได ้อาจเป็นแค่การหยบิยกความเป็นผูห้ญิงในมุมมองที่กวา้ง

มากจนเกินไป จึงท าใหข้าดอารมณ์ต่อความรู้สึกร่วมกบัผูห้ญิงตน้แบบ รวมถึงคุณภาพของผลงาน

ในชุดน้ียงัมีความหยาบกระด้างของพื้นผิวบริเวณผิวหนังของคน เน่ืองจากการทบัซ้อนในแต่ละ

แม่พมิพย์งัขาดประสบการณ์ในการก าหนดคุณลกัษณะพเิศษของหมึกพมิพ ์ที่ตอ้งเรียนรู้หลกัการท า

ให้หมึกพิมพมี์ความความโปร่งใสและมีลักษณะทึบในเวลาเดียวกัน ซ่ึงส่งผลต่อความละเอียด 

ความนุ่มนวลของพื้นผิวบริเวณที่ตอ้งการให้สามารถส่ือสารถึงลักษณะเฉพาะของเพศที่มีความ

อ่อนโยนและเปราะบางได ้
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ภาพที่ 57 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ ์“Unsteadiness” 
 ขนาด 100 x 70 ซม. 

 เทคนิค ภาพพมิพหิ์น (Lithograph) 

 ปีที่สร้าง พ.ศ. 2560 
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ภาพที่ 58 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ ์“Binding” 
 ขนาด 100 x 70 ซม. 

 เทคนิค ภาพพมิพหิ์น (Lithograph) 

 ปีที่สร้าง พ.ศ. 2560 
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ภาพที่ 59 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ ์“Bee – Hide (Behind)” 
 ขนาด 100 x 70 ซม. 

 เทคนิค ภาพพมิพหิ์น (Lithograph) 

 ปีที่สร้าง พ.ศ. 2560 
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ภาพที่ 60 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ ์“Shadow Twins” 
 ขนาด 100 x 70 ซม. 

 เทคนิค ภาพพมิพหิ์น (Lithograph) 

 ปีที่สร้าง พ.ศ. 2560 
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ภาพที่ 61 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ ์“Irony (Tong)” 
 ขนาด 100 x 70 ซม. 

 เทคนิค ภาพพมิพหิ์น (Lithograph) 

 ปีที่สร้าง พ.ศ. 2560 
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ภาพที่ 62 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ ์“Little by Little (Auangpoy)” 
 ขนาด 100 x 70 ซม. 

 เทคนิค ภาพพมิพหิ์น (Lithograph) 

 ปีที่สร้าง พ.ศ. 2560 
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ช่วงระยะที ่3 ผลงานวิทยานิพนธ์ ปี พ.ศ. 2561  

 ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดน้ี ภายใตห้ัวขอ้  “ผูห้ญิง” นับได้ว่าเป็นผลงานที่มีความสมบูรณ์

สูงสุด ทั้งในแง่ของแนวความความคิด รูปแบบและกระบวนการทางเทคนิคในการสร้างสรรค ์     

ซ่ึงผา่นการปรับปรุงและแกไ้ขใหดี้ยิง่ขึ้นจากผลงานชุดที่ผา่นมา โดยไดพ้จิารณาเพิ่มเติมถึงการที่จะ

ส่ือสารสาระส าคญัให้สามารถออกมาเป็นรูปธรรมได้ดีที่สุด ก็คือการเลือกใช้ภาพใบหน้าของ

ตนเองและบุคคลใกล้ชิดมาเป็นส่ือหลักในการแสดงออก อีกทั้งมีความสนใจที่จะใช้ภาพบุคคล

ต้นแบบจากเพื่อนในกลุ่มซ่ึงเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดน้ี           

โดยก าหนดให้ผลงานในแต่ละช้ินมุ่งแสดงออกถึงอตัลกัษณ์พิเศษของแต่ละบุคคล ที่มีเอกลกัษณ์

