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บทคดัย่อภาษาไทย  

58004214 : ทศันศิลป์ แผน ก แบบ ก 2 ระดบัปริญญามหาบณัฑิต 
ค าส าคญั : แปรรูป, การเพลาะไมด้ว้ยกาวร่วมกบัเดือยไม ้

นางสาว สุกญัญา สอนบุญ: แปร-รูป อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  : ผูช่้วยศาสตราจารย ์
ชูศกัด์ิ ศรีขวญั 

  
วทิยานิพนธ์ภายใตห้วัขอ้ “แปร-รูป” เป็นการสร้างสรรคผ์ลงานทศันศิลป์รูปแบบสาม

มิติจดัวาง โดยไดรั้บแรงบนัดาลใจจากการแปรเปล่ียนในธรรมชาติสามญั  เช่น การไม่คงรูป การ
ปรับสภาพจากสภาวะเดิมในธรรมชาติ และกระบวนการแปรรูปจากกรรมวธีิการสร้างสรรคใ์นงาน
เชิงช่างไม ้ไดแ้ก่ การประกอบไม ้การเขา้เดือยไม ้การเพลาะไม ้และการขดัเกลา โดยแสดงออกและ
อาศยัทศันธาตุทางศิลปะผสมผสานจินตนาการและสภาวะความรู้สึกภายในความแข็งแกร่งและ
อ่อนโยนเพื่อส่ือสะทอ้นสุนทรียภาพของรูปทรงอุดมคติผา่นสัจจะของวสัดุ 
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บทคดัย่อภาษาองักฤษ  

58004214 : Major (VISUAL ARTS) 
Keyword : Reconversion, Glued And Dowelled Joint 

MISS SUKANYA SONBOON : RECONVERSION THESIS ADVISOR : ASSISTANT 
PROFESSOR CHUSAK SRIKWAN 

The thesis "Reconversion" is about the way to create the installation art. It is inspired 
from natural transformations such as impermanent form, the process of natural conditioning and 
the reconstruction from woodworking skills. These skills consist of wooden assembly, 
woodworking joint, articulation and wood polishing. It was intentionally created by applying the 
visual element with my imagination and hard - gentle feeling to represent art aesthetics of ideal 
forms throughout the internal reality of materials. 
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กิตติกรรมประก าศ  
 

กติติกรรมประกาศ 
  

ขา้พเจา้ขอนอ้มกายและใจร าลึกถึงพระคุณบิดามารดาและครอบครัว  ผูใ้ห้ก าเนิดและอบรม
สอนสั่งให้ขา้พเจา้อยู่ในแนวทางท่ีดีงาม ทั้งค าแนะน าในงานเชิงช่างไม ้วิธีการ เทคนิค ค าตกัเตือน 
ความรักและความห่วงใยท่ีมอบใหต้ลอดมาในระยะการศึกษาสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ ขา้พเจา้ขอนอ้ม
จิตร าลึกถึงพระคุณท่านศาสตราจารยเ์กียรติคุณชลูด น่ิมเสมอ ผูเ้ป็นตน้แบบและแรงขบัเคล่ือนให้แก่
ขา้พเจา้ ท าให้ขา้พเจา้มีพลงัใจพลงักาย มีความอดทน มุ่งมัน่ ให้การสร้างสรรคศิ์ลปะและการด าเนิน
ชีวิตในเส้นทางศิลปะ ขา้พเจา้ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุ์กท่านในภาควิชาศิลปไทย ท่ีคอยให้
ค  าแนะน าประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้และให้ความรัก ความเมตตา ความอบอุ่นเสมอมา ขอกราบ
ขอบพระคุณอาจารยชู์ศกัด์ิ ศรีขวญั และอาจารยส์าครินทร์ เครืออ่อน อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ท่ี
คอยช้ีแนะ สั่งสอน ตกัเตือน ทั้งในกระบวนการทางด้านความคิดในการท างาน เป็นแบบอย่างการ
ด าเนินชีวิตในเส้นทางศิลปะให้แก่ขา้พเจา้ และขอขอบคุณในความเป็นเพื่อน ความเป็นพี่ ความเป็น
น้อง ท่ีคอยช่วยเหลือในเร่ืองแรงกายและแรงใจ แบ่งปันมีน ้ าใจต่อกัน อยู่ร่วมกันอย่างมีสุขใน
ครอบครัวศิลปะท่ีใหญ่มากของขา้พเจา้เสมอมา 

  
  

