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ภาพของหน้าผาหินปรากฏให้เห็นในทุกพื้นท่ีท่ีมีภูมิประเทศเป็นภูเขา ซ่ึงเดิมเป็น

สภาพของธรรมชาติท่ีแทจ้ริง  แต่ปัจจุบนัไดถู้กมนุษยรุ์กราน ดว้ยการน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์
ส่วนตน และรุนแรงข้ึนเม่ือมนุษยมี์ความตอ้งการมากข้ึน มีการน าไปใชใ้นระบบอุตสาหกรรมการ
ระเบิดหินเพื่อน ามาใช้ในการก่อสร้าง มีความตอ้งการสูงข้ึนตามความเติบโตของเศรษฐกิจเพื่อ
รองรับกบัจ านวนประชากรท่ีเพิ่มข้ึน เป็นการน าหินไปใชใ้นงานก่อสร้าง เช่น อาคารตึกท่ีอยูอ่าศยั 
เข่ือน ทางรถไฟ ท่าเรือ ถนน สะพาน สนามบิน ท าให้ความตอ้งการใชหิ้นในการก่อสร้างมีมากข้ึน 
จะเห็นไดจ้ากภาพของหนา้ผาหินท่ีปรากฏใหเ้ห็นอยูใ่นหลายพื้นท่ีของประเทศแต่หลงัจากผาหินถูก
ท าลายลงเราจะพบเห็นถึงความงามท่ีเกิดข้ึน แต่ความงามท่ีเกิดข้ึนมาใหม่แมจ้ะไม่อาจแทนท่ี
ความรู้สึกและคุณค่าความสวยงามของธรรมชาติท่ีมีมาแต่เดิมไดแ้ต่ดว้ยความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ
ยอ่มอยู่เหนือการท าลายของมนุษย ์ ขา้พเจา้สร้างสรรคเ์ป็นงานวิทยานิพนธ์โดยผา่นกระบวนการ
ภาพพิมพแ์กะไม ้(Woodcut) เพื่อใชส่ื้อในการแสดงออกใหเ้ห็นถึงสาระจากความคิด ท่ีถ่ายทอดเป็น
ความแขง็แกร่งของหินและความเป็นธรรมชาติอารมณ์ความรู้สึกภายในจิตใจ 
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The image of the rock is visible in all areas with mountainous terrain. Shows that the 
quarrying industry for use in construction. The demand for higher economic growth to 
accommodate the population increase. The stone has been used as a building block in the 
construction of housing, roads, bridges, dams, railways Harbor Airport, making use of stone in 
construction has increased. We can see from the image of the rock is visible in many areas of the 
country where the rock is broken, we will see the beauty that happens. But the beauty is emerging 
that it may not replace the feeling and appreciating the beauty of nature that was there originally. 
The beauty of nature is still a great above all things. Bring a creative thesis through the process 
woodcuts to convey the essence of the idea. Attitude and emotion inside my soul 
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บทที ่1 
บทน า 

  

 ธรรมชาติไดส้ร้างสรรคส่ิ์งท่ีสวยงามใหก้บัโลกใบน้ี ในบางคร้ังท่ีเรามองไปก็งดงามราว

กบัภาพวาด ธรรมชาตินบัเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์และมีคุณค่าส าหรับส่ิงมีชีวติบนโลกของเรา เป็น

แหล่งใหค้วามอุดมสมบูรณ์และความร่มเยน็ทั้งคน สัตว ์ รวมไปถึงตน้ไมแ้ละป่าเขา หลายพื้นท่ีใน

ประเทศไทยถูกแวดลอ้มดว้ยภูเขาอนัสลบัซบัซอ้นและสวยงาม ผาหินท่ีสูงชนัก็เป็นส่ิงหน่ึงอนั

สวยงามท่ีถูกสร้างผา่นระยะเวลาอนัยาวนานของธรรมชาติ แต่กระนั้นก็จะมีผาหินท่ีเกิดข้ึนจากฝีมือ

ของมนุษยโ์ดยการเจาะระเบิดหนา้ผาจากภูเขา เพื่อตอบสนองความตอ้งการของมนุษยเ์อง เม่ือ

มนุษยพ์ากนัเดินมาสุดทาง ไม่มีอะไรใหแ้สวงหาอีกแลว้ เพราะไดม้าครอบครองไวห้มดส้ิน1

คงเหลือทิ้งไวพ้ียงร่องรอยผกุร่อนของผาหินท่ีใหค้วามรู้สึกสวยงามแตกต่างกนัไป ตามแต่มุมมอง

ทศันคติ อารมณ์ ความรู้สึก และประสบการณ์ทางทศันศิลป์ของแต่ละบุคคล  

 เห็นไดว้า่การเกิดดบั เปล่ียนแปลงเป็นภาวะปกติของธรรมชาติ เป็นสัจจะความจริงท่ีสอน

ใหเ้ขา้ใจชีวติ เห็นมุมมองความงามของสภาวะการก่อก าเนิดไปสู่การเส่ือมสลาย ซ่ึงถือเป็นเหตุ

ปัจจยัท่ีท าใหโ้ลกมีความสมดุล 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ภาพของหนา้ผาหินปรากฏใหเ้ห็นในทุกพื้นท่ีท่ีมีภูมิประเทศเป็นภูเขา แสดงให้เห็นวา่

อุตสาหกรรมการระเบิดหินเพื่อน ามาใชใ้นการก่อสร้าง มีความตอ้งการสูงข้ึนตามความเติบโตของ

เศรษฐกิจเพื่อรองรับกบัจ านวนประชากรท่ีเพิ่มข้ึน ทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติถูกน ามาใช้

ประโยชน์ เพื่ออ านวยความสะดวกสบายและความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนของมนุษย ์

 แต่กระนั้นแลว้ มนุษยก์ลบัหลงลืมความส าคญัของธรรมชาติ ท่ีคอยปกป้องดูแลทุกชีวติ

อยา่งมิรู้เหน่ือย เสมือนแม่ท่ีเล้ียงดูบุตรดว้ยความยนิดีโดยไม่ปริปากบ่น เป็นความจริงเช่นน้ีเสมอมา 

หนา้ผาหินท่ีเกิดข้ึนจากมือมนุษย ์ เพื่อน าไปใชเ้ป็นวสัดุในการก่อสร้าง ในสายตาของขา้พเจา้ ยงัคง

เตม็ไปดว้ยความงามของจงัหวะ และร่องรอยพื้นผิวท่ีสวยงามในชั้นหิน เตม็ไปดว้ยความน่า

                                                           
1

 พจนา จนัทรสันติ, วถีิแห่งเต๋า (กรุงเทพ: เคลด็ไทย, 2539). 
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อศัจรรยแ์ละความยิง่ใหญ่ของภูเขาท่ีสูงตระหง่านในวนัวาน แต่แลว้วนัหน่ึงก็แปรสภาพเพื่อการ

ด ารงอยูข่องอีกหลายชีวิต 

 ผลงานของขา้พเจา้จึงบอกเล่าดว้ยร่องรอยเล็ก ๆ ท่ีปรากฏบนพื้นผวิของผาหิน โดยให้

ความส าคญัในทุกรายละเอียด ประหน่ึงการวาดเส้น นยัวา่ทุกส่ิงนั้นมีความงามแฝงอยู ่ เพียงแต่

ความงามในบางคร้ังก็ตอ้งใชใ้จท่ีละเอียดอ่อนมากพอท่ีจะรับรู้ถึงความงามนั้น  

 

ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 ขา้พเจา้มีความตอ้งการในการถ่ายทอดความคิด และความรู้สึกของร่องรอยบนหนา้ผาผา่น

เทคนิคภาพพิมพแ์กะไม ้ เป็นเทคนิคท่ีมีความเรียบง่าย พิมพด์ว้ยสีด าเพียงสีเดียว แต่สามารถสร้าง

น ้าหนกัท่ีหลากหลาย ดว้ยวธีิการแกะเส้นดว้ยส่ิวขนาดเล็ก สร้างลวดลายพื้นผวิของชั้นหินใน

รูปแบบก่ึงนามธรรม ถ่ายทอดเป็นผลงานขนาดใหญ่เพื่อใหผู้ช้มไดส้ัมผสักบัภาพผาหินท่ีถูกท าลาย

จากอุตสาหกรรม ซ่ึงหลงัจากผาหินถูกท าลายลงเราจะพบเห็นถึงความงามท่ีเกิดข้ึน แต่ความงามท่ี

เกิดข้ึนมาใหม่นั้นก็ไม่อาจแทนท่ีความรู้สึกและคุณค่าความสวยงามของธรรมชาติท่ีมีมาแต่เดิมได ้

เพราะความงามของธรรมชาติก็ยงัคงมีความยิง่ใหญ่อยูเ่หนือทุก ๆ ส่ิง ฉะนั้นเม่ือเราหลีกเล่ียงไม่ได้

ในการเป็นไปของการเปล่ียนแปลงท่ีสัมพนัธ์กนัระหวา่งมนุษย ์ ธรรมชาติ และววิฒันาการของ

สังคม เม่ือเป็นเช่นน้ีแลว้เราก็ควรมองเห็นถึงคุณค่าของธรรมชาติท่ีถูกสร้างข้ึนจากน ้ามือมนุษย ์ ซ่ึง

ส่ิงน้ีเปิดเผยใหเ้ห็นถึงความรู้สึกสะเทือนใจท่ีธรรมชาติถูกรุกราน จากมุมมองท่ีแคบลง เจาะจงจงลง

รายละเอียดผา่นพื้นผวิท่ีรุนแรงดว้ยแสงและเงาท่ีคมชดั บรรจงแกะอยา่งเป็นระเบียบดว้ยการใช้

อุปกรณ์แกะไม ้ นอกจากจะแสดงถึงความอุตสาหะแลว้ ยงัสังเกตไดถึ้งความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงใน

เร่ืองแสงเงา การใชน้ ้าหนกัท่ีเด็ดขาดในแต่ละเส้นสาย ท่ีปรากฏเป็นแสงเงาบนภาพ เพื่อใหผู้ช้มเกิด

ความตระหนกัรู้ถึงคุณค่าความงามของธรรมชาติ และตระหนกัถึงการใชท้รัพยากรทางธรรมชาติ

อยา่งรู้คุณค่า 

 

สมมติฐานของการศึกษา 
 จากความคิดท่ีตอ้งการน าเสนอร่องรอยความงดงามของผาหินท่ีเกิดจากการท าลายของ

มนุษย ์ดว้ยการใชภ้าพถ่ายของหนา้ผาหินจากสถานท่ีต่าง ๆ น ามาจดัองคป์ระกอบเป็นภาพร่าง และ
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เป็นตน้แบบในการสร้างสรรคผ์ลงานภาพพิมพแ์กะไมข้นาดใหญ่ท่ีแสดงรายละเอียดพื้นผวิอนั

งดงาม เพื่อใหผ้ลงานสร้างสรรคส์ามารถแสดงออก และส่ือถึงการด ารงอยูข่องธรรมชาติ การ

ตระหนกัรู้วา่ธรรมชาตินั้นยิง่ใหญ่ ยนืหยดัมัน่คงโอบอุม้ใหม้นุษยด์ ารงอยู ่ ไม่วา่มนุษยจ์ะรับรู้

