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บทคัดย ่อภาษาไทย  

59003208 : ทศันศิลป์ แผน ก แบบ ก 2 ระดบัปริญญามหาบณัฑิต 
ค าส าคญั : สุนทรียภาพ, วถีิชีวติ, เมืองพษิณุโลก 

นางสาว  ธมลวรรณ  แสงนาค : ภาพสุนทรีย์ชีวิตเมืองสองแคว  อาจารย์ที่ปรึกษา
วทิยานิพนธ ์ : ศาสตราจารย ์พดัยศ พทุธเจริญ 

  
วิทยานิพนธ์หัวข้อ  “ภาพสุนทรีย์ชีวิตเมืองสองแคว” เป็นสัมฤทธิผลของการ

สร้างสรรคผ์ลงานศิลปะภาพพิมพท์ี่สร้างเอกภาพทางสุนทรียภาพของพื้นที่แห่งสภาวะความงาม
ความสุขในความทรงจ า อนัเป็นเสมือนภาพแห่งรอยประทบัของความงามที่ประทบัใจในเร่ืองราว
แห่งความสัมพนัธ์ความสุขของชีวติ ซ่ึงถกัทอบททวอียูภ่ายใตบ้ริบทของพื้นที่ทางกายภาพหรือวิถี
ชีวิตริมฝ่ังน ้ าสังคมชนบทซ่ึงเป็นรูปแบบของชีวิตที่ให้ความงามและความหมายแห่งดุลยภาพของ
ความสุข “เมืองสองแคว” บา้นเกิดของขา้พเจา้ “จงัหวดัพิษณุโลก” อนัเป็นพื้นที่ของเร่ืองราวเน้ือหา 
(ความหมาย ความคิด) และเป็นแรงบนัดาลใจ ซ่ึงโดยนัยน้ีไดน้ าเร่ืองราวของวิถีชีวิตในช่วงเวลา
ต่างๆที่สมัพนัธ์กบัอตัลกัษณ์ของพื้นถ่ินมาตีความดว้ยวิจารณญาณและความรู้สึก หรือเรียงร้อยขึ้น
ใหม่ให้เป็นสญัญะแห่งภาษาของอารมณ์ความรู้สึก และเป็นภาษาของจิตใจที่กอปรดว้ยบริบทของ
ศิลปะร่วมสมยัซ่ึงอาศยัความประทบัใจจากประสบการณ์ของวถีิชีวติ เป็นขอ้มูลที่โน้มนา้วไปสู่การ
สมมติให้พื้นที่ทางกายภาพโดยนัยเหล่าน้ีเป็นภาพแทนพื้นที่ของความงามซ่ึงให้ความหมายทาง
นามธรรมของจิตใจอนัส่ือสาระ และคุณค่าแห่งความสุขของชีวิตที่ประณีตงดงามและบริสุทธ์ิเรียบ
ง่าย หรือในอีกนัยหน่ึงเป็นการน าเอาสาระนามธรรมของความรู้สึกในห้วงเวลาและสถานที่  มา
สร้างสรรค์ให้ก่อรูปเกิดเป็นรูปแบบ หรือเป็นกายภาพของผลงานด้วยการผสานเร่ืองราวความ
ประทบัใจในวถีิองคาพยพแห่งชีวติวฒันธรรมประเพณี และความเช่ือพื้นบา้นที่หลอมรวมอยูใ่นวิถี
การด าเนินชีวิตอนัเป่ียมไวด้ว้ยความรัก ความผกูพนัและความภาคภูมิใจ หรือเป็นเสมือนการสร้าง
บรรยากาศแห่งสภาวะของเร่ืองราวความงามซ่ึงเป็นความรู้สึกแห่งรอยประทบัของจิตใจดว้ยกลวิธี
ของการท าภาพพิมพเ์ทคนิคผสม อนัเป็นเจตนาในการส่ือสาระหรือเพื่อให้ตระหนักคิด และเขา้ถึง
คุณค่าของส่ือวสัดุรวมทั้งลวดลายที่ถกัทอผสานความหมายในอตัลกัษณ์อนัวจิิตรที่ส่ือแสดงออกถึง
สาระนามธรรมแห่งศิลปะหัตถกรรมพื้นบา้นของจงัหวดัพิษณุโลก อนัเปรียบเป็นดัง่ภาพแห่งรอย
ประทบัของวถีิชีวติทั้งทางกายภาพและทางจิตใจใหส่ื้อสะทอ้นผา่นกลวธีิของทศันศิลป์ หรือเป็นใน
อีกนัยหน่ึงของการบันทึกที่ให้เผยรูปปรากฏเป็นภาพแทนแห่งความงามหรือรูปแทนแห่งรอย
ประทบัเร่ืองราวความทรงจ า ความสุขที่ผสานไวด้้วยความละเอียดอ่อนที่ประณีตและงดงามใน
ลกัษณะเฉพาะตน และเป็นพื้นที่สภาวะของความรู้สึกแห่งความสุขอนัปีติในความงามที่โน้มน้าว
ไปสู่การขัดเกลาจิตใจยกระดับประเทืองสติปัญญาของตนเองและเป็นกุศโลบาย “ส่ือ”แห่ง
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ทศันศิลป์เพื่ออานุสติเพื่อนมนุษยใ์นสังคมให้ไดใ้ชชี้วติดว้ยความตระหนักถึงสาระและคุณค่าของ
ความดี ความงาม และความจริงที่ควรถนอมรักษาไว ้เพื่อน าไปหล่อเล้ียงจิตใจให้เกิดเป็นดุลยภาพ
แห่งความสุขสงบของชีวติที่จีรังย ัง่ยนื 
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บทคัดย ่อภาษาอังกฤษ  

59003208 : Major (VISUAL ARTS) 
Keyword : Aesthetics, Wayoflife, MeungSongKwae 

MISS THAMONWAN SANGNAK : AESTHETICS OF LIFE AT MEUNG SONG 
KWAE THESIS ADVISOR : PROFESSOR PHATYOS BUDDHACHAROEN 

The thesis titled “Aesthetics of Life at Meung Song Kwae” was the fulfilment of 
graphic arts creation on the aesthetic unity of beautiful space, happiness in memory which were 
the imprint of the impressive stories in my life that were composed under the context of physical 
space and way of life along the river in rural society. It was a form of splendid and meaningful of 
peacefulness. “Meung Song Kwae”, my hometown, “Phitsanulok Province”, the area of contents 
and was inspired me the way of life, related with local identity, to be arranged as a sign of 
emotional languages come along with contemporary art under the impression of life’s experience 
and assumed the physical space.  These implications are represented the area of peace which give 
the abstract meaning of mind and refer to the worth of life on the simple way of happiness in 
addition to take the essence of abstract at the moment in time and place to form the art work by 
combining with the impressive stories on the way of life, culture, traditions and beliefs that are 
integrated in the love, commitment and pride or making the state of beauty which is the feeling of 
imprinting from mind with multi-techniques of printmaking (mixed techniques), to realize and 
think of value of materials including woven patterns that merge the meaning in the exquisite 
identity that expresses the abstract material of folk crafts in Phitsanulok as the image of imprint 
on the way of life, both physical and mental which reflected by art processes, in addition to 
represent the beauty and memory of happiness that are integrated with their own characteristics to 
purify the mind and raise the intellect to realize the essence and value of happiness and truth that 
should be kept in mind and saved balance of peace forever as well. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

กติติกรรมประกาศ 
  

ขา้พเจา้ขอนอ้มร าลึกถึงและกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ผูใ้ห้ก าเนิดกอปรกบัทั้งไดอ้บรม
สัง่สอน ขา้พเจา้มาตั้งแต่ยงัเยาว ์ซ่ึงท่านทั้งสองเป็นตน้แบบส าคญัที่บ่มเพาะความดีงาม ความเรียบง่าย 
ความพอเพียงเป็นและแบบอยา่งของการใชชี้วิตอยา่งผูไ้ม่ประมาทดว้ยสติปัญญาอนัเป็นหลกัคิดกับ
ชีวิตและแนวทางของการปฏิบัติภายใตห้ลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนา  รวมทั้งคอยให้การ
สนบัสนุนในทุกทางเพือ่ใหไ้ดศ้ึกษาศิลปะตามที่ใจรัก รวมถึง ครอบครัวและญาติพีน่อ้งที่ใหค้  าแนะน า 
และคอยใหก้ าลงัใจหรือความช่วยเหลือต่างๆ ดงันั้นผลสมัฤทธ์ิของวทิยานิพนธ์ชุดน้ี อนัเป็นความดีที่
บริสุทธ์ิ ขา้พเจา้ขอน้อมอุทิศให้แก่ครอบครัวและบุคคลอนัเป็นที่รักผูซ่ึ้งเป็นแรงบนัดาลใจส าคญัใน
การก่อใหเ้กิดเป็นพลงัและก าลงัใจของชีวติที่โนม้ไปสู่การสร้างสัมฤทธิผลของการสร้างสรรคผ์ลงาน 
และเป็นผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาดว้ยนั้น โดยในเหล่าน้ีอนัเป็นการเดินทางบนวิถีทางของการท างาน
ศิลปะร่วมสมัยในระบบปัจเจกซ่ึงนับว่าเป็นก้าวย่างที่ส าคัญในการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ให้
ประจกัษถึ์งความมีอตัลกัษณ์เฉพาะของตนเอง 

ขอน้อมกราบขอบพระคุณครูอาจารยท์ุกท่านทั้งในอดีตและปัจจุบนั ที่ประสิทธ์ิประสาท
วิชาความรู้ ให้ข้าพเจ้าได้มีสติปัญญาที่ รู้แจง้ในศาสตร์และศิลป์แขนงต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ศาสตราจารย ์พดัยศ พทุธเจริญ อาจารยท์ี่ปรึกษาหลกัที่คอยให้ค  าแนะน า สัง่สอนและใหค้  าปรึกษาใน
การท าวิทยานิพนธ์ชุดน้ีรวมทั้งรองศาสตราจารย ์ทินกร กาษรสุวรรณ และผูช่้วยศาสตราจารย ์ณัฏฐ
พล สุวรรณกุศลส่ง ผูเ้ป็นอาจารยที่ปรึกษาร่วม นอกจากน้ีขอกราบขอบพระคุณคณาจารยท์ุกท่านของ
ภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่คอยให้ค  า
ช้ีแนะในเร่ืองของความรู้ทางวิชาการศาสตร์และศิลป์ และให้แนวทางในการท างานศิลปะจนก่อเกิด
เป็นความช านาญในทกัษะศิลป์ตลอดจนการใชชี้วิตดว้ยความเมตตากรุณาเพื่อให้โน้มไปสู่การเป็น
มนุษยท์ี่มีคุณค่าและมีคุณภาพหรือมีความพร้อมอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งปกติสุขและเท่าทนัต่อสถานการณ์ 
ขอขอบคุณเพื่อนมนุษยแ์ละวิถีแห่งวฒันธรรมที่ให้ประสบการณ์ชีวิตในเร่ืองราวต่างๆ ทั้งดีและร้าย 
บ้างสมหวงัหรือผิดพลาด หากทว่าสามารถยกระดับขัดเกลาจิตใจและปัญญาสอนให้ข้าพเจา้ได้
ตระหนักรู้ถึงการรู้จกัเอาชนะจิตใจของตนเอง และอดทนอดกลั้นต่อความยากล าบากเพื่อให้เติบโต
เป็นผูใ้หญ่ที่ดีงามและเขา้ใจเขา้ถึงธรรมชาติอนัเป็นสัจธรรมของส่ิงมีชีวิตทั้งหลายที่ลว้นอยูภ่ายใตก้ฎ
แห่งธรรมชาติเดียวกนัดว้ยความเคารพนอบนอ้ม 

ทา้ยน้ีขา้พเจา้ขอขอบคุณทุก ๆ ท่านที่คอยใหก้ารสนับสนุน และความช่วยเหลือรวมทั้งคอย
เป็นก าลงัใจจนท าให้สามารถกา้วขา้มพรมแดนของอุปสรรคต่างๆ ไปไดด้ว้ยดีและท าใหว้ิทยานิพนธ์
ชุดน้ีส าเร็จลุล่วงตามความมุ่งหมายและวตัถุประสงคด์ว้ยความงดงามอนัจะก่อทั้งเกิดเป็นประโยชน์แก่
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ตนเองและสงัคม 
  
  

ธมลวรรณ  แสงนาค 
 

 

 



 

สารบัญ 

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

บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ ........................................................................................................................ ฉ 

กิตติกรรมประกาศ .............................................................................................................................. ช 

สารบญั ...............................................................................................................................................ฌ 

สารบญัภาพ ........................................................................................................................................ ฎ 

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

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

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

ความมุ่งหมายและวตัถุประสงคข์องการศึกษา ............................................................................... 3 

สมมติฐานของการศึกษา................................................................................................................. 4 

ขอบเขตของการศึกษา .................................................................................................................... 5 

ค านิยามศพัท ์................................................................................................................................... 6 

บทที่ 2 .................................................................................................................................................. 7 

ขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งกบัการสร้างสรรค ์.................................................................................................... 7 

อิทธิพลดา้นเน้ือหา ......................................................................................................................... 7 

อิทธิพลจากสภาพแวดลอ้ม ............................................................................................................. 8 

อิทธิพลจากทฤษฎีเก่ียวกบัสุนทรียศาสตร์ ....................................................................................11 

อิทธิพลจากทฤษฎีเก่ียวขอ้งกบัความสุขและคุณคา่ของชีวติ ........................................................12 

อิทธิพลดา้นรูปแบบทางศิลปกรรมและจากศิลปิน.......................................................................13 

บทที่ 3 ................................................................................................................................................19 

ขั้นตอนและกระบวนการในสร้างสรรค ์............................................................................................19 

         



  ญ 

การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล .................................................................................................................19 

วธีิการและขั้นตอนในการสร้างสรรค ์...........................................................................................20 

องคป์ระกอบในการสร้างสรรค ์....................................................................................................33 

บทที่ 4 ................................................................................................................................................45 

แนวทางและการวเิคราะห์ผลงานสร้างสรรค ์....................................................................................45 

ระยะที่ 1 ผลงานก่อนวทิยานิพนธภ์าคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 .......................................46 

ระยะที่ 2 ผลงานก่อนวทิยานิพนธภ์าคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 .......................................52 

ระยะที่ 3 ผลงานก่อนวทิยานิพนธภ์าคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 .......................................57 

ระยะที่ 4 ผลงานชุดวทิยานิพนธ์ ...................................................................................................63 

ผลงานชุดวทิยานิพนธ์ ..................................................................................................................65 

บทที่ 5 ................................................................................................................................................71 

บทสรุป ..............................................................................................................................................71 

รายการอา้งอิง ....................................................................................................................................73 

ประวตัิผูเ้ขียน ....................................................................................................................................75 

 



 

สารบัญภาพ 

 หน้า 
ภาพที่ 1 ภาพอิทธิพลจากสภาพแวดลอ้ม วดัพระมหาธาตุวรมหาวหิาร (วดัใหญ่) จงัหวดัพษิณุโลก
 ...........................................................................................................................................................10 

ภาพที่ 2 ภาพอิทธิพลจากสภาพแวดลอ้ม ชุมชนริมแม่น ้ าน่านเมืองสองแคว จงัหวดัพษิณุโลก .......10 

ภาพที่ 3 วนิเซ็นต ์แวน ก๊อก,สีน ้ ามนั,72.5x92.1ซม.,1888 ................................................................14 

ภาพที่ 4  โคลด โมเนต,์ Water–Lily Pond (The Clouds),สีน ้ ามนับนผา้ใบ,73 x 100 cm.,1903, .....16 

ภาพที่ 5 เรวดี ใจชุ่ม, รูปทรงที่เกิดจากความรู้สึกส่วนตวัที่มีต่อลวดลายประดบัสถาปัตยกรรมไทย, 
ส่ือผสม,202x145ซม., 2530 ..............................................................................................................17 

ภาพที่ 6 ภาพร่างผลงานก่อนชุดวทิยานิพนธ ์....................................................................................21 

ภาพที่ 7 ภาพร่างผลงานก่อนชุดวทิยานิพนธ ์....................................................................................22 

ภาพที่ 8 ภาพร่างผลงานชุดวทิยานิพนธ์ ............................................................................................23 

ภาพที่ 9 ขั้นตอนการน าบลอ็กสกรีนมาฉายแสง ...............................................................................26 

ภาพที่ 10 ขั้นตอนการสร้างภาพแม่พมิพบ์นบล็อกสกรีน (แม่พมิพ)์ ................................................27 

ภาพที่ 11 ภาพแสดงการพมิพภ์าพพมิพแ์ม่พมิพต์ะแกรงไหม ..........................................................29 

ภาพที่ 12 ภาพแสดงการสกรีนลายผา้................................................................................................29 

ภาพที่ 13 ภาพแสดงการตากผา้จากการสกรีนบนผนืผา้....................................................................30 

ภาพที่ 14 ภาพแสดงขั้นตอนการทบัซอ้นของชั้นผา้ .........................................................................31 

ภาพที่ 15 ภาพแสดงตวัอยา่งขั้นตอนการเยบ็ปักดว้ยมือ ...................................................................32 

ภาพที่ 16  ภาพแสดงจุดและเสน้ .......................................................................................................34 

ภาพที่ 17 ภาพแสดงรูปทรง ...............................................................................................................35 

ภาพที่ 18 ภาพแสดงสีและบรรยากาศ ...............................................................................................36 

ภาพที่ 19 ภาพแสดงที่วา่ง ..................................................................................................................37 

         



  ฏ 

ภาพที่ 20 ภาพแสดงพื้นผวิ ................................................................................................................38 

ภาพที่ 21 แม่พมิพต์ะแกรงไหม .........................................................................................................40 

ภาพที่ 22 รางปาดกาว ........................................................................................................................40 

ภาพที่ 23  ยางปาด .............................................................................................................................41 

ภาพที่ 24 กาวอดัสีชมพแูละน ้ ายาไวแสง ..........................................................................................41 

ภาพที่ 25  เคร่ืองชัง่ ............................................................................................................................42 

ภาพที่ 26  กาวกระถิน ........................................................................................................................42 

ภาพที่ 27 สีส าหรับการพมิพภ์าพพมิพต์ะแกรงไหมเช้ือน ้ ามนัในบริบทต่างๆ .................................43 

ภาพที่ 28 ที่หนีบบล๊อก ......................................................................................................................44 

ภาพที่ 29  น ้ ายาลา้งแม่พมิพ ์..............................................................................................................44 

ภาพที่ 30  ภาพผลงานก่อนชุดวทิยานิพนธ ์หมายเลข 1 ....................................................................47 

ภาพที่ 31 ภาพผลงานก่อนชุดวทิยานิพนธ ์หมายเลข 2 .....................................................................48 

ภาพที่ 32 ภาพผลงานก่อนชุดวทิยานิพนธ ์หมายเลข 3 .....................................................................49 

ภาพที่ 33 ภาพผลงานก่อนชุดวทิยานิพนธ ์หมายเลข 4 .....................................................................50 

ภาพที่ 34 ภาพผลงานก่อนชุดวทิยานิพนธ ์หมายเลข 5 .....................................................................51 

ภาพที่ 35  ภาพผลงานก่อนชุดวทิยานิพนธ ์หมายเลข 1 ....................................................................53 

ภาพที่ 36 ภาพผลงานก่อนชุดวทิยานิพนธ ์หมายเลข 2 .....................................................................54 

ภาพที่ 37 ภาพผลงานก่อนชุดวทิยานิพนธ ์หมายเลข 3 .....................................................................55 

ภาพที่ 38 ภาพผลงานก่อนชุดวทิยานิพนธ ์หมายเลข 4 .....................................................................56 

ภาพที่ 39 ภาพผลงานก่อนชุดวทิยานิพนธ ์หมายเลข 1 .....................................................................58 

ภาพที่ 40 ภาพผลงานก่อนชุดวทิยานิพนธ ์หมายเลข 2 .....................................................................59 

ภาพที่ 41 ภาพผลงานก่อนชุดวทิยานิพนธ ์หมายเลข 3 .....................................................................60 

ภาพที่ 42 ภาพผลงานก่อนชุดวทิยานิพนธ ์หมายเลข 4 .....................................................................61 

ภาพที่ 43 ภาพผลงานก่อนชุดวทิยานิพนธ ์หมายเลข 5 .....................................................................62 

 



  ฐ 

ภาพที่ 44 ภาพผลงานชุดวทิยานิพนธ ์หมายเลข 1.............................................................................65 

ภาพที่ 45 ภาพผลงานชุดวทิยานิพนธ ์หมายเลข 2.............................................................................66 

ภาพที่ 46  ภาพผลงานชุดวทิยานิพนธ ์หมายเลข 3............................................................................67 

ภาพที่ 47  ภาพผลงานชุดวทิยานิพนธ ์หมายเลข 4............................................................................68 

ภาพที่ 48  ภาพผลงานชุดวทิยานิพนธ ์หมายเลข 5............................................................................69 

ภาพที่ 49 ภาพผลงานชุดวทิยานิพนธ ์หมายเลข 6.............................................................................70

 



 

บทที่ 1 

บทน า 

 
 ในยคุโลกาภิวตัน์ที่สังคมโลกมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วท าให้เกิดการหลัง่ไหลทาง

