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บทคดัยอ่ 
เราทุกคนต่างก็มีอาณาเขตส่วนตัวหรือช่องว่างระหว่างตัวเราและผู้อื่นหรือท่ีเรียกว่า

ระยะห่างระหว่างบุคคล (Personal space) ในทางมนุษย์วิทยาหมายถึง พื้นท่ีส่วนตัว หรือช่องว่าง
ระหว่างบุคคลในสังคม ซึ่งเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิตรอดของมนุษย์เราทุกๆ คน ดังค ากล่าวท่ีว่า 
“แม้มนุษย์จะเป็นสัตว์สังคม แต่เราก็ไม่สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ตลอดเวลาโดยไม่รู้สึกอึดอัด หรือ
โดยปราศจากความเป็นส่วนตัวและท่ีทางของตัวเองในสังคมได้” 

ข้าพเจ้าจึงต้องการน าเสนอพื้นท่ีส่วนตัวซึ่งเป็นพื้นท่ีท่ีสร้างความรู้สึกสบาย ท าเรื่องราว
ต่างๆ จินตนาการได้อย่างเปิดเผยตามความต้องการ และน าเรื่องราวพฤติกรรมในสภาวะหนึ่งในพื้นท่ี
ส่วนตัว มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน ส่ือผ่านกระบวนการภาพพิมพ์ผิวนูนด้วยเทคนิค
ภาพพิมพ์แกะไม้ (woodcut) 
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Abstract 
We all have a personal territory or the gap between ourselves and others 

known as the distance between individuals (Personal space) in the humanities means. 
personal space Or the gap between individuals in society. Which is necessary for the 
survival of our people. As the saying "The man is a social animal. But we can not live 
with others at any time without feeling uncomfortable. Or without privacy and their 
own way in society"  

I want to offer private space, a space that creates a feeling of comfort. Fantasy 
stories do not openly demand. And bring about behavioral conditions in a private area. 
He was inspired to create works. through print relief printing technique with woodcuts. 
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กติตกิรรมประกาศ 
         ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณบิดา ท่ีอบรมส่ังสอนเล้ียงดูข้าพเจ้า และเป็นก าลังใจคอย
สนับสนุนในด้านการศึกษาเล่าเรียนจนท าให้ข้าพเจ้าได้ส าเร็จการศึกษา  
         ขอขอบคุณอาจารย์สุรชัย อุดมมั่น ผู้เป็นท่ีปรึกษาโครงการศิลปนิพนธ์ให้กับข้าพเจ้า อีกท้ัง
คณาจารย์ทุกท่านท่ีเป็นผู้ให้วิชาความรู้ ช้ีแนะแนวทาง ให้ค าแนะน าในการศึกษามาโดยตลอด 
ขอบคุณเพื่อนของข้าพเจ้าท่ีคอยให้ค าปรึกษาข้าพเจ้าเสมอมา และรุ่นน้องท่ีคอยช่วยเหลือในด้าน
ต่างๆ  

ขอขอบคุณสาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ วิทยาลัยเพาะช่าง ขอบคุณมิตรภาพจากรุ่นพี่และรุ่น
น้อง ขอขอบคุณทุกคนๆเหล่านี้ท่ีท าให้ศิลปนิพนธ์ครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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ค าน า 
 เอกสารฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการท าศิลปนิพนธ์ ตามหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะ
ภาพพิมพ์ ภาควิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ปี
การศึกษา 2561 ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ ภายใต้หัวข้อ เรื่อง “ระยะห่างระหว่าง
บุคคล” (Personal space)                       

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะมีองค์ประกอบหลายปัจจัย ดังนั้นการท าเอกสารศิลปนิพนธ์
ฉบับนี้ได้เรียบเรียงท่ีมาและความส าคัญ แนวความคิด รูปแบบผลงาน ขั้นตอนการด าเนินการ เทคนิค
วิธีการ และแนวทางการแก้ไข้ปัญหา ตลอดจนบทสรุป 
 ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารประกอบศิลปนิพนธ์ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจ
ศึกษาค้นคว้าเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะต่อไป 
 

ณัฏฐณิชา วัชรเตชโชติณนท์ 
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56 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชิน้ท่ี 4       61 



ฏ 

 

สารบญัภาพ (ตอ่) 
 

ภาพที่                         หน้า 
57 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชิน้ท่ี 5         62 

58 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชิน้ท่ี 6       63 
59 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชิน้ท่ี 7       64 

60 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชิน้ท่ี 8       65 

61 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชิน้ท่ี 9       66 
62 ภาพโปสเตอร์นิทรรศการศิลปนิพนธ์ Art Thesis Exhibition 19th   71 
63 ภาพหน้าสูจิบัตรนิทรรศการศิลปนิพนธ์      72 
64 ภาพบัตรเชิญ         72 
65 ภาพบรรยากาศพิธีเปิดนิทรรศการ       73 
66 ภาพบรรยากาศพิธีเปิดนิทรรศการ       73 
67 ภาพบรรยากาศการจัดนิทรรศการแสดงงานศิลปนิพนธ์    74 
68 ภาพบรรยากาศการจัดนิทรรศการแสดงงานศิลปนิพนธ์    74 
69 ภาพบรรยากาศการจัดนิทรรศการแสดงงานศิลปนิพนธ์    75 
70 ภาพผลงาน         75 
71 ภาพบรรยากาศการจัดนิทรรศการแสดงงานศิลปนิพนธ์    76 
72 ภาพบรรยากาศการจัดนิทรรศการแสดงงานศิลปนิพนธ์    76 
73 ภาพบรรยากาศการจัดนิทรรศการแสดงงานศิลปนิพนธ์    77 
74 ภาพบรรยากาศการจัดนิทรรศการแสดงงานศิลปนิพนธ์    77 
75 ภาพบรรยากาศการจัดนิทรรศการแสดงงานศิลปนิพนธ์    78 
76 ภาพบรรยากาศการจัดนิทรรศการแสดงงานศิลปนิพนธ์    78 



 
 

 
 

 
บทที ่1 
บทน ำ 

 
เรำทุกคนต่ำงก็มีอำณำเขตส่วนตัวหรือช่องว่ำงระหว่ำงตัวเรำและผู้อื่นหรือท่ีเรียกว่ำระยะห่ำง

ระหว่ำงบุคคล (Personal space) ในทำงมนุษย์วิทยำหมำยถึง พื้นท่ีส่วนตัว หรือช่องว่ำงระหว่ำง
บุคคลในสังคม ซึ่งเป็นส่ิงท่ีจ ำเป็นในกำรด ำรงชีวิตรอดของมนุษย์เรำทุกๆ คน ดังค ำกล่ำวท่ีว่ำ “แม้
มนุษย์จะเป็นสัตว์สังคม แต่เรำก็ไม่สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ตลอดเวลำโดยไม่รู้สึกอึดอัด หรือโดย
ปรำศจำกควำมเป็นส่วนตัวและท่ีทำงของตัวเองในสังคมได้” 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของกำรสร้ำงสรรค์ 
พฤติกรรมในชีวิตประจ ำวัน พื้นท่ีมีควำมส ำคัญไปกับมนุษย์ ซึ่งมนุษย์ใช้พื้นท่ีเพื่อท ำกิจกรรม

ต่ำงๆ มนุษย์ล้วนมีพื้นท่ีส่วนตัวเป็นของตนเอง ด้วยเหตุนี้จึงเกิดบุคลิกภำพและพฤติกรรมท่ีแสดงออก
ในพื้นท่ีท่ีเรำสำมำรถเป็นอิสระจำกสังคมภำยนอก ซึ่งเป็นพื้นท่ีท่ีอำจจะเป็นควำมลับตัดขำดจำกโลก
ภำยนอก ท ำเรื่องรำวได้อย่ำงเปิดเผยตำมควำมต้องกำรเมื่อเรำอยู่ในพื้นท่ีส่วนตัวของเรำ 