หรือไม่ก็ตาม 

 
ขอบเขตของการศึกษา 
 1. ศึกษาขอ้มูลธรรมชาติท่ีแวดลอ้มอยูร่อบตวั เพื่อตระหนกัรู้ถึงความหมาย และคุณค่าของ

ธรรมชาติ 

 2. ศึกษากระบวนการ และพฒันาเทคนิคภาพพิมพแ์กะไม ้ ใหผ้ลงานมีความละเอียด มี

พื้นผวิท่ีหลากหลาย  

 3. สร้างผลงานในรูปแบบ 2 มิติ 

 4. ศึกษาแนวความคิดจากหนงัสือแนวปรัชญา เช่น วถีิแห่งเต๋า  

 

ขั้นตอนของการศึกษา  
 ก าหนดขั้นตอนการศึกษาในการสร้างสรรคผ์ลงานไวด้งัน้ี  

 1. ขั้นตอนการศึกษาคน้ควา้รวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างสรรค ์ วเิคราะห์ขอ้มูล 

ประมวลความคิดจากขอ้มูลทั้งหมดท่ีไดศึ้กษามา 

 2. ขั้นตอนการแสดงออกทางทศันศิลป์ ดว้ยการสร้างภาพร่างจากขอ้มูลภาพถ่าย น ามาจดั

วางองคป์ระกอบทศันธาตุสามารถส่ือเน้ือหาตามแนวความคิดท่ีมี 

 3. ขั้นตอนการทดลองสร้างสรรคผ์ลงานภาพพิมพด์ว้ยเทคนิคภาพพิมพแ์กะไม ้ ใหส้ามารถ

บรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้
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วธีิการศึกษา 
 1. ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การศึกษาถึงหลกัปรัชญาต่าง ๆ วรรณกรรมท่ี

เก่ียวเน่ือง รวมทั้งศึกษาผลงานศิลปะของศิลปินภาพพิมพถึ์งแนวคิดเทคนิควธีิการ 

 2. การเก็บขอ้มูล โดยการถ่ายภาพ บนัทึกภาพจากสถานท่ีจริงหลายสถานท่ีซ่ึงเป็นหนา้ผา

หินท่ีเกิดจากฝีมือมนุษย ์

 3. การสร้างภาพร่างโดยการคดัเลือกภาพถ่ายเพื่อสร้างเป็นภาพร่าง น าภาพมาจดั

องคป์ระกอบเพิ่มเติมอีกคร้ังดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ แลว้ใชภ้าพพิมพดิ์จิตอลนั้นมาเป็นตน้แบบใน

การแกะแผน่ไมแ้ม่พิมพ ์

 4. การขยายภาพร่าง ก าหนดขนาดภาพใหมี้ความเหมาะสมกบัแนวคิดและการแสดงออก 

 5. ทดลองสร้างสรรคผ์ลงานภาพพิมพด์ว้ยเทคนิคภาพพิมพแ์กะไม  ้

 6. วเิคราะห์และพฒันาแกไ้ขผลงานสร้างสรรคใ์หส้ามารถเป็นไปตามวตัถุประสงค ์ เพื่อ

พฒันาต่อยอดให้ผลงานมีความละเอียดประณีต สอดคลอ้งกนัระหวา่งเน้ือหารูปแบบและเทคนิค 

 

แหล่งข้อมูล  
 1. จากประสบการณ์ส่วนตวัท่ีมีต่อสถานท่ีทางธรรมชาติ 

 2. ภาพถ่ายหนา้ผาหินจากสถานท่ีต่าง ๆ 

 3. ขอ้มูลจากส่ือสารสนเทศ 

 4. ขอ้มูลจากหนงัสือ 

 

อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการค้นคว้า 
 1. กลอ้งถ่ายภาพ 

 2. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 3. อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการท าภาพพิมพแ์กะไม ้
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นิยามศัพท์ 
 Composition    องคป์ระกอบศิลป์ 

 Visual Elements   หลกัทศันธาตุ 

 Form     รูปทรง 

 Line     เส้น 

 Tone    น ้าหนกั 

 Texture    พื้นผวิ 

 Photoshop    โปรแกรมแกไ้ขและตกแต่งรูปภาพ 

 Woodcut    ภาพพิมพแ์กะไม ้

 Woodcut tool    เคร่ืองมือแกะไม ้ 

 Medium Density Fiber Board ไม ้mdf 
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บทที ่2 
ข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกบัการสร้างสรรค์ 

 

 การสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะของขา้พเจา้นั้นไดรั้บอิทธิพลจากหลายดา้น เพื่อแสดงออกถึง

จุดมุ่งหมายสู่การสร้างสรรคผ์ลงาน ขา้พเจา้ไดท้  าการออกเดินทางศึกษาหาขอ้มูลจากสถานท่ีจริง 

โดยใชว้ธีิการเก็บขอ้มูลและบนัทึกเป็นภาพถ่ายของหนา้ผาหินจากสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการ

ท าลายของมนุษย ์ และขอ้มูลจากเทคโนโลยต่ีาง ๆ จากขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ไดม้าสามารถน ามาใชแ้ละ

ถ่ายทอดเป็นผลงานท่ีขา้พเจา้ตอ้งการสร้างสรรคแ์ละแสดงออกถึงอารมณ์และความรู้สึกท่ี

ประทบัใจในความงามกบัร่องรอยต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนของหนา้ผาหิน ผสานกบัจินตนาการท่ีขา้พเจา้

รู้สึก จึงน ามาสร้างสรรคเ์ป็นผลงานวทิยานิพนธ์ชุดน้ี  

 

อทิธิพลทางด้านสภาพแวดล้อม 
 อิทธิพลท่ีมีบทบาทในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะของขา้พเจา้ เร่ิมตน้มาจากบา้นเกิดของ

ขา้พเจา้ในต าบลนาขา อ าเภอหลงัสวน จงัหวดัชุมพร ท่ีภูมิประเทศแวดลอ้มไปดว้ยตน้ไม ้ป่าเขาอนั

เขียวขจี และดว้ยสภาพแวดลอ้มดงักล่าวน้ี ท าใหข้า้พเจา้นั้นไดซึ้มซบัความงามตามธรรมชาติมา

ตั้งแต่ยงัเด็ก เน่ืองจากธรรมชาติมีบทบาทและมีความส าคญั ผกูพนักบัวถีิการด าเนินชีวติของมนุษย์

จนไม่สามารถแยกออกจากกนัได ้ เพราะธรรมชาติเป็นแหล่งท่ีอยูอ่าศยั เป็นแหล่งผลิตอาหาร 

นอกจากน้ีธรรมชาติยงัช่วยสร้างสมดุลใหแ้ก่สภาพแวดลอ้ม ใหค้วามสวยงาม ซ่ึงคุณค่าของ

ธรรมชาติประกอบดว้ยส่ิงแวดลอ้มและบรรยากาศโดยรอบ ดว้ยเช่นกนั 

 แต่ในขณะท่ีมนุษยก์ าลงัพึ่งพิงธรรมชาติอยูน่ั้น มนุษยไ์ดน้ าทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติ

มาใชป้ระโยชน์ในการด าเนินชีวติ เพื่อรองรับกบัจ านวนประชากรท่ีเพิ่มมากข้ึน โดยมีการน าหินไป

ใชใ้นงานก่อสร้าง เช่น อาคารตึกท่ีอยูอ่าศยั เข่ือน ทางรถไฟ ท่าเรือ ถนน สะพาน สนามบิน ท าให้

ความตอ้งการใชหิ้นในการก่อสร้างมีมากข้ึน ก่อใหเ้กิดอุตสาหกรรมการระเบิดหิน ซ่ึงเราจะเห็นได้

จากภาพของหนา้ผาหินท่ีปรากฏใหเ้ห็นอยูใ่นหลายพื้นท่ีของประเทศ โดยปริมาณหินอุตสาหกรรม

เพื่อการก่อสร้างทัว่ประเทศ มาจากแหล่งหินทั้ง 3 ประเภท คือ แหล่งหินท่ีไดรั้บการประกาศเป็น

แหล่งหินอุตสาหกรรมตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม แหล่งหินในท่ีดินกรรมสิทธ์ิ และแหล่ง

จากประทานบตัรท่ีไดรั้บการอนุญาตใหเ้พิ่มแร่หินอุตสาหกรรมเพื่อการก่อสร้างลงในประทานบตัร 
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ซ่ึงแหล่งหินทุกประเภทมีจ านวนรวม 578 แหล่ง ปริมาณการส ารองรวม 9,674.75 ลา้นตนั โดยภาค

กลางมีปริมาณส ารองแหล่งหินรวมมากท่ีสุด 3,837.61 ลา้นตนั รองลงมาไดแ้ก่ ภาคเหนือ จ านวน 

3,047.27 ลา้นตนั ภาคใต ้จ านวน 1,281.54 ลา้นตนั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ านวน 1,162.39 ลา้น

ตนั และภาคตะวนัออก จ านวน 346.14 ลา้นตนั ตามล าดบั ปัจจุบนัมีจ านวนประทานบตัรเพื่อหิน

อุตสาหกรรมเพื่อการก่อสร้างทั้ง 3 ประเภท รวมกวา่ 402 แปลง ปริมาณหินส ารองท่ีสามารถท า

เหมืองไดใ้นเขตประทานบตัรรวมกวา่ 4,726.83 ลา้นเมตริกตนั แยกเป็นประทานในเขตแหล่งหิน

จ านวน 231 แปลง ปริมาณหินส ารอง 3,277.51 ลา้นเมตริกตนั ประทานบตัรในท่ีดินกรรมสิทธ์ิ

จ านวน 8 แปลง ปริมาณหินส ารอง 538.25 ลา้นเมตริกตนั และประทานบตัรท่ีขอเพิ่มชนิดหิน

ก่อสร้างจ านวน 88 แปลง ปริมาณหินส ารอง 911.07 ลา้นเมตริกตนั2  

 ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาตินบัวนัแต่จะถูกท าลายลงไปเร่ือย ๆ โดยท่ีส่ิงแวดลอ้ม

และทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลาย เพราะในปัจจุบนัการเพิ่มของประชากร โดยเฉล่ียมีแนวโนม้

สูงข้ึนมากข้ึน หมายถึงความตอ้งการใชท้รัพยากรธรรมชาติในการด ารงชีวิตก็เพิ่มมากข้ึนดว้ย ท าให้

เกิดผลต่าง ๆ ตามมา เช่น การเพิ่มข้ึนของพื้นท่ีอยูอ่าศยัจะมีการบุกรุกท าลายป่า หรือระเบิดภูเขาเพื่อ

เอาหินและดินมาท าถนนและท่ีอยูอ่าศยั ท าใหเ้สียสมดุลทางธรรมชาติ การใชท้รัพยากรเพิ่มมากข้ึน 

และเป็นผลของจ านวนทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัลดจ านวนลงอยา่งรวดเร็ว และส่งผลใหเ้กิด

ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรและปัญหามลพิษส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ ตามมา ส่ิงเหล่าน้ีแสดงใหเ้ห็น

วา่ธรรมชาติไดเ้ส่ือมโทรมลงไปมาก เน่ืองจากถูกท าลายโดยฝีมือของมนุษย ์ นบัเป็นความรู้สึก

สะเทือนใจเป็นอยา่งมากท่ีความสวยงามของธรรมชาตินั้นไดถู้กท าลายลง แต่อยา่งไรก็ตามหลงัจาก