วฒันธรรมขา้มพรมแดนอยูต่ลอดเวลา ผนวกกบัมรดกทางวฒันธรรมในบริบทเดิมบางอย่างของ
ประเทศก็สูญหาย และถูกลบเลือนไป โดยเฉพาะศิลปะวฒันธรรมในระดบัชุมชนซ่ึงเป็นรากฐาน
ของวิถีการด ารงชีวิตที่สัมพนัธ์กับความเช่ือความศรัทธาทางพุทธศาสนาและเป็นองค์ประกอบ
ส าคญัแห่งวฒันธรรมที่ดีงาม อนัเป็นเอกลกัษณ์ในความละเอียดอ่อนที่ประณีตงดงามและสืบทอด
มาตั้งแต่บรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่น รวมทั้งยงัเป็นมรดกของสังคมมนุษยแ์ต่ละชาติที่ไดรั้บการสืบสาน
ต่อ ๆ กนัมา สังคมของมนุษยท์ี่อาศยัอยูใ่นประเทศต่าง ๆ ลว้นมีรูปแบบแห่งวฒันธรรมเป็นของ
ตนเองดว้ยกันทั้งส้ิน ทั้งน้ีเพราะวฒันธรรมคือ วิถีชีวิตของคนในสังคม เป็นแบบแผนการปฏิบติั
และการแสดงออกซ่ึงความรู้สึกความนึกคิดในสถานการณ์ต่างๆ ที่สมาชิกในสังคมเดียวกนัเขา้ใจ 
ซาบซ้ึง ยอมรับและปฏิบัติใช้ร่วมกัน เพื่อน าไปสู่คุณภาพชีวิตของคนในสังคม ประเด็นสาระ
ดงักล่าวครอบคลุมถึงการเป็นองคป์ระกอบของชีวิต หรือเป็นเหตุปัจจยัที่โน้มน้าวไปสู่ดุลยภาพ
แห่งความสุข อนัเป็นบริบทของชีวิตที่มนุษยต์อ้งอยูร่่วมกนัเป็นกลุ่มหรือเป็นสังคมในแบบถอ้ยที
ถอ้ยอาศยั  โดยนยัเหล่าน้ีเป็นเร่ืองราวที่น าไปสู่การเป็นขอ้มูลกระบวนการหรือเทคนิควธีิการในการ
สร้างสัมฤทธิผลของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะให้เป็นไปตามเจตนาแห่งความมุ่งหมายและ
วตัถุประสงค ์กล่าวคือประเด็นสาระของความหมายและความส าคญัแห่งบริบทของการสร้างสรรค์
ที่สามารถวเิคราะห์แตกประเด็นตามรูปแบบแนวทางของวธีิวทิยาออกเป็นดา้นต่าง ๆ ไดด้งัต่อไปน้ี  
          

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

ในช่วงชีวติหน่ึงแห่งการเกิด การด ารงอยูแ่ละแตกดบัไปตามกาลของมนุษยเ์ราทุกคน ลว้น
เต็มไปด้วยเร่ืองราวของความทรงจ าอันเป็นเสมือนภาพชีวิตจากคร้ังอดีตที่ถูกบ่มเพาะสะสมจน
กลายเป็นประสบการณ์ในแต่ละช่วงวยัของสภาวะแห่งชีวิต กล่าวคือบริบทแวดล้อมที่มีมาตั้งแต่
ก่อนเราเกิดและยงัคงด าเนินอยูเ่ร่ือยมาจวบจนถึงปัจจุบนั ซ่ึงบา้งก็ตราตรึงเป็นดังภาพสะทอ้นที่
สร้างความประทบัใจในความงดงามของวิถีชีวิตในบริบทสงัคม ความเป็นอยูท่ี่หลายแง่มุม ทวา่การ
ผนัแปรไปตามกระแสแห่งโลกยคุใหม่หรือยคุโลกาภิวตัน์นั้นส่งผลกระทบต่อภาพที่เห็นเม่ือคร้ัง
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เยาวว์ยั หลายส่ิงยงัคงด ารงอยูแ่ละสืบสานถักทอบทวีกลายเป็นเร่ืองราวที่ปรากฏและยงัคงด าเนิน
ต่อไป แต่ทวา่บา้งก็มีอีกหลายส่ิงหลายอยา่งที่เลือนหายและถูกลบออกไปจากภาพอดีตของหว้งแห่ง
วนัวาน หรือบา้งก็ถูกแต่งเติมเสริมแต่งดว้ยองคาพยพของนานาอารยธรรม ส่ิงที่เป็นจุดก่อเกิดแห่ง 
“อารยวฒิั” (Civilization) กล่าวไดว้่า ความงดงามของวิถีการด าเนินชีวิตที่เผยรูปปรากฎเป็นภาพ
แห่งความงามความสุขและสะทอ้นเร่ืองราวอนัหลากหลายซ่ึงผนัแปรไปตามกระแสเวลาตามบริบท
แวดลอ้ม หรือถ่ายทอดผา่นวตัถุแห่งภูมิปัญญาทางวฒันธรรมพื้นบา้นที่ถูกสร้างขึ้นดว้ยความเพียร
และการพฒันาจนก่อเกิดเป็นทักษะความช านาญกลายเป็นลวดลายบนผืนผา้ รูปลักษณ์ที่ถักทอ
ผสานจิตวญิญาณดว้ยสายใย 

อน่ึงประเด็นสาระโดยนัยเหล่าน้ียงัไดน้ าเสนอวิถีชีวติแห่งความสัมพนัธ์ของครอบครัว อนั
เกิดจากความรักความผกูพนัที่อบอุ่นระหวา่งกนัและกนั ซ่ึงด าเนินควบคู่ไปกบัเร่ืองราวความทรงจ า
ริมฝ่ังแม่น ้ าที่ถ่ายทอดสืบสานต่อ ๆ กนัมาจากรุ่นสู่รุ่น ความเป็นอยูอ่ยา่งเรียบง่าย ความกตญัญูต่อผู ้
มีพระคุณ (บุพการี) จิตส านึกรักบา้นเกิดที่ถูกปลูกฝังมาล้วนแต่เป็นส่ิงที่บ่มเพาะหล่อหลอมให้
ตนเองเขา้ใจจิตใจของผูอ่ื้นรวมถึงการแบ่งปันที่ตอ้งเร่ิมจากการเป็นผูใ้ห้ (ก่อน) หรือการมอบความ
จริงใจอนัเป็นความรู้สึกที่เป่ียมไปดว้ยความประณีตอ่อนโยนและดีงาม ซ่ึงเป็นในอีกนัยหน่ึงของ
แนวทางการสร้างกระบวนการรับรู้สาระนามธรรมของความงดงามแห่งวถีิชีวติที่ประณีตบนพื้นถ่ิน
ที่อยูอ่าศยัและชีวติที่ยงัคงด าเนินอยูใ่นทุกขณะกา้วยา่งดว้ยความเช่ือความศรัทธาที่ระลึกรู้ในค าสอน
ทางพทุธศาสนา “ความสุขที่จิตใจคือความสุขที่แทจ้ริง” 

อน่ึง กล่าวไดว้า่ความอบอุ่นจากสายใยครอบครัวและส านึกรักในบา้นเกิดไดส่ื้อสารสาระ
แสดงให้เห็นถึงคุณค่า ความหมายและความส าคญัของรูปแบบชีวิตริมฝ่ังแม่น ้ า “บา้นเรือนแพ” 
กอปรกับเร่ืองราวประสบการณ์ในเยาวว์ยัซ่ึงเป็นเหตุปัจจยัท าให้ขา้พเจา้นึกยอ้นถึงภาพชีวิตแห่ง
ความงดงามของ “เมืองสองแคว” อนัเป็นถ่ินก าเนิดและสถานที่ที่เตม็เป่ียมไปดว้ยความรักความเอา
ใจใส่ “เมืองสองแคว” มีที่มาจากแม่น ้ าสองสายที่ไหลมาบรรจบกัน คือ แม่น ้ าน่านและแม่น ้ าแคว
นอ้ย หรือที่ถูกนิยามวา่ “เมืองอกแตก” ดว้ยเพราะลกัษณะทางภูมิศาสตร์ที่มีแม่น ้ าไหลผา่นใจกลาง
เมือง ดงันั้นชีวติริมฝ่ังแม่น ้ าของผูค้นจึงเป็นวิถีชีวิตแบบพึ่งพาตนเองและสานสายสมัพนัธก์บัเพือ่น
บา้นญาติพีน่้อง หรือเป็นทั้งถ่ินที่อยู ่แหล่งท ามาหากิน ใชชี้วติอยา่งผูเ้คารพนอบน้อมต่อธรรมชาติ 
หรือเป็นเสมือนกระแสสายธารแห่งน ้ าจิตน ้ าใจของผูค้นที่ไม่เคยเหือดแห้ง ทวา่ยงัคงไหลรินเคียงคู่
ไปกบักระแสน ้ าที่ไหลผ่านกระแสแห่งกาลเวลาจนกลายเป็นชีวิตที่ผูกพนักนั และดว้ยเพราะความ
อุดมสมบูรณ์ที่เอ้ืออ านวยต่อการก่อเกิดเป็นชุมชนหรือเป็นสงัคมที่โนม้นา้วไปสู่คติความเช่ือต่าง ๆ 
ที่สะทอ้นบริบทแวดลอ้มของชุมชนริมน ้ า และสร้างวฒันธรรมแห่งการเรียนรู้ดว้ยรอยประทบัภาพ
แห่งความทรงจ าจากวถีิการด าเนินชีวติสองฝ่ังแม่น ้ า “สายน ้ าแห่งวฒันธรรม” น ามาสู่การก่อเกิดเป็น
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รูปลกัษณ์แห่งความงดงามบนผืนผา้ซ่ึงเป็นวตัถุผลผลิตทางวฒันธรรมประเพณีพื้นบา้นและความ
ภาคภูมิใจ ดว้ยลวดลายที่เป็นลกัษณะเฉพาะของพื้นถ่ิน เช่น ผา้มดัหม่ีลายดอกปีบและลายไก่โคม
ขอของเมืองพิษณุโลก ซ่ึงเป็นผา้ทอพื้นเมืองอนัเล่ืองช่ือประจ าจงัหวดัที่เผยความโดดเด่นจากความ
อุตสาหะของทกัษะฝีมือชาวบา้น ซ่ึงสะทอ้นความหมายและความส าคญัให้เห็นแจ่มชดัยิง่ขึ้นถึงการ
น ามาใชไ้ดจ้ริงเป็นปัจจยัในการด ารงชีวติที่งดงามเปรียบเสมือนกบัความประณีตของการจรดปลาย
เขม็ที่สร้างสรรคจ์นกลายเป็นรูปธรรมแห่งอตัลกัษณ์อนัวจิิตรของคุณค่าทางจิตใจ หรือเป็นในอีกนัย
หน่ึงของกลวธีิที่สามารถโนม้นาวไปสู่การปลุกจิตส านึกและความตระหนกัถึงคุณค่าของความงาม
ในทุกขณะจิตที่ไดย้อ้นคิดระลึกถึงพื้นถ่ินเกิดแห่ง “เมืองสองแคว” 
 

ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เป็นการสร้างสรรคผ์ลงานที่ส่ือแสดงออกถึงความหมายทางนามธรรมของความรู้สึกอนั
เป็นภาษาแห่งอารมณ์ความรู้สึก และเป็นภาษาแห่งความงามของจิตใจดว้ย ที่สอดคลอ้งเช่ือมโยงกบั
เร่ืองราวเน้ือหาทางสุนทรียภาพของพื้นที่ อนัเป็นภาพแห่งรอยประทบัใจความสุขของชีวติ หรือใน
อีกนยัหน่ึงเป็นเสมือนรูปแบบของการบนัทึกประสบการณ์ (Experience) วถีิชีวติในช่วงเวลา
(Space-Time) และบริบทแวดลอ้มของสถานที่ (Place) ที่ส่ือสะทอ้นถึงความรัก ความอบอุ่นและ
ความผกูพนัในวถีิการด าเนินชีวติที่ประณีตในแบบพอเพยีงทวา่งดงาม โดยนยัน้ีจึงเป็นการสร้าง
เอกภาพทางสุนทรียภาพของพื้นที่แห่งความสุขของจิตใจ ในบริบทของวถีิชีวติแบบสังคมชนบทริม
ฝ่ังน ้ าที่ผสานไวด้ว้ยเร่ืองราวความสุขที่บริสุทธ์ิและอิสระ และอีกนยัหน่ึงจึงเป็นเสมือนรูปลกัษณ์
แห่งความงามของวถีิชีวติหรือเป็นสญัลกัษณ์ของเน้ือหาภายในที่ใหค้วามหมายแฝงไวด้ว้ยคุณค่า
แห่งความงดงามที่ประณีตทางจิตใจ อนัเป็นสาระนามธรรมแห่งสุนทรียชี์วติในบริบทของเร่ือราว
เน้ือหาและบรรยากาศแห่งความสุขของวถีิชีวติในหว้งเวลาที่อบอุ่นและสุขสงบของจิตใจ ซ่ึงเป็น
ความสุขของชีวติที่งดงามดว้ยสมัพนัธภาพแห่งความอบอุ่นของวถีิชีวติริมฝ่ังน ้ าในแบบที่ประณีต
เรียบง่ายทวา่พอเพยีง 

2. เป็นการสร้างสัญลกัษณ์ทางเร่ืองราวเน้ือหาที่ส่ือสะทอ้นความมีคุณค่าจากความรู้สึก
ภายในผา่นเร่ืองราวรายละเอียดของวิถีชีวิตที่ให้ความหมายทางนามธรรมของการบนัทึกภาพแห่ง
รอยประทบัหรือเป็นความประทบัใจ (Impression) ซ่ึงเป็นสัมฤทธิผลของการสร้างสรรคผ์ลงานที่
อาศยักลวธีิและกระบวนการทางทศันศิลป์ “ศิลปะภาพพมิพ”์ ในการสร้างมิติทางกายภาพใหลึ้กลวง
ตาบนระนาบ 2 มิติ ของพื้นภาพหรือลวงตาในแบบสามมิติที่ก่อรูปเกิดเป็นรูปแบบ อนัเป็นกายภาพ
ของผลงานหรือเป็นรูปลกัษณ์ของพื้นที่แห่งความงามความสุขของวิถีชีวิตดว้ยทศันธาตุ ผนวกกบั
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กรรมวิธีของการท าภาพพิมพเ์ทคนิคผสม ดว้ยกลวธีิเฉพาะตนเองที่เป็นทั้งส่ือและเคร่ืองมือในการ
สร้างสัมฤทธิผลของการสร้างสรรค์ผลงานด้วยการทบัซ้อนกันของรายละเอียดทางทศันธาตุ ซ่ึง
โดยนัยแห่งกลวิธีของการท าภาพพิมพใ์นบริบทน้ีเป็นการผสมผสานวิธีการเช่น การท าภาพพิมพ์
ตะแกรงไหม (Silkscreen) การปัก การเยบ็และติดปะวสัดุ ซ่ึงโดยนยัของกระบวนการน้ีที่เปรียบเป็น
เสมือนการบนัทึกภาพแห่งรอยประทบัของอารมณ์ความรู้สึกแห่งความงดงาม และความสุขสงบ
ของชีวติลงในจิตใจ อนัเป็นภาพสุนทรียชี์วติแห่งปีติสุขอยา่งแทจ้ริง 

3. เป็นความคิดที่โน้มนาวไปสู่การขดัเกลายกระดบัจิตใจและสติปัญญาให้ประณีตงดงาม
หรือเป็นกุศโลบายส่ือแห่งทัศนคติเพื่ออานุสติให้ฉุกคิดถึงการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายในแบบที่
พอเพียง และดีงามทั้งแก่ตนเองและเพื่อนมนุษยใ์นสังคม รวมทั้งให้ตระหนักคิดถึงคุณค่าความสุข
ดา้นจิต อนัเป็นความสุขของชีวิตที่แทจ้ริงผนวกกบัยงัไดรั้บรู้ถึงในคุณค่าของการสืบสานและการ
ส่งต่อความดีงามไปสู่การสร้างมิตรภาพและความสัมพนัธ์กบัเพื่อนมนุษย ์หรือให้ถักทอทบทวี
กลายเป็นรอยประทบัแห่งความดีงามและเป็นการโน้มนาวไปสู่การสร้างดุลยภาพความสุขของชีวิต 
อนัเป็นในอีกนยัหน่ึงของวถีิทางแห่งความสุขที่จีรังและย ัง่ยนื 
  

สมมติฐานของการศึกษา 

แรงบนัดาลใจจากเร่ืองราวของความประทบัใจความงดงามของวถีิชีวติพื้นถ่ินบา้นเกิดและ
ที่อยู่อาศัยชุมชนริมฝ่ังน ้ ากลายเป็นผลงานสร้างสรรค์ “รูปแบบ” ก่ึงนามธรรม (Semi-abstract) 
ลกัษณะ 2 มิติ ที่ถ่ายทอดเร่ืองราวเน้ือหาของความงามและเป็นความสุขที่ประทบัใจในวถีิองคาพยพ
แห่งวฒันธรรมประเพณีพื้นบา้นของการด าเนินชีวิตที่เป่ียมไปดว้ยความรัก ความผูกพนัและความ
ภาคภูมิใจหรือเป็นการสร้างบรรยากาศของความรู้สึกแห่งรอยประทบัที่ “จิตใจ” ด้วยกลวิธีทาง
ทศันศิลป์หรือของการท าภาพพิมพเ์ทคนิคผสมเพื่อให้ตระหนักคิดและเขา้ถึงคุณค่าของลวดลายที่
ถักทอผสานความหมายในอัตลักษณ์ อันวิ จิตรที่ ส่ือแสดงออกถึงสาระนามธรรมแห่ ง
ศิลปะหตัถกรรมพื้นบา้นของจงัหวดัพิษณุโลก รวมทั้งยงัส่ือสะทอ้นใหเ้ห็นถึงนยัแห่งความซอ้นทบั
และยอ้นแยง้ระหว่างความจริงและความเช่ือที่ผสมผสานจนกลายเป็นเน้ือเดียวกนัของลวดลายที่
เป็นตัวแทนแห่งทัศนคติ ความเช่ืออันส่ือสาระถึงเร่ืองราวในบริบทที่ร่วมสมัยของปัจจุบันซ่ึง
ขบัเคล่ือนชีวิตในรูปแบบใหม่ หรือให้โน้มนาวไปสู่การฉุกคิดและตระหนักรู้ว่าวิถีสังคมและ
วฒันธรรม ถึงแม้จะมีความแตกต่างร่วมแฝงอยู่ แต่ทว่าก็สามารถหลอมรวมเป็นดุลยภาพแห่ง
ความสุขสงบของชีวิต หรือกลายเป็นรูปแบบวิถีชีวิตของความประณีตงดงามแห่งอารยวฒิัไดโ้ดย
ปริยาย 
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ขอบเขตของการศึกษา 

ในการสร้างสรรคผ์ลงานชุดวทิยานิพนธ์ไดก้  าหนดขอบเขตของการแสดงออกที่อยูภ่ายใต้
บริบทแห่งศิลปะร่วมสมยัในระบบปัจเจก หรือองคป์ระกอบของศิลปะที่ผนวกดว้ยเร่ืองราวเน้ือหา 
(ความหมายความคิด) รูปแบบและเทคนิควธีิการที่ส่ือสาระความหมายทางนามธรรมของดุลยภาพ
แห่งความสุขสงบของชีวติ และในการสร้างสัมฤทธิผลของการสร้างสรรคผ์ลงานหรือเป็นการสร้าง
เอกภาพทางสุนทรียภาพของผลงานศิลปะซ่ึงเป็นวตัถุทางศิลปะหรือกายภาพของผลงานจึงกอปรไป
ดว้ยขอบเขต 3 ดา้น ดงัน้ี     

1. ด้านเน้ือหา (ความหมาย ความคดิ)        
เป็นการแสดงออกถึงเน้ือหาภายในด้วยความประทับใจในความงามที่ ส่ือสาระผ่าน

ความรู้สึกที่ผสานไวด้ว้ยการมีใจ “รักษ”์ ในเมืองสองแควซ่ึงเป็นความสุขทางจิตใจอนัคือความสุข
ที่แทจ้ริงของมนุษย ์และโดยนัยน้ีอาศยักลวิธีของการบนัทึกเป็นเร่ืองราวแห่งพลังชีวิตด้วยความ
อ่อนโยนที่ประณีต เรียบง่ายแฝงไวด้ว้ยความงดงาม อนัปรากฏเป็นดุลยภาพแห่งความงาม ความสุข 
ของชีวติที่เคารพนอบนอ้มต่อธรรมชาติซ่ีงเป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาติวถีิชีวติเมืองสองแคว 

2. ด้านรูปแบบ 
การสร้างสรรค์ผลงานด้วยกระบวนการทางทศันศิลป์งานศิลปะภาพพิมพห์รือภาพพิมพ์

เทคนิคผสมภายใตรู้ปแบบ 2 มิติ ก่ึงนามธรรม (Semi abstract) อนัเป็นกลวิธีเฉพาะตนเองที่ส่ือสาระ
ดว้ยภาพแทนหรือรูปแบบทางกายภาพของชีวิตที่สะทอ้นผ่านรูปแบบของวิถีชีวิตริมฝ่ังน ้ า หรือ
ชุมชนลุ่มแม่น ้ าเมืองสองแคว เป็นการสร้างกายภาพพื้นที่ซ่ึงให้ความหมายทางนามธรรมถึงบริบท
ของชีวติที่ผสานไวด้ว้ยความสุขสงบทางจิตใจ คือความสุขที่แทจ้ริงของมนุษย ์อนัเป็นสจัธรรมและ
ดุลยภาพในบริบททางสุนทรียภาพของลวดลายพื้นถ่ินที่แฝงไวด้้วยความประณีต ความงามและ
ความสุข ซ่ึงเปรียบเป็นเสมือนพลงัแห่งชีวติที่โนม้ไปสู่การรู้คุณค่าและความงดงามของชีวติ 

3. ด้านเทคนิควิธีการ 
วิธีการเป็นการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะภาพพิมพร์ะหว่างภาพพิมพแ์ม่พิมพต์ะแกรงไหม 