บุคลิกภำพในแต่ละบุคคลถูกนิยำมไว้หลำกหลำยตำมนักทฤษฎีหลำยคน ซิกมันด์ ฟรอยด์ 1 
(Sigmund Freud) เป็นนักทฤษฏีคนส ำคัญท่ีให้ควำมสนใจต่อ “จิตไร้ส ำนึก” จำกกำรคิดค้นทฤษฏีจิต
วิเครำะห์ท่ีเช่ือว่ำ เพศ เป็นแรงกระตุ้นท่ีท ำให้เกิดบุคลิกภำพในแต่ละบุคคล ซิกมันด์ ฟรอยด์ กล่ำวว่ำ
คนเรำมีบุคลิกภำพท่ีแตกต่ำงกัน บุคลิกภำพท่ีสะท้อนออกมำคือพฤติกรรมของแต่ละบุคคล ซึ่งเกิด
จำกองค์ประกอบหลำยๆอย่ำงเช่นกัน โดยส่ิงเหล่ำนั้นเป็นส่ิงท่ีมองไม่เห็นจะอยู่ภำยใต้จิตส ำนึกหรือท่ี
เรียกกันว่ำจิตไร้ส ำนึกเป็นตัวคอยควบคุมบุคลิกภำพของคนเรำ ทฤษฎีของ ซิกมันด์ ฟรอยด์ แสดงให้
เห็นว่ำหลักกำรท ำงำนของจิตมนุษย์มีผลต่อพฤติกรรมและบุคลิกภำพท่ีแสดงออก มีควำมแตกต่ำงกัน
ในแต่ละบุคคล ซึ่งกำรสร้ำงจินตนำกำรหรือกำรมโนภำพเกี่ยวกับส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได้ก็เป็นกลไกอย่ำงนึง
ภำยในโครงสร้ำงของจิตท่ีมีจิตไร้ส ำนึกคอยควบคุม 

ในสังคมปัจจุบันท่ีหลำยๆคนต้องมีวิถีชีวิตแบบคนเมืองในสภำพแวดล้อมท่ีแออัดยัดเยียด  
และจ ำเป็นต้องยอมรับในกฎเกณฑ์ กฎระเบียบ ประเพณีและวัฒนธรรมของสังคม ฯลฯ เพื่อกำรอยู่

                                                             
1 ทฤษฎีจิตวิเครำะห์ของซิกมัน ฟรอยด์. [ระบบออนไลน์]. http://nukjit.blogspot.com/2015/12/blog-post_82.html            

(10 ตุลำคม 2561) 
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ร่วมกันอย่ำงมีปกติสุขนั้นแต่ในอีกด้ำนหนึ่งในด้ำนปัจเจกบุคคล ทุกคนต่ำงก็มีอำณำเขตส่วนตัวหรือ
ช่องว่ำงระหว่ำงตัวเรำและผู้อื่นด้วย2 “ซึ่งในแต่ละคนก็มีระยะห่ำงส่วนบุคคลท่ีแตกต่ำงกันไป” 

เรำเป็นศูนย์กลำงของพื้นท่ีรอบตัวเองเสมอ โดยปกติเรำจะยึดเอำช่องว่ำงรอบตัวเรำประมำณ 
40 เซนติเมตรหรือหนึ่งช่วงแขนเป็นอำณำเขตส่วนตัว ซึ่งใครคนใดจะเข้ำมำใกล้หรือล่วงล้ ำมำกกว่ำ
ระยะนี้ได้ก็โดยกำรได้รับอนุญำตจำกเรำเท่ำนั้น 

เป็นอำณำเขตส่วนตัวที่เรำพกพำติดตัวไปด้วยทุกหนแห่ง ท้ังท่ีบ้ำน ท่ีท ำงำน หรือท่ีสำธำรณะ 
อื่นๆ และอำจขยำยตัวไปในส่ิงต่ำงๆท่ีเรำยึดถือว่ำเป็นของเรำด้วย  

เป็นระยะห่ำงแจ้งเหตุ โดยข้ึนอยู่ท่ีควำมสัมพันธ์ที่เรำมีต่อบุคคลนั้นๆ  
เป็นช่องทำงกำรส่ือสำร ในหนังสือเรื่องควำมเงียบของฮอลล์ (Hall) เขำเช่ือว่ำระยะห่ำง

ระหว่ำงบุคคลท่ีเขำเรียกว่ำ Proxemics นี้ เป็นวิธีกำรส่ือสำรอย่ำงหนึ่งท่ีบอกให้รู้ได้ว่ำเรำกับคู่สนทนำ
นั้น มีควำมรู้สึกหรือควำมสัมพันธ์ต่อกัน  
 

ดังนั้นข้ำพเจ้ำจึงต้องกำรน ำเสนอพฤติกรรม บุคลิกภำพ และจินตนำกำร ภำยในพื้นท่ีส่วนตัว 
โดยท่ีเรำสำมำรถแสดงพฤติกรรม ท ำส่ิงต่ำงๆได้อย่ำงเปิดเผยตำมควำมต้องกำร เพื่อแสดงควำมคิด
และจินตนำกำรในพื้นท่ีส่วนตัว ข้ำพเจ้ำจึงส่ือผ่ำนกระบวนกำรภำพพิมพ์ผิวนูนด้วยเทคนิคภำพพิมพ์
แกะไม้ (woodcut) 

  
จุดมุ่งหมำยในกำรสร้ำงสรรค์ 
 1.เพื่อบอกเล่ำจิตนำนำกำรตำมควำมคิดและแสดงถึงสภำวะหนึ่งเมื่ออยู่ในพื้นท่ีส่วนตัว 

2.เพื่อสะท้อนเรื่องรำวและจินตนำกำรตำมควำมคิด  
3.เพื่อถ่ำยทอดผลงำนศิลปะภำพพิมพ์ในรูป 2 มิติ ในกระบวนกำรภำพพิมพ์ผิวนูน 

             เทคนิคภำพพิมพ์แกะไม้ 
ขอบเขตของกำรสร้ำงสรรค์        

ขอบเขตของเนื้อหำ เป็นกำรน ำเสนอถึงเรื่องรำวจิตนำนำกำรเมื่ออยู่ในพื้นท่ีส่วนตัว 
ขอบเขตของรูปแบบ สร้ำงสรรค์ผลงำนในรูปแบบ 2 มิติ 
ขอบเขตด้ำนเทคนิค สร้ำงสรรค์ผลงำนศิลปะในกระบวนกำรภำพพิมพ์ผิวนูน       
         เทคนิคภำพพิมพ์แกะไม้ 

 

                                                             
2ระยะห่ำงระหว่ำงบุคคล : Personal space. [ระบบออนไลน์]. http://piyarith-tell.blogspot.com/2014/04/personal-

space.html (10 ตุลำคม 2561) 

http://piyarith-tell.blogspot.com/2014/04/personal-space.html
http://piyarith-tell.blogspot.com/2014/04/personal-space.html
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บทที ่2 

พืน้ฐานความคิด และอทิธพิลในการสร้างสรรค์ 
 

ที่มาของแนวความคิด และแรงบันดาลใจ 
ซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) เช่ือว่าพฤติกรรมส่วนใหญ่ของมนุษย์ มีแรงจูงใจมาจาก

จิตไร้ส านึก ซึ่งมักจะผลักดันออกมาในรูปความฝัน และเป็นพลังงานท่ีสามารถเปล่ียนแปลงและ
เคล่ือนท่ีได้ จิตจึงเป็นพลังงานรูปหนึ่งท่ีสามารถเปล่ียนแปลงและไม่หยุดนิ่ง การท างานของจิต แบ่ง
ออกเป็น 3 ระดับ คือ3

จิตไร้ส านึก (Unconscious Mind) การแสดงพฤติกรรมของมนุษย์โดยออกไปโดยไม่รู้ตัว ท่ี
เกิดมาจากพลังของจิตไร้ส านึกซึ่งท าหน้าท่ีกระตุ้นให้บุคคลแสดงออกไปตามหลักแห่งความพึงพอใจ
ของตน และการท างานของจิตไร้ส านึกเกิดจากความปรารถนา หรือความต้องการของบุคคลท่ีเกิดขึ้น
ในวัยเด็ก ท่ีไม่ได้รับการยอมรับ เช่น การถูกห้าม หรือถูกลงโทษ จะถูกเก็บกดไว้ในจิตส่วนนี้ 

จิตส านึก (Conscious Mind) บุคคลรับรู้ตามประสาทสัมผัสท้ังห้า ท่ีบุคคลจะมีการรู้ ตัว
ตลอดเวลาว่าก าลังท าอะไรอยู่ คิดอะไรอยู่ คิดอย่างไรเป็นการรับรู้โดยท่ัวไปของมนุษย์ ท่ีควบคุมการ
กระท าส่วนใหญ่ให้อยู่ในระดับรู้ตัว (Awareness) และเป็นพฤติกรรมท่ีแสดงออกมา โดยมีเจตนาและ
มีจุดมุ่งหมาย 