การระเบิดหิน ธรรมชาติก็ยงัทิ้งร่องรอยของหนา้ผาหิน ไวใ้หเ้ราไดส้ัมผสัถึงอารมณ์ ความรู้สึก และ

ความงดงามไวใ้นอีกรูปแบบหน่ึง และน่ีเองจึงเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคผ์ลงานของ

ขา้พเจา้ เพื่อท่ีจะแสดงให้เห็นถึงคุณค่าความงามของธรรมชาติท่ีถูกท าลาย โดยมุ่งหวงัใหม้นุษยทุ์ก

คนช่วยกนัหวงแหนรักษาธรรมชาติต่อไป 

 

                                                           
2

 สภาการเหมืองแร่, "การท าเหมืองหินและโรงโม่หิน," Nawarat Burriram, 

http://www.buriramnawarat.com/saranaru%20mining.html. 
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ภาพที ่1 ภาพประกอบอทิธิพลทีไ่ด้รับจากสภาพแวดล้อม ผาหินตามธรรมชาติ 

 

ภาพที ่2  ภาพประกอบอทิธิพลทีไ่ด้รับจากสภาพแวดล้อม ผาหินตามธรรมชาติ 
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ภาพที ่3  ภาพประกอบอทิธิพลทีไ่ด้รับจากสภาพแวดล้อม ผาหินตามธรรมชาติ 

 

ภาพที ่4  ภาพประกอบอทิธิพลทีไ่ด้รับจากสภาพแวดล้อม ผาหินตามธรรมชาติ 
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ภาพที ่5  ภาพประกอบอทิธิพลทีไ่ด้รับจากสภาพแวดล้อม ผาหินตามธรรมชาติ 

 

 

ภาพที ่6  ภาพประกอบอทิธิพลทีไ่ด้รับจากสภาพแวดล้อม ผาหินทีถู่กมนุษย์ท าลาย 
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ภาพที ่7  ภาพประกอบอทิธิพลทีไ่ด้รับจากสภาพแวดล้อม ผาหินทีถู่กมนุษย์ท าลาย 

 

 

ภาพที ่8  ภาพประกอบอทิธิพลทีไ่ด้รับจากสภาพแวดล้อม ผาหินทีถู่กมนุษย์ท าลาย 
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ภาพที ่9  ภาพประกอบอทิธิพลทีไ่ด้รับจากสภาพแวดล้อม ผาหินทีถู่กมนุษย์ท าลาย 

 

 

ภาพที ่10  ภาพประกอบอทิธิพลทีไ่ด้รับจากสภาพแวดล้อม ผาหินทีถู่กมนุษย์ท าลาย 
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ภาพที ่11  ภาพประกอบอทิธิพลทีไ่ด้รับจากสภาพแวดล้อม ผาหินทีถู่กมนุษย์ท าลาย 

 

 

ภาพที ่12  ภาพประกอบอทิธิพลทีไ่ด้รับจากสภาพแวดล้อม ผาหินทีถู่กมนุษย์ท าลาย 
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ภาพที ่13  ภาพประกอบอทิธิพลทีไ่ด้รับจากสภาพแวดล้อม ผาหินทีถู่กมนุษย์ท าลาย 

 

 

 

 

ภาพที ่14   ภาพประกอบอทิธิพลทีไ่ด้รับจากสภาพแวดล้อม ผาหินทีถู่กมนุษย์ท าลาย 
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ภาพที ่15  ภาพประกอบอทิธิพลทีไ่ด้รับจากสภาพแวดล้อม ผาหินทีถู่กมนุษย์ท าลาย 
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อทิธิพลด้านปรัชญา 
 อิทธิพลในการสร้างสรรคง์าน คือ ลทัธิเต๋า ซ่ึงไดอ้ธิบายถึงสัญลกัษณ์ หยนิ และหยางวา่

เป็นสัญลกัษณ์ท่ีสร้างข้ึนเพื่อแทนสัจธรรมของโลก หยนิ แสดงถึงสภาพท่ีมัน่คง เปรียบเสมือนดิน 

หยาง แสดงถึงสภาพการเปล่ียนแปลงเปรียบเสมือนน ้า จึงเกิดพลงัแห่งความ สมดุลของจกัรวาล3 

 

ภาพที ่16   ภาพสัญลกัษณ์ หยนิ-หยาง 

 กฎแห่งความสมดุลของธรรมชาติน้ีเป็นปรัชญาของลทัธิเต๋าท่ีมีมาชา้นานเป็นพนัปี ลทัธิเต๋า

เช่ือวา่ สรรพส่ิงบนโลกน้ีจะตอ้งมีของคู่กนัเสมอ เช่น มีความมืดยอ่มมีความสวา่ง มีความร้อน ยอ่ม

มีความเยน็ ซ่ึงปรัชญาแห่งเต๋าน้ีเป็นความจริงเสมอ ขา้พเจา้ไดศึ้กษาเรียนรู้และเขา้ใจจึงมี

แนวความคิดสอดคลอ้งกบัแนวความคิดลทัธิเต๋า โดยมองความงามของแสงและเงาในธรรมชาติ

เปรียบดงัความทุกขแ์ละความสุข คือขา้พเจา้เปรียบแสง แทนความหมายของปัญญาท่ีสวา่งไสว

สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากความทุกขภ์ายในใจไดเ้สมอ และเปรียบความมืดเหมือนความ

ทุกขท่ี์มีแต่ปัญหาหาทางแกไ้ขมิได ้ แต่ฉนัใดก็ฉนันั้นเม่ือมีปัญหาเกิดข้ึน ยอ่มมีหนทางแกไ้ขได้

เสมอ และยงัสามารถเปรียบเทียบกบัส่ิงท่ีตรงกนัขา้มไดอี้ก เช่น พระอาทิตย-์พระจนัทร์ กลางวนั-

กลางคืน สุข-ทุกข ์สร้างสรรค ์ - ท าลาย สันติภาพ - สงคราม แต่ทั้งหมดก็สามารถอยูร่วมกนัอยา่งมี

เอกภาพ 

  
                                                           
3

 Gonzalez Leonardo, "Yin-Yang,"  http://mor.phe.us/writings/Y in-Y ang.html. 
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อทิธิพลทีไ่ด้รับจากศิลปิน 
 1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร 

 อาจารยพ์ิษณุ เป็นคนขยนั เป็นคนเก่ง มีความสามารถในหลาย ๆ ดา้น ทั้งดา้นการเป็น

อาจารยส์อนศิลปะ อาจารยพ์ิษณุชอบอ่านและคน้ควา้หาความรู้ ชอบบนัทึกจึงมีความสามารถใน

การเขียนหนงัสือ และสามารถควา้รางวลัในการเขียนหนงัสือไดต้ั้งแต่ยงัเป็นนกัศึกษา ดงันั้น

อาจารยพ์ิษณุจึงมีความรู้ในการถ่ายทอด มีความเป็นครู ถือไดว้า่เป็นเสาหลกัคนหน่ึงของคณะจิต

กรรมฯ ประกอบกบัไดร่้วมสอนท่านศาตราจารยเ์กียรติคุณชลูด น่ิมเสมอ จึงท าใหไ้ดรั้บ

ประสบการณ์ในการเป็นครูสืบทอดเจตนารมณ์จากอาจารย ์ศาสตราจารยพ์ิษณุ ศุภนิมิต เป็นอาจารย์

ท่านหน่ึงท่ีผมมีความผกูพนัและเคารพนบัถือท่านมาก ผลงานภาพพิมพชุ์ด “บนแผน่ดินพระราชา” 

เป็นผลงานภาพพิมพชุ์ดล่าสุด ท่ีสร้างสรรคด์ว้ยเทคนิคภาพพิมพแ์กะไม ้และภาพพิมพต์ะแกรงไหม

ท่ีมีความละเอียดอ่อนงดงาม บ่งบอกถึงความมุ่งมัน่ท่ีไดใ้ชท้กัษะความรู้ ในงานภาพพิมพเ์พื่อถ่าน

ทอดเป็นผลงานศิลปะ นิทรรศการผลงานภาพพิมพชุ์ดน้ีนบัวา่เป็นผลงานท่ีแสดงถึงความรุ่งเรืองใน

ดา้นความเป็นอยู ่ ส่ิงแวดลอ้ม ธรรมชาติ จึงเป็นผลงานศิลปะภาพพิมพท่ี์ส าคญัชุดหน่ึงของอาจารย์

พิษณุ และเป็นแรงบนัดาลใจใหข้า้พเจา้สร้างสรรคผ์ลงานภาพพิมพแ์กะไม ้ อีกทั้งยงัเป็นผูส้อนและ

ใหค้ าปรึกษาในการศึกษาและคน้ควา้การสร้างสรรคผ์ลงานในเทคนิคภาพพิมพแ์กะไมข้องขา้พเจา้

อีกดว้ย 
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ภาพที ่17  ภาพประกอบอทิธิพลทีไ่ด้รับจากศิลปิน ศาสตราจารย์เกยีรติคุณพษิณุ ศุภนิมิต 
 ช่ือภาพ  : วดัป่าปู่ ผาแดง (วดัเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกลา้ราชานุสรณ์) อ าเภอแจ้

     ห่ม ล าปาง 

 เทคนิค   : Silkscreen 

 ขนาด   : 39 × 57 cm. 

 ปี   : 2018 
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ภาพที ่18  ภาพประกอบอทิธิพลทีไ่ด้รับจากศิลปิน ศาสตราจารย์เกยีรติคุณพษิณุ 

 ช่ือภาพ  : บนยอดเขาใหญ่พนมรุ้ง-On The Top Of Phnom Rung Hill อุทยาน 

     ประวติัศาสตร์พนมรุ้ง ปราสาทหินพนมรุ้ง และ ปราสาทหินเมืองต ่า 

     อ  าเภอเฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย ์

 เทคนิค   : Woodblock Print 

 ขนาด   : 37 × 56 cm. 

 ปี   : 2018 
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ภาพที ่19  ภาพประกอบอทิธิพลทีไ่ด้รับจากศิลปิน ศาสตราจารย์เกยีรติคุณพษิณุ ศุภนิมิต 

ชื่อภาพ  : วนัเพญ็แห่งเมืองเชียงใหม่ – Full Moon Night in Chiang Mai วดัพระ 

                ธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร และพระต าหนกัภูพิงคราชนิเวศน์  

เทคนิค   : Woodblock Print 

ขนาด   : 38 × 56.7 cm. 