(Silk screen) และเทคนิคผสม หรือภาพพมิพต์ะแกรงไหม การปัก การเยบ็วสัดุ ซ่ึงเป็นกลวิธีเฉพาะ
ตนเองเป็นเทคนิควิธีการที่ให้รายละเอียดของการทบัซ้อนภาษาของศิลปะหรือทศันธาตุ อนัเป็น
สัมฤทธิผลของการสร้างสรรค์ศิลปะลายผา้ที่ผสานสอดคล้องเช่ือมโยงกับอัตลักษณ์พื้นที่และ
สถานที่ “เมืองสองแคว” จงัหวดัพิษณุโลก ซ่ึงกระบวนการภาพพิมพแ์ม่พิมพต์ะแกรงไหมเป็น
กระบวนการท าภาพพมิพท์ี่สามารถเอ้ืออ านวยต่อการก่อรูปเกิดเป็น “รูปแบบ” ของวตัถุแห่งศิลปะ
หรือเป็นกายภาพของผลงานที่ส่ือสาระแห่งสุนทรียภาพในรูปแบบที่ให้ความหมายทางนามธรรม 
อนัเป็นภาษาของอารมณ์ความรู้สึกและเป็นภาษาของจิตใจดว้ย 
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ค านิยามศัพท์ 
 

  
Abstract นามธรรม หรือการถอยห่างจากความจริง เป็นความคิดที่แยก 
 จากความจริงทางวตัถุ ส่ิงที่ตรงขา้มกบัรูปธรรม 
Aesthetic, Esthetic สุนทรียภาพหรือภาวะที่เป็นศิลปะหรือมีความงาม ความรู้สึก

ถึงคุณค่าของส่ิงที่งาม ความเป็นระเบียบของเสียงและถอ้ยค า
ที่ไพเราะ 

Arabic Gum เม็ดกาวกระถิน 
Contemporary Art  ศิลปะร่วมสมยั ศิลปะที่ทนัสมยั ศิลปะสมยัใหม่ ศิลปะของ

สมยัปัจจุบนั 
Collage    ภาพที่ท  าขึ้นดว้ยการใชว้สัดุต่างๆ เช่น กระดาษ ผา้ ติดลงบน 

แผน่ภาพ เป็นค าจากภาษาฝร่ังเศส Coller ที่แปลวา่ติดดว้ยกาว 
ติดดว้ยแป้งเปียก 

Printmaking ภาพพมิพท์างวจิิตรศิลป์ 
Pure Gum สารละลายกาวกระถินบริสุทธ์ิ 
Semi Abstract   รูปแบบก่ึงนามธรรม 
Texture เป็นการแสดงลกัษณะพื้นผวิของรูปร่าง หรือรูปทรงต่างๆ 
Visual Arts                                  ทศันศิลป์ 
Visual Elements ทศันธาตุ ส่ิงที่เป็นปัจจยัของการเห็น ไดแ้ก่ เสน้ น ้ าหนกั      

ที่วา่ง รูปทรง สี และลกัษณะผวิ 
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บทที่ 2 

ข้อมูลที่เกีย่วข้องกับการสร้างสรรค์ 

           
การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งกบัการสร้างสรรค์หรือการทบทวนวรรณกรรมนั้นมี

ความมุ่งหมายเพื่อส่ือประเด็นสาระเชิงขอ้มูลความรู้ในบริบทต่าง ๆ ที่เอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการ

สร้างสมัฤทธิผลของการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะรวมถึงการวิเคราะห์ตีความขอ้มูลดว้ยวิจารณญาณ

และความรู้สึกที่ให้หลกัคิดอนัเป็นประเด็นทางศิลปะหรือเป็นสาระประเด็นที่ซบัซอ้นซ่ึงรวมอยูใ่น

เร่ืองราวเน้ือหา (ความหมายความคิด) รูปแบบและเทคนิควิธีการรวมถึงการให้อิทธิพลเชิง

ประสบการณ์ความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ทั้ งทางด้านทฤษฎีและการปฏิบัติจริงที่สะท้อนถึงการ

ด าเนินการสร้างสรรคผ์ลงานอยา่งเป็นระบบหรือในทางกลบักนัเพือ่น าขอ้มูลขอ้เทจ็จริงต่างๆไปใช้

ในกระบวนการสร้างสรรคผ์ลงาน รวมถึงเพื่อการวิเคราะห์แตกประเด็นในชุดความรู้ที่สอดคลอ้ง

เช่ือมโยงกัน และเอ้ือประโยชน์หรือให้อิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์ชุด

วิทยานิพนธ์ภายใต้หัวข้อเร่ือง “ภาพสุนทรียชี์วิตเมืองสองแคว” ให้บรรลุความมุ่งหมายและ

วตัถุประสงคข์องการศึกษาหรือการสร้างสรรคต์ามเจตนาที่ก  าหนดไว ้ประกอบกบัสามารถปรับใช้

เป็นเคร่ืองมือในการอธิบายวิเคราะห์คุณค่าผลงานในบริบทต่างๆ หรือในอีกนัยหน่ึงอนัเป็นบริบท

แห่งศิลปะร่วมสมัยในระบบปัจเจกนั้ นเอง กล่าวคือกระบวนการขั้นตอนที่น าไปสู่การสร้าง

สัมฤทธิผลของการสร้างสรรคผ์ลงานสามารถวิเคราะห์แตกประเด็นออกเป็นอิทธิพลด้านต่าง ๆ 

ดงัน้ี 

     
อิทธิพลด้านเน้ือหา 

ในการสร้างสรรคผ์ลงานชุดวิทยานิพนธ์ เป็นการน าขอ้มูลเร่ืองราวเน้ือหาที่เน่ืองดว้ยจาก 
ประสบการณ์ในชีวิตจริง ผนวกกบัการคน้ควา้ขอ้มูลในประเด็นเร่ืองราวที่เกิดจากประสบการณ์
และความทรงจ าในช่วงเวลาต่าง ๆ แห่งวิถีการด าเนินชีวิตของมนุษย ์ซ่ึงมีสาระความหมายและ
ความส าคญัร่วมอยูใ่นความหลากหลายที่แตกต่างกันไป โดยนัยน้ีเป็นขอ้มูลทางเร่ืองราวที่ตอ้ง
วเิคราะห์ตีความดว้ยวิจารณญาณและความรู้สึก หรือเรียงร้อยขึ้นใหม่ให้เป็นระบบหรือที่อุปมาอุป
มยัเปรียบเป็นดั่งภาพแทนแห่งภาษาของอารมณ์ความรู้สึกอนัเป็นภาษาของจิตใจด้วยบริบทแรง
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บนัดาลใจและเป็นแนวความคิดของการสร้างสรรค ์เป็นความรู้สึกที่ก่อเกิดเป็นภาพแห่งรอยประทบั
ภายในจิตใจที่เราเองก็สามารถสัมผสัไดด้้วยร่างกาย จึงเป็นรูปแบบที่ได้รับจากประสบการณ์ตรง 
อนัเป็นประสบการณ์ในช่วงหน่ึงชีวิตของชีวิต โดยนัยน้ีมีที่มาจากความทรงจ าที่เป็นเสมือนภาพ
ภายในจิตใจของขา้พเจา้ที่ถ่ายทอดผ่านเทคนิคทางทศันศิลป์ (Visual Arts) จากแนวทางหรือวธีิการ
ที่แตกต่างกนั ผูส้ร้างงานศิลปะสามารถเลือกกลวธีิการของการส่ือสาร ความหมายในลกัษณะเฉพาะ
ของตนเองและถ่ายทอดรูปแบบอนัเป็นกายภาพของผลงานไดอ้ยา่งหลากหลายวธีิการและในแต่ละ
เทคนิควิธีการก็จะให้สัมฤทธิผลอนัมีลักษณะแห่งรูปลกัษณ์เฉพาะที่แตกต่างดว้ยกนั เช่น วิธีการ
จิตรกรรม (Painting) วิธีการประติมากรรม (Sculpture) วิธีการภาพพิมพ์ (Printmaking) หรือ
แม้กระทั่ง วิธีการส่ือผสม (Mixed Media) ฯลฯ ซ่ึงผูส้ร้างสรรค์ผลงานศิลปะย่อมมีเจตนาที่จะ
เลือกใช้เทคนิควิธีการที่สอดคล้องกับธรรมชาติของตนเองหรือในการแสดงออกถึงอารมณ์ 
ความรู้สึก ความคิด ความงดงามและประสบการณ์ เพื่อสร้างสัมฤทธิของผลการสร้างสรรค์ตาม
ความตอ้งการนัน่เอง 
 
อิทธิพลจากสภาพแวดล้อม 

ในการด ารงชีวติของมนุษยน์ั้น ปัจจยัส่ีถือเป็นส่ิงส าคญัที่สุดในการด ารงชีวติ อนัไดแ้ก่ ที่
อยูอ่าศยั อาหาร เคร่ืองนุ่งห่มและยารักษาโรค แต่ทวา่มนุษยก์็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธไดว้า่ปัจจยัที่
ส าคญัอีกนยัประการหน่ึงของการด ารงชีวติที่มีความส าคญักบัมนุษยม์าตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั และ
ประเด็นสาระคือน ้ าซ่ึงเป็นส่วนประกอบหลกัอยา่งหน่ึงที่ก่อใหเ้กิดชีวติและโดยนัยน้ียอ่มก็คือวถีิ
ชีวติ หรือรูปแบบของชีวติ อนัเป็นวถีิการด าเนินชีวติ และเป็นอารยธรรมของผูค้นอยา่งหลากหลาย
ดว้ย กล่าวไดว้า่ชุมชน สงัคมหรือการตั้งถ่ินฐานของมนุษยเ์พือ่การด าเนินชีวติวถีิชีวติเคียงคู่ไปกบั
สายน ้ า ซ่ึงปรากฎหลกัฐานเชิงประจกัษข์องชุมชนหรือกลุ่มคนในเขตลุ่มน ้ ามีประวติัความเป็นมาที่
ยาวนานรวมทั้งมีพฒันาการทางประวติัศาสตร์เร่ือยมาตั้งแต่ยคุก่อนประวติัศาสตร์จนถึงปัจจุบนั ซ่ึง
โดยนยัเหล่าน้ีสามารถพบเห็นไดจ้ากหลกัฐานที่ยงัคงหลงเหลือให้เห็นจนถึงทุกวนัน้ี  
  อน่ึงความส าคญัของน ้ าโดยเฉพาะในประเด็นของการเป็นตน้ก าเนิดของวิถีชีวิตริมฝ่ังน ้ า 
แม่น ้ าน่านที่ไหลผ่านอาณาบริเวณเขตจงัหวดัพิษณุโลกนั้นจดัเป็นแม่น ้ าสายส าคญัสายหน่ึงที่เป็น
ตน้ก าเนิดของแม่น ้ าเจา้พระยา จงัหวดัพิษณุโลกคร้ังแต่ในอดีตถือไดว้่าเป็นเมืองส าคญัเมืองหน่ึง
รองจากเมืองหลวง ในอีกนัยประการหน่ึงเมืองพิษณุโลกยงัได้ช่ือว่าเป็น “เมืองอกแตก” ที่อัน
เน่ืองมาจากการมีแม่น ้ าไหลผ่ากลางเมือง โดยนัยน้ีเองนั้นเป็นบริบททางดา้นภูมิศาสตร์หรือส่ิงที่
แสดงให้เห็นว่าปัจจยัหลักของการตั้งถ่ินฐานของมนุษยน์ั้ นก็คือ การมีแหล่งน ้ าที่อุดมสมบูรณ์
นัน่เอง (จิราภรณ์ สถาปนะวรรธนะ, 2554) 
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นอกจากน้ีพิษณุโลกยงัเป็นเมืองโบราณที่ปรากฏเร่ืองราวในพงศาวดารประวติัศาสตร์ของ
ชุมชนลุ่มน ้ าน่าน ซ่ึงเป็นที่รู้จกัในนามเมืองสองแคว เร่ิมมีบทบาทเป็นเมืองส าคญัของอยธุยา ตั้งแต่
สมยัที่พระมหาธรรมราชาที่ 1 พระยาลิไทและสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถที่เสด็จมาปกครองเมือง
เป็นเวลาหลายปี รวมถึงเหตุการณ์ส าคญัทางประวติัศาสตร์อ่ืนๆ เช่น การกวาดตอ้นสมยัสมเด็จพระ
นเรศวร สงครามแผน่ดินสมยัพระเจา้ตาก-พระเจา้ฝาง สงครามศึกอะแซหวุน่ก้ี เป็นตน้ (สุธิกะ รอด
สวสัด์ิ, 2553) นอกจากน้ียงัน าเสนอเร่ืองราวการตั้งถ่ินฐานของชุมชน คือ ชุมชนเรือนแพที่ตั้งเรียง
รายบริเวณสองฝ่ังแม่น ้ าน่านนั้น เร่ิมตั้งถ่ินฐานตั้งแต่ปีพ.ศ. 2400 มีเรือนแพอยูจ่  านวน 100 หลงัคา
เรือนโดยเฉพาะบริเวณหน้าวดัพระศรีมหาธาตุโรงเรียนพิษณุโลก (พระราชวงัจนัทร์) และบริเวณ
หน้าตลาดใตซ่ึ้งนอกจากจะเป็นที่อยู่อาศยัแล้วยงัใช้เป็นสถานที่คา้ขายและขนส่งทางน ้ า สภาพ 
“สงัคม” ของชุมชนลุ่มน ้ าน่านเป็นแบบพหุลกัษณ์หรือแบบพหุวฒันธรรม ที่อยูร่วมกนัหลากหลาย
เช้ือชาติ ไม่ว่าจะเป็นชาวจีนชาวลาวเวียงจนัทร์ ปัจจุบันพบว่า ชาวจีนและชาวลาว ได้แต่งงาน
ผสมผสานเช้ือชาติกนัจนแยกไม่ออกนอกจากน้ียงัพบว่ายงัมีชาวมุสลิมเคยมาตั้งถ่ินฐานที่บริเวณ
บา้นแขกโดยมีล าน ้ าน่านเป็นตวัเช่ือมความสมัพนัธ์ของกลุ่มคนเหล่าน้ีไว“้วฒันธรรม”แห่งสายน ้ า
น าเสนอมิติทางวฒันธรรมด้านประเพณีต่างๆที่จดัขึ้นในลุ่มน ้ าน่าน เช่น ประเพณีแข่งเรือ ลอย
กระทง ท าบุญสะเดาะเคราะห์ เป็นตน้และชุมชนเรือนแพจงัหวดัพิษณุโลกไดก้ลายเป็นสญัลกัษณ์ที่
ส าคญัอยา่งหน่ึงของเมืองพิษณุโลกดว้ยดงัค  าขวญัของจงัหวดัวรรคหน่ึงที่ว่า พระพุทธชินราชงาม
เลิศ ถ่ินก าเนิดพระนเรศวร สองฝ่ังน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ ่ าแทก้ล้วยตาก ถ ้ าและน ้ าตกหลาก
ตระการตา (ธีระวฒัน์ แสนค า และคณะคลองพงิ, 2553) 

อน่ึงดว้ยเพราะวิถีสังคมชนบทซ่ึงเป็นรูปแบบของการด าเนินชีวิตที่มีลกัษณะพึ่งพิงพึ่งพา
และอยูใ่กลชิ้ดธรรมชาติ หรือเป็นเสมือนรูปแบบของชีวิตที่เคารพนอบน้อมต่อธรรมชาติ จากวิถี
การด าเนินชีวิตสองฝ่ังแม่น ้ า “สายน ้ าแห่งวฒันธรรม” น าไปสู่รูปลกัษณ์แห่งความงามบนผืนผา้ซ่ึง
เป็นวัตถุผลผลิตทางวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านและความภาคภูมิใจ ด้วยลวดลายที่ เป็น
ลกัษณะเฉพาะของพื้นถ่ิน เช่น ผา้มดัหม่ีลายดอกปีบ บา้นม่วงหอม ต าบลแก่งโสภา อ าเภอวงัทอง 
จงัหวดัพิษณุโลก และลวดลายผา้ไก่โคมขอ ที่ไดรั้บแรงบนัดาลใจจากไก่ชนเหลืองหางขาวของ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของเมืองพิษณุโลก ซ่ึงเป็นผา้ทอพื้นเมืองที่เล่ืองช่ือประจ าจงัหวดัที่เผย
ความโดดเด่นจากความอุตสาหะของทกัษะฝีมือชาวบา้นและสะทอ้นความหมายความส าคญัใหเ้ห็น
แจ่มชดัยิง่ขึ้นถึงการน าไปใชไ้ดจ้ริงเป็นปัจจยัในการด ารงชีวิตที่งดงาม เปรียบเป็นเสมือนกบัความ
ประณีตของการจรดปลายเข็มที่สร้างสรรคจ์นกลายเป็นรูปธรรมแห่ง อตัลกัษณ์อนัวิจิตรของคุณค่า
ทางจิตใจ อันเป็นในอีกนัยหน่ึงของกลวิธีที่สามารถโน้มน้าวไปสู่การปลูกจิตส านึกและความ
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ตระหนักถึงคุณค่าของความงามในทุกขณะจิตที่ไดย้อ้นคิดถึงพื้นถ่ินเกิดแห่งเมืองสองแควกล่าวคือ 
เร่ืองราวในบริบทของวถีิชีวิตสังคมชนบท “เมืองสองแคว” บา้นเกิดของขา้พจึงเป่ียมไปดว้ยความ
รัก ความผูกพนัและความภาคภูมิใจที่ข ้าพเจา้ได้รับอิทธิพลและน ามาซ่ึงเป็นแรงบันดาลใจต่อ
แนวความคิดในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ 

 

ภาพที่ 1 ภาพอิทธิพลจากสภาพแวดลอ้ม วดัพระมหาธาตุวรมหาวหิาร (วดัใหญ่) จงัหวดัพษิณุโลก 
 

 

ภาพที่ 2 ภาพอิทธิพลจากสภาพแวดลอ้ม ชุมชนริมแม่น ้ าน่านเมืองสองแคว จงัหวดัพษิณุโลก 
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อิทธิพลจากทฤษฎเีกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์ 
สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษามาตรฐานของความงามในเชิง

ทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบัประสบการณ์ทางสุนทรียภาพและกฏเกณฑท์างศิลปะสุนทรียศาสตร์นับเป็น
ศาสตร์แขนงหน่ึงของปรัชญาที่ เก่ียวข้องกับการแสวงหาคุณค่าของงานศิลปะรูปแบบต่างๆ 
สมัยก่อนรู้จกักนัในรูปของวิชาทฤษฎีแห่งความงาม (theory of beauty) หรือปรัชญาแห่งรสนิยม 
(philosophy of taste) ค าว่าสุนทรียศาสตร์มาจากภาษาสันสฤตว่า “สุนทรียะ” แปลว่า “งาม” และ 
“ศาสตร์” แปลว่า “วิชา” เม่ือรวมความแลว้จึงแปลไดว้่า วิชาที่ว่าดว้ยส่ิงสวยงาม “สุนทรียศาสตร์” 
จึงมีความหมายตามรากศพัทว์า่ที่เขา้ใจว่า วิชาที่ว่าดว้ยความงามหากกล่าวถึงค  าว่าศิลปะอาจกล่าว
ไดว้่าศิลปะเป็นผลแห่งความคิดสร้างสรรคข์องมนุษยท์ี่แสดงออกมาในรูปลกัษณ์ต่างๆ ให้ปรากฎ
ซ่ึงสุนทรียภาพ ความประทบัใจ หรือ ความสะเทือนอารมณ์ตามประสบการณ์และรสนิยมรวมถึง
ทกัษะของแต่ละบุคคลเพือ่ความพอใจ ศิลปะจึงเปรียบเสมือนเป็นส่ิงที่มนุษยส์ร้างขึ้นเพือ่ความงาม
และความพงึพอใจ ดงันั้นสุนทรียศาสตร์จึงเป็นศาสตร์ที่มกัพบอยูก่บัศิลปะในหลายแขนงดงักล่าว
เช่น วิจิตรศิลป์ ประติมากรรม การแสดง ดนตรีและวรรณกรรม ดังนั้นมุมมองความคิดกบัค  าว่า 
“สุนทรียะ” จึงเป็นส่วนหน่ึงที่แสดงใหเ้ห็นทศันะและแนวคิดในการสร้างสรรคผ์ลงานประกอบกบั
ความเช่ือที่มีต่อสุนทรียะ (ก าจร สุนพงษศ์รี, 2523)  

กล่าวไดค้ือ รายละเอียดเร่ืองราวภายในผลงานของขา้พเจา้แสดงความหมายเชิงนามธรรม
ในประเด็นสาระทางสุนทรียศาสตร์เป็นส่วนส าคญัและในขณะเดียวกนัมีส่วนประกอบของความ
ทบัซ้อน ความสมดุลและความคลุมเครือเพื่อก่อให้เกิดการคน้หาที่สามารถน าไปใชใ้นแง่มุมของ
สุนทรียะในงานผลงานศิลปะของขา้พเจา้ ซ่ึงอาศยัทฤษฎีทางดา้นองคป์ระกอบศิลป์หรือหลกัการ
ทางศิลปะก็มีความคลา้ยคลึงกนัในแง่ของความเป็นเอกภาพและการสร้างความสนใจในรายละเอียด 
หรือจุดเด่นจุดรองเพื่อการเช่ือมโยงไปสู่ความงามเป็นต้น ดังนั้ นมุมมองหรือความพึงพอใจที่
ขา้พเจา้มีต่อสถานที่บา้นเกิด “ชุมชนริมแม่น ้ าน่านเมืองสองแคว” อนัเป็นที่รักหรือให้รอยประทบั
แห่งความสุขจากประสบการณ์ตรงที่ท  าให้เกิดแง่มุมของสุนทรียศาสตร์หรือการรับรู้ความงามใน
ธรรมชาติ อนัก่อเกิดจากความตอ้งการทางกายภาพภายนอกที่สมัพนัธส์อดคลอ้งกบักายภาพภายใน 
โดยการกระตุน้ของจิตใตส้ านึกที่สั่งสมเกิดเป็นประสบการณ์ความทรงจ าหรือเกิดทศันะเก่ียวกับ
การมอง การเลือก เพือ่ความอยูร่อด ซ่ึงเป็นสญัชาตญาณพื้นฐานที่คนทัว่ไปพงึมี  
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อิทธิพลจากทฤษฎเีกี่ยวข้องกับความสุขและคุณค่าของชีวิต 
อาริสติปปุส  เป็นนักปรัชญาคนแรกในประวติัปรัชญาที่เป็นผูใ้ห้ก าเนิดลัทธิไซเรเนอิค 