สุกญัญา  สอนบุญ 
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บทที ่1 

บทน า 

งานช่างไมมี้ความส าคญัและสร้างแรงบนัดาลใจทางศิลปะแก่ขา้พเจา้ นบัตั้งแต่จ าความได ้

ขา้พเจา้ไดพ้บเห็นกระบวนการท างาน วิธีการต่างๆเก่ียวกบังานไมจ้ากอาชีพของบิดา ไม่วา่จะเป็น

การประกอบ โต๊ะ ตู ้เตียง ของใชจ้ากงานไมต่้างๆ เป็นตน้ จึงส่งผลให้ขา้พเจา้มีความสนใจ รักและ

ศรัทธาในงานช่างไมเ้ป็นอยา่งมาก ก่อให้เกิดการเรียนรู้ต่อยอดจากรากฐานความรู้เดิมน ามาพฒันา

โดยการคน้ควา้หาความเป็นไปได ้ทางรูปแบบและวิธีการใหม่ ท่ีตอบสนองความรู้สึกนึกคิดของ

ตนเอง จนสามารถคน้พบแนวทางการสร้างสรรคง์านศิลปะท่ีแสดงลกัษณะเฉพาะตวั ซ่ึงยงัคงกล่ิน

อายของความเป็นวถีิของช่างไมไ้ทยสอดแทรกอยุใ่นผลงานวทิยานิพนธ์ 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

“ไม”้ เป็นวตัถุดิบจากธรรมชาติท่ีมีชีวิตและทรงคุณค่า ถือเป็นวสัดุท่ีมีความส าคญัในงาน

ก่อสร้างมาแต่คร้ังอดีตจนถึงปัจจุบนั ด้วยคุณสมบติัของวสัดุไม้ท่ีมีความหลากหลาย สามารถ

น าไปใชง้านในลกัษณะวธีิการต่างๆไดม้ากมาย อาทิเช่น การตดั การกลึง การขดั การแกะสลกั หรือ

การเปล่ียนแปรรูปในลกัษณะอ่ืนๆไดง่้ายและมีความคงทนสวยงาม ทั้งน้ีคุณสมบติัของไมข้ึ้นอยูก่บั

ชนิดของไมท่ี้จะน าไปใชป้ระโยชน์ จึงมีความแตกต่างไปตามประเภทของไม ้ไดแ้ก่ ไมเ้น้ือแขง็ ไม้

เน้ือแข็งปานกลาง ไมเ้น้ืออ่อน ไมแ้ต่ละชนิดยอ่มเหมาะสมกบังานแต่ละประเภทมากนอ้ยแตกต่าง

กัน งานบางประเภทก็ต้องการความแข็งแรงและความคงทน หรือบางประเภทก็ต้องการความ

สวยงามและความแนบเนียนในการประกอบสร้าง จึงเกิดกระบวนการเทคนิควิธีการประกอบสร้าง

หรือในทางเทคนิคเชิงช่าง นิยมเรียกวา่ “การเขา้ไม”้ ซ่ึงมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัตามไปดว้ย เช่น การ

เขา้ไมแ้บบหางเหยี่ยว การเพลาะไม ้การเขา้ล่ิมและเขา้เดือยเป็นตน้ ดงันั้นจึงตอ้งท าความเขา้ใจใน

คุณลกัษณะของวสัดุไมแ้ต่ละชนิด และกระบวนการประกอบสร้างก่อนน าไมม้าใช้ในงานต่างๆ 

ตามลกัษณะดงักล่าว จึงเกิดเป็นกรรมวิธี “การแปรรูป” ข้ึน ไมแ้ปรรูปโดยทัว่ไปไดม้าจากการเล่ือย

หรือถากออกจากไมท้่อนซุงให้เป็นแผน่ๆ เป็นช้ินส่วน เพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ในงานนั้นๆไดอ้ยา่ง

เหมาะสม เช่นน าไปสร้างบ้านเรือนท่ีอยู่อาศัย ท าเฟอร์นิเจอร์ ข้าวของเคร่ืองใช้ต่างๆใน

ชีวติประจ าวนั เป็นตน้ 
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นอกจากการแปรรูปดว้ยกรรมวิธีท่ีผา่นความคิดและฝีมือมนุษยเ์พื่อประโยชน์ใชส้อยท่ีได้

กล่าวมาแลว้นั้น กระบวนการแปรรูปหรือสภาวะความเป็นจริงของการแปรเปล่ียนในธรรมชาติ

สามญัก็เป็นอีกประเด็นหน่ึงท่ีขา้พเจา้สนใจและส่งอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลงาน เพราะใน