โดดเด่นแตกต่างกนัในการส่ือความหมายและถ่ายทอดถึงสาระส าคญัของความงามที่หลากหลาย  

ซ่ึงเป็นความงามที่เกิดขึ้นจากตัวตนของบุคคลเหล่านั้ น มิใช่เพียงแค่รูปร่างและหน้าตาเพียง       

อย่างเดียว รวมถึงลักษณะส าคญัของรูปแบบที่ท  าให้เกิดภาพของการทบัซ้อนซ่ึงเดิมใช้เพียงแค่

อวยัวะส่วนของมือหรือท่อนแขนเท่านั้น แต่ไดเ้พิ่มภาพของการทบัซ้อนให้มีลกัษณะแตกต่างไป

จากเดิม เช่น บริเวณใบหน้า  ตา จมูก ปาก ลักษณะการซ ้ าของรูปทรงให้เหล่ือมล ้ ากันเล็กน้อย     

เพือ่สร้างใหเ้กิดนยัยะและสาระส าคญัที่ตอ้งการส่ือสารออกมาให้มีความชดัเจนมากยิง่ขึ้น โดยมกั

เลือกจากบุคลิกลกัษณะและอุปนิสยัของเพือ่นที่มีความใกลชิ้ด หรืออาจเป็นเร่ืองราวประสบการณ์

ร่วมที่บุคคลเหล่านั้ นได้พบเจอ โดยที่ข ้าพเจ้าได้มีโอกาสเข้าไปสัมผสัและมีส่วนในการรับรู้          

จึงจะสามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกดงักล่าวใหอ้อกมาเป็นแรงบนัดาลใจได ้ซ่ึงมีหลายบุคคลที่

ไดใ้หแ้รงบนัดาลใจในดา้นของบุคลิกลกัษณะและอุปนิสยั ยกตวัอยา่งเช่น 

 ผลงานที่มีช่ือวา่ “Mouth Melon (Tang - mo)” เป็นภาพแทนของ “แตงโม” ซ่ึงเป็นหน่ึงใน

เพื่อนที่มีลกัษณะนิสัยร่าเริงแจ่มใสและมีความกระตือรือร้นสูง สามารถสร้างรอยยิม้ให้กบับุคคล

รอบขา้งไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ จึงน าไปผนวกกบัการสร้างสรรคผ์ลงานโดยแปรเปล่ียนเป็นความรู้สึก

ผ่านมุมมองของตนเอง ที่มีต่อบุคคลน้ีด้วยลักษณะสีสันที่สว่าง สดใส ให้ความรู้สึกสบายตา 

ประกอบกับเส้ือผา้เคร่ืองประดบัที่มีลวดลายของดอกทานตะวนั ซ่ึงเป็นดอกไมท้ี่แสดงถึงความ

สดใสเบิกบาน ดว้ยสีเหลืองสดและดอกที่มีขนาดใหญ่เปรียบเทียบไดด้ัง่ดวงอาทิตย ์รวมถึงการใช้

รูปทรงของแมลงชนิดต่าง ๆ ให้เข้ามาเป็นสัญลักษณ์ประกอบร่วม ได้แก่ ผึ้ ง ที่มีรูปลักษณะ            

ที่น่าสนใจ เป็นส่ิงมีชีวติที่ออกหากินในตอนกลางวนัและขยนัขนัแขง็ในหนา้ที่การงาน และรูปทรง
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ของแมลงทบั ซ่ึงเป็นสัตวท์ี่มีคุณลักษณะพิเศษ คือการที่มีปีกมนัวาว เม่ือมีแสงเขา้มาตกกระทบ    

จะเกิดเป็นสีสนัสวยงามแปลกตา โดยมีความสอดคลอ้งไปกบับุคลิกลกัษณะและอุปนิสัยของบุคคล

น้ีไดเ้ป็นอยา่งดี อีกหน่ึงตวัอยา่งคือผลงานที่มีช่ือว่า “Fragile (May)” ที่เน้นการแสดงออกถึงความ

เป็นผูห้ญิงผ่านมุมมองของตนเอง ที่มีความสวยงาม อ่อนโยน เปราะบางแต่ก็มีความเขม้แข็งและ