(Cyrenaicism) เขาเห็นวา่ ความสุขสบาย คือส่ิงเดียวที่ควรแสวงหา ส าหรับความสุขสบายโดยนัยน้ี
เขาหมายถึงความสุขทางกายหรือความสุขทางประสาทสัมผสั ซ่ึงเขาเห็นว่า ความน่าพึงปรารถนา
หรือมีค่ามากกว่าความสุขทางใจ กล่าวคือ ความสุขจากการรับประทานอาหารอร่อยๆ ด่ืมเหล้าที่
รสชาติถูกปาก และการแสวงหาความสุขทางเพศ ฯลฯ ยอ่มมีค่ากวา่ความสุขที่เกิดจากความเขา้ใจ
อะไรต่าง ๆ ดว้ยปัญญาหรือจากการช่ืนชมความงามทางศิลปะ เขามีทศันะว่า ส่ิงดีทุกส่ิงตอ้งตดัสิน
กนัดว้ยความสุขและตอ้งเป็นความสุขที่ก  าลงัไดรั้บอยูใ่นขณะนั้นๆ เขาถือว่าความสุขในปัจจุบนัมี
ค่ามากกว่าความสุขในความทรงจ า หรือความสุขที่คาดหมายเอาไว ้เขาจึงเน้นให้แสวงหาความสุข
ในปัจจุบนัมากกว่าความสุขในอดีตหรืออนาคต เขาเห็นว่าเราพึงแสวงหาความสุขให้มากที่สุดใน
ขณะที่ยงัมีโอกาส เพราะเราไม่รู้วา่พรุ่งน้ีจะมีโอกาสหาความสุขไดอี้กหรือไม่ นอกจากการแสวงหา
ความสุขในปัจจุบนัแลว้ อาริสติปปุสยงัสอนให้หาความสุขที่เขม้ขน้ที่สุด ทศันะของอาริสติปปุส
นั้น ใหค้วามส าคญักบัความสุขทางกายมากกวา่ความสุขทางจิตใจ เม่ือเป็นเช่นน้ีก็จะท าใหม้นุษยไ์ม่
แตกต่างอะไรจากสตัวท์ี่เขา้ถึงไดแ้ต่ความสุขทางประสาทสมัผสัที่จดัไดว้า่เป็นการแสวงหาความสุข
เพยีงดา้นเดียว ประเด็นสาระดงักล่าวน้ีจึงมีนักปรัชญากลุ่มเดียวกนัที่หันมาให้ความส าคญัความสุข
ทางดา้นจิตใจ มากกวา่ความสุขทางกาย   

เอพิคิวรัส นักปรัชญาชาวกรีก เป็นผูมี้ความคิดแบบสุขนิยมที่ถูกจดัอยูใ่นกลุ่มสสารนิยม 

(Materialism) ที่ ช่ือว่าไม่มีความเช่ือเร่ืองโลกหน้า เร่ืองนรก สวรรค์ แต่เช่ือว่าเม่ือคนตายแล้ว
ร่างกายตอ้งเน่าเป่ือยผพุงัไป เม่ือเรามีชีวติอยูก่็ควรแสวงหาความสุขใส่ตวัเองใหเ้ตม็ที่มากที่สุดเท่าที่
จะมากได ้แต่ในการแสวงหาความสุขนั้น ตอ้งรู้จกัคิด รู้จกัเลือก ไม่ตอ้งหาความสุขกบัของที่หายาก
หรือของที่มีราคาแพงเพราะจะกลายเป็นทาสของส่ิงนั้นๆ ไป บางส่ิงแมจ้ะใหค้วามสุขมากกวา่ความ
ทุกข ์แต่ถา้มนัหายากมากหรือราคาแพง หรือไม่แน่นอนว่าเราจะไดค้รอบครองหรือไม่ มนัก็จะท า
ให้เรามีความทุกข์ร้อนมากกว่าที่จะให้ความสุข เพราะฉะนั้ นตามทรรศนะของเอพิคิวรัสจึงมี
ลกัษณะเป็นทางสายกลาง และไดแ้บ่งความสุขออกเป็น 2 อยา่ง นัยแรกคือ ความสุขทางประสาท
สัมผสั หมายถึงความสุขทางกายและในอีกนัยหน่ึงคือความสุขอันเกิดจากความสงบ หมายถึง
ความสุขทางใจ เอพิคิวรัสกล่าวว่า นับตั้ งแต่เกิดส่ิงมีชีวิต ไม่ว่ามนุษยห์รือสัตว ์ต่างก็แสวงหา
ความสุขและหลีกเล่ียงความทุกข ์แม้ความสุขจะเป็นส่ิงที่ดีที่สุดของมนุษย ์แต่ก็ควรด าเนินอยูบ่น
ทางสายกลาง ไม่ควรหมกมุ่นกบัความสุขทางประสาทสัมผสัหรือความสุขทางกายมากจนเกินไป 
เอพคิิวรัสไดใ้ห้ความส าคญัและเนน้ความสุขทางใจมากกวา่ความสุขทางกาย เพราะความสุขทางใจ
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บริสุทธ์ิกว่า ส่วนความสุขทางกายนั้นมักเจือปนด้วยความทุกข์และความเจ็บปวดจึงไม่บริสุทธ์ิ 
ความสงบสุขจะเกิดขึ้นไดเ้ม่ือร่างกายมีสุขภาพดี ปราศจากความทะยานอยากของแรงปรารถนา  
ต่าง ๆ เม่ือถึงภาวะน้ีใจจะสงบไม่ถูกครอบง าด้วยอารมณ์ ดงันั้นมนุษยค์วรใชแ้รงปรารถนา และ
ความสุขทางประสาทสัมผสั เป็นแนวทางที่จะก่อให้เกิดความสุขทางใจ (สฤณี อาชวานันทกุล, 
2551)  

กล่าวได้คือยุคสมัยปัจจุบนัเป็นสังคมที่ขบัเคล่ือนด้วยระบบทุนนิยม คุณค่าของวตัถุจึง
กลายเป็นส่ิงส าคญัที่อยูเ่หนือคุณค่าทางจิตใจของมนุษยด์ว้ยกนัเอง ทฤษฎีดงักล่าวสอดคล้องกับ
ทศันคติการใชชี้วิต ขา้พเจา้เห็นดว้ยกบั "ความสุขที่แทจ้ริง โดยเฉพาะในประเด็นความสุขที่เกิดจาก
จิตใจ" ซ่ึงขา้พเจา้มองว่า "ความสุข" ของมนุษย ์อยูท่ี่ "การใชชี้วิตอยา่งสมดุลในทุกๆเร่ือง" ความ
สมดุลน้ีท าไดไ้ม่ยากเลยหากรักษาศีลให้บริสุทธ์ิอยา่งเสม ่าเสมอต่อเน่ือง ที่สามารถช่วยประคอง
จิตใจของคนเราใหร้อดพน้จากความทุกขท์ั้งหลาย จึงท าใหข้า้พเจา้สามารถโนม้นา้วไปสู่การด าเนิน
ชีวติที่สงบสุขที่จิตใจรวมถึงเป็นประเด็นสาระแห่งการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะให้เป็นส่ือแห่งภาษา
ของอารมณ์ความรู้สึกและเป็นภาษาของจิตใจที่โน้วนา้วไปสู่การมีความสุขแทจ้ริงคือ ความสุขที่หา
ไดใ้นทุก ๆ ที่โดยไม่ตอ้งใชเ้งินซ้ือโดยเฉพาะกบัความสุขที่หาไดด้ว้ยการด ารงชีวติอยา่งพอเพียงใน
แบบที่เคารพนอบน้อมต่อธรรมชาติหรืออยูท่่ามกลางธรรมชาติที่สุขสงบ อันเป็นชีวิตที่ประณีต
งดงามบริสุทธ์ิและเรียบง่ายหรือเป็นพลงับวกเพือ่น ามาหล่อเล้ียงจิตใจใหเ้กิดดุลยภาพแห่งความสุข
สงบของชีวติโดยแทจ้ริง 

 

อิทธิพลด้านรูปแบบทางศิลปกรรมและจากศิลปิน 
 รูปแบบผลงานศิลปกรรมของศิลปินหลายท่านดังต่อไปน้ีมีความส าคญัอย่างยิง่ต่อการ

สร้างสัมฤทธิผลของการสร้างสรรคชุ์ดวทิยานิพนธ ์ทั้งน้ีจะศึกษาถึงในลกัษณะความสอดคลอ้งทาง
เร่ืองราวเน้ือหา ที่อาศยัภาษาของศิลปะเป็นเคร่ืองมือในการสร้างบรรยากาศของแสงสี เวลาและรอย
แปรงหรือพื้นผวิรวมถึงการจดัองคป์ระกอบของเร่ืองราวในบริบทต่าง ๆ เป็นตน้ อนัเป็นเจตนาเพื่อ
ศึกษาบริบทของความงามทางสุนทรียภาพให้เป็นไปตามทัศนคติและความคิด หรือ “อุดมคติ” 
ส่วนตวัที่กล่าวไดว้่าเป็นอิทธิพลดา้นรูปแบบทางศิลปกรรมรวมถึงและอิทธิพลโดยนัยอ่ืน ๆ ดว้ย 
ซ่ึงเป็นรูปแบบแนวทางของผลงานที่ตอ้งอาศยัความ บริสุทธ์ิทางใจหรือเจตนาเป็นประเด็นหลกัของ
การส่ือแสดงออกและเป็นสาระทางนามธรรมของเน้ือหาภายในที่เป็นเร่ืองราวของความซ่ือสัตย ์
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จริงใจและตรงไปตรงมาทั้งส้ิน ความหมายและความส าคญัเหล่าน้ีจึงผนวกไวด้ว้ยรูปแบบแนวทาง
ของผลงานศิลปกรรมของศิลปินดงัน้ี 
 

 

ภาพที่ 3 วนิเซ็นต ์แวน ก๊อก,สีน ้ ามนั,72.5x92.1ซม.,1888 
เขา้ถึงเม่ือ 10 เมษายน 2562, เขา้ถึงจาก https://creativepark.canon/th/ccontents     

วินเซ็นต์ แวน ก๊อก  (Vincent Willem Van Gogh) ศิลปินลัทธิโพสต์อิมเพรสชั่นนิสม์ (Post-
Impressionism)  จิ ต ร ก ร ช า ว ดั ต ซ์ ผู ้ เขี ย น ภ า พ  “Starry Night Over the Rhône” ขึ้ น ใ น ปี                                                  
ค.ศ. 1888 เป็นภาพภูมิทศัน์ภายนอกหน้าต่างสถานบ าบดัตอนกลางคืน ขณะที่ วนิเซ็นต ์แวน ก๊อก
รักษาตวัอยูท่ี่โรงพยาบาล Saint-Paul แมภ้าพเขียนจะเป็นยามค ่าคืนแต่ศิลปินเขียนภาพน้ีในช่วงเวลา
กลางวนัจากความทรงจ าของเขากล่าวไดว้่าใจกลางของภาพคือ เมืองแซ็งเรมีเดอพรอวอ็งส์ ภายใต้
ทอ้งฟ้าที่มว้นตวัเป็นกน้หอย ในลกัษณะเกลียวคล่ืนที่หมุนวน พร้อมดวงจนัทร์ และดวงดาวที่ลอย
เด่นระยบิระยบั นัน่เป็นการสะทอ้นใหเ้ห็นอารมณ์ของวนิเซ็นต ์แวน ก๊อก 

วนิเซ็นต ์แวน ก๊อก เลือกใชโ้ทนสีน ้ าเงินในการส่ือถึงทอ้งฟ้า และบรรยากาศยามค ่าคืนที่
มืดมิด แต่ทวา่ในอีกนยันิยามหน่ึงนั้นสีน ้ าเงินเป็นเสมือนตวัแทนของความสงบน่ิงที่ลุ่มลึกและเยอืก
เยน็ เฉกเช่น อารมณ์ที่ก  าลงัด าด่ิงของแวน ก๊อก ในขณะนั้นแต่กระนั้นตวัเขาก็ยงัคงไม่ส้ินหวงัเสีย
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ทีเดียวจากการที่เขาวาดหมู่ดาวและดวงจนัทร์สีเหลืองอันระยบิระยบัท่ามกลางความมืด จะว่าไป
แล้วโทนสีเหลืองถือเป็นโทนสีที่สะท้อนถึงความหวงัและความสุข ซ่ึงนั่นเป็นส่ิงที่แวน ก๊อก 
พยายามเสาะแสวงหามาอยูต่ลอดทั้งชีวติ  (เออร์วงิ สโตน, 2558) 

ผลงานภาพเขียนของวินเซ็นต ์แวน ก๊อก นั้นเป็นแบบอยา่งในการสร้างสรรคผ์ลงานของ
ขา้พเจา้ในประเด็นเร่ืองของมุมมองการน าเสนอ และบรรยากาศในการแสดงออกรวมถึงรูปแบบ
ของการใชสี้ที่แสดงคุณลกัษณะอนัโดดเด่น (อิทธิพล ตั้งโฉลก, 2550) ขา้พเจา้ประทบัใจและไดรั้บ
แรงบนัดาลใจจากผลงานภาพเขียนช้ินน้ีของศิลปินวินเซ็นต ์แวน ก๊อก ที่ไดใ้ห้อิทธิพลในประเด็น
ของการเลือกใช้วิธีการเขียนภาพทิวทศัน์ (Landscape) ยามค ่าคืนที่แสดงรูปแบบเหมือนจริงจาก
สภาพบรรยากาศดั่งที่ตามองเห็น อีกทั้ งลักษณะการเลือกใช้สีรอยแปรง และความแวววาวที่
ระยบิระยบัของแสงที่ตกกระทบบนผืนน ้ าที่ท  าให้ขา้พเจา้เกิดแรงกระตุน้เร้าและส่งผลผ่านวิธีการ
ท างานภาพพิมพต์ะแกรงไหมที่ให้สัมฤทธิผลออกมาในลกัษณะของบรรยากาศสีแสงในห้วงเวลา
ขณะนั้นๆให้เหมือนจริงที่สุดจนส่งผลให้รู้สึกไดว้่ากระบวนการเทคนิคปะติด (Collage) และการ
เยบ็ผา้บนผืนผา้เหมือนราวกบัว่าเป็นเสมือนผลงานจิตรกรรม  ที่เป็นแบบอยา่งในการสร้างสรรค์
ผลงานของขา้พเจา้มาตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบนั  
 

 โคลด โมเนต์ (Claude Monet) ศิลปินที่มีช่ือเสียงของประเทศฝร่ังเศส สร้างผลงานอยูใ่น
แนวทางของศิลปะลทัธิอิมเพรสชัน่นิสม ์(Impressionism) ศิลปะลทัธิน้ีเกิดขึ้นในในช่วง ค.ศ. 1874 
ศิลปินลทัธิอิมเพรสชันนิสม์ที่สนใจเร่ืองราวของธรรมชาติเหมือนจริงจากสภาพบรรยากาศของ
ช่วงเวลาต่าง ๆ ศิลปินได้ยึดหลักทฤษฎีสีอย่างเคร่งครัดและเคารพต่อสีแสงที่ปรากฏต่อหน้า 
ลกัษณะของผิวน ้ า แสงสะทอ้น และดอกบวัโดยไม่ให้ความส าคญักบัรายละเอียด ทวา่เป็นการให้
ความส าคญักับความรู้สึกที่ ส่ือแสดงออกมาเป็นร้ิวรอยของฝีแปรงที่อิสระและมีสีสันที่สดใส 
ในช่วงสุดทา้ยของการท างาน ผลงานของเขามีลกัษณะเป็นภาพก่ึงนามธรรมอยา่งชดัเจน จากการจดั
ภาพที่มีเงาสะทอ้นในน ้ าท่ามกลางพืชพรรณไมท้ี่ปกคลุมอยูท่ ัว่ไป ท าให้เกิดบรรยากาศที่ร่มเยน็ มี
ผลท าให้สีในภาพส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มโทนสีเขียวและสีน ้ าเงินม่วงประกอบกบัการจดัองคป์ระกอบ
ภาพที่แสดงระยะด้วยกลุ่มของดอกบวั ศิลปินมีกลวิธีในการระบายสีอย่างรวดเร็วฉับพลัน และ
ปล่อยให้เห็นรอยแปรง ซ่ึงเทคนิควิธีการน้ีได้รับการยกยอ่งว่าศิลปินสามารถน ามาใช้อยา่งไดผ้ล
หรือให้สัมฤทธิผลต่อผลงานจะดูคลา้ยเหมือนยงัไม่ส าเร็จ อนัเน่ืองจากตอ้งการความฉับไวในการ
จบัความรู้สึกที่มีต่อแสงสีในห้วงบรรยากาศ ซ่ึง โคลด โมเนต์ ไดก้ล่าวว่าเป็นภาพที่เกิดขึ้นอยา่ง
ปัจจุบนัทนัด่วนมากกวา่ที่จะมาใคร่ครวญความคิดเห็น 
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ภาพที่ 4  โคลด โมเนต,์ Water–Lily Pond (The Clouds),สีน ้ ามนับนผา้ใบ,73 x 100 cm.,1903, 
เขา้ถึงเม่ือ 19 เมษายน 2562, เขา้ถึงจาก https://creativepark.canon/th/ccontents     

จากการสร้างสรรคผ์ลงานของโมเน่ต ์ท  าให้ขา้พเจา้มีความเช่ือที่ว่าวตัถุต่าง ๆ ซ่ึง ปรากฏ
แก่จกัษุประสาทของเราภายใตแ้สงธรรมชาติทุกส่ิงทุกอยา่งยอ่มมีความสัมพนัธ์กนัอนัเป็นการยดึ
หลกัปฏิบติัในการท างานนอกสถานที่อยา่งเคร่งครัดโดยให้ความส าคญักบัเร่ืองสีแสงและเทคนิค
การในการใชสี้ เช่น สีที่มีความสว่างดงัแสงอาทิตยไ์ดน้ั้นไม่ไดม้าจากการผสมสีแบบส าเร็จรูปใน
จานสีที่ค่อย ๆ เกล่ียสีให้เขา้กนั หากแต่ทว่าเกิดจากการแต่งแตม้ของสีบริสุทธ์ิ และให้ความส าคญั
ของสีคู่ปฏิปักษ์ เป็นการใช้สีที่ให้ความส าคญักับคู่สีมากกว่ารูปทรง จากการท างานในลักษณะ
ดังกล่าวเป็นเสมือนการเขา้สู่สภาวะที่น่ิงสงบด้วยการท างานอย่างมีสมาธิในการสร้างภาพที่จะ
สามารถสะทอ้นเอาความรู้สึกที่มีอยูภ่ายในออกมา ดงันั้นวธีิการท างานในลกัษณะดงักล่าวจึงท าให้
ขา้พเจา้ให้ความส าคญักบัมีลกัษณะการตีความแปลความหมายจาก “ตน้แบบ” ธรรมชาติบา้นเกิดมา
สู่ผลงานดว้ยทศันธาตุและอาศยัในกระบวนการทางทศันศิลป์ เป็นเง่ือนไขทางเทคนิคที่เป็นเสมือน
การใชจิ้ตใจหรือปัญญาญาณในการส ารวจเพง่พินิจจนเห็นรายละเอียดในสภาวะ “พื้นที่แห่งจิต” คือ 
ระบบความคิดแบบนามธรรมไปจบัใชก้บัทศันธาตุทางศิลปะที่ไม่เล่าเร่ือง และดว้ยเหตุน้ีกายภาพ
ของผลงานที่ เกิดจากเง่ือนไขดังกล่าวจึงสามารถไปกระตุ้นการรับรู้หรือการหย ัง่รู้ในระดับ
นามธรรมได ้  
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เรวดี ใจชุ่ม (Rewadi Chaichum) เป็นศิลปินร่วมสมัยของไทย เกิดและเรียนศิลปะขั้น
พื้นฐานที่จงัหวดักรุเทพมหานคร จากนั้นมาศึกษาต่อในสถาบนัศิลปะระดบัอุดมศึกษาชั้นน าของ
ประเทศ ที่คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวิทยาลยัศิลปากร ปัจจุบนัเป็นอาจารย์
สอนศิลปะ ซ่ึงมีผลงานเป็นประจกัษใ์นระดบัประเทศและนานาชาติ เป็นศิลปินที่น าเสนอผลงานที่
มีเร่ืองราว เน้ือหาอนัส่ือสะทอ้นวิถีชีวติความเป็นอยูแ่บบสงัคมชนบทที่สัมพนัธก์บัความเช่ือ ความ
ศรัทธาในทางพระพุทธศาสนา ด้วยการสร้างเอกภาพทางสุนทรียะโดยอาศยัใช้รูปแบบ รูปร่าง 
รูปทรงและรายละเอียดของสถาปัตยกรรมไทยมาเป็นแรงบนัดาลใจจากบรรยากาศที่ลึกลบัและ
ศกัด์ิสิทธ์ิภายในวดั โดยเฉพาะจากส่วนประกอบต่างๆของสถาปัตยกรรมไทย เช่น ไมจ้  าหลกั ลาย
ปูนป้ัน ลวดลายประดบักระจกสี ลายประดบัหอยมุก เป็นตน้ ซ่ึงในเวลากลางคืนส่ือวสัดุหรือวตัถุ
เหล่าน้ีจะส่ือสะทอ้นสัจจะแห่งวสัดุเชิงคุณค่าในแบบของการเรืองแสงที่แวววาวเม่ือสมัผสัถูกแสง 
จากความประทบัใจโดยนยัน้ีที่น้ีศิลปินไดน้ ามากลัน่กรอง คล่ีคลายและตีความดว้ยการวจิารณญาณ
และความรู้สึกผสมผสานกบัความคิด จินตนาการอนัเป็นอุดมคติตามความรู้สึกส่วนตวัที่มีไดย้ดึโยง
อยูภ่ายใตบ้ริบทแห่งอุดมคติแบบไทยประเพณีตามขนบเดิม แต่ถ่ายทอดเป็นผลงานในรูปแบบของ
ศิลปะนามธรรมทวา่แฝงเร้นนัยแห่งความเป็นไทยร่วมสมยั โดยอาศยักลวธีิของส่ือผสมที่ผสานดว้ย
การเยบ็ ปัก ถกั ร้อย บนพื้นผา้สีด า  