จิตก่อนส านึก (Preconscious Mind) เป็นส่วนของประสบการณ์ท่ีสะสมไว้ หรือเมื่อบุคคล
ต้องการน ากลับมาใช้ใหม่ก็สามารถระลึกได้และสามารถน ากลับมาใช้ในระดับจิตส านึกได้ และเป็น
ส่วนท่ีอยู่ใกล้ชิดกับจิตรู้ส านึกมากกว่าจิตไร้ส านึก 
จะเห็นได้ว่าการท างานของจิตท้ัง 3 ระดับจะมาจากท้ังส่วนของจิตไร้ส านึกท่ีมีพฤติกรรม ส่วนใหญ่
เป็นไปตามกระบวนการขั้นปฐมภูมิ (Primary Process) เป็นไปตามแรงขับสัญชาตญาณ (Instinctual 
Drives) และเมื่อมีการรับรู้กว้างไกลมากขึ้นจากตนเองไปยังบุคคลอื่นและส่ิงแวดล้อม พลังในส่วนของ
จิตก่อนส านึกและจิตส านึก จะพัฒนาขึ้นเป็นกระบวนการขั้นทุติยภูมิ (Secondary Process) 

คนเรานั้นต้องการความเป็นส่วนตัว โดยต้องการมีช่องว่างหรือระยะห่างส าหรับคนท่ีไม่รู้จัก 
ไว้ส าหรับสร้างความสบายใจหรือเหลือพื้นท่ีให้ได้เป็นตัวของตัวเองนั่นเอง โดยนักวิทยาศาสตร์คนแรก
ท่ีน าเสนอความคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ คือ เอ็ดเวิร์ด ฮอลล์ โดยสร้างเป็นทฤษฎีท่ีเรียกว่า Proxemics    

                                                             
3ทฤษฎีของนักจิตวิทยา. [ระบบออนไลน์]. http://nukjit.blogspot.com/2015/12/blog-post_82.html (10 ตุลาคม 2561) 
 

http://nukjit.blogspot.com/2015/12/blog-post_82.html
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(พร็อกซีมิกส์) ซึ่งแบ่งขอบเขตหรือระยะห่างเอาไว้เป็นล าดับชัดเจนอาจเรียกได้ว่าเป็นส่ิงท่ีมีจิตวิทยา
มาเกี่ยวข้อง      

เอ็ดเวิร์ด ฮอลล์ ได้แบ่งระยะห่างระหว่างคนสองคนไว้ถึง 4 ระดับ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและ
สถานการณ์ ซึ่งสรุปพอได้คร่าวๆ ดังนี้    

ระยะท่ี 1 ระยะใกล้ชิด (Intimate distance) มีระยะห่างไม่เกิน 45 เซนติเมตร (1.5 ฟุต) 
โดยสามารถแบ่งได้อีก 2 ระยะ คือ ระยะใกล้ ห่างไม่เกิน 15 ซม.และระยะไกล 15-45 ซม. เรียกได้ว่า
เป็นระยะประชิดติดตัวกันเลยทีเดียว สามารถโอบกอดหรือกระซิบให้ได้ยินกันสองคน นอกจากนี้ยัง
เป็นระยะท่ีสามารถสัมผัสถึงลักษณะพิเศษอื่นๆ ได้ เช่น ลมหายใจ การสัมผัส รวมไปถึงกล่ิน คงเดา
กันไม่ยาก ว่าใครกันท่ีจะสามารถอยู่ร่วมกับเราโดยใช้ระยะนี้ได้ นั่นก็คือ พ่อ แม่ (ในกรณีท่ีแต่ละคน 
สนิทกับพ่อแม่) และคนรักนั่นเอง 

ระยะท่ี 2 ระยะส่วนบุคคล (Personal distance) มีระยะห่างโดยรวมต้ังแต่ 45-120 ซม.
(1.5-4 ฟุต) โดยแบ่งได้อีก 2 ระยะ คือ ระยะใกล้ ห่าง 46-76 ซม. และระยะไกล 76-120 ซม.เป็น
ระยะท่ีเวลาเราพูดก็จะห่างออกมาอีกหน่อย กล่ินและลมหายใจท่ีเคยได้รับในระยะแรกก็จะหายไป 
โดยก็ยังเป็นระดับท่ีแสดงถึงความใกล้ชิดสนิทสนมได้อยู่ เช่น เพื่อนสนิท หรือ คนในครอบครัวของเรา 

ระยะท่ี3 ระยะเชิงสังคม (Social distance) มีระยะห่างโดยรวมต้ังแต่ 1.2-3.7 เมตร (4-12 
ฟุต) โดยแบ่งได้อีก 2 ระยะ คือ ระยะใกล้ 1.2-2.1 เมตร และระยะไกล 2.7-3.7 เมตร เป็นระยะท่ีพ้น
ออกจากตัวเราไปพอสมควร แต่เวลาคุยกันยังสามารถเห็นหน้าและได้ยินเสียง สายตาเราจะเห็นเขาท้ัง
หน้า และยังถือเป็นระยะท่ีเราจะจบสนทนากับเค้าได้ง่ายกว่าแบบแรกๆ เพราะดูไม่เสียมารยาทเกินไป 
ส าหรับบุคคลท่ีเราต้องการพื้นท่ีส่วนตัวแบบนี้ ได้แก่ คนรู้จักท่ีอาจจะไม่ค่อยสนิท หรือบุคคลท่ัวไป      

ระยะท่ี 4 ระยะสาธารณะ (Public distance) มีระยะห่างโดยรวมตั้งแต่ 3.7 เมตร ขึ้นไป (12 
ฟุตขึ้นไป) โดยแบ่งได้อีก 2 ระยะ คือ ระยะใกล้ 3.7-7.6 เมตร และระยะไกล 7.6 เมตร ขึ้นไป เป็น
ระยะท่ีไกลออกไปจนสามารถเห็นได้ท้ังตัว เช่น การพูดในห้องประชุมขนาดใหญ่ หรือการพูดในท่ี
ชุมนุมชน เป็นต้น4

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจมาจากสภาวะเมื่ออยู่ใน
พื้นท่ีส่วนตัว โดยน าเสนอเรื่องราว พฤติกรรม จินตนาการของข้าพเจ้า น ามาถ่ายทอดถึงช่วงสภาวะ
หนึ่ง เพื่อใช้เป็นส่ือแทนความหมาย จากจินตนาการท่ีแสดงถึงการอยู่ในพื้นท่ีท่ีมีเพียงตัวเรา 

                                                             
4 พี่มิ้นท์. กฎ“พื้นที่ส่วนตัว" มีจริง หรือ คิดไปเอง??.” [ระบบออนไลน์]. https://www.dek-d.com/education/25545/.  
(10 ตุลาคม 2561) 
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การสร้างสรรค์งานศิลปะของข้าพเจ้านั้นประกอบด้วย อิทธิพลจากส่ิงต่างๆรอบตัว 
จินตนาการ รูปแบบในการสร้างสรรค์งานศิลปะ ดังนี้ 
 
อิทธิพลจากสถานที่ 
 พื้นท่ีท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันเพื่ออยู่อาศัยและท ากิจกรรมในแต่ละวัน พื้นท่ีส่ีเหล่ียมท่ีแบ่ง
ออกเป็นส่วนๆ และเกิดเป็นมุมมองท่ีแตกต่างกันออกไป ในขณะเดียวกันก็น าเสนอเรื่องราวส่วนตัว
หรือมุมส่วนตัวได้อย่างอิสระเสรีเปิดเผยและตรงไปตรงมา จากทฤษฏีจิตวิเคราะห์ของ ซิกมันด์ 
ฟรอยด์ ได้กล่าวว่าบุคลิกภาพและพฤติกรรมของมนุษย์ภายในโครงสร้างของจิตมีจิตไร้ส านึกคอย
ควบคุม ซึ่งพฤติกรรมเหล่านั้นไม่สามารถแสดงออกอย่างโจ่งแจ้งในพื้นท่ีสาธารณะได้ เนื่องจากมี
จิตส านึกคอยควบคุม ดังนั้นผลงานศิลปะของข้าพเจ้าจึงสะท้อนให้เห็นพฤติกรรมในสภาวะพื้นท่ี
ส่วนตัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่1 ภาพอิทธิพลจากสถานท่ี 

ท่ีมา : จัดห้องรกๆ ให้น่าอยู่ ด้วยหลัก 5 ส. ตามแบบฉบับมนุษย์คอนโด. (ออนไลน์)           
วันท่ีสืบค้นข้อมูล 4 มกราคม 2561 จาก https://www.estopolis.com/article/. 

https://www.estopolis.com/article/
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ภาพที ่2 ภาพอิทธิพลจากสถานท่ี 
ท่ีมา : จัดห้องรกๆ ให้น่าอยู่ ด้วยหลัก 5 ส. ตามแบบฉบับมนุษย์คอนโด. (ออนไลน์)         

วันท่ีสืบค้นข้อมูล 4 มกราคม 2561 จาก https://www.estopolis.com/article/. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่3 ภาพอิทธิพลจากสถานท่ี 

ท่ีมา : จัดห้องรกๆ ให้น่าอยู่ ด้วยหลัก 5 ส. ตามแบบฉบับมนุษย์คอนโด. (ออนไลน์)                 
วันท่ีสืบค้นข้อมูล 4 มกราคม 2561 จาก https://www.estopolis.com/article/. 