แข็งแกร่งในขณะเดียวกัน จึงเลือกใช้ลักษณะลายเส้นที่บรรจงเขียนอย่างประณีต ละเอียดลออ 

เลือกใชสี้สนัและบรรยากาศที่ท  าใหเ้กิดความรู้สึกละมุนละไม น่าทะนุถนอม รวมถึงการใชรู้ปทรง

ของผีเส้ือเป็นสัญลกัษณ์ประกอบร่วม เน่ืองจากผีเส้ือเป็นส่ิงมีชีวิตที่มีรูปลักษณ์และวงจรชีวิตที่

สวยงาม ดึงดูด และน่าหลงใหล สามารถเป็นตวัแทนที่แสดงออกถึงความสวยงามในแบบฉบบัของ

ผูห้ญิงได้อย่างแทจ้ริง และในส่วนของบุคคลที่ได้ให้แรงบนัดาลใจในดา้นประสบการณ์ที่เขา้มา

กระทบจิตใจ และการไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมของประสบการณ์นั้นของขา้พเจา้ กับผลงานที่มีช่ือว่า 

“Missing (Som)” ซ่ึงมุ่งเนน้การบอกเล่าถึงเร่ืองราวประสบการณ์ของเธอ ที่ไดเ้ขา้มามีผลกระทบต่อ

จิตใจส่งผลให้เกิดความเศร้าหมอง ทุกข์ระทม เฝ้ารอและรอคอยบางส่ิงบางอย่างที่ขาดหายไป       

จึงเกิดเป็นแรงบนัดาลใจและตอ้งการที่จะถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของบุคคลน้ีผ่านมุมมองของ

ตนเองด้วยลักษณะการน าเสนอภาพใบหน้าเศร้าหมอง ที่แวดล้อมไปด้วยบรรยากาศของสีสัน        

ที่ฉูดฉาด สว่างไสว ตรงกนัขา้มกบัภาพใบหน้าเพื่อสร้างความรู้สึกถึงความขดัแยง้กนั เน่ืองจากมี

ความตอ้งการที่จะให้เธอมีความสุข สดใส เฉกเช่นสีสันและบรรยากาศเสมือนเป็นการปลอบ

ประโลมเธอดว้ยความรู้สึกของขา้พเจา้เอง ผสมผสานกับการใช้รูปทรงสัญลักษณ์ของ แมลงปอ   

ซ่ึงในที่น้ีไดเ้ลือกใชค้วามหมายของสัตวช์นิดนั้น เพื่อน าเสนอถึงความอุดมสมบูรณ์ของความรัก 

(คู่รัก) และเพิม่เติมสญัลกัษณ์ของผลสม้ ที่มีความหมายเชิงคติความเช่ือต่อผลไมช้นิดนั้น และเป็น

ค าพอ้งเสียงในเวลาเดียวกนั ผ่านการน าเสนอเป็นลวดลายของผลส้ม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัช่ือของเธอ 

ถือไดว้่าเป็นกลเม็ดของการบอกเล่าเร่ืองผ่านตวับุคคล เพื่อสร้างความโดดเด่นและความน่าสนใจ

ใหก้บัผลงานช้ินน้ีมากยิง่ขึ้น   

 ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดน้ี  ได้แสดงผลสัมฤทธ์ิของการสร้างสรรค์ภายใต้เทคนิค              

ภาพพิมพหิ์น (Lithograph) ที่มีความสมบูรณ์ทั้งในดา้นการส่ือสารแนวความคิดและรูปแบบของ

ผลงานสร้างสรรค ์สามารถแสดงออกถึงนัยยะส าคญัที่ซุกซ่อนอยูใ่นความงามที่แทจ้ริงของผูห้ญิง 

ผลงานเหล่าน้ีจึงเป็นส่วนหน่ึงของการเสริมสร้างคุณค่าและส่ือสารให้สังคมได้ตระหนักรู้ว่า    
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ความงามมิไดเ้กิดมาจากการพยายามที่จะปรุงแต่งเพื่อความสวยงามตามมายาคติ หรือความงามที่