ระบบธรรมชาติแวดลอ้ม มีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการก่อเกิด สึกกร่อน ผุพงั 

ยอ่ยสลาย เปล่ียนรูป ไม่คงท่ี หรือการปรับสภาพลกัษณะให้แตกต่างไปจากเดิม การแปรเปล่ียนนั้น

ท าให้เกิดรูปทรงท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนั ในสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาตินั้น ลว้นมีโครงสร้างของ

ระบบธรรมชาติท่ีน่าสนใจไม่วา่จะเป็นส่วนของเปลือก แก่นไม ้หรือพื้นผวิร่องรอยทางความรู้สึกท่ี

บ่งบอกถึงเน้ือหาเร่ืองราวท่ีผ่านสภาวะกาลเวลา หรือ ลกัษณะและคุณสมบติัของ “น ้ า” ซ่ึงเป็น

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอนัพิเศษโดยเฉพาะการเล่ือนไหลท่ีไม่คงรูปตายตวั มีทั้งความสงบน่ิง 

เอ่ือยไหล และรุนแรง หรือจงัหวะและทิศทางการไหลรวมและเคล่ือนตวัของ  “กอ้นเมฆ” ท่ีลอยอยู่

ในท่ีวา่งของอากาศ ก่อใหเ้กิดสุนทรียภาพทางรูปทรงท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนั ลว้นใหแ้รงบนัดาลใจ

และสร้างจินตนาการแก่ขา้พเจา้ไดอ้ยา่งมากมาย ซ่ึงธรรมชาติแวดลอ้มเหล่าน้ียงัส่งผลต่อความคิด 

อารมณ์ความรู้สึกในการสร้างสรรคผ์ลงาน ท่ีส่ือเน้ือหาและสะทอ้นสุนทรียภาพผา่นสัจจะของวสัดุ 

ท่ีสัมพนัธ์กบัสภาวะนามธรรมภายในจิตใจ น ามาซ่ึงการตีความสร้างและหาความหมายใหม่ของ

การ แปร-รูป ในกระบวนการสร้างสรรค์ทางศิลปะนามธรรม ทั้งในส่วนของความคิดรูปทรงและ

เน้ือหา สร้างความหมายของวสัดุ รวมถึงการคน้หาเทคนิคกระบวนการเขา้ไมท่ี้ขา้พเจา้ให้ความ

สนใจอีกดว้ย 
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ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อสร้างองค์ความรู้ ของการแปรรูปท่ีไดม้าจากเทคนิควิธีการในงานเชิงช่างไม ้และ 

การแปรรูปท่ีไดม้าจากการแปรเปล่ียนของธรรมชาติสามญั น ามาตีความให้มีความหมายใหม่ทาง

ความคิดรูปแบบเทคนิคและเน้ือหา 

2. เพื่อสะทอ้นสัจจะของวสัดุไม ้ผา่นทศันธาตุทางศิลปะและเทคนิควธีิการเชิงช่างไมท่ี้ได้

ศึกษาน ามาต่อยอดจากรากฐานความรู้เดิมใหเ้ป็นผลงานศิลปกรรมในรูปแบบศิลปะสามมิติจดัวาง 

 

สมมติฐานของการศึกษา 

การสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ชุดน้ี มุ่งหวงัการตีความใหม่ และคน้ควา้ความเป็นไปได้

ทางทศันศิลป์ อนัมีท่ีมาจากความบนัดาลใจเชิงช่างไม ้เพื่อสร้างเน้ือหาความหมายของการ แปร-รูป 

เชิงสร้างสรรค ์ทางความคิดและการแสดงออกทางเทคนิควิธีการ สะทอ้นสุนทรียภาพใหม่ท่ีแสดง

ถึงมิติทางความรู้สึกท่ีหลากหลายจากการประสานกนัของทศันธาตุทางศิลปะ เป็นโครงสร้างจาก

วสัดุไมท่ี้แข็งทน แปรเปล่ียนด้วยการขดัเกลาให้เกิดความรู้สึกอ่อนนุ่ม ให้จงัหวะท่ีเล่ือนไหลมี

ชีวติชีวา แสดงใหเ้ห็นมิติ ทางความหมายของรูปทรงและสาระของวสัดุในบริบทใหม่ทางทศันศิลป์ 

 