 

https://www.estopolis.com/article/
https://www.estopolis.com/article/
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อิทธิพลจากผลงานศิลปกรรม 
 Luis Quiles ได้สร้างผลงานการ์ตูนล้อเลียน กระแทก เสียดสี นั่นก็เพราะว่ามันสะท้อนให้
เห็นอะไรบางอย่างท่ีเกิดขึ้นจริงในสังคมทุกวันนี้ ถึงแม้ว่าผลงานของเขาจะมีอิทธิพลแต่มันก็ไม่
เหมาะสมกับคนบางกลุ่ม แต่ไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้ว่าผลงานของเขาไม่ได้สะท้อนความเป็นจริง 

 

  
ภาพที ่4 Be a character in my book. 
เทคนิค Illustration 
ขนาด แปรผันไม่แน่นอน 

ท่ี ม า  :  quilesart.  ( อ อ น ไ ล น์ )  วั น ท่ี สื บ ค้ น ข้ อ มู ล  4  ม ก ร า ค ม  2 5 6 1  จ า ก 
https://www.deviantart.com/quilesart. 
 

 

https://www.deviantart.com/quilesart
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ภาพที ่5 Luis Quiles, Miley & Micke. 
เทคนิค Illustration 
ขนาด แปรผันไม่แน่นอน 

ท่ี ม า  :  quilesart.  ( อ อ น ไ ล น์ )  วั น ท่ี สื บ ค้ น ข้ อ มู ล  4  ม ก ร า ค ม  2 5 6 1  จ า ก 
https://www.deviantart.com/quilesart. 
 

https://www.deviantart.com/quilesart
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Keith Haring แนวงานนั้นไม่ได้ซับซ้อนอะไร จะวาดโดยใช้เส้นโค้งมน สีสันสดใส ลักษณะคน
ก าลังเต้นอย่างมีความสุข คนเหล่านั้นไม่มีหน้าตา ไม่มีเพศ ไม่มีอายุ ไม่มีเช้ือชาติ เป็นสัญลักษณ์ของ
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของมวลมนุษยชาติ 

 

 
 

ภาพที ่6 Haring snakes. 
เทคนิค สีอะคริลิกบนผ้าใบ ก าแพง และสถานท่ีต่างๆ 
ขนาด แปรผันตามพื้นท่ี 

ท่ี มา  :  Keith Haring Art.  (ออนไลน์ )  วั น ท่ี สืบ ค้นข้อมู ล  4  มกราคม 2561  จาก 
https://mybbthemes.eu/keith-haring-art.html. 
 

https://mybbthemes.eu/keith-haring-art.html
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ภาพที ่7 Andy Mouse. 
เทคนิค Illustration 
ขนาด แปรผันตามพื้นท่ี 

ท่ี มา  :  Keith Haring Art.  (ออนไลน์ )  วั น ท่ี สืบ ค้นข้อมู ล  4  มกราคม 2561  จาก 
https://www.wikiart.org/en/keith-haring/andy-mouse-1986. 

 

 

 

 

https://www.wikiart.org/en/keith-haring/andy-mouse-1986
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Polly Nor นักวาดภาพประกอบลอนดอนเกิร์ล ล้วงความร้ายลึกของผู้หญิงออกมาเป็นคา
แรกเตอร์ปีศาจสีแดง หยิบอีกแง่ของโซเชียลท่ีมักพรีเซ้นท์แต่มุมสวยๆ มาตีแผ่ด้านท่ีทุกคนพยายามจะ 
hide ออกจากฟีด เช่น ห้องนอนรกๆ สภาพตอนไม่อาบน้ า หรือกระท่ังความฝันสุดแฟนตาซีบนเตียง
ท้ังหมดคือเรื่องปกติถ้าไปตรงกับชีวิตใครก็ไม่ต้องอาย 

 

 
 
ภาพที ่8   The Green Room. 
เทคนิค     Illustration 
ขนาด      แปรผันตามพื้นท่ี 

ท่ีมา : The Green Room by Polly Nor. (ออนไลน์) วันท่ีสืบค้นข้อมูล 4 มกราคม 2561 
จาก https://www.hamburger-studio.com/5-artists-on-instagram/. 

 

 
 

ภาพที ่9    Chelou - Halfway to Nowhere. 
เทคนิค    Illustration 
ขนาด แปรผันตามพื้นท่ี 

ท่ี ม า  :  Polly Nor.  ( อ อ น ไ ล น์ )  วั น ท่ี สื บ ค้ น ข้ อ มู ล  4  ม ก ร า ค ม  2 5 6 1  จ า ก  
https://gfycat.com/exhaustedexcellentesok. 

https://www.hamburger-studio.com/5-artists-on-instagram/
https://gfycat.com/exhaustedexcellentesok
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Unchalestore คาแรกเตอร์ท่ีบอกเล่าเรื่องราวท่ีต้องพบเจอในแต่ละวัน ท้ังหมดเกิดจากการ
สร้างผลงานตามความรู้สึกของตัวเองแฝงไปด้วยความกวนๆ จากลักษณะท่าทาง และหน้าตา 

 
 
 
 
ภาพที ่10  Friday. 
เทคนิค     Illustration 
ขนาด      แปรผันตามพื้นท่ี 
ท่ีมา : UnchaleStore. (ออนไลน์) 
วันท่ีสืบค้นข้อมูล 4 มกราคม 2561 จาก 
https://instastalker.com/profile/unchalestore/. 

   
 

 
 

ภาพที ่11   Morning. 
เทคนิค      Illustration 
ขนาด       แปรผันตามพื้นท่ี 

ท่ีมา :  Unchale Khakkana.  (ออนไลน์ ) วัน ท่ีสืบค้นข้อมูล 4 มกราคม 2561 จาก 
http://picdeer.com/ngnongnam 

http://picdeer.com/ngnongnam
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บทที ่3 

กระบวนการสรา้งสรรค ์เทคนคิ วธิกีาร เเละขัน้ตอนการท างาน 

 
 ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้  ข้าพเจ้าต้องการน าเสนอพื้นท่ีส่วนตัว ถ้ารู้สึกเป็น
ส่วนตัว จะรู้สึกปลอดภัย โล่งใจ สบายใจ ท าอะไรอย่างเปิดเผย เป็นพื้นท่ีท่ีมีความเป็นตัวเองมากท่ีสุด 
ซึ่งเป็นส่ิงท่ีไม่เคยน ามาเปิดเผยต่อสาธารณะ โดยข้าพเจ้าใช้มุมของท่ีพักอาศัยในส่วนต่างๆ โดย
น าเสนอผลงานผ่านกระบวนการภาพพิมพ์ผิวนูน ด้วยเทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ (woodcut) ในรูปแบบ
ผลงานลักษณะ 2 มิติ  และพัฒนาน าเสนอในรูปแบบใหม่ ให้เกิดความลงตัวและตรงตามแนวความคิด
มากท่ีสุด ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ 
 