ปี   : 2018 

 

 2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณประหยดั พงษ์ด า 
   ขา้พเจา้ไดรั้บอิทธิพล จากผลงานภาพพิมพแ์กะไมข้อง ศาสตราจารย ์ ประหยดั พงษด์ า 

ผลงานภาพพิมพแ์กะไมข้องอาจารยป์ระหยดั พงษด์ านั้น เน้ือหาของผลงานไดบ้รรยายถึงเร่ืองราว

ชีวติชนบทไทยและสภาพแวดลอ้มชนบท รวมถึงเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรัก เพศ และชีวติ

ครอบครัว ซ่ึงเป็นเร่ืองของอารมณ์ความรู้สึกในดา้นต่าง ๆ ของตน เช่นความรัก ความคิดถึง ความ

อบอุ่นความผกูพนัระหวา่งแม่กบัลูก โดยมีรูปแบบในผลงานภาพพิมพแ์กะไมท่ี้เป็นแบบเหมือนจริง 

(Realistic) และรูปแบบอารมณ์นิยม (Emotionalism) หรือรูปแบบท่ีใชค้วามคิดและจินตนาการแบบ

อุดมคติ ส าหรับภาพหลายช้ินและพิมพห์ลายสีดว้ยแม่พิมพช้ิ์นเดียว ส่ิงท่ีมีความพิเศษและน่าสนใจ
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ในงานภาพพิมพแ์กะไมข้องท่านท่ีนอกเหนือไปจากดา้นเทคนิคการพิมพแ์ลว้ก็คือ รูปแบบของ

ผลงานท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตนเม่ือเห็นท่ีใดก็ทราบไดว้า่เป็นผลงานของท่าน ลกัษณะท่ี

โดดเด่นคือการใชรู้ปทรงของสัตวช์นิดต่าง ๆ มาแทนความคิดทั้งในเชิงสัญลกัษณ์ และแบบ

ตรงไปตรงมา เช่น การใชรู้ปทรงของแมว ไก่ ววั ควาย นกฮูก ตุก๊แก คา้งคาว รวมถึงรูปทรงของคน 

ผลงานหลาย ๆ ช้ินของท่านมีความงดงามทางดา้นองคป์ระกอบท่ีดูเรียบง่ายไม่วา่จะเป็นการจดัวาง

รูปทรงของสัตวภ์ายในภาพใหอ้ยูต่รงกลาง สีท่ีดูสงบและเรียบง่ายแสดงออกถึงบรรยากาศภายใน

ภาพตามทศันะของศิลปินเอง ดงัเช่นภาพครอบครัวนกฮูกยามเชา้ ด ากบัขาว ตุก๊แก และภาพความ

รักของแม่ เป็นตน้ ซ่ึงผลงานทั้งหมดมีความงามในเชิงขององคป์ระกอบท่ีลงตวัเรียบง่าย ไม่

ซบัซอ้นตามแบบฉบบัของงานภาพพิมพแ์กะไมพ้ิมพแ์กะไมข้องท่านจะมีเทคนิคการพิมพแ์บบขาว

ด า และการพิมพแ์บบสีโดยมีทั้งการพิมพสี์เดียวดว้ยแม่พิมพช้ิ์นเดียวกบัพิมพห์ลายสีดว้ยแม่พิมพ์4 

 ศาสตราจารยป์ระหยดั พงษด์ า ถือเป็นจุดเร่ิมตน้ในการสร้างสรรคผ์ลงานของขา้พเจา้อีก

คนหน่ึง ท่ีขา้พเจา้ไดน้ าหลกัเทคนิคและวธีิการท างานของท่านมาใช ้ เช่น เทคนิคการพิมพแ์บบขาว

ด า ท่ีขา้พเจา้น ามาสร้างสรรคผ์ลงานภาพพิมพแ์กะไม ้ (Woodcut) และเป็นพลงัในการเร่ิมตน้ท างาน 

Woodcut อยา่งจริงจงัของขา้พเจา้ 

 

                                                           
4

 พเิชษฐ สุนทรโชต, Art of Life ภาพสะทอ้นวถิีชีวติไทยในศิลปะภาพพมิพแ์กะไมข้องประหยดั พงษด์ า (มหาวทิยาลยัราช
ภฏัสวนดุสิต, 2011). 
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ภาพที ่20  ภาพประกอบอทิธิพลทีไ่ด้รับจากศิลปิน ศาสตราจารย์ประหยดั พงษ์ด า 

 ช่ือภาพ   : ยามเชา้  

 เทคนิค   : Woodcut  

 ขนาด   : 63 × 42 cm. 

 ปี   : 2524 
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ภาพที ่21  ภาพประกอบอทิธิพลทีไ่ด้รับจากศิลปิน ศาสตราจารย์ประหยดั พงษ์ด า 
 ช่ือภาพ  : แม่กบัลูก  

 เทคนิค   : Woodcut  

 ขนาด   : 63 × 43 cm. 

 ปี   : 2524 

 

 3. โฮกุไซหรือฮกไซ (Katsushika Hokusai, ค.ศ. 1760-1849) ศิลปินภาพพิมพผ์ูย้ิง่ใหญ่

ของญ่ีปุ่นคนหน่ึง เขามีความสามารถสูงทั้งดา้นจิตกรรม ภาพพิมพศิ์ลปะ และการวาดภาพประกอบ

หนงัสือ เขา้เร่ิมตน้ศึกษาและสร้างงานอยา่งชา้ ๆ แต่มัน่คง เขาศึกษาส่ิงท่ีเขาน ามาสร้างงานอยา่ง

ละเอียดถ่ีถว้น ไม่วา่งานนั้นเป็นภาพใบหนา้หญิงสาว นกัแสดง ภาพภูมิทศัน์ สัตว ์นก ดอกไม ้หรือ

แมลง ผลงานระยะแรกท่ีน าช่ือเสียงมาให ้ คือภาพภูมิทศัน์ท่ีวาดข้ึนจากสถานท่ีจริงกบัภาพท่ี

เปล่ียนแปลงบา้งตามจินตนาการ นบัเป็นการปูพื้นฐานการขยายขอบเขตของเน้ือหาเร่ืองราวจาก

ภาพคนไปสู่เร่ืองราวต่าง ๆ ออกไป ในเร่ืองราวความคิดของ โฮกุไซหรือฮกไซ นั้นส่วนใหญ่เป็น

เร่ืองราวของภาพพิมพแ์กะไม ้ ท่ีสอดคลอ้งและไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจากธรรมชาติ ประสบการณ์

ชีวติ และส่ิงท่ีอยูร่อบ ๆ ของตวัท่านถูกน ามาต่อยอดเป็นผลงานอยา่งเรียบง่ายและลงตวั ซ่ึงเป็น

ตน้แบบต่อแรงบนัดาลใจของขา้พเจา้เช่นกนั 
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ภาพที ่22  ภาพประกอบอทิธิพลทีไ่ด้รับจากศิลปิน โฮกุไซหรือฮกไซ 
ช่ือภาพ   : Red Fuji southern wind clear morning 

ปี            : 1829-32 
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ภาพที ่23  ภาพประกอบอทิธิพลทีไ่ด้รับจากศิลปิน โฮกุไซหรือฮกไซ 

ช่ือภาพ   : Great Wave off Kanagawa 

ปี            : 1829-32 

 

 

 

4. Emma Stibbon 
 Emma Stibbon ศึกษาท่ี Portsmouth College of Art, Goldsmith College and the University 

of the West of England ปัจจุบนัด ารงต าแหน่งอาจารยอ์าวุโสดา้นการพิมพภ์าพศิลปะท่ี

มหาวทิยาลยัไบรตนั ท่านไดรั้บรางวลัศิลปินระดบันานาชาติและรวมถึงทุนการศึกษา Derek Hill ท่ี 

British School in Rome (2010) นอกจากน้ีท่านยงัไดเ้ขา้ร่วมใน Arctic Circle 2013 ซ่ึงเป็นการ

ส ารวจศิลปะและวทิยาศาสตร์ท่ี อาร์กติก เซอเคิล อีกดว้ย 

 งานของ Emma Stibbon ไดแ้รงบนัดาลใจมาจากววิทิวทศัน์ ธรรมชาติและงานของท่านได้

เปิดเผยร่องรอยของการแทรกแซงของมนุษยท่ี์มีต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งชา้ ๆ ภูมิทศัน์ท่ีถูกทิ้งร้าง ถูก
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กดัเซาะหรือเปล่ียนรูป การท าภาพวาดและภาพพิมพม์กัเป็นงานท่ีตอ้งใชแ้รงงานมาก อยา่งเช่น 

Caldera Overlook ภาพท่ีมีขนาด 212 × 94.5 ซม. เป็นงานแกะสลกัไมท่ี้ใหญ่ท่ีสุดของ Emma 

Stibbon จนถึงปัจจุบนั งานน้ีกระตุน้ใหเ้ห็นถึงการเปล่งประกายของปล่องภูเขาไฟผา่นป่าฝนอนั

เขียวชอุ่มและท าหนา้ท่ีเป็นเคร่ืองเตือนใจวา่แมจ้ะมีพลงัท าลายลา้งก็ตาม5 

 การปฏิบติังานศิลปะของ Emma Stibbon ไดรั้บการยอมรับวา่เป็นศิลปินท่ีท างานดา้นการ

วาดภาพและการพิมพเ์ป็นหลกัเพื่อศึกษาประวติัและเร่ืองเล่าทางธรณีวทิยาของสถานท่ีต่างๆ ท่าน

ไดส้ร้างช่ือเสียงใหก้บัเธอผา่นการจดัแสดงนิทรรศการระดบันานาชาติและชุดของท่ีอยูอ่าศยัและ

รางวลัต่าง ๆ รวมถึงโรงเรียนบริติชท่ีกรุงโรม 

 Emma Stibbon ก็ถือเป็นอีกคนท่ีน่าสนใจซ่ึงผลงานของท่านมกัถ่ายทอดมาจากพื้นท่ีรกร้าง 

และธรรมชาติท่ีเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีมีความใกลเ้คียงกบัผลงานของขา้พเจา้ จึงเกิดแรง

บนัดาลใจท่ีจะสร้างสรรคผ์ลงานเก่ียวกบัธรรมชาติของหินผาท่ีเปล่ียนแปลงไปเน่ืองดว้ยน ้ามือ

มนุษย ์และน าไปสู่การสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะภาพพิมพแ์กะไม ้   

 

 

                                                           
5

 Fabrizi  Mariabruna, "Monumental, yet So Fragile: Arctic Landscapes by Emma Stibbon," Socks, 

http://socks-studio.com/2018/10/14/monumental-yet-%20so-fragile-arctic-Landscapes-by-emma-
stibbon/. 
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ภาพที ่24  ภาพประกอบอทิธิพลทีไ่ด้รับจากศิลปิน Emma Stibbon 

ช่ือภาพ  : Dale Head Crags, Cumbria 

เทคนิค   : Woodcut  

ขนาด   : 136 × 118 cm. 

ปี   : 2002 
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ภาพที ่25  ภาพประกอบอทิธิพลทีไ่ด้รับจากศิลปิน Emma Stibbon 

ช่ือภาพ  : Carrara 

เทคนิค   : Woodcut  

ขนาด   : 142 × 128 cm. 