 

ภาพที่ 5 เรวดี ใจชุ่ม, รูปทรงที่เกิดจากความรู้สึกส่วนตวัที่มีต่อลวดลายประดบัสถาปัตยกรรมไทย, 
ส่ือผสม,202x145ซม., 2530  
เขา้ถึงเม่ือ 11 เมษายน 2562, เขา้ถึงจาก
http://www.resource.lib.su.ac.th/awardsu/web/artdetail.php?item_id=165 

http://www.resource.lib.su.ac.th/awardsu/web/artdetail.php?item_id=165
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กล่าวคือประเด็นสาระแห่งความหมายทางนามธรรมในผลงานของขา้พเจา้ได้ส่ือผ่าน
เร่ืองราวเน้ือหาเก่ียวกบัความสุขในวถีิชีวติแบบสังคมชนบท เป็นการสร้างเอกภาพทางสุนทรียภาพ
ของรูปแบบทางกายภาพแห่งภาษาของอารมณ์ความรู้สึกหรืเป็นภาษาของจิตใจในบริบทของวิถี
ชีวิตชุมชนริมฝ่ังน ้ าเมืองสองแควจากประสบการณ์ส่วนตวั ซ่ึงเป็นพื้นที่ที่แฝงไวด้ว้ยความประณีต
ที่เรียบง่ายงดงามและสุขสงบอนัเป็นวิถีแห่งความงาม ความสุข ซ่ึงโดยนัยส่วนหน่ึงแห่งรูปแบบ
แนวทางและเทคนิควิธีการสร้างสรรคผ์ลงานภาพพิมพส่ื์อผสมของขา้พเจา้อนัเป็นผลจากการไดรั้บ
อิทธิพลจากศิลปินเจ้าของผลงานศิลปกรรมข้างต้นหรือมีความส าคัญในการเป็นข้อมูลเชิง
กรณีศึกษาวิธีคิดรวมถึงเทคนิควิธีการอนัเป็นลกัษณะเฉพาะตนที่ประกอบไปดว้ยการเยบ็ ปัก ถัก 
ร้อย บนพื้นผา้ซ่ึงเป็นเสมือนการยดึเหน่ียวกนัของรายละเอียดและโครงสร้างในบริบทต่างๆให้มา
ผสมผสานเขา้ไวด้ว้ยกนัจนก่อรูปเกิดเป็นรูปแบบรวมถึงการจดัองคป์ระกอบภาพดว้ยซ่ึงโดยนยัของ
อิทธิพลด้านรูปแบบทางศิลปกรรมและจากศิลปินที่กล่าวมาขา้งต้นซ่ึงบา้งให้อิทธิพลทางด้าน
รูปแบบแนวทางของการสร้างสรรคท์ี่นิยามเปรียบเป็นเสมือนการส่ือสะทอ้นความดี ความงามและ
ความจริงหรือความงามแห่งความสุขสงบของชีวิตอันเป็นรูปแบบของชีวิตที่เคารพนอบน้อมต่อ
ธรรมชาติและกลมกลืนกบักฎแห่งธรรมชาติซ่ึงเป็นสาระและคุณค่าแห่งชีวติผา่นรูปแบบทางศิลปะ
หรือกายภาพแห่งสุนทรียชี์วติ อนัเป็นภาษาของอารมณ์ความรู้สึกหรือภาษาของจิตใจนัน่เอง 
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บทที่ 3 
 

ขั้นตอนและกระบวนการในสร้างสรรค์ 

 

นกัประพนัธ์ใชถ้อ้ยค  า แสดงความคิด นักดนตรีใชเ้สียงถ่ายทอดอารมณ์ทางดนตรี ศิลปิน
ใช้ทศันธาตุ  ทัศนศิลป์คือผลงานศิลปะที่สัมผสัรับรู้ได้ด้วยการมองเห็นเป็นส าคัญผลงานทาง
ทศันศิลป์จึงตอ้งใชด้วงตาเป็นเคร่ืองมือหลกัในการรับสารแห่งสุนทรียะ ส่ิงต่างๆที่ปรากฏแก่ตาเรา
นั้นจะชกัน าเราไปสู่การรับรู้ทางทศันศิลป์ อนัเป็นจุดเร่ิมตน้ของการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะแขนง
ต่างๆ ธาตุทางทศันศิลป์หรือภาษาของศิลปะ ที่น ามาปรับใช้เพื่อสร้างมิติลวงตาให้ลึกเขา้ไปบน
ระนาบสองมิติของพื้นภาพหรือผลงานศิลปะภาพพมิพด์ว้ยกระบวนการของการสร้างสรรคผ์ลงาน
ทางดา้นทศันศิลป์ โดยเฉพาะการสร้างสรรคศ์ิลปะภาพพิมพด์ว้ยแลว้กระบวนการในการวางแผน
วิธีการด าเนินงานการคน้ควา้หาขอ้มูลเพื่อการสร้างร่างภาพตน้แบบตลอดจนดา้นเทคนิควิธีการ
สร้างสรรค์ที่นับว่ามีความส าคญัอย่างยิ่ง ซ่ึงจะส่งผลไปสู่ความหมายและวตัถุประสงค์ในการ
สร้างสรรคท์ี่สอดคลอ้งกบัแนวความคิดอนัจะท าให้ผลงานศิลปะนั้นมีความสมบูรณ์ ดงันั้นในช่วง
เวลาของการสร้างสรรคจึ์งสามารถล าดบัขั้นตอนการด าเนินงานในบริบทต่างๆไดด้งัน้ี  

 

การศึกษาค้นคว้าข้อมูล 
 ขา้พเจา้ไดศึ้กษาคน้ควา้และรวบรวมขอ้มูลต่างๆ เช่น เอกสารเชิงประจกัษท์ี่เก่ียวขอ้งกับ
การสร้างสรรคด์งัที่กล่าวมาขา้งตน้ และท าการบนัทึกเป็นภาพถ่าย รวมถึงการศึกษาขอ้มูลออนไลน์
ทางอินเตอร์เน็ต และน ามาวิเคราะห์ตีความดว้ยวิจารณญาณและความรู้สึก เพื่อปรับใชข้อ้มูลใน
บริบทต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมด้วยเพราะผลงานวิทยานิพนธ์ชุดน้ี เป็นการสร้างสรรค์ที่สร้าง
เอกภาพทางสุนทรียภาพของพื้นที่แห่งความรู้สึกที่อาศัยเร่ืองราวเน้ือหาความสุขของชีวิตอัน
สอดคล้องเช่ือมโยงกับวิถีชีวิตของผูค้นในพื้นที่ที่ มีอยู่จริง (บ้านเกิดเมืองสองแคว) และเป็น
ประสบการณ์ตรงที่สัมผสัและรับรู้ในเร่ืองราวของความรู้สึกอันเป็นความประทบัใจ ดังนั้นจึงมี
ความส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิง่ที่ขา้พเจา้จะตอ้งออกภาคสนามลงพื้นที่ริมฝ่ังน ้ าเมืองสองแคว เพื่อ
ส ารวจพิจารณาหรือซึมซับบรรยากาศ หรือเพื่อยอ้นคิดทบทวนเร่ืองราวของความทรงจ า และเป็น
ความผูกพนัความรักที่อบอุ่นในห้วงแห่งกาลเวลาและสถานที่ ประเด็นสาระส าคญัดงักล่าวจึงตอ้ง
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ศึกษารูปแบบของการใช้ชีวิต หรือวิถีการด ารงชีวิตของคนในพื้นที่ด้วยเป็นส าคญัทั้งน้ีเพื่อการ
เข้าถึงข้อมูลรวมถึงให้ผลงานมีความลุ่มลึกของคุณค่าที่สอดคล้องกับประเด็นของเน้ือหา 
ความหมายและแนวความคิด ซ่ึงในการสร้างสรรคท์ี่ไดเ้ลือกเอาวิถีชีวติริมฝ่ังแม่น ้ าของผูค้นอนัเป็น
วถีิชีวติแบบพึ่งพาตนเองและสานสายสัมพนัธก์บัเพื่อนบา้นญาติพี่น้อง หรือเป็นทั้งถ่ินที่อยู ่แหล่ง
ท ามาหากิน ใชชี้วติอยา่งผูเ้คารพนอบน้อมต่อธรรมชาติที่เปรียบเป็นเสมือนกระแสสายธารแห่งน ้ า
จิตน ้ าใจของผูค้นที่ไม่เคยเหือดแห้ง แต่ทว่ายงัคงไหลรินเคียงคู่ไปกบักระแสน ้ าที่ไหลผ่านกระแส
แห่งกาลเวลาจนกลายเป็นชีวติที่ผกูพนักนั และดว้ยเพราะความอุดมสมบูรณ์ที่เอ้ืออ านวยต่อการก่อ
เกิดเป็นชุมชนสังคม อนัเป็นการโน้มน้าวไปสู่คติความเช่ือต่าง ๆ ที่สะทอ้นบริบทแวดล้อมของ
ชุมชนริมน ้ า สร้างวฒันธรรมแห่งการเรียนรู้ดว้ยรอยประทบัภาพแห่งความทรงจ าจากวถีิการด าเนิน
ชีวติสองฝ่ังแม่น ้ า 

 

วิธีการและขั้นตอนในการสร้างสรรค์ 
 ในการด าเนินงานสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ชุดน้ีไดอ้าศยักระบวนการทางทศันศิลป์
ศิลปะภาพพมิพ ์เทคนิคภาพพมิพต์ะแกรงไหม (Silkscreen) เป็นเคร่ืองมือส าคญั ดว้ยเพราะสามารถ
ให้รายละเอียดเชิงความหมายหรือส่ือสะทอ้นสาระของนามธรรมทางความรู้สึกที่แสดงออก ถึง
ความสุขสงบของวิถีชีวิตที่เป็นประณีต งดงาม ในแบบปัจเจกไดต้ามเจตนา ซ่ึงในการสร้างสรรค์
ผลงานดว้ยกระบวนการภาพพมิพต์ะแกรงไหมจะประกอบไปดว้ยขั้นตอนส าคญัต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

 ขั้นตอนการสร้างภาพร่าง เม่ือได้ท  าการเก็บบันทึกและรวบรวมขอ้มูลเร่ืองราวเน้ือหา 
(ความหมาย ความคิด) ที่กล่าวมาข้างต้น จึงน าข้อมูลในบริบทต่างๆ มาวิเคราะห์ตีความด้วย
วิจารณญาณและความรู้สึกหรือน ามาสร้างเป็นภาพร่างตน้แบบ หรือให้ก่อเกิดเป็นรูปแบบของ
ผลงาน ซ่ึงภาพร่างน้ีโดยนัยน้ีจะยงัไม่สมบูรณ์มากนักดว้ยเพราะเป็นการสร้างภาพร่างของอารมณ์
ความรู้สึกดว้ยความรวดเร็ว แบบฉบัพลนัที่เป็นเหมือนการถ่ายทอดภาพแห่งรอยประทบั “รูปแบบ” 
ของความรู้สึกที่อยู่ในจิตใจอย่างง่ายๆ ด้วยการผสมผสานใช้ส่ือวสัดุหรือเคร่ืองมือที่ มีความ
หลากหลาย เช่น การวาดเส้นด้วยสีน ้ า สีเทียนและสีไม้ หรือด้วยวิธีการของเทคนิคผสมปะติด 
(Collage) ช้ินส่วนผา้โดยการลดทอนรายละเอียดทางรูปทรง เพื่อสร้างบรรยากาศของค่าน ้ าหนัก
สีสันให้สอดคล้องกับเร่ืองราวเน้ือหาตามเจตนา จากนั้ นถึงน าไปหาความเป็นไปได้สู่ขั้นตอน
กระบวนการสร้างสมัฤทธิผลของการสร้างสรรคใ์หเ้ป็นผลงานจริงต่อไป 
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ภาพที่ 6 ภาพร่างผลงานก่อนชุดวทิยานิพนธ ์
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ภาพที่ 7 ภาพร่างผลงานก่อนชุดวทิยานิพนธ ์
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ภาพที่ 8 ภาพร่างผลงานชุดวทิยานิพนธ์ 
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วิธีการและขั้นตอนในการสร้างสรรค์ 

 การสร้างสรรค์ผลงานชุดวิทยานิพนธ์ ข้าพเจา้เลือกใช้เทคนิคภาพพิมพ์ตะแกรงไหม 
(Silkscreen) เป็นเทคนิคหน่ึงในกระบวนการพิมพภ์าพพิมพล์ายฉลุ (Stencil Printing Process) ขอ้ดี
ของวธีิการท าภาพพมิพน้ี์ยอ่มคือ เม่ือปฏิบติังานแลว้แม่พมิพซ่ึ์งเป็นตะแกรงไหมที่ละเอียดมากหรือ
บล็อกแม่พมิพผ์า้สกรีนนั้นสามารถน ากลบัมาใชต่้อไดอี้กเม่ือน ามาลา้งท าความสะอาด เทคนิคซิลค์
สกรีนช่วยใหข้า้พเจา้สามารถสร้างน ้ าหนกั พื้นผิว และสี ให้กบัรูปทรงที่แสดงรายละเอียดของแสง
เงาก่อรูปเกิดเป็นมิติที่สมจริง และง่ายต่อการพิมพซ์ ้ า เพื่อแกไ้ขให้ผลงานสมบูรณ์มากยิง่ขึ้น เม่ือ
รูปทรงในผลงานศิลปะมีความสมบูรณ์ เน้ือหาที่น าเสนอผ่านองคป์ระกอบศิลป์ในบริบทต่างๆนั้น
จึงสัมฤทธิผลไปด้วย อีกทั้งเทคนิคภาพพิมพต์ะแกรงไหมยงัเป็นตวัช่วยส าคญัให้ขา้พเจา้มีความ
อิสระมากยิง่ขึ้นในการสร้างสรรคช้ิ์นผลงานที่มีขนาดใหญ่ที่อาศยัใชค้วามคิดสร้างสรรคผ์่านวสัดุ
ต่างๆ ตามความสนใจซ่ึงเป็นกลวิธีของการพิมพภ์าพพิมพล์ายฉลุหรือตะแกรงไหมเกิดขึ้นมาใน
ความคิดแห่งการใชผ้า้ไหมและเน้ือผา้ที่คลา้ยๆกนัน้ีแทนที่จะใชก้ระดาษเพียงอยา่งเดียวส าหรับเป็น
พื้นรองรับลวดลายฉลุ (ภาพ) อนัเป็นการสร้างภาพขึ้นบนผา้ไหม ซ่ึงมีสภาพเป็นฉากพิมพ ์(Screen) 
ปิดกั้นส่วนที่ไม่ตอ้งการใหเ้กิดเป็นภาพใหท้ึบตนั และปล่อยส่วนที่ตอ้งการใหเ้ป็นภาพโปร่งไว ้การ
ปิดกั้นบนผา้ไหมน้ี มีความหลากหลายวธีิการ เช่น การระบายดว้ยน ้ ามนัเชลเเล็กฟิล์มตลอดจนการ
ใช้น ้ ายาไวแสงปิดกั้น และเม่ือน าแม่พิมพไ์ปวางทาบลงบนส่ิงที่ตอ้งการจะพิมพเ์ช่น กระดาษ ผา้
แกว้ พลาสติกโลหะ เม่ือหยดสีลงบนแม่พิมพ ์แลว้ใชย้างปาดที่มีผิวเรียบปาดดนัสีให้ผ่านแม่พิมพ์
หรือทะลุผ่านช่องว่างลงไปติดบนพื้นรองรับ ซ่ึงก็จะไดภ้าพพิมพต์ะแกรงไหมที่ตอ้งการเจตนาใน
การเลือกใชว้ธีิการท าภาพพมิพซิ์ลคส์กรีนก็อนัเน่ืองจากเป็นเทคนิคที่ขา้พเจา้มีประสบการณ์และมี
ความช านาญอยูแ่ลว้ประกอบกบัยงัเป็นเทคนิควธีิการที่มีความอิสระและรวดเร็วในการสร้างสรรค ์
รวมถึงยงัสามารถใชสี้ไดอ้ยา่งหลากหลายและสอดรับกบัการสร้างตน้แบบแม่พิมพท์ี่เป็นลายเส้น
ไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงในกระบวนการของการสร้างสรรคย์งัสามารถโตต้อบกบัตวัช้ินผลงานในระหวา่ง
การสร้างสรรคไ์ดอ้ยา่งตรงไปตรงมาซ่ึงจะท าใหส้ามารถเห็นผลสัมฤทธ์ิของผลงานไดอ้ยา่งรวดเร็ว
อันเป็นขอ้ดีในการสร้างสัมฤทธิผลของการสร้างสรรค์ผลงานชุดวิทยานิพนธ์หัวขอ้เร่ือง “ภาพ
สุนทรียชี์วิตเมืองสองแคว” ของข้าพเจ้าที่ได้ให้ผลลัพธ์ตามเจตนา ซ่ึงในกระบวนการการ
สร้างสรรค์ผลงานแต่ละช้ินได้แยกกระบวนการและล าดับขั้นตอนในการสร้างสรรค์ออกเป็น 3 
ขั้นตอนไดแ้ก่ 
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1.ขั้นตอนในการเตรียมการพิมพ์ 

 ในขั้นตอนน้ีเร่ิมตน้จากการร่างแบบด้วยปากกาเคมีสีด าลงบนกระดาษไขหรือเป็นการ
ออกแบบ ลวดลายตน้แบบดว้ยโปรแกรมกราฟฟิกส์ในคอมพิวเตอร์แลว้จึงท าการพิมพด์ว้ยหมึกสี
ด าลงบนกระดาษไข ซ่ึงลวดลายรูปภาพตน้แบบที่สร้างขึ้นน้ีจะตอ้งมีคุณสมบติัทึบตนัไม่โปร่งแสง 
เพื่อจะได้ง่ายและสะดวกในการท าการสร้างแม่พิมพ์ในขั้นตอนต่อไป หลังจากออกแบบลาย
ตน้แบบเสร็จแลว้น าลายตน้แบบไป สร้างแม่พิมพด์ว้ยปฏิกิริยาทางเคมีในห้องปฏิบติัการโดยน า
ภาพตน้แบบไปติดให้เป็นแผ่นระนาบเดียวกนับนบล็อกสกรีน ที่จะน าไปใชเ้ป็นแม่พิมพ ์โดยนัย
ของกระบวนการเหล่าน้ีสามารถสรุป เป็นล าดบัขั้นตอนง่ายๆไดด้งัน้ี 

 1. ออกแบบลวดลายรูปทรงตน้แบบดว้ยปากกาเคมีหมึกสีด าลงบนกระดาษไขหรือวสัดุที่มี
ความโปร่งแสง โดยจะตอ้งให้ลายเสน้หรือลวดลายที่ออกแบบไวน้ั้นมีลกัษณะของเสน้ที่มีความทึบ
แสง               

 2. ท  าความสะอาดบล็อกสกรีน (แม่พิมพ)์ ให้เรียบร้อยและล้างดว้ยน ้ ายาท าความสะอาด 
ภาชนะเพือ่เอาคราบไขที่ติดอยูบ่นผา้ไหมของบล็อกสกรีนที่ไม่สามารถเห็นไดด้ว้ยตาออกใหห้มด 
จากนั้นจึงน าแม่พพิมไ์ปตากใหแ้หง้สนิท 

 
 2. ขั้นตอนการสร้างแม่พิมพ์ 

 2.1 น าน ้ ายาไวแสงที่ผสมกบักาวอดัในอตัราสัดส่วน 1:5 ปาดหรือฉาบดว้ยรางปาด ขณะที่
จะปาดก็ตกัน ้ ายาไวแสงใส่ลงในรางปาดดว้ย โดยถือกรอบฉากไหม (บล็อกสกรีน) ใหเ้อียงรอรับอยู่
แลว้อยา่งมัน่คงและกดรางปาดให้แนบกบัฉากไหม โดยท าการปาดทั้งดา้นหน้าและดา้นหลงัเป็น
ส าคญั ขอ้ควรระวงัคือ ตอ้งใหก้าวอดันั้นเรียบสนิทมีความบางที่สม ่าเสมอกนั         

  2.2 น าบล็อกสกรีนที่ฉาบเคลือบดว้ยกาวอดัเรียบร้อยแลว้ไปเป่าดว้ยลมร้อนจากไดร์เป่าผม 
ให้แห้งสนิท ซ่ึงขั้นตอนน้ีจะตอ้งท าในห้องมืดหรือห้องที่มีแสงสีเหลืองเท่านั้นและตรวจเช็คดูให้
แน่ใจวา่กาวอดัแหง้สนิทดีแลว้ 