ขั้นตอนการประมวลความคิด 

ข้าพเจ้าได้สถานท่ีพักอาศัยและพฤติกรรมในชีวิตประจ าวัน ซึ่งมนุษย์ใช้พื้นท่ีเพื่อท ากิจกรรม
ต่างๆ มนุษย์ล้วนมีพื้นท่ีส่วนตัวเป็นของตนเอง ด้วยเหตุนี้จึงเกิดบุคลิกภาพและพฤติกรรมท่ีแสดงออก
ในพื้นท่ีท่ีเราสามารถเป็นอิสระ ซิกมันด์ ฟรอยด์ กล่าวว่าคนเรามีบุคลิกภาพท่ีแตกต่างกัน บุคลิกภาพ
ท่ีสะท้อนออกมาคือพฤติกรรมของแต่ละบุคคล หลักการท างานของจิตมนุษย์มีผลต่อพฤติกรรมและ
บุคลิกภาพท่ีแสดงออก ซึ่งการสร้างจินตนาการหรือการมโนภาพเกี่ยวกับส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได้ก็เป็นกลไก
อย่างนึงภายในโครงสร้างของจิตท่ีมีจิตไร้ส านึกคอยควบคุม ทุกคนต่างก็มีอาณาเขตส่วนตัวหรือ
ช่องว่างระหว่างตัวเราและผู้อื่นจึงเกิดบุคลิกภาพและพฤติกรรมท่ีแสดงออก ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจใน
การสร้างสรรค์ผลงาน จึงน ามุมต่างๆ ของท่ีพักอาศัยและพฤติกรรมเรื่องราวต่างๆ มาเป็นส่ือในการ
สร้างสรรค์ผลงาน 
 
รูปแบบและเนื้อหาในการสร้างสรรค์ 

ข้าพเจ้าได้แรงบันดาลใจจากพฤติกรรมส่วนตัวในการสร้างสรรค์ผลงาน อันเป็นพฤติกรรมท่ี

ไม่ได้แสดงออกต่อพื้นท่ีสาธารณะอย่างโจ่งแจ้ง เป็นเรื่องท่ีแสดงออกในพื้นท่ีส่วนตัวเท่านั้น ซึ่งในศิลป

นิพนธ์ชุดนี้ ข้าพเจ้าใช้รูปแบบคาแรคเตอร์โดยการดีไซน์รูปร่างเฉพาะตัวซึ่งแทนตัวของข้าพเจ้าเป็นตัว

ละครในผลงานตามพฤติกรรมบุคลิคต่างๆ แสดงความเปน็ตัวเอง เรื่องราว เหตุการณ์ต่างๆ และพื้นท่ี

ส่วนตัวท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน ส่ิงของรอบตัว มาประกอบในรูปแบบของผลงานมาเพื่อส่ือถึงความคิด

และจินตนาการของข้าพเจ้า 
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รูปแบบผลงาน 
 ตัวละคร (character) การดีไซน์รูปร่างเฉพาะตัวถูกน ามาใช้เพื่อถ่ายทอดพฤติกรรมส่วนตัว
ความคิด อารมณ์ความรู้สึก เนื่องจากสามารถแสดงถึงนัยยะ ทางความคิดและอารมณ์ โดยอาจกล่าว
ได้ว่าการใช้รูปร่างเฉพาะตัว จะท าให้ผลงานมีความน่าสนใจและสามารถเช่ือมโยงไปถึงแนวความคิด
โดยรูปแบบท่ีเลือกใช้นั้น เป็นรูปร่างท่ีมีปรากฏจริงในทางกายภาพ มาน าเสนอในผลงาน เนื่องจาก
เป็นแรงบันดาลใจส าคัญของความคิดและอารมณ์ความรู้สึก โดยสัญลักษณ์มีความสอดคล้องกับ
เรื่องราวท่ีต้องการน าเสนอเกี่ยวกับพฤติกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวันท่ีไม่ได้ถูกน ามาเปิดเผย ซึ่ง
สามารถสะท้อนเรื่องราวได้อย่างตรงไปตรงมา 

เส้น (Line) เส้นท่ีใช้ในผลงานจะเป็นเส้นมิติเดียวท าหน้าท่ีก าหนดขอบเขตของท่ีว่าง ใช้ใน
การแบ่งท่ีว่างออกเป็นส่วนๆ ท าให้เกิดเป็นรูปร่าง (Shape) ขึ้นมา เส้นรอบนอกของรูปทรงท าให้
มองเห็นรูปทรง (Form) ชัดขึ้น เป็นน้ าหนักอ่อนแก่ของแสดงและเงา ให้ความรู้สึกด้วยการเป็นแกน
หรือโครงสร้างของรูป โดยใช้เส้นเป็นโครงของภาพท่ีสร้างและเพิ่มรายละเอียดให้กับผลงาน เป็นการ
แสดงพฤติกรรมบุคลิกภาพเรื่องราว ส่ิงของ ภายในพื้นท่ีส่วนตัวท่ีต้องการจะส่ือและถ่ายทอดออกมา 

- เส้นต้ังหรือเส้นด่ิง ให้ความรู้สึกทางความสูง สง่า มั่นคง แข็งแรง หนักแน่น 
- เส้นนอน ให้ความรู้สึกทางความกว้าง สงบ ราบเรียบ นิ่ง ผ่อนคลาย 
- เส้นเฉียงหรือเส้นทะแยงมุม ให้ความรู้สึกเคล่ือนไหว รวดเร็ว ไม่มั่นคง 
- เส้นโค้งแบบคล่ืน ให้ความรู้สึกเคล่ือนไหวอย่างช้าๆ ล่ืนไหล สุภาพ อ่อนโยน นุ่มนวล 
- เส้นโค้งแบบก้นหอย ให้ความรู้สึกเคล่ือนไหว คล่ีคลายในทิศทางท่ีหมุนวน        

สีและน้ าหนัก (Color and Value) สีและน้ าหนักในรูปแบบของผลงานเป็นการใช้สีใน
ลักษณะต่างๆ เพื่อให้ความรู้สึกต่างๆ ตามความต้องการ ค่าความอ่อนแก่ของบริเวณท่ีถูกแสงสว่าง
และบริเวณท่ีเป็นเงาของวัตถุหรือความอ่อน ความเข้มของสีหนึ่งๆหรือหลายสี น้ าหนักจะท าให้ภาพดู
เหมือนจริงและมีความกลมกลืน ให้ความแตกต่างระหว่างรูปและพื้นท าให้เกิดมิติ เกิดระยะใกล้ไกล
และสัมพันธ์กับเรื่องสีโดยตรงรูปทรงกับท่ีว่าง 

       ให้ความรู้สึกเย็นสบาย ปลอดโปร่งโล่ง กว้าง เบา โปร่งใสปลอดภัย  

ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย เป็นธรรมชาติ สงบ เงียบ ร่มรื่น ร่มเย็น
การพักผ่อน ความปลอดภัย ปกติ ความสุข ความสุขุมเยือกเย็น 
 
ให้ความรู้สึกร้อน รุนแรง กระตุ้น ท้าทาย การเคล่ือนไหว ความ
ต่ืนเต้น เร้าใจ ความทะเยอทะยาน มีพลัง 
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  ให้ความรู้สึกอบอุ่น อ่อนโยน นุ่มนวล อ่อนหวาน ความเอาใจใส่
  วัยรุ่น ความน่ารัก ความสดใส 

 
 ให้ความรู้สึกฉูดฉาด คึกคะนอง การปลดปล่อย ความระมัดระวัง 

ให้ความรู้สึกสดใส สะดุดตาและโดดเด่น ความร่าเริง ความเบิก
บานสดช่ืน สนุกสนาน 

ให้ความรู้สึกสุขุม เคร่งขรึม สงบ 

ให้ความรู้สึกมีเสน่ห์ น่าติดตาม เร้นลับ ซ่อนเร้น มีอ านาจ มีพลัง
แฝงอยู่ ความสงบ  

ให้ความรู้ สึกเข้มแข็ง น่าเช่ือถือ มีความเป็นธรรมชาติ ความ
สกปรก 

ให้ความรู้สึกไร้เดียงสา สดใส เบาบาง อ่อนโยน เปิดเผย  

พื้นที่ว่าง (Space) คือบริเวณว่างโดยรอบวัตถุเรียกว่า พื้นท่ีว่างทางลบ (Negative Space) 
และบริเวณว่างท่ีตัวของวัตถุเรียกว่า พื้นท่ีว่างทางบวก (Positive Space) ในการออกแบบงาน จะ
ค านึงถึงช่วงระยะ ให้มีความสัมพันธ์กันในการออกแบบงานประเภท 2 มิติ โดยก าหนดกรอบพื้นท่ี 
(Space Frame) เป็นรูปส่ีเหล่ียมจัสตุรัสก่อน แล้วจึงจะสร้างและจัดวางต าแหน่ง รูปร่างรูปทรงของ
ส่ิงของ วัตถุ และพื้นท่ีตามท่ีต้องการลงในกรอบพื้นท่ีอีกทีหนึ่ง เป็นการน าบริเวณว่างมาใช้เพื่อให้เกิด
อารมณ์และความรู้สึกคล้อยตามลักษณะบรรยากาศของภาพงานท่ีแสดงออกให้เกิดความรู้สึกว่าง
เปล่า โล่ง ปลอดโปร่ง อึดอัด เพื่อให้ตัวละครหลักดูเด่นจึงใช้พื้นท่ีสีขาวเน้นเส้นด าให้เห็นชัดเจน  