ปี   : 2001 
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บทที ่3 
กระบวนการและองค์ประกอบในการสร้างสรรค์ 

 

ซลับาโด ดาลี กล่าววา่ ศิลปินท่ีแทจ้ริงนั้นไม่ใช่ผูท่ี้ไดรั้บแรงบนัดาลใจเพื่อการสร้างสรรค ์

หากแต่เป็นผูท่ี้สร้างสรรค ์ เพื่อถ่ายทอดแรงบนัดาลใจให้แก่ผูอ่ื้น ศิลปะท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนนั้นเป็นส่ิง

ท่ีแสดงออกมาจากอารมณ์ ความรู้สึก ความคิดหรือความงาม6 จากขอ้ความท่ียกมาน้ีตรงกบัมุมมอง

ของขา้พเจา้ท่ีมองเห็นวา่การสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะแขนงใดก็ตามจ าเป็นตอ้งมีกระบวนการในการ

สร้างสรรคต์ามศิลปะแขนงนั้น ๆ ไม่วา่จะยากหรือง่ายอยา่งไรข้ึนอยูก่บัเทคนิค วิธีการ และมี

กระบวนการในการสร้างสรรคท่ี์แตกต่างกนัออกไป เป็นการตอบสนองความตอ้งการทางความคิด 

ความรู้สึกท่ีศิลปินอยากถ่ายทอดลงบนผลงานศิลปะ เช่นเดียวกนัในการสร้างสรรคผ์ลงานของ

ขา้พเจา้ยอ่มมีเทคนิค วธีิการในการท างาน กระบวนการต่าง ๆ และขั้นตอน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีท าใหเ้กิด

เป็นผลงานอนัจ าแนกออกเป็นขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

 

การค้นคว้าข้อมูลและแรงบรรดาลใจในการสร้างสรรค์ 
 การสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ในชุดน้ี เร่ิมตน้จากแรงบนัดาลใจท่ีมีส่วนส าคญัในการ

สร้างสรรคผ์ลงาน แรงบนัดาลใจนั้นเกิดจากการท่ีไดส้ัมผสัและพบเห็นภาพของหนา้ผาหินในหลาย

พื้นท่ีของภูมิประเทศท่ีเป็นภูเขา ภูเขาท่ีเขียวขจีสร้างความสวยงามใหธ้รรมชาติและเป็นท่ีอยูอ่าศยั

ของส่ิงมีชีวติหลาย ๆ ชีวติ วนัหน่ึงตอ้งถูกท าลายลงโดยฝีมือของมนุษยเ์น่ืองจากเพราะตอ้งการใช้

ประโยชน์จากหิน จากสภาวะทางสังคมท่ีมีการพฒันาไปอยา่งรวดเร็ว ท าใหบ้า้นเมืองเกิดการ

เปล่ียนแปลง มีการก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยัและส่ิงอ านวยความสะดวกเพิ่มเป็นจ านวนมาก เพื่อรองรับกบั

จ านวนประชากรท่ีเพิ่มข้ึน จึงท าใหเ้กิดอุตสาหกรรมการระเบิดหินจากภูเขามาใชจ้นท าใหภู้เขาท่ีเรา

เคยเห็นวา่สวยงามนั้นแตกสลายกลายเป็นหนา้ผาท่ีทิ้งไวเ้พียงร่องรอยของการระเบิด ความเขียวขจี

ท่ีเคยมีก็หมดไปเหลือเพียงชั้นหินท่ีแตกระแหง ไร้ความโอบอุม้จากตน้ไม ้ ภาพของหนา้ผาหินน้ี

เป็นตวัแสดงใหเ้ห็นวา่ธรรมชาติไดเ้ส่ือมโทรมลงไปมาก แต่การเส่ือมโทรมลงนั้นเป็นท่ีน่าเศร้าใจ

                                                           
6

 ชลดู น่ิมเสมอ 2472, องคป์ระกอบของศิลปะ (กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช, 2531). 
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เน่ืองจากเป็นการกระท าของมนุษยท่ี์ท าเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงการใชป้ระโยชน์ แต่หลงัจากท่ีหมด

ประโยชน์ลงนอ้ยคนนกัท่ีจะหนัมาสนใจและมองเห็นความสวยงามท่ียงัหลงเหลืออยู ่ น่ีอาจเป็น

เคร่ืองเตือนใจใหม้นุษยห์นัมาตระหนกัในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและความสวยงามของ

ธรรมชาติใหค้งอยูต่่อไป ซ่ึงความรู้สึกเหล่าน้ีขา้พเจา้จดจ าจากภูมิหลงัของตวัเองและไดส้ัมผสัจาก

สถานท่ีจริง ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีถูกกลัน่กรองจากความจริงภายใตค้วามรู้สึกอยา่งละเอียดอ่อนสู่

กระบวนการท่ีส าคญั คือการสร้างภาพจากตน้แบบและสถานท่ีจริงในการสร้างสรรคผ์ลงานภาพ

พิมพแ์กะไมข้นาดใหญ่ในผลงานวทิยานิพนธ์ชุดน้ี 

 

 

 

 

ภาพที ่26  ภาพของหน้าผาหินจากสถานทีจ่ริง 
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ภาพที ่27  ภาพของหน้าผาหินจากสถานทีจ่ริง 

 

 

 

ภาพที ่28  ภาพของหน้าผาหินจากสถานทีจ่ริง 
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ภาพที ่29  ภาพของหน้าผาหินจากสถานทีจ่ริง 
 

 

วธีิการและเทคนิคในการสร้างสรรค์  
 การสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ชุดน้ีของขา้พเจา้ เป็นการแสดงออกโดยผา่น

กระบวนการทางทศันศิลป์ โดยใชป้ระสบการณ์ตรงท่ีขา้พเจา้สัมผสัผา่นบรรยากาศทางกายภาพ

ของหนา้ผาหิน และการแสดงออกโดยใชท้ศันธาตุต่าง ๆ ซ่ึงก่อใหเ้กิดสุนทรียศาสตร์ทางความคิด

และรูปแบบผา่นมุมมองท่ีพิเศษ โดยอาศยักระบวนการทางเทคนิคภาพพิมพแ์กะไม ้ (woodcut) ซ่ึง

เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ชุดน้ี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรูปแบบและเน้ือหาท่ี

ตอ้งการน าเสนอไดอ้ยา่งชดัเจนดว้ยวธีิการแกะ โดยจะท าใหเ้กิดร่องรอยเส้นสายท่ีทบัซอ้นกนั และ

แฝงไปดว้ยความประณีต ละเอียดอ่อนมีมิติและพื้นผวิท่ีตอ้งการแสดงออกอยา่งกลมกลืนและลงตวั

ตามความรู้สึกท่ีขา้พเจา้ตอ้งการน าเสนอไดอ้ยา่งชดัเจน 

 

ความส าคัญของลกัษณะทางกายภาพของพืน้ทีใ่นการสร้างภาพต้นแบบ 
 ในการสร้างภาพตน้แบบนั้นขา้พเจา้เร่ิมตน้จากการศึกษาหาขอ้มูลดว้ยการลงพื้นท่ีจริง ซ่ึงมี

การบนัทึกดว้ยภาพถ่าย เพื่อน ามาสังเคราะห์เป็นภาพร่างตน้แบบของผลงานสร้างสรรค ์ โดยการน า
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ภาพถ่ายของโครงสร้างของหนา้ผาหินมาทบัซอ้นในผลงานเพื่อให้เกิดเร่ืองราวท่ีสอดคลอ้งกบั

เน้ือหาและแนวความคิดท่ีทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลายลงไปเน่ืองจากฝีมือมนุษย ์ เหลือเพียง

ร่องรอยของชั้นหินท่ียงัคงทิ้งไว ้จากนั้นไดน้ าขอ้มูลท่ีไดท้  าการสังเคราะห์แลว้ผา่นกระบวนการทาง

คอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรม Photoshop เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในรูปภาพและเกิดมิติท่ีชดัเจน

ข้ึนจนใกลเ้คียงกบัผลงานท่ีสมบูรณ์ ซ่ึงในขั้นตอนการท าภาพร่างนั้นถือวา่มีความส าคญัเป็นอยา่งยิง่ 

 

ภาพที ่30  ภาพแสดงการสร้างภาพร่างด้วยโปรแกรม Photoshop 

 

เนือ้หาสาระของผลงาน 
 ในการสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ในชุดน้ี ขา้พเจา้สร้างสรรคผ์ลงานภายใตเ้น้ือหาและ

แนวความคิดจากภาพผาหินท่ีถูกท าลายจากอุตสาหกรรม ซ่ึงหลงัจากผาหินถูกท าลายลงเราจะพบ

เห็นถึงความงามท่ีเกิดข้ึน แต่ความงามท่ีเกิดข้ึนมาใหม่นั้นก็ไม่อาจแทนท่ีความรู้สึกและคุณค่าความ

สวยงามของธรรมชาติท่ีมีมาแต่เดิมได ้ เพราะความงามของธรรมชาตินั้นมีความยิง่ใหญ่อยูเ่หนือทุก 

ๆ ส่ิง ซ่ึงประกอบดว้ยทศันธาตุในบริบทต่าง ๆ ท่ีก่อใหเ้กิดความงามความประทบัใจในพื้นท่ีท่ีมี

ความหมายในเชิงสัญลกัษณ์ สะทอ้นมุมมองและความรู้สึก ถ่ายทอดผา่นกระบวนการสังเคราะห์ 

โดยอาศยัหลกัสุนทรียศาสตร์ในการส่งสารใหผู้ช้มไดรั้บรู้ความรู้สึกในผลงาน ซ่ึงมีองคป์ระกอบ

หลกัดงัน้ี 
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ทศันธาตุทีใ่ช้ในการสร้างสรรค์ 
 ผลงานของขา้พเจา้เป็นการถ่ายทอดความรู้สึกจากสภาพจริงของแวดลอ้มจริงของหนา้ผา

หิน จากภาพถ่ายท่ีไดบ้นัทึกไว ้ โดยค านึงถึงหลกัของทศันธาตุ (Visual Elements) ท่ีส าคญัคือ

รูปทรง เส้น น ้าหนกั และพื้นผวิ เพื่อท่ีจะไดภ้าพตน้แบบท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดในหลกัองคป์ระกอบศิลป์ 

(Composition) และความรู้สึกท่ีขา้พเจา้มีต่อภาพของหนา้ผาหิน มาถ่ายทอดภายใตค้วามงดงามของ

การใชท้ศันธาตุ 

 1. รูปทรง (Form)  
 จากแรงบนัดาลใจและแนวความคิดท่ีมาจากธรรมชาติทั้งความงามอนับริสุทธ์ิจากส่ิง

ธรรมชาติทั้งมวลต่างก็มีพลงัเร้นรับท่ีซ่อนอยูภ่ายในขา้พเจา้ตอ้งการ ท่ีจะแสดงออกของรูปทรงผา

หินเป็นรูปทรงท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติ ลกัษณะรูปทรงต่าง ๆ ของผาหินลว้นแต่มีรูปทรงท่ีอิสระจงัหวะ

ของรอยแตกท่ีอิสระท าใหเ้กิดรูปทรงใหม่ต่อเน่ืองสัมพนัธ์กนัตามขนาดนอ้ยใหญ่ความเป็นชั้นหิน

แสดงความแขง็แกร่งหนกัแน่นการก่อตวัของหินขนาดใหญ่ สร้างความรู้สึกในพลงัความแขง็แกร่ง

อยูใ่นธรรมชาติดว้ยลกัษณะรูปทรงอิสระรูปทรงต่าง ๆ มีหลายขนาดประกอบกนัเป็นไปไดม้าก

ขนาดใหญ่รูปทรงมีทั้งการวางใหชิ้ดกนัและการวางซอ้นกนัโดยค านึงถึงจงัหวะลีลาประสานตาม

รูปทรงอิสระเหล่านั้น 

 

ภาพที ่31  ภาพแสดงรูปทรงของผาหิน 
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 2. เส้น (Line)   
 เส้นเป็นทศันธาตุท่ีส าคญัท่ีสุดในตวังาน เน่ืองดว้ยขั้นตอนการแกะแม่พิมพไ์มโ้ดยมี

ลกัษณะเป็นเส้นเล็ก ๆ ออกเป็นแนวตั้งเรียงกนัหลายหลายเส้นเล็กบา้งหนาบา้งเหล่าน้ีก่อใหเ้กิด