 2.3 น าฟิลม์ลายเส้นตน้แบบที่ออกแบบไวไ้ปวางบนตูไ้ฟจากนั้นน าบล็อกสกรีนไปวางทบั
บน แผน่ฟิลม์ ขอ้ส าคญัจะตอ้งใหผ้า้ไหมแนบสนิทกบัแผน่ฟิลม์เพือ่ไม่ให้เกิดเงาระหวา่งฟิลม์กบัผา้
ไหม ทว่ายิง่แผ่นฟิล์มกบัผา้ไหม (แม่พิมพ)์ แนบสนิทกันมากเท่าใดก็ยิง่จะสามารถสร้างตน้แบบ
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แม่พิมพ์ได้คมชัดมากขึ้ นด้วย จากนั้ นถึงวางแผ่นไม้หรือหนังสือปกแข็งที่หนาเกินกว่ากรอบ
แม่พมิพว์างแนบไวด้ว้ยเพือ่ช่วยดนัใหผ้า้ไหมแนบสนิทกบัฟิลม์ตน้แบบมากยิง่ขึ้น    

 2.4 เปิดสวิทซ์ตู ้ไฟเพื่อท าการถ่ายแสงตามเวลาที่ก  าหนด แล้วจึงรีบน าบล็อกสกรีน
(แม่พิมพ)์ ไปลา้งน ้ าทนัที พยายามฉีดน ้ าเบาๆ เพื่อให้กาวอดัในส่วนที่ไม่ไดท้  าปฏิกิริยากบัแสงไฟ
หลุดออกใหห้มด ขั้นตอนน้ีจะตอ้งฉีดน ้ าผ่านไปมาใหท้ัว่บล็อกสกรีน (แม่พิมพ)์ เพือ่ให้คราบกาว
อดับนบล็อกสกรีน (แม่พิมพ)์ หลุดออกจนหมด จากนั้นจึงน าไปตากแดดหรือเป่าดว้ยลมร้อนให้
แห้งสนิทเม่ือ ถึงขั้นน้ีย่อมแสดงว่าแม่พิมพ์พร้อมที่จะน าไปใช้ในขั้นตอนของกระบวนการ
สร้างสรรคเ์ป็นช้ินผลงานศิลปะแลว้  กล่าวคือแม่พิมพท์ี่ผ่านการใชใ้นการสร้างตน้แบบมาแลว้จึง
สามารถน ากลบัมาใชเ้ป็นแม่พิมพใ์หม่ไดอี้ก แต่ทว่าตอ้งใช้น ายาลา้งแม่พิมพล์า้งท าความสะอาด
ตามวิธีการดงัที่กล่าวมาขา้งตน้ใหม่อีกคร้ัง ซ่ึงขั้นตอนดงักล่าวขา้งตน้น้ีจะปรากฏผลลพัธ์เป็นที่น่า
พอใจหรือไม่นั้นยอ่มขึ้นอยูก่ ับทกัษะประสบการณ์และความช านาญของผูส้ร้างสรรคเ์ป็นส าคญั
ดว้ย 

 

 ภาพที่ 9 ขั้นตอนการน าบลอ็กสกรีนมาฉายแสง 
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 ภาพที่ 10 ขั้นตอนการสร้างภาพแม่พมิพบ์นบลอ็กสกรีน (แม่พมิพ)์ 
         

3. ขั้นตอนการพิมพ์ผลงาน 

 เม่ือสร้างแม่พมิพต์ะแกรงไหมเสร็จเรียบร้อยแลว้ ดว้ยวธีิน้ี “การถ่ายกาวอดั” ซ่ึงผลงานของ
ขา้พเจา้มีแม่พิมพท์ี่ใชใ้นการสร้างสรรค ์โดยกล่าวคือก่อนจะเร่ิมพิมพผ์ลงานขา้พเจา้ใชว้สัดุผา้ใบ 
(Canvas) และวสัดุผา้ลวดลายในบริบทพื้นถ่ินที่สนใจมาเป็นวสัดุร่วมเชิงผสมผสานแบบส่ือผสมใน
การพิมพผ์ลงานภาพพิมพเ์ทคนิคผสม ทั้งน้ีก็เพราะวา่ผลงานมีขนาดที่ใหญ่กว่ากระดาษภาพพิมพ์
ปกติอนัเป็นวสัดุหลกัในการท าภาพพิมพผ์ลงานของขา้พเจา้และมีเจตนาพิมพล์งบนผา้ใบก็เพื่อให้
สอดคลอ้งกับภาพร่าง ดังนั้นการใช้ผา้ใบ (Canvas) และวสัดุผสมหรือวสัดุลวดลายผา้ในบริบท
ต่างๆ ที่สนใจมาเป็นวสัดุเชิงผสมผสานในพมิพจึ์งเป็นส่วนส าคญัที่สามารถช่วยสร้างมิติความพเิศษ
ที่น่าสนใจให้กับผลงานสร้างสรรคม์ากขึ้นดว้ย เพราะว่าในการสร้างสรรคผ์ลงานชุดวิทยานิพนธ์
ของขา้พเจา้นั้นมีเร่ืองราวเน้ือหาที่สมัพนัธ์กบับรรยากาศของสีอนัซับซอ้นในห้วงเวลาและสถานที่
ในแบบเฉพาะเจาะจง ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งอาศยัผลงานที่มีขนาดใหญ่เพือ่จะไดช่้วยเอ้ือประโยชน์ต่อ
การส่ือสาระแสดงความหมายทางนามธรรมให้ชดัเจนยิง่ขึ้นและยงัส่งผลต่อสีในประเด็นเร่ืองของ
บรรยากาศของสี อนัสอดคลอ้งกบัการเป็นภาษาแห่งอารมณ์ความรู้สึกดว้ย  

การจดัเตรียมวสัดุส าหรับกระบวนการพิมพโ์ดยเร่ิมจากการปูผา้ใบ (Canvas) หรือวสัดุ
ลวดลายผา้ที่สนใจลงบนแผ่นไมก้ระดานและขั้นตอนของการสร้างสรรคห์รือในการพิมพผ์ลงาน
นั้นจะเร่ิมตน้ดว้ยการพมิพโ์ดยใชแ้ม่พมิพท์ี่เป็นสีพื้นก่อนและค่อยพมิพล์วดลายบนผา้ที่เป็นวสัดุซ่ึง
เป็นวิธีการพิมพท์ี่มีลักษณะคลา้ยกนักบัวิธีการกดประทบั หากแต่ทว่าเป็นการกดประทบัโดยใช้
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วธีิการพิมพล์ายผ่านการพิมพส์กรีนที่มีขนาดเล็ก ๆ และค่อย ๆ ทบทวีในแบบซับซ้อนหรือให้แผ่
ขยายอนาบริเวณออกไปจนครอบคลุมทั้งภาพ ทั้งน้ีเพื่อเป็นตวัก าหนดโครงสร้างภายในผลงาน
รวมถึงการก าหนดบรรยากาศโดยรวมดว้ย จากนั้นใชสี้ที่มีปริมาณมากที่สุดจากภาพตน้แบบที่ไดท้  า
การร่างไวแ้ลว้และพิมพล์งไปก่อนหน้าแลว้และค่อยเปล่ียนสีที่จะพิมพต์ามความตอ้งการโดยยึด
ตามโครงสีจากแบบร่าง (Sketch) โดยใชก้ลวิธีของการพิมพซ์ับซ้อนลงไปทีละระนาบอนัเป็นการ
พมิพจ์ากลวดลาย เม่ือก าหนดโครงสร้างและบรรยากาศของสีภายในผลงานไดแ้ลว้ โดยมีแบบร่าง 
(Sketch) เป็นตวัก าหนดการใช้โครงสีดว้ย เช่นกัน ซ่ึงจะอาศยัความรู้สึกและจินตนาการในห้วง
ขณะนั้นในการเลือกใชสี้ที่จะน ามาท าการพมิพ ์ 

             ซ่ึงโดยนัยน้ีอาจมีการปรับเปล่ียนให้ถอยห่างออกไปจากแบบภาพร่าง (Sketch) ตามความ
เหมาะสม และใชว้ธีิการพิมพแ์บบเดียวกนักบัการพิมพแ์ม่พิมพค์ร้ังแรก ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัทกัษะและ
ประสบการณ์ของตวัเองดว้ยรวมทั้งเหตุการณ์ในขณะท าการสร้างสรรคใ์นช่วงเวลานั้น ๆ โดยนยัน้ี
ก็เพื่อใหเ้กิดบรรยากาศของสีตามที่ตอ้งการ อนัเกิดจากการผสานกนัของลวดลายและสีที่มีลกัษณะ
ทึบแสงรวมทั้งสีที่มีลกัษณะโปร่งแสงจากผืนผา้ด้วย แล้วจากนั้นน าผลงานไปตากเพื่อให้สีแห้ง
สนิทเน่ืองจากสีที่ใช้เป็นเช้ือน ้ ามันจึงแห้งช้ากว่าปกติจ าเป็นตอ้งใช้เวลาตากให้สีแห้งเป็นเวลา
ประมาณ 2 ชั่วโมง การสร้างผลงานบนผืนผา้และเป็นลักษณะเฉพาะท าให้เห็นความพิเศษของ
ความหมายทางเร่ืองราวเน้ือหาและแนวความคิดให้กบัผลงานมีความลุ่มลึกชดัเจนยิง่ขึ้นดว้ย ในอีก
นยัหน่ึงก็เพือ่ช่วยเน้นความหมายในส่วนของพื้นผวิที่จะก่อให้เกิดเป็นบรรยากาศของสีและรูปทรง
ภายในผลงาน  

  กล่าวไดว้า่ขั้นตอนในกระบวนการของการสร้างสรรคต์ามที่กล่าวมาน้ีอนัเป็นขั้นตอนและ
กระบวนการที่มีความเป็นเอกลกัษณ์หรือลกัษณะเฉพาะตวัของขา้พเจา้ที่ไม่เหมือนศิลปินท่านใด 
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 ภาพที่ 11 ภาพแสดงการพมิพภ์าพพมิพแ์ม่พมิพต์ะแกรงไหม 
 

 

 ภาพที่ 12 ภาพแสดงการสกรีนลายผา้ 
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  ภาพที่ 13 ภาพแสดงการตากผา้จากการสกรีนบนผนืผา้ 
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ข้ันตอนการสร้างสรรค์ด้วยกลวิธีการปะติด การเย็บและการปักวัสด ุ

 จากกระบวนการภาพพมิพห์รือการสร้างพื้นผวิและมาสู่กระบวนการสร้างสรรคด์ว้ยวธีิการ
เยบ็ผา้ ตามรูปทรงหรือน ้ าหนักที่ตอ้งการเน้นดว้ยกลวิธีการทบัซ้อนกันของชั้นผา้ จากนั้นน าเอา
ช้ินส่วนวสัดุที่เหมาะสมในบริบทต่างๆ ที่ผ่านกระบวนการพิมพสี์ลงบนผืนผา้โดยน ามาเยบ็ให้
ผสานติดกนัในผลงานเพือ่เพิม่น ้ าหนกั และเนน้คุณลกัษณะเชิงส่ือผสมอนัเป็นลกัษณะเฉพาะตนเอง
ให้ผสมผสานกันอย่างกลมกลืนซ่ึงเป็นกลวิธีส าคัญในอีกนัยหน่ึงแห่งการสร้างเอกภาพทาง
สุนทรียภาพของผลงานชุดวทิยานิพนธ ์

 

 ภาพที่ 14 ภาพแสดงขั้นตอนการทบัซอ้นของชั้นผา้ 
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        ภาพที่ 15 ภาพแสดงตวัอยา่งขั้นตอนการเยบ็ปักดว้ยมือ 
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องค์ประกอบในการสร้างสรรค์ 
 อน่ึงการวเิคราะห์องคป์ระกอบศิลป์และทศันธาตุผลงานศิลปะเป็นส่ิงส าคญัต่อการสร้าง
สมัฤทธิผลของการสร้างสรรคผ์ลงานที่อาศยัการสร้างมิติลวงตาบนระนาบสองมิติของพื้นภาพดว้ย 
ทศันธาตุทางทศันศิลป์ อนัเป็นภาษาของศิลปะเพื่อวิเคราะห์แตกประเด็นให้เห็นถึงความสัมพนัธ์
เชิงเจกภาพทางสุนทรียภาพของทั้งเน้ือหาทางเร่ืองและเน้ือหาทางสญัลกัษณ์ รวมถึงรายละเอียดทาง
ทศันธาตุต่างๆ ที่น ามาประกอบสร้างเป็นรูปแบบผลงานดว้ย ซ่ึงก่อให้เกิดความงามหรือที่กลายเป็น
กายภาพแห่งสุนทรีย ์และสามารถส่ือสาระความหมายทางนามธรรมได้ตามความมุ่งหมายและ
วตัถุประสงค์ที่ก  าหนดไว ้ในการสร้างสรรค์ผลงานชุดวิทยานิพนธ์ “ภาพสุนทรียชี์วิตเมืองสอง
แคว” ซ่ึงเป็นการถ่ายทอดอารมณ์ และความรู้สึกในลักษณะเชิงรูปลกัษณ์ของศิลปะก่ึงนามธรรม 
(Semi Abstract) ที่อาศยัใชก้ารลดทอนรูปทรง และรายละเอียดแห่งทศันธาตุทางศิลปะอนัเป็นส่วน
ส าคญัของการประกอบสร้างภาพ ในอีกนัยหน่ึงก็เพือ่การวิเคราะห์องคป์ระกอบศิลป์และทศันธาตุ
ไดอ้ยา่งละเอียดครบถว้น ซ่ึงในการสร้างสมัฤทธิผลของการสร้างสรรคผ์ลงานชุดวิทยานิพนธท์ี่เป็น
การสร้างเอกภาพทางสุนทรียภาพอนัส่ือประเด็นสาระและคุณค่าแห่งความหมายทางนามธรรมของ
ความรู้สึก รวมถึงเป็นแนวความคิดในการสร้างเอกภาพทางสุนทรียภาพของพื้นที่แห่งรอยประทบั
ของความสุขของจิตใจใหก่้อเกิดเป็นรูปแบบหรือเป็นกายภาพของผลงานนั้นตอ้งอาศยัใชภ้าษาของ
ศิลปะหรือทัศนธาตุ (Visual Elements) เป็นเคร่ืองมือหรือเป็นส่ือทางสุนทรียะที่ เอ้ืออ านวย
ประโยชน์ต่อการก่อรูปให้เกิดเป็นแห่งวตัถุทางศิลปะหรือผลงานดว้ยกลวธีิของการผสมผสานทศัน
ธาตุในบริบทต่าง ๆ เพื่อส่ือสาระและคุณค่าแห่งภาษาของจิตใจอนัเป็นจุดมุ่งหมายและผลสัมฤทธ์ิ
ตามเจตนา โดยนยัเหล่าน้ีจึงประกอบดว้ย ทศันธาตุที่ส าคญัคือ 
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1.จุดและเส้น (Dot and Line) 

 จุดและเสน้ เป็นทศันธาตุพื้นฐานที่ส าคญัที่สุด เส้นเป็นแกนของทศันธาตุทุก ๆ แขนง เส้น
สามารถแสดงความรู้สึกและสร้างรูปทรงต่าง ๆ ขึ้น ศิลปินบางคนใชเ้ส้นเป็นแกนส าคญัในการ
สร้างสรรคผ์ลงาน เพราะสามารถกระท าไดอ้ยา่งรวดเร็วและตรงใจ เสน้ในผลงานเป็นเสน้ที่เกิดจาก
การใชป้ากกาเขียนลงบนแม่พิมพบ์ล็อกสกรีนและพิมพสี์เทาขาวอ่อนเพื่อให้เกิดความต่างจากพื้น
หลัง ซ่ึงประโยชน์เป็นเส้นที่มาจากลวดลายผา้ รวมทั้งทั้ งเป็นเส้นที่เกิดจากวิธีการเย็บผา้เป็น
ร่องรอยที่ต่อกนัและใหค้วามรู้สึกยดึเหน่ียวกนัอนัเป็นความรู้สึกที่ตอ้งการแสดงออก 

 

 

 

 ภาพที่ 16  ภาพแสดงจุดและเสน้ 
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2. รูปทรง (Form) 

 รูปทรงคือรูปอนัเกิดจากโครงสร้างที่มีเอกภาพและสุนทรียภาพเป็นโครงสร้างทั้งภายใน
และภายนอก อาจเกิดจากส่วนประกอบส่วนเดียว หรือหลายส่วนก็ได ้(ชลูด น่ิมเสมอ, 2531) การใช้
รูปทรงที่แสดงความหมายของภาพผลงานนั้นแสดงนยัถึงการใชรู้ปทรงที่ลวงตาแบบ 3  มิติ อนัเป็น
สัมฤทธิผลของการใชท้ศันธาตุเพิ่มมิติลวงตาให้ลึกเขา้ไปบนระนาบสองมิติของพื้นภาพนั้นเอง
กล่าวคือ รูปทรงที่มีความกวา้ง ความยาวและความลึก หรือที่เรียกวา่กลุ่มมวลรูปที่แน่นตนัซ่ึงเป็น
รูปทรงในแบบของงานจิตรกรรมหรือที่เขียนขึ้นเพือ่ลวงตาใหเ้ห็นเป็นปริมาตรและเป็นความลึกต้ืน 
เป็นลกัษณะของรูปทรงที่เกิดจากการประสานกนัของทศันธาตุ อนัไดแ้ก่ สี ค่าน ้ าหนักและพื้นผิว 
จึงกล่าวได้ว่า รูปทรงของบา้นเรือนแพที่ตั้ ง (ลอย) อยู่บนผิวน ้ าและเป็นจุดเด่นของผลงานส่ือ
สะทอ้นถึง สภาวะแห่งการด าเนินชีวติของชุมชนเรือนแพที่ไม่น่ิงทางกายภาพดว้ยเพราะมีปัจจยัของ
กระแสน ้ าเป็นสาเหตุของการใช้กลวิธีการยดึเหน่ียวต่อกนัดว้ยเส้นด้ายจนก่อรูปเกิดเป็นรูปทรงที่
แสดงออกถึงสภาวะอารมณ์และความรู้สึกในบริบทของความสามคัคีและการรวมกนัเป็นกลุ่มเป็น
ดุลยภาพหรือเป็นเอกภาพทางรูปทรงนั้นเอง 

 

 

ภาพที่ 17 ภาพแสดงรูปทรง 
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3. สีและบรรยากาศ (Color and Atmosphere)  

การใชสี้ในการสร้างสรรคผ์ลงานชุดวทิยานิพนธท์ี่ไม่ไดย้ดึติดอยูก่บัหลกัการตาม ทฤษฎีสี 
หากแต่ทวา่เป็นการใชสี้ตามเจตนาความตอ้งการของตวัเองเพือ่ตอบสนองต่อการบรรลุตามความมุ่ง
หมายและวตัถุประสงคท์ี่ไดว้างไวเ้ป็นส าคญัซ่ึงสอดคล้องเช่ือมโยงกบัแนวความคิด สีที่เลือกใช้
โดยนยัน้ีจดัเป็นทศันธาตุหลกัในการแสดงออกดา้นเน้ือหาและอารมณ์ความรู้สึกที่ตอ้งการถ่ายทอด
ไปสู่ผลงาน โดยใช้กลุ่มสีโทนน ้ าเงินเป็นสีที่แสดงออกถึงสภาวะและอารมณ์และความรู้สึกถึง 
ความสงบ ร่มเยน็และแฝงไวด้ว้ยความเขม้แขง็ในวถีิการด าเนินชีวติที่เตม็ไปดว้ยความอุดมสมบูรณ์
การอาศยัใชก้ลุ่มสีโทนน ้ าเงินหรือสีม่วงนั้นอนัเป็นสญัญะแห่งการส่ือแสดงความหมายถึงชีวติและ
ความหวงัที่ผสมผสานกบัรูปทรงของตน้ไม้เพื่อช่วยขบัเน้นความหมายและสร้างบรรยากาศทาง
นามธรรมรวมถึงและระยะลึกต้ืนหรือมิติลวงตาแก่ผลงานใหมี้ความลุ่มลึกชดัเจนมากยิง่ขึ้น  

 

 

 ภาพที่ 18 ภาพแสดงสีและบรรยากาศ 
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4. พื้นที่ว่าง (Space) 

  การใชเ้ทคนิคการเยบ็ผา้หรือวสัดุที่ทบัซ้อนกนัจากช้ินส่วนรูปทรงวสัดุขนาดต่างๆ จากเล็ก
ไปหาใหญ่จนเกิดเป็นกลุ่มหรือมวลรูปของรูปทรงจ านวนมากขึ้นและที่กระจดักระจายกนับนพื้นที่
วา่งโดยไม่มีส่วนใดเด่นชดัหรือมีความส าคญัไปกวา่กนัแต่ทว่ายอ่ม ถือไดว้า่เป็นที่วา่งที่แสดงความ
หมายถึงการเป็นเอกภาพเดียวกนักบัทศันธาตุอ่ืนๆ ทั้งสี น ้ าหนัก พื้นผวิและที่ว่าง สลบักนัไปมาท า
ให้เกิดความรู้สึกถึงความเคล่ือนไหวภายในผลงานจากการมองเห็นทางกายภาพ อีกทั้ง โครงสร้าง
ของรูปทรงหลักภายในผลงานนั้นไม่แสดงขอบเขตที่ชัดเจนจึงเอ้ืออ านวยประโยชน์ให้ผลงานมี
ลกัษณะที่แผ่ขยายอาณาบริเวณเชิงนามธรรมในแบบไม่มีที่ส้ินสุดทางความรู้สึกดว้ย ซ่ึงจะส่งผล
ไปสู่การสร้างจินตนาการตามของผูช้มดว้ย 