ขอบเขตการศึกษา 

ขอบเขตของเน้ือหา น าเสนอเน้ือหาเร่ืองราว จากการสร้างนยัยะความหมายของการแปร-

รูป ท่ีเกิดจากความจริงในธรรมชาติ และการแปร-รูป ท่ีเกิดจากกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน

ศิลปะของขา้พเจา้เองท่ีแสดงให้เห็นคุณค่าความงามของรูปทรงท่ีมีการผสมผสานจินตนาการและ

อารมณ์ความรู้สึกภายในท่ีมีต่อเน้ือหาของวสัดุ 

ขอบเขตของรูปแบบ เป็นผลงานการสร้างสรรคจ์ากวสัดุไม ้ในรูปแบบสามมิติ ซ่ึงน าเสนอ

การประสานอย่างต่อเน่ืองของเส้น ระนาบ และรูปทรง โดยปลดปล่อยให้เส้นภายในรูปทรง

เคล่ือนไหว ผนัเปล่ียนวสัดุจากไมท่ี้มีความแข็งแรงคงทนใหอ่้อนนุ่มเล่ือนไหล สร้างคุณสมบติัของ

วสัดุใหมี้หนา้ท่ีและความหมายใหม่ และแสดงใหเ้ห็นสุนทรียภาพทางรูปทรงนามธรรมท่ีเล่ือนไหล

สัมพนัธ์กบัพื้นท่ีวา่ง 
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ขอบเขตด้านเทคนิควิธีการ การแสดงออกดว้ยกระบวนการเทคนิควิธีการเชิงช่างไม ้โดย

ตดัผา่ช้ินไมอ้อกเป็นส่วนๆตามจ านวนท่ีตอ้งการแลว้ประกอบเขา้ดว้ยกนัเป็นโครงสร้างรูปทรงท่ีละ

ช้ินส่วนโดยการใชว้ธีิการเพลาะไมด้ว้ยการใชก้าวร่วมกบัเดือยกลม และขดัเกลาจนเกิดระนาบ 

ขอบเขตการน าเสนอ ผลงานศิลปะจดัวาง แปรผนัตามพื้นท่ี 

 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ 

ผลงานวทิยานิพนธ์ชุดน้ีมีขั้นตอนการศึกษาและการสร้างสรรค ์สรุปไดโ้ดยสังเขป ดงัต่อไปน้ี 

1. ศึกษาขอ้มูล ท่ีมาของแรงบนัดาลใจ และกรรมวิธีในการสร้างสรรค์ผลงานจากเทคนิค

วธีิการในงานช่างไม ้เพื่อน ามาวเิคราะห์และสังเคราะห์แนวความคิดท่ีตอ้งการจะน าเสนอ 

2. ศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติมจากหนงัสือ และส่ืออินเตอร์เน็ต 

3. สร้างภาพร่างบนกระดาษ และแบบจ าลองสามมิติในลกัษณะโมเดลตน้แบบพอสังเขป 

4. ก าหนดขอบเขตในการสร้างสรรค์และขยายผลงานจริงดว้ยกระบวนการเทคนิควิธีใน

งานเชิงช่างไม ้โดยตดัผ่าช้ินไมอ้อกเป็นส่วนๆตามจ านวนท่ีตอ้งการและประกอบเขา้ดว้ยกนัท่ีละ

ช้ินส่วนจนเกิดระนาบเป็นโครงสร้างรูปทรง โดยใช้วิธีการเพลาะไมด้ว้ยการใช้กาวร่วมกบัเดือย

กลม ขดัเกลาจนเกิดระนาบท าการขดัแต่งให้รอยต่อเรียบสนิทเป็นเน้ือเดียวกัน และทาเคลือบ

ป้องกนั แมลง ปลวก มอด ดว้ยผลิตภณัฑเ์คมีจนส าเร็จเป็นช้ินงาน 

5. ในระหว่างการสร้างสรรค์ผลงาน วิเคราะห์หาความเป็นไปได้และหาแนวทางในการ

แกไ้ขปัญหาท่ีมกัจะเกิดข้ึนในระหวา่งการสร้างสรรค ์และเม่ือสร้างสรรคผ์ลงานเสร็จสมบูรณ์ จึงน า

ผลงานมาวิเคราะห์เพื่อหา ลกัษณะรูปแบบ โครงสร้างทางองค์ประกอบให้ลงตวัมากยิ่งข้ึนและ

น าไปปรับใชใ้นผลงานช้ินใหม่ตามวตัถุประสงคท่ี์ไดต้ั้งไว ้

6. ติดตั้งจดัวางผลงานเพื่อน าเสนอและเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค ์
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วธีิการศึกษา 

1. ศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบังานไมแ้ละสุนทรียภาพทางรูปทรงนามธรรม 

เช่น ศึกษารูปทรงจากโครงสร้างเส้นรอบนอกและศึกษารูปลักษณะต่างๆของเส้นท่ีจะน ามา

สนบัสนุนในการสร้างสรรค์รูปทรงให้มีอาการเคล่ือนไหวเปล่ียนรูป ปรับปรุงให้มีความประสาน

และกลมกลืนกบัวธีิการสร้างสรรคข์องขา้พเจา้ 

2. วิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวแล้วน ามาสร้างและพฒันาภาพร่าง เพื่อให้สอดคล้องตาม

จุดมุ่งหมาย 

3. สร้างสรรคผ์ลงานดว้ยกระบวนการทศันศิลป์ ผา่นกระบวนการเทคนิคเขา้ไม-้ประกอบ

ไมจ้ากองคค์วามรู้และประสบการณ์ท่ีไดศึ้กษามา 

4. สัมมนาวจิารณ์ต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อพฒันาแกไ้ขปรับปรุงผลงาน 

5. ติดตั้งจดัวางและน าเสนอผลงานวทิยานิพนธ์ 

6. สรุปและประเมินผลสัมฤทธ์ิของผลงานวทิยานิพนธ์ เพื่อน าเสนอและเผยแพร่ต่อไป 

 

แหล่งข้อมูล 

ข้อมูลภาคสนาม ศึกษาคุณสมบติัของวสัดุและเทคนิคกระบวนการงานช่างไมจ้ากแหล่ง

เรียนรู้ต่างๆ รวมถึงศิลปินร่วมสมยัท่ีจดัแสดงในพื้นท่ีหอศิลป์ต่างๆ 

ข้อมูลภาคเอกสาร เอกสารหนงัสือ ต าราวิชาการ ต าราศิลปะและส่ืออินเตอร์เน็ตท่ีเก่ียวกบั

งานไมแ้ละสุนทรียภาพศิลปะทางรูปทรงเชิงนามธรรม 

 

อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการศึกษาและสร้างสรรค์ผลงาน 

วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการคน้ควา้และการสร้างสรรคผ์ลงานท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

1.วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเก็บบนัทึกขอ้มูล ไดแ้ก่ กลอ้งถ่ายรูป สมุดบนัทึก ปากกา ดินสอ

2.วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงาน ไดแ้ก่ วสัดุและอุปกรณ์เคร่ืองมืองานช่างไม ้

อุปกรณ์ป้องกนัและรักษาความปลอดภยัในงานช่างไม ้ผลิตภณัฑเ์คมีน ้ายาเคลือบไม ้
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บทที ่2 

ข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกบัการสร้างสรรค์ผลงาน 

 ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “แปร-รูป”  ขา้พเจา้ไดศึ้กษาขอ้มูล ท่ีมาของแรง

บนัดาลใจ จากสภาวะความเป็นจริงของการแปรเปล่ียนในธรรมชาติ การปรับสภาพลกัษณะให้

แตกต่างไปจากเดิม ศึกษากรรมวิธีการแปรรูปในการสร้างสรรคผ์ลงานจากเทคนิคการประกอบไม้

ในงานช่างไม ้โดยวิธีการท่ีขา้พเจา้สนใจ คือ การเพลาะไมด้ว้ยการใชก้าวร่วมกบัเดือยกลม ศึกษา

วธีิการใชเ้คร่ืองไม-้เคร่ืองมือไฟฟ้าอยา่งถูกวธีิเพื่อให้เกิดความปลอดภยัแก่ตวัขา้พเจา้ โดยอาศยัการ

สอบถามจากบิดาและผูเ้ช่ียวชาญในงานเชิงช่างไม ้ศึกษาเพิ่มเติมจากต ารา ส่ืออินเตอร์เน็ต และ

ศึกษาจากศิลปินท่ีสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะจากไมต้ามหอศิลป์ต่างๆ เหล่าน้ี  

 

ทีม่าของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ 

 ขา้พเจา้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมยั อนัมีท่ีมา ความบนัดาลใจจากการศึกษารูปแบบ 

ลกัษณะ เทคนิค กรรมวธีิจากงานช่างไมก่้อให้เกิดเป็นการเรียนรู้ต่อยอดจากรากฐานความรู้เดิมแลว้