เกิดขึ้นจากกรอบที่สังคมภายนอกก าหนด แต่แทจ้ริงแลว้ความงามนั้นเกิดขึ้นมาจากภายในของ

ตวัตน และความหลากหลายเหล่าน้ีนัน่เอง คือความงดงามที่ธรรมชาติไดส้รรสร้างขึ้นมาให้อยูเ่คียง

คู่กบัมนุษยเ์พศหญิงทุกคน  
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ภาพที่ 63 ผลงานวทิยานิพนธ ์“Mouth Melon (Tang - mo)” 
 ขนาด 70 x 100 ซม. 

 เทคนิค ภาพพมิพหิ์น (Lithograph) 

 ปีที่สร้าง พ.ศ. 2561 
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ภาพที่ 64 ผลงานวทิยานิพนธ ์“Fragile (May)” 
 ขนาด 100 x 70 ซม. 

 เทคนิค ภาพพมิพหิ์น (Lithograph) 

 ปีที่สร้าง พ.ศ. 2561 
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ภาพที่ 65 ผลงานวทิยานิพนธ ์“Missing (Som)” 
 ขนาด 100 x 70 ซม. 

 เทคนิค ภาพพมิพหิ์น (Lithograph) 

 ปีที่สร้าง พ.ศ. 2561 
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ภาพที่ 66 ผลงานวทิยานิพนธ ์“Supernumerary (Ploy)” 
 ขนาด 100 x 70 ซม. 

 เทคนิค ภาพพมิพหิ์น (Lithograph) 

 ปีที่สร้าง พ.ศ. 2561 
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 ภาพที่ 67 ผลงานวทิยานิพนธ์ “One in the Crowd (Midsign)” 
  ขนาด 100 x 70 ซม. 

  เทคนิค ภาพพมิพหิ์น (Lithograph) 

  ปีที่สร้าง พ.ศ. 2561 
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ภาพที่ 68 ผลงานวทิยานิพนธ ์“Delicate (Sofee)” 
 ขนาด 100 x 70 ซม. 

 เทคนิค ภาพพมิพหิ์น (Lithograph) 

 ปีที่สร้าง พ.ศ. 2561 
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บทท่ี 5 

บทสรุป 

 

ผลงานสร้างสรรคว์ิทยานิพนธ์หัวขอ้เร่ือง “ผูห้ญิง” (HER) ชุดน้ีได้ส าเร็จลุล่วงไปตาม

วตัถุประสงคด์า้นการศึกษาคน้ควา้และการแสดงออกทางแนวความคิด ที่มีความตอ้งการจะส่ือสาร

ใหก้บัสงัคมไดรั้บรู้ถึงความงดงามของผูห้ญิงที่ถูกซุกซ่อนอยูภ่ายในใช่เพียงแค่รูปกายภายนอกตาม

ค่านิยมความงามของยคุสมยัที่แปรเปล่ียนอยา่งรวดเร็ว  ผ่านการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะภายใต้

เทคนิคภาพพิมพหิ์น (Lithograph) ที่มีความละเอียดอ่อนและประณีต ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัแรง

บนัดาลใจจากสภาพสังคมที่ร่วมอาศยัอยู ่จากประสบการณ์หลากหลายรูปแบบที่ไดรั้บรู้โดยตรง

และประสบการณ์ที่มีโอกาสได้เข้าไปสัมผสั รับรู้ หรือมีส่วนร่วมจากบุคคลใกล้ชิดรอบตัว             

ที่สืบเน่ืองมาจากอิทธิพลต่าง ๆ ทางสังคมที่ไดเ้ขา้มาก าหนดกรอบของความงาม และพยายามให้

นิยามความหมายของความงามใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั ส่งผลโดยตรงต่ออารมณ์ความรู้สึกและ

พฤติกรรมของผูห้ญิง ซ่ึงเป็นเพศที่มีความสัมพนัธ์กับความงามมากที่สุด และท าให้เกิดความ        