น ้าหนกัของภาพท่ีแตกต่างกนั ตวัอยา่งท่ีแกะแม่พิมพไ์มท่ี้มีลกัษณะเป็นเส้นเล็ก ๆ เรียงกนัหลาย

หลายเส้นก่อใหเ้กิดน ้าหนกัท่ีเป็นเทาหรือทีแกะแม่พิมพท่ี์ใหญ่ ท าใหเ้กิดน ้าหนกัขาว เม่ือเส้นทุก

เส้นรวมกนัเป็นเส้นแนวตั้งตรง ก่อให้เกิดเป็นงานภาพพิมพแ์กะไมภ้าพผาหินท่ีดูแขง็แรง โดยรวม

แลว้เส้นในงานของขา้พเจา้มี 2 ลกัษณะ ประกอบดว้ย 

2.1 เส้นท่ีเกิดจากโครงสร้างของภาพ เช่น เส้นแบ่งชั้นหิน และกอ้นหินขนาดใหญ่ 

2.2 เส้นท่ีเกิดจากทีแกะไม ้ หรือเส้นท่ีเกิดจากแกะแม่พิมพไ์มจ้ะเป็นเส้นท่ีท าใหเ้กิด

น ้าหนกัแสงเงา 

 

 

ภาพที ่32  ภาพแสดงเส้นจากการแกะไม้ 
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ภาพที ่33  เส้นทีเ่กดิจากโครงสร้างของภาพ 
 

3. น า้หนัก (Tone)  
 น ้าหนกัในงานภาพพิมพแ์กะไมชุ้ดน้ีเป็นส่วนส าคญัอยา่งหน่ึงเร่ิมตั้งแต่ขั้นตอนการสเก็ต

งานหรือหาขอ้มูลภาพหนา้ผา การไปถ่ายภาพหนา้ผาหิน ในสถานท่ีจริงเพราะช่วงเวลาการถ่ายภาพ

แสงจากธรรมชาติก่อใหเ้กิดน ้าหนกัท่ีต่างกนัในแต่ละช่วงเวลา เชา้ สาย บ่าย เยน็ ขา้พเจา้จึงเลือกเอา

ช่วงท่ีมีแสงจากธรรมชาติตกกระทบหนา้ผาหินก่อใหเ้กิดน ้าหนกัท่ีขา้พเจา้คิดวา่สมบูรณ์ท่ีสุด เม่ือ

ภาพ ตน้แบบสู่กระบวนการแกะแม่พิมพไ์มท่ี้เป็นขาวด าน ้าหนกัของภาพชั้นหินต่าง ๆ เกิดจากการ

แกะแม่พิมพท่ี์มีขนาดทีแกะแตกต่างออกไป เช่นทีท่ีมีขนาดเล็ก และทีแกะท่ีมีขนาดใหญ่ ก่อใหเ้กิด

น ้าหนกัของภาพโดยรวม 
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ภาพที ่34  ภาพแสดงน า้หนักในการแกะไม้ 

 

 

ภาพที ่35  ภาพแสดงน า้หนักในการแกะไม้ระยะใกล้ 
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ภาพที ่36  ภาพแสดงน า้หนักของผาหิน 
 

4. พืน้ผวิ (Texture) 
 การแสดงความเป็นพื้นผวิมีความส าคญัเป็นอยา่งยิง่ในผลงานของขา้พเจา้ เน่ืองจากการใช้

รูปทรงของหนา้ผาหิน ซ่ึงในรูปทรงเหล่าน้ีมีลกัษณะความเป็นจริงของส่ิงท่ีมีพื้นผิวหยาบขรุขระ 

การแสดงพื้นผวิช่วยให้เกิดผลในการสะทอ้นอารมณ์จากรูปทรง เช่น ลกัษณะพื้นผวิมีทั้งแบบหยาบ

ขรุขระ ท่ีอยูบ่นพื้นผวิของรูปทรงและแบบท่ีเป็นรอยแตกเป็นเส้นอิสระมีความลึก ลกัษณะทั้งสอง

ใหผ้ลในความแตกต่างของพื้นผวิมีความสัมพนัธ์กนัพื้นผิวท่ีมีรอยแตกเป็นเส้นก าหนดใหอ้ยูใ่น

แนวนอนเพื่อแสดงวา่เป็นชั้นหิน ลกัษณะผวิในธรรมชาติท่ีเราประสบพบเห็น จะมีลกัษณะพื้นผวิท่ี

แตกต่างกนั พื้นผวิหยาบขรุขระของชั้นหิน ผวิละเอียดของเมด็ทราย ผวิมนัของกอ้นหินเป็นตน้ 

พื้นผวิในธรรมชาติเหล่าน้ี เราสามารถน ามาสร้างสรรคง์านศิลปะไดอ้ยา่งงดงามและมีคุณค่า 
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ภาพที ่37  ภาพแสดงพืน้ผวิของผาหิน 

 

ภาพที ่38  ภาพของพืน้ผวิระยะใกล้ 
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ภาพที ่39   ภาพของพืน้ผวิระยะใกล้ 

 

ขั้นตอนการเตรียมแม่พมิพ์ 
 1. เร่ิมตน้จากการเตรียมแม่พิมพว์ดัขนาดของแม่พิมพไ์มส้ังเคราะห์ไม ้ mdf (Medium 

Density Fiber Board) ตามท่ีตอ้งการ แลว้ใชเ้ล่ือยมือตดัไมแ้ผน่แม่พิมพต์ามรอยท่ีวดัขนาดไว ้

 2. น าแม่พิมพท่ี์ตดัไดข้นาดท่ีตอ้งการแลว้น ามารองพื้นดว้ยหมึกสีด าส าหรับพิมพง์าน เพือ่

สะดวกในการแกะแม่พิมพจ์ะไดเ้ห็นน ้าหนกัชดัเจนของเน้ือแม่พิมพแ์ละพื้นผวิแม่พิมพ ์ และน าเศษ

ผา้มาท าเป็นลูกประคบ จากนั้นน าหมึกพิมพผ์สมน ้ามนัสน จากนั้นน าลูกประคบถูลงบนหมึกพิมพ์

ท่ีผสมน ้ามนัสน ทาใหท้ัว่เสมอกนัเพื่อใหพ้ื้นผวิพิมพเ์ป็นสีด าจากนั้นรอใหสี้แหง้สนิท 

 3. น ากระดาษส าหรับคดัลอกผลงาน และภาพร่างท่ีขยายขนาดท่ีเตรียมไวม้าติดกบัตวั

แม่พิมพไ์มท่ี้เตรียมไว ้จากนั้นใชป้ากกาลูกล่ืนคดัลอกภาพร่างลงสู่ตวัแม่พิมพด์ว้ยความละเอียด 

 4. ใชเ้คร่ืองมือแกะไม ้(Woodcut tool) แกะลงบนแผน่แม่พิมพต์ามท่ีร่างไวโ้ดยละเอียด 
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ภาพที ่40  ภาพแสดงรองพืน้ด้วยหมึกสีด าส าหรับพมิพ์งาน 
 

  

ภาพที ่41  ภาพแสดงรองพืน้ด้วยหมึกสีด าส าหรับพมิพ์งาน 
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กระบวนการสร้างแม่พมิพ์ 
 1. น าภาพร่างท่ีเสร็จสมบูรณ์ท่ีไดข้นาดตามท่ีตอ้งการโดยใชโ้ปรแกรม Adobe Photoshop 

กลบัดา้นของภาพจากซา้ยไปขวาใหเ้รียบร้อย ซ่ึงในการสร้างสรรคผ์ลงานภาพพิมพแ์กะไมใ้น

ขั้นตอนการพิมพภ์าพท่ีไดอ้อกมาจะสลบัซา้ยขวา ดงันั้นก่อนท่ีจะน าภาพร่างไปขยายควรจะ

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ภาพท่ีปรากฏออกมาจากการแกะแม่พิมพ ์จะไดผ้ลงานตามท่ีตอ้งการ 

 2. การเตรียมแผน่ไมก้ระดานท่ีใชใ้นการสร้างแม่พิมพว์ดัขนาดของแม่พิมพต์ามขนาดท่ี

ตอ้งการ น าแม่พิมพม์าตดัโดยใชเ้ล่ือยมือตดัแผน่แม่พิมพต์ามรอยท่ีวดัไว ้ เม่ือไดข้นาดแม่พิมพ์

ตามท่ีตอ้งการ น าแม่พิมพท่ี์ไดม้ารองพื้นดว้ยหมึกพิมพสี์ด าใหท้ัว่ เพื่อท่ีจะเป็นการสังเกตน ้าหนกัท่ี

ชดัเจนในขั้นตอนการแกะแม่พิมพ ์ จากนั้นใชก้ระดาษทรายขดัหนา้ผิวเพื่อใหผ้วิหนา้ของแม่พิมพ์

เรียบท่ีสุด 

 3. ขั้นตอนการลอกแม่แบบลงบนแผน่แม่พิมพโ์ดยใชก้ระดาษคาร์บอนวางบนแผน่แม่พิมพ์

ท่ีรองพื้นดว้ยหมึกสีด า น าภาพร่างท่ีขยายแลว้มาวางทบัดา้นบน จากนั้นใชป้ากกาลูกล่ืนคดัลอกภาพ

ร่างลงสู่ตวัแม่พิมพอ์ยา่งละเอียด 

 4. เม่ือร่างภาพบนแม่พิมพเ์สร็จเรียบร้อยแลว้ ขั้นตอนต่อไปคือการแกะผวิแม่พิมพใ์หเ้กิด

ร่องไปตามรูปทรงท่ีร่างไวโ้ดยละเอียด โดยใชเ้คร่ืองมือในการสร้างน ้าหนกัท่ีหลากหลายและใช้

เคร่ืองมือท่ีมีหลายลกัษณะ ส่ิงท่ีปรากฏในส่วนท่ีแกะบนผวิแม่พิมพน์ั้นส่วนท่ีเป็นร่องลึกจะเป็นสี

ขาวในส่วนท่ีไม่ไดแ้กะออกจะเป็นส่วนของน ้าหนกัเขม้หรือด า ซ่ึงจะเห็นไดใ้นกระบวนการพิมพ์

ต่อไป 
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ภาพที ่42   ภาพแสดงการน าแม่พมิพ์มารองพืน้ด้วยหมึกพมิพ์สีด า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที ่43   ภาพแสดงการลอกลายลงบนแผ่นไม้ 
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ภาพที ่44  ภาพแสดงการใช้ปากกาลูกลืน่คัดลอกภาพร่างลงสู่ตัวแม่พมิพ์ 

ภาพที ่45  ภาพแสดงการสร้างน า้หนักด้วยการแกะแผ่นไม้ 
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ขั้นตอนการพมิพ์ช้ินงาน 
 ในกระบวนการพิมพง์านมีเทคนิควธีิการหลายขั้นตอน เน่ืองจากผลงานมีขนาดใหญ่ ตอ้งมี

การวางแผนและการเตรียมการพอสมควร หลงัจากแกะแม่พิมพเ์สร็จแลว้น ากระดาษทรายมาขดั

ผวิหนา้ของแม่พิมพใ์หเ้รียบร้อยเพราะในขั้นตอนการแกะแม่พิมพห์ลงัอาจมีเศษของแม่พิมพติ์ดคา้ง

อยู ่การท าความสะอาดให้เรียบร้อยเพื่อความท่ีจะพิมพล์งบนแผน่แม่พิมพ ์

 