ขั้นตอนการสร้างสรรค์เเละเทคนิควิธีการ 

การสร้างภาพร่าง (sketch)  ในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยร่างภาพโครงสร้างสัดส่วนให้
เหมาะสมกับหน้ากระดาษด้วยดินสอ และเลือกใช้สีตามความเหมาะสม จากนั้นในส่วนท่ีเป็นเส้นก็จะ
ใช้ปากกาด าเขียนอีกครั้งเพื่อความชัดเจน ซึ่งจะใช้พื้นท่ีส่วนตัวท่ีและพฤติกรรมต่างๆในชีวิตประจ าวัน 
เป็นภาพร่างต้นแบบเพื่อถ่ายทอดผลงาน 
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ภาพที ่12 การสร้างภาพร่าง (sketch)   
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ภาพที ่13 การสร้างภาพร่าง (sketch)   
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ภาพที ่14 ภาพร่างต้นเเบบผลงานศิลปนิพนธ์ 
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ภาพรา่งผลงานระยะกอ่นศลิปนพินธ์  (Sketch  Terminal  Project) 
 

 
 

ภาพที ่15 ภาพร่างต้นเเบบเเนวความคิด ระยะก่อนศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1 
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ภาพที ่16 ภาพร่างต้นเเบบเเนวความคิด ระยะก่อนศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2 
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ภาพที ่17 ภาพร่างต้นเเบบเเนวความคิด ระยะก่อนศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3 
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ภาพที ่18 ภาพร่างต้นเเบบเเนวความคิด ระยะก่อนศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 4 
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ภาพที ่19 ภาพร่างต้นเเบบเเนวความคิด ระยะก่อนศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 5 
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ภาพรา่งผลงานศิลปนพินธ ์(Sketch Thesis Project)  
 
 

 
 

ภาพที ่20 ภาพร่างต้นเเบบผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1 
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ภาพที ่21 ภาพร่างต้นเเบบผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2 
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ภาพที ่22 ภาพร่างต้นเเบบผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3 
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ภาพที ่23 ภาพร่างต้นเเบบผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 4 
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ภาพที ่24 ภาพร่างต้นเเบบผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 5 
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ภาพที ่25 ภาพร่างต้นเเบบผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 6 
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ภาพที ่26 ภาพร่างต้นเเบบผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 7 
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ภาพที ่27 ภาพร่างต้นเเบบผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 8 
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ภาพที ่28 ภาพร่างต้นเเบบผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 9 
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อปุกรณใ์นการสร้างสรรคผ์ลงาน 

            
    แผ่นพลาสวูด (Plastwood)         ท่ีแกะไม้ (Woodcut) 

 

                              
กระดาษพิมพ์ (Paper Fabriano)              (กระดาษบรู๊ฟ Paper Proof)         

 

           
           เกรียง (Trowel)            แท่นกล้ิงสี (Roller) 

 

 

ภาพที ่29 อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน 
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   กระดาษทราย (Sandpaper)            หมึกพิมพ ์ (Ink) 

 

           
          กาว ( UHU glue )               ลูกกล้ิง  (Rubber Roller)   

   

           
      น้ ามันสน (Turpentine)        เศษผ้า (Fabric Dye)  

  

 

ภาพที ่30 อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน 
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กระบวนการสร้างแม่พิมพ์ – การพิมพ์ 

ขั้นตอนการสร้างแม่พิมพ์และการพิมพ์ภาพ 

1. เตรียมมาร์คส าหรับแม่พิมพ์และกระดาษพิมพ์ 

2. น าแบบสเก็ตถ่ายเอกสารมาดราฟลงแผ่นพลาสวูด โดยใช้ทินเนอร์ถู เพื่อให้ติดกับแม่พิมพ์ 

3. ท าการแกะตามเส้นท่ีได้ร่างไว้ ด้วยเครื่องมือแกะไม้ 

4. เมื่อได้แม่พิมพ์ท่ีต้องการแล้วจากนั้นน าแม่พิมพ์ไปกล้ิงสีเพื่อท าการพิมพ์ 

5. เมื่อกล้ิงสีเสร็จแล้ววางแม่พิมพ์ดังกล่าวบนมาร์ค วางลงบนด้านในของมุมฉาก และแนบชิด

กับด้านในของขอบท่ีมาร์คไว้ 

6. น ากระดาษท่ีจะพิมพ์วางจนชิดมุมฉากของมาร์ค 

7. น ากระดาษพิมพ์วางบนแม่พิมพ์ตามมาร์คท่ีเตรียมไว้ 

8. เมื่อวางกระดาษพิมพ์ลงบนแม่พิมพ์แล้ว ให้เอามือลูบเบาๆ ให้กระดาษติดกับแม่พิมพ์ แล้วใช้

ไม้แปรง ถูไปถูมา ถูจนสีติดท่ัวกระดาษ ตามแบบ 

9. น าภาพท่ีพิมพ์เสร็จแล้ว ไปตากให้แห้ง เพื่อท าการพิมพ์สีถัดไป จนเสร็จสมบูรณ์ 

 

 

 

           

              ภาพที่ 31 เตรียมมาร์คแม่พิมพ์และสเก็ตท่ีถ่ายเอกสาร 
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    ภาพที่ 32 เตรียมแกะแม่พิมพ์เพื่อสร้างแม่พิมพ์ตามท่ีร่างไว้ 
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ภาพที ่33 เตรียมผสมสีเหลือง และ test สีตามต้องการ 
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ภาพที ่34 กล้ิงสีเหลืองลงบนหน้าแม่พิมพ์ และวางกระดาษเพื่อเตรียมพิมพ ์
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ภาพที ่35 พิมพ์สีท่ีต้องการเสร็จ และผสมสีถัดไป  
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ภาพที ่36 test สีท่ีผสมเตรียมไว้ แล้วพิมพ์ 
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ภาพที ่37 เตรียมผสมสีชมพู และ test สีตามต้องการ 
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ภาพที ่38 พิมพ์สีชมพู และเตรียมผสมสีถัดไป 



43 
 

 

 
 

 
 

ภาพที ่39 test สีตามต้องการ และพิมพ์สีชมพู 
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ภาพที ่40 เตรียมผสมสีฟ้าอ่อน และ test สีตามต้องการ 
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ภาพที ่41 พิมพ์สีฟ้าอ่อน และเตรียมผสมสีถัดไป 
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ภาพที ่42 test สีตามต้องการ และกล้ิงสีลงแม่พิมพ์ 
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ภาพที ่43 พิมพ์สีฟ้ากลาง และ ผสมสีชมพู 
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ภาพที ่44 ผสมสีชมพูเข้ม และเตรียมพิมพ์ 
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ภาพที ่45 ผสมสีฟ้าเข้ม และ test สีตามต้องการ 
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ภาพที ่46 พิมพ์สีฟ้าเข้ม และ เตรียมผสมสีสุดท้าย  

 

 
ภาพที ่47 ภาพผลงานท่ีเสร็จสมบูรณ์ 
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บทที ่4 
การวเิคราะหแ์ละพฒันาผลงาน 

 
          ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในช่ือผลงานชุด ระยะห่างระหว่างบุคคล (Personal space) ท่ี
ข้าพเจ้าได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูล  ได้มีการทดลอง  แก้ไข  พัฒนาการสร้างผลงานมาอย่างต่อเนื่อง ท้ัง
รูปแบบ เทคนิคและการน าเสนอ โดยแบ่งการสร้างผลงานออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 
ช่วงระยะที่ 1 การสร้างสรรค์ผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์  (Terminal  project ) 

      (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560)      
     