ไม่มัน่คงทางจิตใจ อ่อนไหวไปกบัส่ิงที่เขา้มากระทบไดอ้ยา่งง่ายดาย จึงถูกชกัจูงให้มีความตอ้งการ

ที่จะปรับเปล่ียน ปรุงแต่งตนเอง ให้เป็นไปตามลกัษณะที่สังคมมกัจะให้การยอมรับ เพราะเช่ือว่า 

ส่ิงเหล่าน้ีจะท าใหส้ามารถด ารงตนอยูภ่ายใตส้งัคมไดอ้ยา่งราบร่ืน และในบางคร้ังก็ภาคภูมิใจไปกบั

กรอบเกณฑค์วามงามภายนอก จนหลงลืมไปวา่อะไรคือความหมายของความงามที่แทจ้ริง  

สู่จุดมุ่งหมายที่พยายามสะทอ้นให้สังคมไดต้ระหนักรู้ผ่านการสร้างสรรคผ์ลงงานศิลปะ

ภาพพิมพ์ เพื่อส่ือความหมายของอารมณ์ความรู้สึกที่เคล่ือนไหว ไม่ชัดเจน และแปรเปล่ียน          

อยู่ตลอดเวลาของความรู้สึกเหล่านั้ น ผ่านรูปทรง สัญลักษณ์ สีสันและบรรยากาศ ภายใต้การ

น าเสนอภาพบุคคลที่มีความใกลชิ้ดกบัขา้พเจา้ ซ่ึงมีบุคลิกลกัษณะที่แตกต่างกนัออกไป และมุ่งเน้น

การน าเสนอเร่ืองราวของความงดงามที่สามารถสัมผสัรับรู้ไดจ้ากภายในจิตใจของบุคคลตน้แบบ 

เพือ่ใหต้ระหนกัถึงคุณค่าที่แทจ้ริงของความงามที่มิใช่เพยีงแค่รูปแบบเฉพาะหรือค่านิยมจากบริบท

ของสงัคมเหล่านั้น แต่ความงดงามที่แทจ้ริงคือความหลากหลายที่ไม่ใช่แค่เพียงรูปลกัษณ์ภายนอก 
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แต่ยงัรวมถึงอุปนิสยั รสนิยม ทศันคติรวมไปถึงวฒันธรรมที่บ่งบอกความเป็นเอกลกัษณ์ในรูปแบบ

ของตนเองที่ไม่ซ ้ าใคร ซ่ึงเป็นส่ิงที่ไม่สามารถปรุงแต่งหรือเลียนแบบได ้และส่ิงเหล่าน้ีเองคือความ

งดงามที่แทจ้ริงของพวกเธอ ตลอดช่วงระยะแห่งการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ขา้พเจา้ได้

คน้พบความจริงที่ยิ่งใหญ่ของความมหัศจรรยใ์จในความเป็นเพศหญิง ทั้งจากความรู้สึกส่วนตน

และจากการไดส้ ารวจความรู้สึกของบุคคลที่ได้น ามาเป็นตน้แบบ ที่บางคร้ังมักละเลย มองผ่าน

ความซับซ้อนของมิติทางอารมณ์ แต่เม่ือกลับมาพิจารณาความรู้สึกของตวัตนและของพวกเธอ

เหล่านั้น จึงไดม้องเห็นความงดงามที่มีคุณค่ามากกว่ารูปกายเพียงแค่ภายนอก ซ่ึงไดส้ะทอ้นความ

งดงามที่มีลักษณะเฉพาะ โดดเด่น และไม่สามารถน าคุณลกัษณะของค่านิยมฉาบฉวยที่สังคมได้

ก าหนดขึ้นมาเปรียบเทียบ เพราะความงดงามที่อยู่ข ้างในซ่ึงสามารถรับรู้ได้จากความสัมพนัธ ์  