ขั้นตอนการเตรียมสีและกลิง้สีลงบนแผ่นแม่พมิพ์ 
 ใชเ้กลียงในการตกัสีจากกระป๋องสีพอประมาณ จากนั้นนวดสีจนเหลวและผสมดว้ยลินสีด 

(Linsed oli) ลงในหมึกพิมพป์ระมาณ 1-2 หยด และนวดใหเ้ขา้เป็นเน้ือเดียวกนั จากนั้นเร่ิมกล้ิง

หมึกพิมพ ์ โดยกล้ิงบนโตะ๊หินอ่อนใหเ้นียนท่ีสุดก่อนแลว้จึงค่อย ๆ กล้ิงหมึกพิมพล์งใหท้ัว่แผน่

แม่พิมพ ์การกล้ิงหมึกลงบนแม่พิมพน์ั้นควรกล้ิงหมึกใหเ้นียนแลว้ค่อย ๆ กล้ิงบาง ๆ เพราะหากกล้ิง

หมึกพิมพห์นามากเกินไปจะท าใหห้มึกลงไปอุดอยูใ่นร่องของเส้นท่ีท าไว ้ ท าให้รายละเอียดของ

ผลงานไม่ชดัเจน จะสังเกตโดยหลงัจากกล้ิงเสร็จแลว้จะเห็นเงาสะทอ้นจากแม่พิมพเ์ป็นเงาด า เม่ือ

กล้ิงสีจนทัว่ไดท่ี้แลว้ก็น าแม่พิมพไ์ปสู่ขั้นตอนของการพิมพต่์อไป 

ภาพที ่46  ภาพแสดงการสร้างน า้หนักด้วยการแกะแผ่นไม้ 
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ภาพที ่47  ภาพแสดงการผสมสี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที ่48  ภาพแสดงการกลิง้สี 
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ภาพที ่49  ภาพแสดงการกลิง้สีลงบนแม่พมิพ์ 
 

ขั้นตอนการเตรียมกระดาษพมิพ์งาน  
 ในการพิมพผ์ลงานท่ีมีขนาดใหญ่จะมีขั้นตอนวธีิการท่ีเพิ่มข้ึนจากการพิมพง์านในลกัษณะ

ปกติ เน่ืองจากใชพ้ื้นท่ีในการพิมพค์่อนขา้งเยอะ จึงตอ้งมีการยดึกระดาษขนาดใหญ่โดยใชป้ากกา

จบัวสัดุ (C-clamp) ยดึกบัโต๊ะพิมพง์านใหแ้น่นหนา เพื่อจะน าแม่พิมพไ์มเ้ขา้ไปวางบนโตะ๊ท่ียดึติด

กบักระดาษไว ้ เม่ือน าตวัแม่พิมพม์าวางบนโตะ๊ท่ียดึกระดาษแลว้วางกระดาษบนแผน่แม่พิมพแ์ลว้

หมุนปากกาจบัวสัดุใหแ้น่นจากนั้นเร่ิมขั้นตอนการพิมพด์ว้ยมือโดยบาเล็งส าหรับพิมพง์านภาพ

พิมพ ์ ตอนน้ีจะใชเ้วลาค่อนขา้งนานพอสมควรเน่ืองจากผลใดมีขนาดใหญ่ไดล้ะเอียดเม่ือพิมพมึ์งจะ

แน่ใจวา่พิมพจ์นสมบูรณ์แลว้ค่อย ๆ ยกกระดาษพิมพง์านออกจากแม่พิมพ ์และน าผลงานไปตากบน

ไมก้ระดานจนแหง้สนิทจนเสร็จส้ินขั้นตอนกระบวนการพิมพผ์ลงาน 
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ภาพที ่50  ภาพแสดงขั้นตอนการเตรียมกระดาษ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที ่51  ภาพแสดงขั้นตอนการเตรียมกระดาษ 
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ภาพที ่52  ภาพแสดงขั้นตอนการเตรียมกระดาษ 

 

ภาพที ่53  ภาพแสดงการเปิดดูผลงานบางส่วนทีพ่มิพ์เรียบร้อยแล้ว 
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อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์   

 1. กลอ้งถ่ายภาพ 

 2. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 3. อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการท าภาพพิมพแ์กะไม ้

 

 

ภาพที ่54  ภาพแสดงอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการท าภาพพมิพ์แกะไม้ 

 

ภาพที ่55  ภาพแสดงอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการท าภาพพมิพ์แกะไม้ 
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บทที ่4 
กระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะและการวิเคราะห์ 

  

 กระบวนการสร้างสรรคง์านของขา้พเจา้คร้ังน้ี เป็นการน าเสนอเร่ืองราวของธรรมชาติท่ีถูก

ท าลายจากน ้ามือมนุษย ์ เพื่อน าทรัพยากรธรรมชาติมาใชป้ระโยชน์ ภายใตค้วามไม่สมบูรณ์ของ

ธรรมชาติ ความขาดแหวง่ของธรณีท่ีเคยเป็นรูปร่างอนังดงามของทิวเขา เกิดเป็นหนา้ผาใหม่ท่ีเตม็

ไปดว้ยร้ิวรอยจากการระเบิดภูเขา แต่เตม็เป่ียมไปดว้ยความงามในมิติของเส้น พื้นผวิ แสงเงา ซ่ึง

มุมมองน้ีเองขา้พเจา้ไดต้ระหนกัถึงปรัชญาแห่งลทัธิเต๋า ท่ีเช่ือวา่ทุกสรรพส่ิงบนโลกมีอยูคู่่กนั ทั้ง 

เกิด-ดบั ร้อน-หนาว มืด-สวา่ง ขาว-ด า ฯลฯ ความสมบูรณ์ของธรรมชาติจึงยอ่มเคียงคู่กบัความขาด

แคลนแร้นแคน้ ซ่ึงฉากหนา้ผาหินท่ีขา้พเจา้สร้างสรรคข้ึ์น สามารถสะทอ้นใหเ้ห็นถึงสารัตถะท่ีมีอยู่

จริงของความงามในส่ิงท่ีไม่งาม คุณค่าความงามในธรรมชาติท่ีถูกท าลาย ทั้งหมดน้ี ขา้พเจา้ได้

ฝึกฝนพฒันาทกัษะกระบวนการท างานดว้ยเทคนิค woodcut  

จากเหตุการณ์และเร่ืองราวท่ีผกูพนัในชีวติตั้งแต่คร้ังวยัเยาว ์ “หนา้ผาหิน” จึงเป็นส่ือท่ี

ขา้พเจา้เลือกมาถ่ายทอด เน่ืองจากเป็นการหลอมรวมเร่ืองราวความงามของธรรมชาติ การเปล่ียนผนั 

สัจธรรม ความคงอยูแ่ละการเส่ือมสลายไป ภูเขาท่ีเคยตระหง่านท่ามกลางธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ 

เม่ือกาลเวลาเปล่ียนแปลงเหตุผลในเชิงพาณิชยเ์ขา้มาเปล่ียนแปลงทศันียภาพใหก้ลายเป็นหนา้ผาท่ีดู

แหง้แร้งกนัดาร แต่ส าหรับขา้พเจา้ถ่ายทอดจิตใจอนัอ่อนโยนล่วงรู้ถึงสัจจะแห่งธรรมชาติเท่านั้นจึง

สามารถมองเห็นร่องรอยความงามท่ียงัแฝงอยูบ่นหนา้ผาหินนั้น ความงามท่ีอาจมองไม่ไดด้ว้ยตาแต่

ตอ้งรับรู้ดว้ยหวัใจ 

 ต่อไปน้ีจะเป็นการน าเสนอภาพผลงานหนา้ผาหิน ท่ีไดส้ร้างสรรคจ์ากการการวเิคราะห์

ความเช่ือและกระบวนการอนัเป็นลกัษณะเฉพาะของขา้พเจา้ 
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การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ 
 ในการท างานช่วงน้ีขา้พเจา้ยงัอาศยัรูปในระยะแรก คือ ภาพของหนา้ผาหิน ในระยะน้ี

ขา้พเจา้ไดศึ้กษาหนา้ผาหินท่ีถูกท าลายจากน ้ามือมนุษย ์ และน ามาสร้างสรรคง์านหวัในหวัขอ้ความ

งดงามของผาหินท่ีถูกท าลาย ในระยะแรกน้ีเป็นการถ่ายทอดในมุมมองของหนา้ผาหินท่ีถูกท าลาย

จากน ้ามือมนุษย ์ 

 ปัญหาในการท างานในระยะน้ี คือ แมว้า่ผลงานจะมีความลงตวัทางดา้นรูปแบบท่ี

สอดคลอ้งกบัเน้ือหาและความรู้สึก ดูมีความน่าสนใจ แต่ยงัขาดในรายละเอียดของรูปทรง รอยแตก

ของหิน พื้นท่ีผวิหยาบขรุขระ และน ้าหนกัของภาพยงัไม่ชดัเจนมากนกั 

 สรุปการสร้างสรรคผ์ลงานก่อนวทิยานิพนธ์ เป็นการเร่ิมตน้การท างานท่ีน าเอาเน้ือหาและ

แนวทางทางดา้นความคิดเดิมและจากปรัชญาแห่งลทัธิเต๋า มาผสมผสานกบัแรงบนัดาลใจ โดยใช้

ภาพของหนา้ผาหินในการถ่ายทอดผลงานออกมา 
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ภาพที ่56  ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ช้ินที ่1 

 ช่ือผลงาน  : หินผา 

ขนาด  : 123 × 123 cm. 

เทคนิค   : Woodcut 
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ภาพที ่57  ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ช้ินที ่2 

 ช่ือผลงาน  : หินผา หมายเลข 2 

ขนาด  : 110 × 180 cm. 

เทคนิค   : Woodcut 
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การสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์ 
 การสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์น้ี ขา้พเจา้ไดพ้ฒันาแนวคิดและเทคนิคมาจากผลงานชุด

ก่อนวทิยานิพนธ์ โดยการใหห้วัขอ้ในการสร้างสรรคว์า่ “ความงดงามของผาหินท่ีถูกท าลาย” งาน

ชุดน้ีน าเสนอในเร่ืองของหนา้ผาหิน ซ่ึงเป็นการน าเสนอเร่ืองราวของธรรมชาติท่ีถูกท าลายจาก

น ้ามือมนุษย ์ เพื่อน าทรัพยากรธรรมชาติมาใชป้ระโยชน์ เป็นเร่ืองราวความงามของธรรมชาติ การ

เปล่ียนผนั สัจธรรม ความคงอยูแ่ละการเส่ือมสลายไปจากภูเขาท่ีอุดมสมบูรณ์ท าใหท้ศันียภาพ

เปล่ียนแปลงกลายเป็นหนา้ผาท่ีดูแหง้แร้งกนัดาร แต่เตม็เป่ียมไปดว้ยความงามในมิติของเส้น พื้นผวิ 

แสงเงา จึงท าใหข้า้พเจา้ตระหนกัถึงส่ิงเหล่าน้ี และตอ้งการอยากใหธ้รรมชาติด ารงอยูแ่ละมีความ

อุดมสมบูรณ์ไม่ถูกท าลายอีกต่อไป และเพื่อใหผู้ค้นตระหนกัรู้ถึงคุณค่าความงามของธรรมชาติ 

และตระหนกัถึงการใชท้รัพยากรทางธรรมชาติอยา่งรู้คุณค่า ในส่วนของเทคนิคไดใ้ชเ้ทคนิคภาพ

พิมพแ์กะไม ้ซ่ึงจะช่วยในการสร้างน ้าหนกัอ่อนแก่ตามความตอ้งการของขา้พเจา้ 

 ผลงานสร้างสรรคใ์นชุดศิลปะนิพนธ์มีการพยายามพฒันาใหผ้ลงานมีความลงตวั ทั้งใน

ดา้นเน้ือหาและองคป์ระกอบศิลป์ เพื่อใหต้อบสนองความตอ้งการท่ีจะถ่ายทอดผลงานใหอ้อกมา

ตามจินตนาการของขา้พเจา้ โดยอาศยัประสบการณ์ในการศึกษาการท างานการหาขอ้มูล การเขา้ฟัง

ขอ้ช้ีแนะและค าวจิารณ์ของคณะอาจารยใ์นการศึกษาระดบัปริญญาโท  
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ภาพที ่58  ผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินที ่1 

 ช่ือผลงาน  : หนา้ผา หมายเลข 1 

ขนาด  : 80 × 160 cm. 