พฒันาคน้ควา้หารูปแบบวธีิการจนพบแนวทางการสร้างสรรคข์องตนเอง โดยขา้พเจา้ตอ้งการก าจดั

ความหยาบกระดา้งของไมด้ว้ยการสกดั ขดั เกลา จนความหยาบกระดา้งนั้นหายไป เปล่ียนความ

แข็งกร้านของไมใ้ห้อ่อนนุ่ม ดัง่การขดัเกลาจิตใจตวัเอง เพื่อตีความหมายสร้างเน้ือหาของการแปร

รูปทางด้านความคิด กระบวนการสร้างสรรค์ ให้เกิดเป็นนัยยะใหม่ โดยแฝงให้เห็นถึงความ

แขง็แกร่ง ความเขม้แขง็ และความอดทนนั้นตอ้งอยูค่วบคู่กบัความอ่อนโยน อ่อนนอ้ม ถือเป็นความ

แข็งแรงท่ีมีความยืดหยุ่นอยู่ในตวัหรืออาจเรียกว่า “อ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ แข็งแกร่งแต่ไม่แข็ง

กระดา้ง” ดงักล่าว เพื่อใชเ้ป็นหลกัในการวางตวัและด าเนินชีวติในสังคมปัจจุบนั 
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การศึกษาเทคนิคและกระบวนการสร้างทีส่่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน 

ไมแ้ตกต่างจากวสัดุอ่ืนๆ ท่ีประติมากรใช ้เช่น ปลาสเตอร์ หิน หรือส าริด เพราะไมเ้ป็นวสัดุ

ท่ีมาจากส่ิงมีชีวิต ไมจึ้งมีโครงสร้างท่ีซับซ้อนกว่า เน้ือไมป้ระกอบด้วยเซลล์ (Cell) หรือเส้นใย 

(Fiber) รูปทรงต่างๆยึดเกาะกนั เซลล์ท่ีเรียงตวัทางสูงในแนวของล าตน้เรียกวา่ “เซลล์ไม”้ (Wood 

Cell) การเจริญเติบโตของตน้ไมอ้าศยัการเพิ่มตวัของเซลล์น้ี  ส่วนเซลลท่ี์เรียงตวัทางขวางกบัล าตน้

เรียกวา่ “เซลล์รังสี” (Ray Cell) เป็นเซลล์ท่ีแสดงถึงอายขุองตน้ไมใ้นแต่ละรอบปีของการเจริญเติม

โตจะเกิดเป็นเส้นวงรอบในรังสี เรียกว่า “เส้นวงปี” เซลล์ของไมมี้หน้าท่ีหลายประการ ทั้งการ

ล าเลียงสารอาหารไปสู่ส่วนต่างๆของตน้ไม ้การสะสมอาหาร และการสร้างเน้ือเยือ่ใหค้วามแขง็แรง

แก่ล าตน้ เม่ือเซลล์เจริญเติมโตเต็มท่ีแลว้จะกลายเป็นเน้ือไมผ้นงัเซลล์จะมีเป็นส่วนประกอบของ

สารเซลลูโลส (Cellulose) ประมาณ 40-60 เปอร์เซ็นต์ และมีลิกนิน (Lignin) อยู่ประมาณ 15-30 

เปอร์เซ็นต์ อยู่ระหว่างเซลล์ต่อเซลล์ ท าหน้าท่ีประสานให้เซลล์ติดกนัเป็นเน้ือไม ้ช่องว่างท่ีเกิด

ระหว่างเซลล์จะกลายเป็นรูพรุนในเน้ือไม้ (Porosity) หากตดัไม้ตามขวางเส้ียนจะเห็นรูพรุนน้ี

ชดัเจน ไมแ้ต่ละชนิดจะมีการเรียงตวัของเซลลเ์ป็นโครงสร้างเน้ือไม ้และมีปริมาณรวมถึงขนาดของ

รูพรุนแตกต่างกนัไป ซ่ึงเป็นคุณสมบติัและลกัษณะเฉพาะของไมน้ั้นๆ 

 

ส่วนประกอบของเน้ือไม้ 

 หากพิจารณาหนา้ตดัของดา้นขวางล าตน้ เน้ือไมจ้ะประกอบดว้ย7ส่วนดงัน้ี 

 1. ไส้ไมห้รือใจไม ้(Pith) เป็นส่วนท่ีอยูก่ลางล าตน้และเป็นจุดเร่ิมตน้ของการเจริญเติบโต