ความใกล้ชิดกับพวกเธอเหล่านั้ นเป็นอัตลักษณ์เฉพาะ และไม่อาจมีใครเป็นได้ดั่งพวกเธอ             

อีกประการหน่ึงที่มีความส าคัญ คือ ประสบการณ์ของการสร้างสรรค์ ที่ตอ้งอาศยัทกัษะความ

ช านาญเฉพาะทางเทคนิคของศิลปะภาพพมิพ ์ท าใหเ้กิดการเรียนรู้ที่มีความลึกซ้ึงมากขึ้น มีรูปแบบ

ของความซับซ้อนทางเทคนิคกระบวนการจนสามารถควบคุม จดัล าดบัขั้นตอนการท างานและมี

ความเขา้ใจในเทคนิคของภาพพมิพหิ์นเพิม่มากขึ้นกวา่เดิม ส่งผลสู่การน าไปปรับใชแ้ละพฒันาผ่าน

การสร้างสรรคใ์นรูปแบบอ่ืน ๆ ไดอ้ยา่งสมบูรณ์แบบ 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ประวตัิผู้เขยีน 
 

ช่ือ-สกลุ ชลิตา ตนัติวชิญโ์กศล 
วัน เดือน ปี เกดิ 6 เมษายน 2536 
สถานที่เกิด สุพรรณบุรี 
วุฒิการศึกษา ศิลปบณัฑิต (ทศันศิลป์) (เกียรตินิยมอนัดบั2) คณะจิตรกรรม 

ประติมากรรมและภาพพมิพ ์มหาวทิยาลยัศิลปากร 
ที่อยู่ปัจจุบัน 902 ม.2 ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130 
ผลงานตีพิมพ์ 2560  : การแสดงผลงานศิลปกรรมร่วมสมยัรุ่นเยาว ์คร้ังที่ 33     

ประเทศไทย  
     : การประกวดภาพพมิพน์านาชาต ิKochi คร้ังที่ 10 (ไดรั้บการ
เสนอช่ือเขา้รับรางวลั) ประเทศญี่ปุ่ น  
     : การประกวดภาพพมิพน์านาชาต ิCieszyn (ไดรั้บการเสนอช่ือ
เขา้รับรางวลั) ประเทศโปแลนด ์ 
2559   : ‚Daigo – Thai : Home – Mind‛ The Kenpoku  Art Festival ณ 
หอศิลป์ ‚Mine‛ ศิลปะจดัวางร่วมกบั ผศ.อ านาจ คงวารี จงัหวดั อิบารากิ 
ประเทศญี่ปุ่ น   
     : การประกวดภาพพมิพน์านาชาต ิLodz คร้ังที่ 1 ประเทศ
โปแลนด ์ 
2558   : การประกวดภาพพมิพน์านาชาต ิGuanlan คร้ังที่ 5 ประเทศจีน  
     : การแสดงผลงานศิลปกรรมร่วมสมยัรุ่นเยาว ์คร้ังที่ 32     
ประเทศไทย  
2557   : การแสดงผลงานศิลปกรรมร่วมสมยัรุ่นเยาว ์คร้ังที่ 31     
ประเทศไทย 

รางวัลที่ได้รับ 2562  : ‚รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2‛ การประกวดภาพพมิพน์านาชาติ 
คร้ังที ่6 ประเทศอินโดนีเซีย  
2561  : ‚รางวลัสนบัสนุน‛ การประกวดภาพพมิพน์านาชาติ คร้ังที ่3  
ประเทศมาเก๊า  
    : ‚รางวลัเหรียญเงิน ศิลป์ พรีะศรี‛ การแสดงผลงานศิลปกรรม
ร่วมสมยัของศิลปินรุ่นเยาว ์คร้ังที ่35   
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2560  : ‚รางวลัดีเด่น สาขา 2 มิต‛ิ การประกวดยวุศิลปินไทย            
ประจ าปี 2560   
2559  : ‚รางวลัสนบัสนุน ศิลป์ พรีะศรี‛ การแสดงผลงานศิลปกรรม 
ร่วมสมยัของศิลปินรุ่นเยาว ์คร้ังที ่33  
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