 

 

ภาพที่ 19 ภาพแสดงที่วา่ง   
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5. พื้นผิว (Texture) 

ในผลงานขา้พเจา้การส่ือแสดงความหมายพื้นผิวที่สร้างขึ้นมาให้คุณลกัษณะพิเศษก็เพื่อ
เน้นความรู้สึกของผลงานให้เป็นไปตามเจตนาหรือโดยนัยน้ีลกัษณะของพื้นผิวมีความส าคญัอยา่ง
มาก ด้วยเพราะเป็นพื้นผิวที่สร้างสรรค์ขึ้นในแบบเฉพาะตนจากกระบวนการเทคนิคภาพพิมพ์
ตะแกรงไหมลงบนลวดลายผา้และการเยบ็ การปักผา้ที่ก่อเกิดจากความประณีต งดงาม หรือเป็น
สัมฤทธิผลจากกระบวนการทางเทคนิคเฉพาะในการสร้างสรรคน์ั่นเอง จึงเป็นหลกัการทางทศัน
ธาตุเช่น เส้น รูปทรงและพื้นที่วา่งที่มีความสอดคลอ้งเช่ือโยงสมัพนัธ์กนัดงัที่กล่าวมาขา้งตน้ เพราะ
จะท าให้เกิดคุณลักษณะของพื้นผิวที่ให้ความรู้สึกถึงความเคล่ือนไหวและสั่นสะเทือนในการ
มองเห็น หรือเป็นเคร่ืองมือและวสัดุ อุปกรณ์ส าคัญในการสร้างสรรค์เพื่อสร้างเอกภาพทาง 
สุนทรียภาพนัน่เอง 

 

ภาพที่ 20 ภาพแสดงพื้นผวิ 
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เคร่ืองมือและวัสดอุุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานประกอบด้วย 

1. กลอ้งถ่ายภาพ (DSLR Camera) 
2. คอมพวิเตอร์ (Computer) 
3. แม่พมิพต์ะแกรงไหมหรือผา้ไหม (Silk) 
4. น ้ ามนัสน (Turpentine) 
5. ทินเนอร์ (Thinner) 
6. เศษผา้ (Rag) 
7. พูก่นั (Paint Brush) 
8. ผา้แคนวาส (Canvas) 
9. หนา้กากกนัสารพษิ (Mask) 
10. ยางปาด (Squeegee) 
11. ที่หนีบบล็อก 
12. ไดร์เป่าลม (Dyer) 
13. อุปกรณ์ลา้งมือ สเตคลีน ลอยด ์(Stay Clean, Lyod) 
14. กาวอดัสีชมพ ู
15. น ้ ายาไวแสง 
16. รางปาดกาว 
17. น ้ ายาส าหรับเคลือบกาวอดั 
18. ตราชัง่น ้ าหนกั 
19. กระปุกพลาสติก 
20. ไมค้นสี 
21. กาวอดัสีน ้ าเงิน 
22.  กาวกระถิน (Arabic Gum) 
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ภาพที่ 21 แม่พมิพต์ะแกรงไหม 

 

ภาพที่ 22 รางปาดกาว 
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 ภาพที่ 23  ยางปาด 

 

 ภาพที่ 24 กาวอดัสีชมพแูละน ้ ายาไวแสง 
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 ภาพที่ 25  เคร่ืองชัง่ 

 

 ภาพที่ 26  กาวกระถิน 
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 ภาพที่ 27 สีส าหรับการพมิพภ์าพพมิพต์ะแกรงไหมเช้ือน ้ ามนัในบริบทต่างๆ 
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 ภาพที่ 28 ที่หนีบบล๊อก 
 

 

ภาพที่ 29  น ้ ายาลา้งแม่พมิพ ์
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บทที่ 4 

แนวทางและการวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ 

 
จอห์น ดิวอ้ี (John Dewey) นักปรัชญาชาวอเมริกนั มีความเห็นว่าศิลปะคือประสบการณ์  

ประสบการณ์คือการมีชีวิตที่สัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม การมีปฏิกิริยากบัส่ิงแวดลอ้มนั้นท าให้เรามี
ความคิดและอารมณ์ซ่ึงส่งผลต่อการด ารงชีวิต เรามีประสบการณ์มากมายในชีวิตประจ าวนัแต่ทว่า
เป็นประสบการณ์ธรรมดาไม่เป็นแก่นสารเราจึงลืมมันได้ง่าย แต่บางคร้ังเราก็มีประสบการณ์ที่
ส าคัญน่าพอใจเป็นพิเศษเราจะจ าประสบการณ์นั้ นได้อย่างฝังใจเรียกว่า “ประสบการณ์แท้” 
ประสบการณ์แทน้ั้นมีระเบียบมีเอกภาพ ทุกส่วนทุกตอนมีความหมาย มีความส าคญั มีอารมณ์ที่
เด่นชดัและมีโครงสร้างตลอดทัว่ประสบการณ์นั้น เอกภาพของประสบการณ์ก็เหมือนเอกภาพของ
ศิลปะคือ มีความกลมกลืน มีระเบียบ และมีแบบแผน ประสบการณ์ที่ได้จากงานศิลปะย่อมเป็น
ประสบการณ์แทอ้นัเป็นประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ  ซ่ึงมีรูปทรง มีความหมายท าให้เรารู้สึกใน
รูปทรงขององค์ประกอบที่ เข้มข้นกว่าประสบการณ์ในชีวิตจริง  ศิลปะแสดงแก่นแท้ของ
ประสบการณ์ได้ถึงที่สุด และฝังตวัอยูน่าน  มีความสุขทุกคร้ังเม่ือระลึกถึงซ่ึงเป็นการเสริมก าลัง
ใหแ้ก่ประสบการณ์อ่ืนๆที่จะประสบต่อไปในชีวติ   

กล่าวไดว้า่ในการสร้างสรรคผ์ลงานชุดวิทยานิพนธห์วัขอ้ “ภาพสุนทรียชี์วติเมืองสองแคว” 
ได้มีการพัฒนาทั้ งในด้านรูปแบบ เน้ือหาและด้านเทคนิควิธีการมาอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงในการ
สร้างสรรค์ผลงานตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา มกัพบปัญหาต่างๆ เกิดขึ้นเสมอและไดมี้การแกไ้ขใน
เวลาต่อมา เพื่อให้ผลงานมีความสมบูรณ์มากที่สุด หรือเพื่อสร้างสัมฤทธิผลของการสร้างสรรค์
ผลงานให้เป็นไปตามเจตนาความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ที่ต ั้ งไว้ และในการด าเนินงาน
สร้างสรรคท์ี่ไดก่้อรูปความคิดน าไปสู่แนวความคิดในการสร้างรูปแบบทางสัญลกัษณ์ของเน้ือหา 
หรือเห็นเคา้โครงของความเป็นไปได้ที่เร่ิมตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2559 – 2562 ประกอบกบัการศึกษา
คน้ควา้ทดลองและตีความวเิคราะห์ขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งในบริบทต่าง ๆ ดว้ยวจิารณญาณและความรู้สึก
เพื่อให้การพฒันาผลงานในแต่ละดา้น แต่ละช่วงเวลาด าเนินไปอยา่งเป็นระบบ รวมถึงการพฒันา
ดา้นทกัษะหรือการปรับปรุงกลวธีิแห่งกระบวนการทางทศันศิลป์หรือกรรมวธีิทางเทคนิคภาพพมิพ์
อยา่งต่อเน่ือง และเป็นในอีกนัยหน่ึงของเป้าหมายแห่งผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาดว้ยนั้น ในการน้ี
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สามารถวิเคราะห์แนวทาง หรือการวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรคท์ี่สอดคลอ้งกับช่วงเวลาของการ
พฒันาไดเ้ป็น 4 ระยะดงัน้ี 

 

ระยะที่ 1 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
ผลงานการสร้างสรรค์ในระยะแรก เป็นช่วงเวลาของการสร้างผลงานที่ มี รูปแบบ

หลากหลาย  หรือเป็นช่วงเวลาที่ขา้พเจา้ยงัคงคน้ควา้หาแนวทางในการแสดงออกทางรูปแบบ
รูปทรง โดยมุ่งเน้นและให้ความสนใจในรูปแบบของทิวทศัน์และลวดลายบนผืนผา้ทัว่ไปที่น ามา
เป็นตน้แบบในการออกแบบรูปทรงในบริบทต่าง ๆ โดยการน ารูปแบบรูปทรงลกัษณะทางกายภาพ 
ภาพของพื้นที่ต่างๆ ที่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของจงัหวดัต่างๆ ในทศันะที่หลากหลาย ดว้ยรูปแบบ
ผลงานเทคนิคภาพพมิพต์ะแกรงไหม (Silkscreen) ที่อาศยัใชสี้ในโทนเขม้ออกไปทางมืดและการจดั
องค์ประกอบให้รูปทรงวางอยูก่ลางภาพเป็นส าคญัเพื่อขบัเน้นเห็นรายละเอียดของภาพ และการ
น าเสนอผลงานยงัไม่ประณีตเรียบร้อยเท่าที่ควร อีกทั้งผลงานในช่วงระยะน้ีเผยให้เห็นถึงปัญหาใน
ส่วนของลักษณะพื้นผิวอันเป็นผลจากความยบัยน่ของผืนผา้ที่น ามาเยบ็ผสมผสานเพื่อให้แสดง
ความหมายและความรู้สึกร่วมกับวิธีการท าให้เกิดการดึงดูดทางสายตามากเป็นพิเศษแต่ทว่าใน
ประเด็นปัญหาส่วนน้ีไดถู้กน ามาวิเคราะห์ปัญหาและส ารวจพิจารณาหรือตีความดว้ยวิจารณญาณ
และความรู้สึกที่น าไปสู่การพฒันาจนกลายเป็นการต่อยอดสร้างรูปแบบทางใหม่ความคิดของ
ผลงานในช่วงระยะอ่ืนๆ หรือบา้งมีผลทางเทคนิคภาพพมิพแ์ต่ทวา่ยงัไม่สามารถควบคุมหรือสร้าง
ความกลมกลืนเป็นเอกภาพไดใ้นอนาคตดว้ย 
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       ภาพที่ 30  ภาพผลงานก่อนชุดวทิยานิพนธ ์หมายเลข 1 
                                       ช่ือผลงาน     รักษส์องแคว หมายเลข 1 

                                       ขนาด          80x120 cm 

                                       เทคนิค         ภาพพมิพเ์ทคนิคผสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  48 

 

       ภาพที่ 31 ภาพผลงานก่อนชุดวทิยานิพนธ ์หมายเลข 2 
                                       ช่ือผลงาน     รักษส์องแคว หมายเลข 2 

                                       ขนาด          90x120 cm 

                                       เทคนิค         ภาพพมิพเ์ทคนิคผสม 
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                                       ภาพที่ 32 ภาพผลงานก่อนชุดวทิยานิพนธ ์หมายเลข 3 
                                       ช่ือผลงาน     รักษส์องแคว หมายเลข 3 

                                       ขนาด          70x175 cm 

                                       เทคนิค         ภาพพมิพเ์ทคนิคผสม 
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     ภาพที่ 33 ภาพผลงานก่อนชุดวทิยานิพนธ ์หมายเลข 4 
                                       ช่ือผลงาน     รักษส์องแคว หมายเลข 4 

                                       ขนาด          60x95 cm 

                                       เทคนิค         ภาพพมิพเ์ทคนิคผสม 
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                                       ภาพที่ 34 ภาพผลงานก่อนชุดวทิยานิพนธ ์หมายเลข 5 

                                       ช่ือผลงาน     รักษส์องแคว หมายเลข 5 

                                       ขนาด          80x150 cm 

                                       เทคนิค         ภาพพมิพเ์ทคนิคผสม 
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ระยะที่ 2 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
            ผลงานในระยะที่ 2 น้ียงัคงอยู่ภายกรอบใตแ้นวความคิดเดิมที่สอดคล้องเช่ือมโยงกับ
ผลงานในระยะแรก ทว่าผลงานในช่วงระยะน้ีมีการพัฒนารูปแบบให้ตรงตามเจตนาและ
แนวความคิดหรือใหแ้สดงความหมายที่ลุ่มลึกมากยิง่ขึ้นนัน่เอง ซ่ึงโดยนยัน้ีไดอ้าศยัใชรู้ปทรงที่ส่ือ
สะทอ้นเร่ืองราวเน้ือหาวถีิชีวติในแบบผสมผสานโดยขดัเกลาลดทอนให้เป็นรูปทรงในบริบทใหม่
ให้เป็นรูปทรงในท่ามกลางบรรยากาศของพื้นที่ที่ชดัเจนกอปรกบัมีรายละเอียดภายในและบอกเล่า
เร่ืองราวที่สอดคล้องเช่ือมโยงกับวิถีชีวิตสังคมชนบทมากขึ้น ด้วยเพราะนัยยะเหล่าน้ีจะแสดง
ความหมายควบคู่กันไปบรรยากาศที่อิสระไร้ขอบเขตมากขึ้ นกว่าผลงานในระยะแรกๆ ด้วย
ประกอบกบัคุณลกัษณะพเิศษอนัเป็นสมัฤทธิผลของเทคนิคภาพพิมพส่ื์อผสม หรือภาพพมิพเ์ทคนิค
ผสมที่ให้ความส าคญักบัสีและบรรยากาศที่แฝงนัยแห่งอุดมคติในบริบทของบรรยากาศสีสนัหรือสี
แสงที่สดใส สนุกสนาน รวมถึงอาศยัการอ้างอิงถึงช่วงเวลาตวัอย่างเช่น ห้วงเวลายามค ่าคืนด้วย
กลวธีิของการสร้างค่าน ้ าหนกัอ่อนไปหาเขม้ ที่ใหค้วามรู้สึกอนัสุขมุ สงบเงียบในแบบสุขสงบของ
จิตใจ ดว้ยกลวธีิการของเทคนิคการพมิพใ์นแบบทบัซอ้นเพือ่สร้างค่าน ้ าหนักใหส้วา่งมากขึ้นเร่ือยๆ 
บนพื้นเขม้ดว้ย ผสมผสานกบัการใชว้สัดุสร้างรายละเอียดของพื้นผวิในบริบทต่างๆจึงท าให้รู้สึกถึง
ความไม่ละเอียดอ่อนหรือไม่ประณีตมากจนเกินไปของการเย็บ การปักผา้ กอปรทั้งการสร้าง
เอกภาพทางสุนทรียภาพในประเด็นเร่ืองของโทนสีที่ยงัไม่สามารถควบคุมสัมฤทธิผลของการ
สร้างสรรค์ได้ตามเจตนาสาเหตุเพราะการใช้อัตราส่วนของค่าน ้ าหนักสีโทนท าให้ผลลัพธ์ยงัไม่
สมบูรณ์ลงตวั ดงันั้นผลงานในระยะน้ีจึงไม่สนองตอบตรงตามเจตนาและแนวความคิดไดต้ามความ
มุ่งหมายและในอีกนัยหน่ึงคือ ยงัขาดกลวิธีเฉพาะตนเองในทางเทคนิควธีิการผลลพัธท์ี่ไดจึ้งยงัไม่
เอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการสร้างเอกภาพทางสุนทรียภาพของผลงานหรือยงัไม่สามารถสร้าง
สมัฤทธิผลของการสร้างสรรคผ์ลงานใหเ้ป็นไปตามเจตนาความมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์
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    ภาพที่ 35  ภาพผลงานก่อนชุดวทิยานิพนธ ์หมายเลข 1 
                                      ช่ือผลงาน    บนัทึกสองแคว หมายเลข 1 

             ขนาด          150x170 cm 

             เทคนิค         ภาพพมิพเ์ทคนิคผสม 

 

 

 

 

 



  54 

 

    ภาพที่ 36 ภาพผลงานก่อนชุดวทิยานิพนธ ์หมายเลข 2 
             ช่ือผลงาน     บนัทึกสองแคว หมายเลข 2 

             ขนาด          70x90 cm 

             เทคนิค         ภาพพมิพเ์ทคนิคผสม 
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   ภาพที่ 37 ภาพผลงานก่อนชุดวทิยานิพนธ ์หมายเลข 3 
             ช่ือผลงาน     พระพทุธชินราช 

             ขนาด          150x180 cm 

                                      เทคนิค         ภาพพมิพเ์ทคนิคผสม 
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                                   ภาพที่ 38 ภาพผลงานก่อนชุดวทิยานิพนธ ์หมายเลข 4 
          ช่ือผลงาน     พษิณุโลก 

         ขนาด          150x190 cm 

         เทคนิค         ภาพพมิพเ์ทคนิคผสม 
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ระยะที่ 3 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
ผลงานในระยะที่ 3 เร่ิม การสร้างสรรค์ผลงานในช่วงก่อนท าชุดวิทยานิพนธ์น้ี ขา้พเจา้

ยงัคงอาศยัที่มาของแรงบนัดาลใจจากโครงสร้างวดั แม่น ้ าและเรือนแพ หากแต่ทวา่ไดล้ดทอนความ
ซบัซอ้นรวมทั้งความชดัเจนของรายละเอียดทางกายภาพลงใหเ้หลือเพียงโครงสร้างรูปทรงที่ส าคญั
และจ าเป็น เพื่อที่จะมุ่งเขา้หาความเรียบง่ายแห่งสาระทางนามธรรมมากขึ้น โดยนัยน้ีดว้ยเพราะ
โครงสร้างผลงานในบริบทเดิมที่ตวัผลงานเกือบทั้งภาพจะมีลกัษณะเหมือนจริง ขา้พเจา้จึงลดทอน
รายละเอียดโครงสร้างที่ไม่ส าคญัทางเน้ือหาลงให้เหลือเพียงแสงในบริบทของวถีิชีวติที่สอดคลอ้ง
ไปตามกายภาพของริมฝ่ังแม่น ้ า กล่าวคือแสงที่กระทบวตัถุ ได้เลือกเพียงเฉพาะบางมุมมองมาใช้
ประกอบกบัการน าเอาสญัลกัษณ์ลวดลายของผา้พื้นถ่ินที่ส่ือสะทอ้นถึงความเป็นไทยและวถีิชีวติมา
ผสมผสานดว้ย ไดแ้ก่ ลายดอกปีบและลายที่มีความสนใจในบริบทต่างๆ เป็นตน้ โดยอาศยัใชสี้ที่มี
ลกัษณะโปร่งแสงและอาศยัคุณลกัษณะพิเศษของวสัดุผา้ที่ทบัซ้อนกนัมาใชใ้นการสร้างสรรคใ์ห้
กลายเป็นกลวธีิในลกัษณะเฉพาะตนเองดว้ยเจตนา เพือ่หาแนวทางของรูปแบบรวมถึงความเป็นไป
ไดแ้ห่งการสร้างบรรยากาศของสีที่ให้ความหมายทางนามธรรมอนัเกิดจากการซ้อนทบัผสมผสาน
กันของสีที่ มีความโปร่งแสง และทดลองปรับเปล่ียนพื้นสีหรือโทนสีของภาพเช่น พื้นสีเข้ม           
พื้นสีทองและพื้นสีอ่อนรวมไปถึงสีขาวดูบา้งเพือ่หาความลงตวัเชิงสมัฤทธิผลของสีพื้นกบัปฏิกิริยา
ของสีที่จะส่งผลให้โน้มน้าวไปสู่การสร้างบรรยากาศของสีแก่ผลงาน กอปรการใชผ้า้สีที่โปร่งแสง
ทั้งหมดจึงท าให้มิติภายในผลงานดูแบน ทว่าเม่ือไดท้ดลองใช้วิธีการให้ตดักนัของสีคู่ตรงขา้มที่
สามารถเอ้ืออ านวยประโยชน์ในการซ้อนทบักนัก่อเกิดมิติที่ลุ่มลึกมากยิง่ขึ้นรวมถึงให้สัมฤทธิผล
กลายเป็นขอ้ดีคือ สามารถสร้างความซับซ้อนของลวดลายให้มิติที่ลึกลวงตาบนระนาบสองมิติบน
พื้นภาพไดอ้ยา่งน่าสนใจ 
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       ภาพที่ 39 ภาพผลงานก่อนชุดวทิยานิพนธ ์หมายเลข 1 
              ช่ือผลงาน    ยามค ่าเมืองสองแคว 

              ขนาด          100x170 cm 

              เทคนิค         ภาพพมิพเ์ทคนิคผสม 
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      ภาพที่ 40 ภาพผลงานก่อนชุดวทิยานิพนธ ์หมายเลข 2 
              ช่ือผลงาน     บนัทึกรักษส์องแคว หมายเลข 1 

              ขนาด          150x180 cm 

                                       เทคนิค         ภาพพมิพเ์ทคนิคผสม 
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      ภาพที่ 41 ภาพผลงานก่อนชุดวทิยานิพนธ ์หมายเลข 3 
                                       ช่ือผลงาน     รักษส์องแคว 

                                       ขนาด          130x150 cm 

                                       เทคนิค         ภาพพมิพเ์ทคนิคผสม 
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    ภาพที่ 42 ภาพผลงานก่อนชุดวทิยานิพนธ ์หมายเลข 4 
                                      ช่ือผลงาน   เมืองสองแคว หมายเลข 1 

                                      ขนาด          140x170 cm 

                                      เทคนิค        ภาพพมิพเ์ทคนิคผสม 
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   ภาพที่ 43 ภาพผลงานก่อนชุดวทิยานิพนธ ์หมายเลข 5 
            ช่ือผลงาน     เมืองสองแคว หลายเลข 2 