ของตน้ไม ้เม่ือตน้ไมมี้อายมุากข้ึน ไส้ไมก้็จะกลายเป็นโพรง 

 2. แก่นไม ้(Heartwood) คือส่วนในสุดของล าตน้ เป็นเซลล์ท่ีตายแลว้และเป็นส่วนท่ีแข็ง

ท่ีสุด เม่ือไมย้งัอ่อน เน้ือไมท้ั้งหมดจะเป็นเซลล์มีชีวิต ยงัไม่มีแกนไม ้เม่ือตน้ไมเ้ติบโตได้เต็มท่ี 

เซลลด์า้นในสุดจะตายกลายเป็นแก่นท าหนา้ท่ีเป็นโครงสร้างหรือแก่นค ้าจุนใหก้บัล าตน้ แก่นไมม้กั

มีสีเขม้ แก่นไมคื้อส่วนเน้ือไมท่ี้เหมาะน ามาแกะสลกัท่ีสุด 

 3. กระพี้  (Sapwood) คือส่วนท่ีถดัออกมาจากแก่นไม ้อยู่ระหว่างเปลือกชั้นในกบัแก่นไม ้

กระพี้ เป็นเซลล์ล าเลียงอาหารไปเล้ียงตน้ไมแ้ละเป็นท่ีเก็บสะสมอาหาร เม่ือตน้ไมโ้ตข้ึน เซลล์ไม้

ส่วนกระพี้ดา้นในจะตายกลายเป็นแก่นไม ้ขณะท่ีกระพี้ดา้นนอกจะเติบโตข้ึนทดแทน กระพี้มกั

อ่อนกวา่แก่นไม ้ตน้ไมบ้างชนิดจะมีแก่นไมเ้ม่ือแกจดั เช่น มะขาม ส่วนกระพี้ก็น ามาแกะสลกัได ้
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 4. เยือ่เจริญ (Cambium) เป็นเน้ือเซลลท่ี์มีชีวิตชั้นบางๆ ระหวา่งกระพี้กบัเปลือกชั้นใน การ

เจริญเติบโตของเน้ือไมแ้ละเปลือกไมเ้กิดจากการแบ่งตวัของเซลล์ของเยื่อเจริญ เซลล์ของเยื่อเจริญ

ดา้นในจะกลายเป็นเน้ือไมส่้วนเซลลด์า้นนอกจะกลายเป็นเปลือกไมช้ั้นใน 

 5. เปลือกชั้นใน (Inner Bark) เป็นเซลล์ท่ีมีชีวิตท าหนา้ท่ีล าเลียงอาหารจากใบไปเล้ียงส่วน

ต่างๆ ของตน้ไม ้

 6. เปลือกชั้นนอก (Outer Bark) เป็นส่วนท่ีอยู่นอกสุดของล าตน้ เป็นเซลล์ท่ีตายแลว้และ

เป็นเปลือกแห้งแข็งเห็นไดจ้ากดา้นนอก ท าหน้าท่ีห่อหุ้มปกป้องล าตน้จากการเสียดสีหรือการกดั

แทะของสัตวแ์ละแมลง 

 7. เส้นวงปี (Annual Growth Rings) เป็นเส้นวงในเน้ือไมท่ี้แสดงถึงการเจริญเติมโตในรอบ

ปีของตน้ไม(้วิลาสินีกลุ 2556) 

 

การแบ่งไม้เน้ืออ่อนไม้เน้ือแข็งตามมาตรฐานของกรมป่าไม้ 

 หลกัเกณฑก์ารแบ่งไมเ้น้ืออ่อนไมเ้น้ือแขง็ตามมาตรฐานของกรมป่าไม ้

ไมก้ารคา้แบ่งออกเป็นสองชนิด คือ ไมเ้น้ืออ่อน (Softwoods) และไมเ้น้ือแข็ง (Hardwoods) โดย
อาศยัวชิาการทางพฤกษศาสตร์เป็นรากฐานในการแบ่งออกเป็นสองชนิดดงักล่าวคือ 