ผลงานระยะกอ่นศลิปนพินธ ์ชิน้ที ่1    
        ผลงานช้ินท่ี 1 นี้ข้าพเจ้าน าใบหน้าตัวเองให้เป็นต้นกระบองเพชรท่ีไม่ต้องการน้ าทุกวัน  และมี
แสงแดดจากดวงอาทิตย์เพื่อความอยู่รอด ซึ่งเปรียบเทียบกับตัวข้าพเจ้าเองท่ีไม่ชอบการดูแลเอาใจใส่มาก
นัก และต้องพึ่งพาแสงอาทิตย์เพื่อความอยู่รอดเช่นกัน 
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ภาพที่ 48   ผลงานในระยะก่อนศิลปนิพนธ์ ช้ินท่ี 1 

              ชื่อภาพ      cactus 
เทคนิค      woodcut 
ขนาด        50 x 70 cm.
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ผลงานระยะกอ่นศลิปนพินธ ์ชิน้ที ่2    

        ผลงานช้ินท่ี 2 นี้ข้าพเจ้าน ากระบองเพชรแทนใบหน้าของตัวเอง คิดว่าการรดน้ าทุกวันจะท าให้ต้น
กระบองเพชรออกดอก แต่จริงๆแล้วการท่ีกระบองเพชรได้รับน้ ามากเกินไปอาจท าให้ช้ืนและตายได้ 
เหมือนตัวข้าพเจ้าเองท่ีไม่ชอบการดูและเอาใจใส่จนมากเกินไป 

 

 
 
ภาพที ่49   ผลงานในระยะก่อนศิลปนิพนธ์ ช้ินท่ี 2 

 ชื่อภาพ     cactus 1 
 เทคนิค      woodcut 
 ขนาด       55 x 105 cm.
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ผลงานระยะกอ่นศลิปนพินธ ์ชิน้ที ่3  
        ผลงานช้ินท่ี 3 ข้าพเจ้าต้องการส่ือถึงเรื่องราว ปัญหา อุสรรคต่างๆ จึงน าต้นกระบองเพชรแทน
ตัวเองท่ีก าลังลอยอยู่ในน้ า แต่ก็ต้องปรับสภาพตัวเองเพื่อความอยู่รอด และน าลายเส้นมาจัดวาง
องค์ประกอบ โดยรูปทรงของหยดน้ าแต่ละหยดก็จะมีลายเส้นเพื่อแสดงถึงกับส่ิงท่ีต้องเจอ 

 

 
 

 ภาพที ่50   ผลงานในระยะก่อนศิลปนิพนธ์ ช้ินท่ี 3 
                      ชื่อภาพ     cactus 2        
                      เทคนิค      woodcut 
                      ขนาด       60 x 110 cm.
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ผลงานระยะกอ่นศลิปนพินธ ์ชิน้ที ่4 
        ผลงานช้ินท่ี 4 ข้าพเจ้าต้องการส่ือถึงว่า ไม่ว่าเหตุการณ์ต่างๆท่ีเข้ามา ข้าพเจ้าสามารถปรับเปล่ียน
ตัวเองเพื่อความอยู่รอด ท าให้รู้สึกพร้อมท่ีจะเจอกับปัญหาเหล่านั้น ข้าพเจ้าจึงเลือกใช้ร่มท่ีหงายข้ึนพร้อม
รับกับปัญหาท่ีเข้ามา 
 

 
 
ภาพที ่51   ผลงานในระยะก่อนศิลปนิพนธ์ ช้ินท่ี 4 
ชื่อภาพ      cactus 3        
เทคนิค       woodcut 
ขนาด        60 x 110 cm.
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ผลงานระยะกอ่นศลิปนพินธ ์ชิน้ที ่5 
        ผลงานช้ินท่ี 5 ข้าพเจ้าต้องการท าให้รู้สึกว่าต้นกระบองเพชรไร้ดอก รูปร่างแปลกตาแต่จริงๆแล้ว
ต้นกระบองเพชรบางสายพันธุ์ก็มีดอก มีใบ ท่ีแตกต่างกันออกไป ตัวข้าพเจ้าเองภายนอกอาจดูแข็ง
กระด้าง บางเวลาเหมือนไม่คิดอะไรในบางเวลา แต่ท่ีจริงแล้วมีเรื่องราวต่างๆให้ คิดอยู่ตลอด ข้าพเจ้าจึง
เลือกใช้เส้นปะแทนกล่องความคิดท่ีว่างเปล่า 
 

 
      
      ภาพที ่52   ผลงานในระยะก่อนศิลปนิพนธ์ ช้ินท่ี 5 

 ชื่อภาพ      cactus 4       
 เทคนิค      woodcut 
 ขนาด       66 x 110 cm.  
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ชว่งระยะที ่2  การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนพินธ ์(Thesis Project) 

        (ภาคเรยีนที ่2 ปกีารศกึษา 2561)  

ในการท างานชุดศิลปนิพนธ์ ข้าพเจ้าได้พัฒนาผลงาน และศึกษาหาข้อมูล ท้ังด้านแนวความคิด 
รูปแบบ ขั้นตอนการทางาน เทคนิค วิธีการ และแก้ไขปัญหาต่างๆ ตามจุดมุ่งหมาย เพื่อให้ผลงานออกมา
อย่างมีคุณภาพรวมทั้งการจัดวางองค์ประกอบดังนี้ 
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การสรา้งสรรค์ผลงานศลิปนพินธ ์ชิน้ที ่1 
 การด าเนินชีวิตในแต่ละวันเมื่ออยู่ในพื้นท่ีส่วนตัว แสดงออกในรูปแบบของตัวเอง มันไม่มีอะไรถูก
ไม่มีอะไรผิด บุคลิกภาพและพฤติกรรมท่ีแสดงออกในพื้นท่ีของเรามักเป็นตัวของตัวเองมากท่ีสุด 
 

 
 

ภาพที่ 53   ผลงานศิลปนิพนธ์ ช้ินท่ี 1  
ชื่อผลงาน   Be one self. 
ขนาด   60x60 cm. 
เทคนิค   woodcut 
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การสรา้งสรรค์ผลงานศลิปนพินธ ์ชิน้ที ่2 
 การอาบน้ าเป็นกิจกรรมในชีวิตประจ าวันอย่างนึง ซึ่งเหมือนเป็นการพักผ่อน ท าให้รู้สึกสดช่ืน 
สบายตัว จึงมักหมดเวลาไปการแช่อยู่ในห้องน้ า 
 

 
 

ภาพที่ 54   ผลงานศิลปนิพนธ์ ช้ินท่ี 2 
ชื่อผลงาน   Take your time. 
ขนาด   60x60 cm. 
เทคนิค   woodcut 
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การสรา้งสรรค์ผลงานศลิปนพินธ ์ชิน้ที ่3 
 การเคลียงานและเรื่องต่างๆ ท่ีค้างคา เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สะสมไว้เต็มไปหมดจนไม่รู้จะท าอะไรก่อนดี 
ท าให้ผัดวันประกันพรุง่แล้วไม่อยากท า 
 

 
 

ภาพที่ 55   ผลงานศิลปนิพนธ์ ช้ินท่ี 3 
ชื่อผลงาน   Easier said than done. 
ขนาด   60x60 cm. 
เทคนิค   woodcut 
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การสรา้งสรรค์ผลงานศลิปนพินธ ์ชิน้ที ่4 
 เมื่ออยู่ในพื้นท่ีส่วนตัว การท ากิจกรรมต่างๆ การเป็นอยู่ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งไม่จ าเป็นต้องสนใจ
ส่ิงรอบข้าง เพราะในพื้นท่ีส่วนตัวของตัวข้าพเจ้าเองนั้น ไม่มีใครสามารถรับรู้ได้ 
 

 
 
ภาพที่ 56   ผลงานศิลปนิพนธ์ ช้ินท่ี 4 
ชื่อผลงาน   Who cares. 
ขนาด   60x60 cm. 
เทคนิค   woodcut 
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การสรา้งสรรค์ผลงานศลิปนพินธ ์ชิน้ที ่5 
การท่ีเหนื่อยล้าจากส่ิงท่ีต้องเจอในชีวิตประจ าวัน การพักผ่อนเหมือนเป็นการชาร์ตแบตอย่าง

หนึ่งท่ีสามารถช่วยให้เพิ่มพลังได้ 
 

 
 