เทคนิค   : Woodcut 

 

 

ภาพที ่59  ผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินที ่2 

 ช่ือผลงาน  : หนา้ผา หมายเลข 2 

ขนาด  : 123 × 170 cm. 

เทคนิค   : Woodcut 
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ภาพที ่60   ผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินที ่3 

 ช่ือผลงาน  : หนา้ผา หมายเลข 3 

ขนาด  : 100 × 140 cm. 

เทคนิค   : Woodcut 

 

ภาพที ่61   ผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินที ่4 

 ช่ือผลงาน  : หนา้ผา หมายเลข 4 

ขนาด  : 100 × 160 cm. 

เทคนิค   : Woodcut 
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ภาพที ่62  ผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินที ่5 

 ช่ือผลงาน  : หนา้ผา หมายเลข 5 

ขนาด  : 123 × 123 cm. 

เทคนิค   : Woodcut 
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สรุปผล  
การศึกษาเพื่อสร้างสรรคผ์ลงานชุดน้ี เกิดจากการน าเอาความรู้สึกและประสบการณ์ ความ

ผกูพนัของตนเองท่ีมีต่อธรรมชาติเป็นพื้นฐาน ผสานกบัความลุ่มลึกของปรัชญาท่ีเป็นสัจจะธรรม

อนัสะทอ้นให้เห็นความสมดุลของชีวติและส่ิงต่าง ๆ ความรักในศิลปะ การเรียนรู้เทคนิควธีิการ

สร้างงานภาพพิมพข์องศิลปินท่ีขา้พเจา้ช่ืนชม ตกผลึกออกมาเป็นเทคนิควธีิการสร้างสรรคผ์ลงานท่ี

แสดงตวัตนของขา้พเจา้อยา่งชดัเจน ซ่ึงศิลปะภาพพิมพแ์กะไมเ้ปรียบเสมือนกุญแจดอกส าคญัท่ีไข

ความลบัหยนิ หยาง ส่วนใดท่ีตอ้งการให้เห็นเป็นสีด าจะเวน้เอาไว ้ ส่วนใดตอ้งการให้เห็นสีขาวจะ

ถูกแกะออก และเม่ือน าแม่พิมพไ์ปพิมพบ์นวตัถุสีขาวจะท าใหเ้ห็นเส้นสาย พื้นผวิและแสงเงาอยา่ง

ชดัเจน ดว้ยการวางแผนการท างานอยา่งมุ่งมัน่และเทคนิคการแกะพิมพไ์มอ้ยา่งละเอียดประณีต 

ขา้พเจา้ท าใหผ้ลงานเหล่าน้ีเต็มเป่ียมไปดว้ยพลงัแห่งจิตวิญญาณของธรรมชาติท่ีแมจ้ะถูกท าลายแต่

ยงัคงความงามท่ีซ่อนเร้น ซ่ึงปรากฏชดัผา่นการสร้างสรรคง์านศิลปะของขา้พเจา้อยา่งน่าอศัจรรย ์
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บทที ่5 
บทสรุป 

  

 ในการสร้างสรรคว์ทิยานิพนธ์ชุดน้ี เป็นการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเพื่อสร้างความเขา้ใจ ใหก้บั

ตนเอง ซ่ึงขา้พเจา้ไดเ้รียนรู้ พิจารณา สังเกต และท าความเขา้ใจ โดยการสร้างผลงานข้ึนดว้ย การใช้

รูปแบบท่ีเกิดข้ึนจากแนวความคิด เทคนิคการสร้างสรรคผ์ลงาน ของศิลปินทั้ง 4 ท่าน ผนวกกบั

ประสบการณ์และแรงบนัดาลใจจากเหตุการณ์และเร่ืองราวท่ีผกูพนัในชีวติตั้งแต่คร้ังวยัเยาว ์

 การสร้างสรรคว์ทิยานิพนธ์ชุด “ความงดงามของผาหินท่ีถูกท าลาย” ขา้พเจา้ตอ้งการท่ีจะ

สร้างสรรคผ์ลงานเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดและเพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงภาพผาหินท่ีถูกท าลายจาก

อุตสาหกรรม ซ่ึงหลงัจากผาหินถูกท าลายลงเราจะพบเห็นถึงความงามท่ีเกิดข้ึน แต่ความงามท่ีเกิด

ข้ึนมาใหม่นั้นก็ไม่อาจแทนท่ีความรู้สึกและคุณค่าความสวยงามของธรรมชาติท่ีมีมาแต่เดิมได ้

เพราะความงามของธรรมชาติก็ยงัคงมีความยิง่ใหญ่อยูเ่หนือทุก ๆ ส่ิง  

 จากการท่ีขา้พเจา้ไดพ้ยายามศึกษาเรียนรู้วธีิการสร้างสรรคผ์ลงาน เพื่อตอ้งการถ่ายทอดถึง

อารมณ์และความรู้สึกท่ีขา้พเจา้ตอ้งการแสดงออกมาดว้ยกระบวนการเทคนิคภาพพิมพแ์กะไม้

(Woodcut) แสดงความสัมพนัธ์ในการใชท้ศันธาตุทางทศันศิลป์ของ รูปทรง เส้น น ้าหนกั และการ

สร้างพื้นผวิ ส่ือให้เห็นถึงสาระจากความคิด ทศันะและอารมณ์ความรู้สึกภายในจิตใจของขา้พเจา้ 

 วทิยานิพนธ์ชุดน้ีเป็นการศึกษาขอ้มูลและเทคนิคในการสร้างสรรคใ์นระยะเวลาหน่ึง ซ่ึง

ขา้พเจา้หวงัวา่จะสามารถแสดงใหผู้ช้มไดรั้บรู้ถึงความคิด ความรู้สึก ซ่ึงเกิดข้ึนจากประสบการณ์

และแรงบนัดาลใจของขา้พเจา้ และขา้พเจา้ยงัตระหนกัถึงคุณประโยชน์ท่ีเกิดแก่ผูช้มผลงานศิลปะ

ของขา้พเจา้โดยหวงัวา่จะท าใหผู้ช้มไดต้ระหนกัรู้ถึงคุณค่าความงามของธรรมชาติ ตลอดจน

ตระหนกัถึงการใชท้รัพยากรทางธรรมชาติอยา่งรู้คุณค่ามากยิง่ข้ึน ซ่ึงจะท าใหธ้รรมชาติเกิดดุลย

ภาพและพร้อมท่ีจะใหคุ้ณประโยชน์ต่อทุกสรรพชีวิต รวมทั้งมีการช่วยกนัดูแลรักษา อนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติน้ีไวสื้บต่อไปในอนาคต 

 

 

 



  61 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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รายละเอยีดผลงานการสร้างสรรค์ 
 

ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ 

 1. ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 1 

ช่ือผลงาน  : หินผา 

ขนาด : 123 × 123 cm. 

เทคนิค  : Woodcut 

 2. ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 2 

ช่ือผลงาน  : หินผา หมายเลข 2 

ขนาด : 110 × 180 cm. 

เทคนิค  : Woodcut 

 

ผลงานวทิยานิพนธ์ 

 1. ผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 1 

ช่ือผลงาน  : หนา้ผา หมายเลข 1 

ขนาด : 80 × 160 cm. 

เทคนิค  : Woodcut  

 2. ผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 2 

ช่ือผลงาน  : หนา้ผา หมายเลข 2 

ขนาด : 123 × 170 cm. 

เทคนิค  : Woodcut 
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 3. ผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 3 

ช่ือผลงาน  : หนา้ผา หมายเลข 3 

ขนาด : 100 × 140 cm. 

เทคนิค  : Woodcut 

 4. ผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 4 

ช่ือผลงาน  : หนา้ผา หมายเลข 4 

ขนาด : 100 × 160 cm. 

เทคนิค  : Woodcut 

 5. ผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 5 

ช่ือผลงาน  : หนา้ผา หมายเลข 5 

ขนาด : 123 × 123 cm. 

เทคนิค  : Woodcut 
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  ศิลปศาสตร์บณัฑิต (สาขาภาพพิมพ)์ คณะวจิิตรศิลป์   
  มหาวทิยาลยัปริญญามหาบฒัฑิตระดบัปริญญาโท   
  สาขาทศันศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์ 
  มหาวทิยาลยัศิลปากร 

รางวลัทีไ่ด้รับ  
 
2560    The 6th Ulsan International woodcut print Art  
    Festival, Korea   
2559    รางวลัเกียรตินิยมอนัดบั 2 เหรียญเงิน ประเภทภาพพิมพ ์  
    การประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ังท่ี 62  
    “Honorable Mention” 1st International Print Biennial  
     in Lodz, Poland  
    รางวลัรองชนะเลิศ การประกวดศิลปกรรมชา้งเผอืกคร้ังท่ี 5   
    โดยบริษทัไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน)    
2558    รางวลัท่ี 3 เหรียญทองแดง การประกวดศิลปกรรม  
    อมตะ อาร์ตอวอร์ด  
2557    รางวลัท่ี 2 โครงการเกษตรศิลป์ 72 ปี “เกษตรศาสตร์”  
    สั่งสม ความอุดมแห่งแผน่ดิน    
    มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์    
    รางวลัเหรียญทองแดง การประกวดศิลปกรรม UOB   
    คร้ังท่ี 7  
    รางวลัท่ี 2 การประกวดศิลปกรรม “กรุงไทย”   
    ของธนาคารกรุงไทย  
    รางวลัชมเชย การประกวดศิลปกรรมชา้งเผอืกคร้ังท่ี 2 โดย  
    บริษทัไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั  (มหาชน)  
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    รางวลัท่ี 2 สนบัสนุนโดยธนาคารกรุงไทย   
    การประกวดศิลปกรรมแห่งชาติคร้ังท่ี 60  
2556    รางวลัเกียรตินิยมอนัดบั 2 เหรียญเงินประเภทภาพพิมพ ์  
    การประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ังท่ี 59  
    รางวลัชมเชยการประกวดศิลปกรรม มองสิงห์สร้างศิลป์   
    Outstanding Awards  
    รางวลัชมเชย การประกวดศิลปกรรมชา้งเผอืกคร้ังท่ี 3 โดย  
    บริษทัไทยเบฟเวอเรจจ ากดั (มหาชน)   
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