            ขนาด          150x170 cm 

            เทคนิค         ภาพพมิพเ์ทคนิคผสม 
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ระยะที่ 4 ผลงานชุดวิทยานิพนธ์ 
 การสร้างสรรคผ์ลงานชุดวิทยานิพนธ์ภายใตห้ัวขอ้ “ภาพสุนทรียชี์วิตเมืองสองแคว” อัน
เป็นสัมฤทธิผลของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพเ์ทคนิคภาพพิมพแ์ม่พิมพต์ะแกรงไหม 
(Silkscreen) และเป็นผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาดว้ย ซ่ึงในอีกนัยหน่ึงอนัเป็นชุดผลงานที่ใหผ้ลลพัธ์
ตรงตามเจตนา และแนวความคิดเพราะไดน้ าประเด็นปัญหาที่พบในแต่ละช่วงของเวลาผนวกกับ
การน าค  าช้ีแนะหรือขอ้วจิารณ์ของคณาจารยผ์ูส้อนและอาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธใ์นมุมมองและ
บริบทต่างๆ มาวิเคราะห์ตีความดว้ยวิจารณญาณและความรู้สึกเพื่อปรับปรุงแกไ้ขปัญหาอยา่งเป็น
ระบบซ่ึงประเด็นสาระเหล่าน้ีที่ไดเ้อ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการพฒันาผลงานที่ก่อใหเ้กิดสัมฤทธิผล
เป็นที่น่าพอใจ โดยนัยเหล่าน้ีสามารถสรุปสาระประเด็นของแนวทางแห่งการพฒันาผลงานไดเ้ป็น
ดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี  

1.ด้านเน้ือหาความหมายของพื้นที่และรูปแบบผลงาน 

 อน่ึงดว้ยเพราะเป็นเจตนาเลือกใชส่ื้อทางสุนทรียะเป็นเคร่ืองมือที่สะทอ้นความหมายทาง
นามธรรม และความส าคญัแห่งรูปแบบของวิถีชีวติที่ประณีตงดงามทวา่เรียบง่ายในแบบที่พอเพียง
ซ่ึงเป็นรอยประทบัแห่งความทรงจ าที่สงบสุขและเป็นวิถีชีวิตที่เคารพนอบน้อมต่อธรรมชาติและ
สอดคล้องกลมกลืนกับกฎแห่งธรรมชาติด้วยความเช่ือ ความศรัทธาและมีหลักค  าสอนในทาง
พระพทุธศาสนาเป็นหลกัคิดหลกัปฏิบติัยดึเหน่ียวน าจิตใจโดยในเหล่าน้ีอนัเป็นคุณลกัษณะพเิศษที่
ส่ือผ่านความรู้สึกในบริบทพื้นที่แห่งความงามหรือมีรูปลกัษณ์ที่ส่ือสาระดว้ยการเป็นเสมือนรูป
แทนแห่งภาษาของอารมณ์ความรู้สึกอนัเป็นภาษาของจิตใจ หรือเป็นกายภาพของรูปแบบชีวิตที่
สะทอ้นผ่านวิถีชีวิตริมฝ่ังน ้ าลุ่มแม่น ้ าเมืองสองแคว เป็นการสร้างพื้นที่แห่งความงามซ่ึงให้ความ
หมายถึงบริบทของชีวิตที่ผสานไวด้ว้ยความสุขทางจิตใจ อนัเป็นสัจธรรมและดุลยภาพในบริบท
แห่งสุนทรียภาพของวตัถุทางศิลปะและลวดลายพื้นถ่ินที่แฝงไวด้้วยความประณีต ความงามและ
ความสุข ประเด็นสาระเหล่าน้ีซ่ึงให้ความหมายและมีความส าคญัอนัเป็นรูปแบบของผลงานและ
เป็นสัญลกัษณ์ทางเน้ือหาหรือที่อุปมาอุปมยัเป็นเปรียบเป็นเสมือนพลงัแห่งชีวติที่โนว้นา้วไปสู่การ
ตระหนกัรู้คุณค่าและความงดงามของชีวติ 

2.ด้านกระบวนการทางเทคนิค 

 ผลงานชุดวิทยานิพนธ์มีความสอดคล้องกันทั้ งทางด้านเร่ืองราวเน้ือหา (ความหมาย 
ความคิด) รูปแบบและเทคนิควิธีการที่ไดด้ าเนินการปรับปรุง และพฒันามาจากผลงานในช่วงเวลา
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ก่อนหน้า จึงเอ้ือประโยชน์ให้ผลงานในช่วงน้ีมีความประณีต ลุ่มลึกในรายละเอียดอันเป็น
สมัฤทธิผลของกระบวนการภาพพิมพเ์ทคนิคผสมที่กอปรดว้ย เทคนิคภาพพิมพเ์ทคนิคผสม ซ่ึงให้
ผลลพัธข์องค่าน ้ าหนกัที่ส่ือสารสาระเด่นชดัรวมทั้งมีความสมบูรณทา์งเทคนิควธีิการที่มากขึ้นดว้ย  

3.ด้านบรรยากาศของผลงาน 

 บรรยากาศของผลงานชุดวิทยานิพนธ์มีความแตกต่างอยา่งชดัเจนกบัผลงานในช่วงระยะ
ก่อนหน้าน้ีโดยเฉพาะในประเด็นเร่ืองการส่ือสะทอ้นความหมายนามธรรมถึงการเป็น “ภาพแทน” 
พื้นที่สภาวะแห่งความรู้สึกภายในของจิตใจหรือที่เปรียบเป็นเสมือนบรรยากาศในหว้งสภาวะแห่ง
ความสุขสงบของชีวติอนัเป็นสมัฤทธิผลจากการใชเ้ทคนิควธีิการในแบบของภาพพมิพเ์ทคนิคผสม
ที่ใหผ้ลลพัธด์า้นบรรยากาศของสีที่ไดป้รับเปล่ียนมาใชโ้ทนสีในบริบทของสีที่ใหค้วามรู้สึกถึงแสง
มากขึ้น เพื่อเน้นความหมายและความส าคญัถึงการเป็นสัญลกัษณ์ทางเน้ือหา “ภายใน” รวมทั้งการ
ใชสี้ที่ส่ือสาระนามธรรมถึงรูปแบบของชีวติและแฝงนัยถึงพลงัแห่งความสุขสงบของชีวิตที่บริสุทธ์ิ
ร่วมไวอ้นัเป็นกลวิธี ทางทศันศิลป์หรือเจตนาเพื่อสร้างความสอดคลอ้งกบัแนวความคิด ความมุ่ง
หมาย และวตัถุประสงค์ของการสร้างสรรคท์ี่ส่ือความหมายทางนามธรรมแห่งภาษาของอารมณ์
ความรู้สึกดว้ยภาพสุนทรียชี์วิตหรือเป็นรูปแบบชีวติที่ประณีต งดงามและสุขสงบ เป่ียมไวด้ว้ยพลงั
ชีวติแห่งความสุข                

 อน่ึงจากปัญหาในแต่ละช่วงเวลา เป็นสาเหตุของการวเิคราะห์ตีความดว้ยวจิารณญาณ และ
ความรู้สึก หรือไดเ้อ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการปรับปรุงและการพฒันาแกไ้ขปัญหาอยา่งต่อเน่ือง
เป็นระบบ กอปรทั้งยงัเป็นเหตุปัจจยัของการแสวงหาแนวทางแห่งกลวิธีทางทศันศิลป์ส าหรับการ
แกปั้ญหาที่ด าเนินไปอยา่งค่อยเป็นค่อยไป โดยนยัน้ีจึงใหผ้ลลพัธข์องผลงานที่ประณีต ละเอียดอ่อน
มากยิ่งขึ้นและตรงตามเจตนา รวมทั้งยงัสามารถสร้างสัมฤทธิผลของการสร้างสรรค์ผลงานชุด
วทิยานิพนธ์ภายใตห้วัขอ้เร่ือง “ภาพสุนทรียชี์วติเมืองสองแคว” ที่ส่ือสาระความหมายผา่นเร่ืองราว
เน้ือหาซ่ึงเป็นรูปแบบที่สอดคล้องกับแนวความคิด ที่ผสมผสานก่อรูปเกิดเป็นเอกภาพทาง
สุนทรียภาพแห่งวตัถุทางศิลปะหรือรูปแบบอันเป็นกายภาพของผลงานที่อาศยักระบวนการทาง
ทศันศิลป์ศิลปะภาพพมิพเ์ป็นเคร่ืองมือใหโ้น้มไปสู่การเผยปรากฎเป็นรูปธรรมแห่งความหมายทาง
นามธรรมของรูปแบบชีวิต อันเปรียบเป็นเสมือนพลังแห่งชีวิตที่โน้มน้าวไปสู่การตระหนักรู้ 
“สาระ”คุณค่าและความงดงามของชีวติ 
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ผลงานชุดวิทยานิพนธ์    

 

                                       ภาพที่ 44 ภาพผลงานชุดวทิยานิพนธ ์หมายเลข 1 
         ช่ือผลงาน     ภาพสุนทรียชี์วติเมืองสองแคว หมายเลข 1 

                                       ขนาด          160x110 cm 

              เทคนิค         ภาพพมิพเ์ทคนิคผสม 



  66 

 

 

 

 

     ภาพที่ 45 ภาพผลงานชุดวทิยานิพนธ ์หมายเลข 2 
                 ช่ือผลงาน    ภาพสุนทรียชี์วิตเมืองสองแคว หมายเลข 2 

                 ขนาด       150x210 cm 

                 เทคนิค      ภาพพมิพเ์ทคนิคผสม 
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      ภาพที่ 46  ภาพผลงานชุดวทิยานิพนธ ์หมายเลข 3 
                 ช่ือผลงาน    ภาพสุนทรียชี์วิตเมืองสองแคว หมายเลข 3 

                 ขนาด      170x140 cm 

                 เทคนิค    ภาพพมิพเ์ทคนิคผสม 
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                                          ภาพที่ 47  ภาพผลงานชุดวทิยานิพนธ ์หมายเลข 4 
                 ช่ือผลงาน    ภาพสุนทรียชี์วิตเมืองสองแคว หมายเลข 4 

                 ขนาด      170x140 cm 

                 เทคนิค    ภาพพมิพเ์ทคนิคผสม 
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                                   ภาพที่ 48  ภาพผลงานชุดวิทยานิพนธ ์หมายเลข 5 
ช่ือผลงาน    ภาพสุนทรียชี์วติเมืองสองแคว หมายเลข 5 

                                   ขนาด   150x180 cm 

                                   เทคนิค   ภาพพมิพเ์ทคนิคผสม 
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                                          ภาพที่ 49 ภาพผลงานชุดวทิยานิพนธ ์หมายเลข 6 
                 ช่ือผลงาน    ภาพสุนทรียชี์วิตเมืองสองแคว หมายเลข 6 

                 ขนาด   160x190 cm 

    เทคนิค    ภาพพมิพเ์ทคนิคผสม 
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บทที่ 5 

บทสรุป 

                  
            วทิยานิพนธห์วัขอ้เร่ือง “ภาพสุนทรียชี์วติเมืองสองแคว” เป็นสมัฤทธิผลของการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะภาพพิมพ์หรือภาพพิมพ์เทคนิคผสมหรือในอีกนัยหน่ึงที่นิยามเรียกว่าภาพพิมพ์
ส่ื อผสม(Mixed Media Printmaking) และผลงาน ชุดวิท ยานิพนธ์  อัน เป็นสัมฤท ธิผลแห่ ง
กระบวนการทางทศันศิลป์ที่ผนวกไวด้ว้ยวธีิการของตะแกรงไหม (Silkscreen) การเยบ็ การปักและ
วสัดุผสมเป็นผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาอย่างเป็นระบบจากการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลป
มหาบณัฑิตสาขาวิชาทศันศิลป์ บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวในอีกนัยหน่ึงได้ว่า 
ความสัมฤทธ์ิของผลงานชุดวิทยานิพนธเ์ป็นส่วนหน่ึงของงานศิลปะร่วมสมยัในระบบปัจเจก ที่อยู่
ภายใตบ้ริบทแห่งการสร้างสรรคอ์นักอปรดว้ยดา้นเร่ืองราวเน้ือหา (ความหมายความคิด) รูปแบบ
และเทคนิควธีิการซ่ึงไดก้  าหนดความมุ่งหมายและวตัถุประสงคข์องการสร้างสรรคไ์วอ้ยา่งชดัเจน
ตั้งแต่แรก ผนวกกับการอาศยับริบทของศิลปะร่วมสมัยดังกล่าว มาใช้เป็นกรอบความคิดทาง
เร่ืองราวของเน้ือหาความหมาย อันเป็นแนวทางของการแสดงออกแห่งรูปแบบทางสัญลักษณ์ 
(เน้ือหา) และเป็นกายภาพแห่งสุนทรียภาพของผลงานด้วย ซ่ึงโดยซ่ึงเปรียบเป็นเสมือนความ
สะเทือนใจสะเทือนอารมณ์ทางวิถีชีวิตสู่ทางสุนทรียภาพนัยน้ีเหมือนเป็นการต่อยอดภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน (ลวดลายผา้) สู่การสร้างองคค์วามรู้ในบริบทของงานทศันศิลป์จากการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล
ที่เก่ียวขอ้งกบัการสร้างสรรคแ์ละสร้างสรรคเ์ป็นผลงานศิลปะที่โน้มนา้วไปสู่การขดัเกลายกระดบั
จิตใจและปัญญาหรือเป็นอานุสติ ทั้งต่อตนเองและเพื่อนมนุษยใ์นสังคม ในการสร้างสรรคผ์ลงาน
ชุดวิทยานิพนธ์อยูภ่ายใตก้รอบแนวความคิดที่น าเสนอประเด็นทางศิลปะซ่ึงให้ตระหนักถึงสาระ
และคุณค่าของการด าเนินชีวิตอยา่งมีคุณค่าอันเป็นคุณค่าแห่งความประณีตงดงามของชีวิตด้วย
สติปัญญาเป็นสาระแห่งพื้นที่ของจิตใจดว้ย  
             ดงันั้น “ภาพสุนทรียชี์วิตเมืองสองแคว” จึงเป็นความมุ่งหวงัของขา้พเจา้ที่ตอ้งการส่ือสาร
ให้ผูช้ม ได้รับรู้ถึง “สาระ” ของการแสดงออกหรือเป็นภาษาของอารมณ์ความรู้สึกรวมถึงเป็น
ความคิดในทศันและโลกทศัน์ในการด าเนินชีวติส่วนตวัอนัไดแ้ก่ ความรักและความสุขที่บริสุทธ ์
รวมทั้งยงัได้เรียนรู้ถึงกระบวนการในการสร้างสรรคท์างทศันศิลป์งานดา้นศิลปะภาพพิมพ ์ภาพ
พมิพเ์ทคนิคผสมซ่ึงเป็นรูปแบบของเทคนิควธีิการที่อิสระเฉพาะตนเองทว่าผนวกไวด้ว้ยความเป็น
ระบบระเบียบที่มีแบบแผนขั้นตอนชดัเจน สามารถท าการวิเคราะห์ผลงานไดอ้ยา่งเป็นระบบ ท าให้
เข้าถึงหลักการสุนทรียภาพ ด้านความงาม ความมีคุณค่าและอารมณ์ความรู้สึกที่ ร่วมแสดง
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ความหมายอยูใ่นผลงานนั้นเอง ซ่ึงให้สัมฤทธิผลเป็นที่น่าพอใจโดยเฉพาะสาระประเด็นอันอยู่
ในช่วงระยะของการสร้างสรรคผ์ลงานที่มีแรงบนัดาลใจมาจากความประทบัใจในความงาม หรือ
เป็นเร่ืองราวเชิงบันทึกแห่งพลังชีวิตด้วยความอ่อนโยนที่บริสุทธ์ิทว่าแฝงไวด้้วยสุนทรียะอัน
ปรากฏเป็นรูปธรรมของดุลยภาพแห่งความงาม ความสุข ของวิถีชีวติที่เป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาติ
เมืองสองแคว ที่ยงัคงเป่ียมไวด้ว้ยความอุดมสมบูรณ์นั่นเอง โดยนยัแห่งสาระเหล่าน้ียอ่มสอดคลอ้ง
กบัประเด็นทางศิลปะที่ว่าดว้ยบริบทแห่งหลกัคิดในทางสุนทรียศาสตร์ (Aestheties) อนัคือ สาขา
ปรัชญาที่วา่ดว้ยความงามทั้งในงานศิลป์และธรรมชาติศึกษาถึงความงามจากประสบการณ์และดว้ย
ความรู้สึกมีเกณฑ์ในการตดัสินความงาม ซ่ึงส่วนใหญ่มีความเห็นแตกต่างกนัโดยแบ่งออกเป็น 3 
กลุ่ม คือ กลุ่มอารมณ์นิยม (Emotionsit) ตดัสินดว้ยอารมณ์ที่เก็บกดไวใ้นจิตใตส้ านึก กลุ่มเหตุผล
นิยม (Rationatist) ตัดสินจากการเห็นส่ิงนั้ นว่ามีความกลมกลืนไม่ขัดตาและกลุ่มสร้างสรรค ์
(Creativist) ที่ใช้เกณฑ์ตดัสินจากความสามารถทางความคิดสร้างสรรคข์องมนุษย์ (สุวฒัน์ จนัทร
จ านง, 2540) 
 ในการน้ีผูศึ้กษาหวงัเป็นอยา่งยิง่ว่าวิทยานิพนธ์เร่ือง “ภาพสุนทรียชี์วิตเมืองสองแคว” จะ
สามารถเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการศึกษาคน้ควา้และกระตุน้สร้างพฒันาการในกระบวนการทาง
ความคิดรวมถึงให้แรงบันดาลใจด้านความคิดและแนวทางของการแสดงออกในบริบทที่
สร้างสรรค์แก่ผูส้นใจ กอปรทั้งยงัหวงัว่าผลงานวิทยานิพนธ์ชุดน้ี จะเป็นประโยชน์ในเบื้องต้น 
ให้แก่บุคลที่สนใจงานดา้นทศันศิลป์ไดศึ้กษาและวิเคราะห์ มองเห็นนัยถึงสุนทรียภาพ และน าไป
ปรับใชไ้ดอ้ยา่งอิสระในวถีิทางและตามวิธีการของตนเอง หรืออาจโนม้นา้วไปสู่ความฉุกคิดใหก้บั
ใครอีกหลายคน เพือ่น าไปต่อยอดทางความคิดและกระตุน้จินตนาการสู่การสร้างสรรคส่ิ์งอ่ืนๆ อนั
เป็นความดี ความงามและความจริงที่งดงามต่อไป 
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ประวัติผู้เขียน 
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ช่ือ-สกลุ ธมลวรรณ แสงนาค 
วัน เดือน ปี เกดิ 30 มีนาคม 2535 
สถานที่เกิด โรงพยาบาลพษิณุเวช จงัหวดัพษิณุโลก 
วุฒิการศึกษา ระดบัอนุบาล โรงเรียนโรจนวทิยป้์อมเพชร  

ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนโรจนวทิย ์ 
ระดบัมธัยมตน้ โรงเรียนเฉลิมขวญัสตรี  
ระดบัมธัยมตอนปลาย โรงเรียนเฉลิมขวญัสตรี  
ระดบัปริญญาตรี สาขาภาพพมิพ ์คณะวจิิตรศิลป์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

ที่อยู่ปัจจุบัน 110/1  หมู่5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พษิณุโลก 65000 
ผลงานตีพิมพ์ 2562:  

 - ร่วมแสดง นิทรรศการศิลปกรรม ปตท. คร้ังที่34 2561  
- ร่วมแสดง ในโครงการประกวดจิตรกรรมเอเชียพลสั คร้ังที่8   
- ร่วมแสดง ศิลปกรรม ปตท. คร้ังที่33   
- ร่วมแสดงในโครงการประกวดศิลปกรรมขา้งเผอืก คร้ังที่8   
- ร่วมแสดง นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะ “ผองเราเลือดแดง"    
2560:   
- ร่วมแสดง ศิลปินรุ่นเยาว ์ในการแสดงศิลปกรรมร่วมสมยัของศิลปินรุ่น
เยาว ์คร้ังที่ 34   
- ร่วมแสดง ศิลปกรรม ปตท. คร้ังที่32   
- ร่วมแสดง ศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ คร้ังที่12    
2559:  
-ร่วมแสดง“THE SIS  ธี’ซิส” โดย คณะวจิิตรศิลป์  นิทรรศการ หอ
ศิลปวฒันธรรม มหาวทิยาลยัเชียงใหม่    
2558:  
- ร่วมแสดง“Printmaking Exchange” โดย มหาวิทยาลยัทามะ      
ประเทศญี่ปุ่ นและมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ นิทรรศการแสดงงานศิลปะ ภาพ
พมิพ ์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, เชียงใหม่  
-ร่วมแสดง นิทรรศการ “PIG Art & music Festival”.คร้ังที่3  
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-ร่วมแสดง นิทรรศการ “101324 Composition IV”, Rumpueng 
Loudspeaker Community Art 

รางวัลที่ได้รับ -รางวลัชนะเลิศ ในโครงการประกวดจิตรกรรมเอเชียพลสั คร้ังที่ 9  
-รางวลัชมเชย ในโครงการประกวดศิลปกรรมขา้งเผอืก คร้ังที่8  
-รางวลัดีเด่น สาขาสองมิติ โครงการรางวลัยวุศิลปินไทย 2560        
-รางวลัสนบัสนุนศิลปินรุ่นเยาว ์ในการแสดงศิลปกรรมร่วมสมยั  ศิลปิน
รุ่นเยาว ์คร้ังที่ 34   
-“Tokyo Screen Print Biennale”, Candidates for Awards (top 20 out of 
289 applicants) The 5th  NBC Meshtec TOKYO INTERNATION 
SCREEN PRINT  BIENNALE  
- รางวลัชมเชย The Paseo Mall นิทรรศการแสดงงานศิลปะพาซิโอ  
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