ภาพที่ 57   ผลงานศิลปนิพนธ์ ช้ินท่ี 5 
ชื่อผลงาน   Calm down. 
ขนาด   60x60 cm. 
เทคนิค   woodcut 
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การสรา้งสรรค์ผลงานศลิปนพินธ ์ชิน้ที ่6 
 ร่างกาย รูปร่าง ของแต่ละคนไม่เหมือนกัน การส่องกระจกเพื่อดูสรีระ และหน้าตาของตัวเอง จึง
เป็นกิจวัตรประวันอย่างนึง  
 

 
 

ภาพที่ 58   ผลงานศิลปนิพนธ์ ช้ินท่ี 6 
ชื่อผลงาน   Shed some light on. 
ขนาด   60x60 cm. 
เทคนิค   woodcut 
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การสรา้งสรรค์ผลงานศลิปนพินธ ์ชิน้ที ่7 
 เวลาท่ีรู้สึกร้อน เหงื่อก็จะออก ยิ่งตามจุดซ่อนเร้นต่างๆ ก็จะอับช้ืน การผ่ึงพัดลมเป็นการระบาย
อย่างหนึ่งท่ีอาจจะท าให้รู้สึกสบายตัวมากขึ้น 
 

 
 

ภาพที่ 59   ผลงานศิลปนิพนธ์ ช้ินท่ี 7 
ชื่อผลงาน   Have a good time. 
ขนาด   60x60 cm. 
เทคนิค   woodcut 
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การสรา้งสรรค์ผลงานศลิปนพินธ ์ชิน้ที ่8 
 ท าตัวสบายๆ เหมือนไปพักผ่อน แต่จริงๆ แล้วแค่ในความคิดเท่านั้น การท่ีเราอยู่ในพื้นท่ีส่วนตัวก็
เหมือนเป็นการพักผ่อนและจินตนาการได้อย่างเปิดเผย 
 

 
 

ภาพที่ 60   ผลงานศิลปนิพนธ์ ช้ินท่ี 8 
ชื่อผลงาน   Take it easy. 
ขนาด   60x60 cm. 
เทคนิค   woodcut 
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การสรา้งสรรค์ผลงานศลิปนพินธ ์ชิน้ที ่9 
 การปล่อยวางทุกส่ิงทุกอย่างรอบข้าง สภาพแวดล้อม ส่ิงต่างๆ รอบตัวที่ต้องเจอทุกวัน การใช้
ชีวิตประจ าวันก็สามารถด าเนินไปได้อย่างปกติ แค่มีจิตใจท่ีปล่อยวาง 
 

 
 
ภาพที ่61   ผลงานศิลปนิพนธ์ ช้ินท่ี 9 
ชื่อผลงาน   Sleep tight. 
ขนาด   60x60 cm. 
เทคนิค   woodcut 
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บทที ่5 

สรปุ 
 

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ ในหัวข้อ “ระยะห่างระหว่างบุคคล” ข้าพเจ้าได้แรง
บรรดาลใจจากพฤติกรรมส่วนตัว เริ่มจากการส ารวจจากความคิดและอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ ของ
ตนเอง จากพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจ าวัน ซึ่งเป็นพฤติกรรมท่ีไม่ได้แสดงต่อพื้นท่ีสาธารณะ เป็นเรื่อง
ท่ีแสดงออกในพื้นท่ีส่วนตัวเท่านั้น  

จากผลงานสร้างสรรค์ท าให้ได้ถ่ายทอดในผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์
ผลงานผ่านกระบวนการภาพพิมพ์ผิวนูนด้วยเทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ (woodcut) การสร้างสรรค์
ผลงานของข้าพเจ้าในจะส่ือถึงพฤติกรรม เหตุการณ์ เรื่องราวต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน ในรูปแบบของ
การ์ตูน ส่ือผ่านรูปร่างคน ซึ่งแทนด้วยตัวข้าพเจ้า ซึ่งมีท่าทางท่ีเปิดเผย และโจ่งแจ้งภายในพื้นท่ี
ส่วนตัว 

ดังนั้น ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ จึงน าเสนอมุมมองท่ีอาจเป็นประโยชน์กับผู้ศึกษาทางด้าน
ศิลปะและผู้สนใจ รวมท้ังเป็นตัวกระตุ้นถึงการพัฒนาการอันก้าวหน้าของวงการศิลปะร่วมสมัยของ
ไทยต่อไป และในอนาคตข้างหน้า ข้าพเจ้าคาดว่าผลงานในการพัฒนาต่อไปนั้นจะดียิ่งขึ้น และสีสันท่ี
ข้าพเจ้าใช้อาจขึ้นอยู่กับอารมณ์ความรู้สึก และเหตุการณ์ต่างๆ ในช่วงเวลาเหล่านั้น 
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ภาคผนวก 

การแสดงนิทรรศการศลิปนพินธ ์
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การแสดงนทิรรศการศิลปนพินธ ์
“A.P. See Something” 

ของนักศึกษาสาขาวิชา ศิลปะภาพพิมพ์ ช้ันปีท่ี 4 ภาควิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง 
ณ ช่างชุ่ย ลานอเนกประสงค์ 

ระหว่างวนัท่ี 15 - 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 
 

 
ภาพที ่62 ภาพโปสเตอร์นิทรรศการศิลปนิพนธ์ Art Thesis Exhibition 19th 
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ภาพที ่63 ภาพหน้าสูจิบัตรนิทรรศการศิลปนิพนธ์ 

 

 

ภาพที ่64 ภาพบัตรเชิญ 
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ภาพที ่65 ภาพบรรยากาศพิธีเปิดนิทรรศการ 

 

 

 

ภาพที ่66 ภาพบรรยากาศพิธีเปิดนิทรรศการ 
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ภาพที ่67 ภาพบรรยากาศการจัดนิทรรศการแสดงงานศิลปนิพนธ์ 

 

 
ภาพที ่68 ภาพบรรยากาศการจัดนิทรรศการแสดงงานศิลปนิพนธ์ 
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ภาพที ่69 ภาพบรรยากาศการจัดนิทรรศการแสดงงานศิลปะนิพนธ์ 

 
ภาพที ่70 ภาพผลงาน 
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ภาพที ่71 ภาพบรรยากาศการจัดนิทรรศการแสดงงานศิลปะนิพนธ์ 

 

 
ภาพที ่72 ภาพบรรยากาศการจัดนิทรรศการแสดงงานศิลปนิพนธ์ 
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ภาพที ่73 ภาพบรรยากาศการจัดนิทรรศการแสดงงานศิลปนิพนธ์ 

 
ภาพที ่74 ภาพบรรยากาศการจัดนิทรรศการแสดงงานศิลปนิพนธ์ 
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ภาพที ่75 ภาพบรรยากาศการจัดนิทรรศการแสดงงานศิลปนิพนธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่76 ภาพบรรยากาศการจัดนิทรรศการแสดงงานศิลปนิพนธ์ 
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ประวตัผิูเ้ขยีน 

ชื่อ – นามสกุล                  ณัฏฐณิชา วัชรเตชโชติณนท์ 
วัน เดือน ปีเกิด 04  ตุลาคม  2537 
ที่อยู่ปัจจุบัน 505/23 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 37 ถนนจรัญสนิทวงศ์  แขวงบางขุนศรี 

เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 

การศึกษา - วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 
 - ศิลปบัณฑิต(ศิลปะภาพพิมพ์) วิทยาลัยเพาะช่าง        
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

การแสดงผลงาน   

              2557   - ร่วมแสดงนิทรรศการ GRAPHIC ART EXHIBITION  
   "The Episode of Roller Initiate"  
              2558  - ร่วมแสดงงานในโครงการลมหายใจของแผ่นดิน  
    ตอน มหกรรมเพลงลูกทุ่ง ในหัวข้อ มองนครปฐมผ่านบท 
    เพลงลูกทุ่ง 
              2559   - ร่วมแสดงนิทรรศการสร้างสรรค์ศิลปะภาพพิมพ์ เชิดชูเกียรติ    
    60 ปี วัชรี ธีระพิจิตร 
       - นิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรมของนักศึกษา สาขาวิชา   
   ประติมากรรม และสาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ ดินเป้ือนหมึก  
   ครั้งท่ี 8 ตอน ล่ันทุ่ง (Laugh Out Loud) #lol 
              2561 - นิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์โดยนักศึกษา สาขาวิชา    
     ศิลปะภาพพิมพ์  ภาควิชาวิจิตรศิลป์ ครั้งท่ี 19  
     ตอน A.P. See Something 
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