ไม้เน้ืออ่อน เป็นไม้ท่ีได้จากต้นไม้พวกสน Coniferae ท่ีมีลักษณะใบเรียวเล็ก (Needle 
leaves) ผลมีรูปลกัษณะเป็นรูปทรงกรวย (Cone) ตน้ไมพ้วกน้ีส่วนมากข้ึนอยูใ่นท่ีสูงมีอากาศเยน็ใน
ประเทศท่ีมีอากาศหนาว (Temperate regions) ลกัษณะโครงสร้างของไมเ้น้ืออ่อนเป็นแบบธรรมดา
ซ่ึงแตกต่างจากไมเ้น้ือแขง็อยา่งชดัเจน และมีความเหมาะสมในการใชง้านก่อสร้างได ้ ไมส้นหลาย
ชนิดค่อนขา้งอ่อนแต่ก็ง่ายต่อการไสตกแต่ง มีน ้ าหนกัเบาและแข็งพอท่ีจะใช้ส าหรับงานก่อสร้าง
โดยทัว่ไปไดเ้ช่นกนั  
      ไม้เน้ือแข็ง เป็นไมท่ี้ไดม้าจากตน้ไมท่ี้มีใบกวา้ง (broad leaved trees) ซ่ึงเป็นไมจ้  านวนมาก

ท่ีมีอยูใ่นป่าไมข้องประเทศไทย ไมท่ี้เป็นของไทยส่วนมากหรือทั้งหมดท่ีเป็นการคา้เป็นไมเ้น้ือแข็ง 

มีจ  านวนหลายสิบชนิด ลกัษณะโครงสร้างของไมเ้น้ือแข็งมีความยุ่งยากซับซ้อนกว่าไมเ้น้ืออ่อน 

และมีลกัษณะแตกต่างระหวา่งไมเ้น้ือแข็งดว้ยกนัเองมาก คุณสมบติัของไมเ้น้ือแข็งมีความแตกต่าง

ระหวา่งพวกไมเ้น้ือแข็งดว้ยกนัทั้งในดา้นความแข็งแรงของการรับน ้ าหนกัและความแข็งของเน้ือ

ไมอ้ย่างกวา้งขวาง(เชษฐสิงห์ http://www.baannatura.com/th/mat/content/detail/136.html  )  อย่างไรก็

ตามการจ าแนกไมเ้น้ืออ่อนกบัไมเ้น้ือแข็งตามมาตรฐานของกรมป่าไมด้งักล่าว เป็นอีกหน่ึงวิธีการ 
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เม่ือจะเลือกใชไ้มม้าสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ ควรศึกษาและท าความเขา้ใจในชนิดของไม ้คุณสมบติั

ความแขง็-อ่อนใหช้ดัเจนเพื่อไม่ใหเ้กิดความสับสนและเพื่อจดัการกบัวสัดุไดอ้ยา่งเขา้ใจและถูกตอ้ง 

ไมท่ี้ขา้พเจา้เลือกใช้ในการสร้างผลงาน จดัอยู่ในประเภทไมเ้น้ืออ่อน ได้แก่ ไมส้น เป็นไม้ท่ีมี

น ้ าหนกัเบาจดัการไดง่้าย มีลวดลายท่ีสวยงาม ไพน์ (Pine) เป็นไมใ้นสกุลท่ีมีช่ือทางวิทยาศาสตร์วา่ 

Pinus genus ไพน์เป็นสนชนิดหน่ึง มีมากมายหลายพนัธ์ุ เฉพาะในสหรัฐอเมริกามีไมไ้พน์มากกว่า 

40 ชนิด ในยุโรปก็มีไพน์หลายพันธ์ุเช่นกัน ไพน์ชนิดท่ีรู้จักกันดี เช่น Pinus nigra เรียกว่า 

ออสเตรียนไพน์ (Austrian Pine) หรือยูโรเป้ียนแบล๊คไพน์ (European Black Pine) และพนัธ์ุ Pinus 

pinaster เรียกว่า มาริไทม์ไพน์ (Maritime Pine) เป็นไม้ท่ีเติบโตได้ดีในภูมิภาคยุโรปตอนใต้ 

โดยทัว่ไปไมไ้พน์เป็นไมเ้น้ืออ่อน เน้ือละเอียดปานกลาง แต่บางชนิดอาจมีเน้ืออ่อนมาก และบาง

ชนิดมีความแข็งปานกลาง บางชนิดมียางสนในเน้ือไม้ด้วย ท าให้เน้ือไม้มีกล่ินหอม ไมส้นมีสี

แตกต่างกนัจากสีครีมอ่อนไปจนถึงสีน ้ าตาลแดง ลายเส้นวงปีสีเขม้กวา่เน้ือไมแ้ละมีความแขง็อยา่ง

ชดัเจน ไพน์บางชนิดอาจมีตาเป็นช่วงๆในเน้ือไม ้ไมไ้พน์ตดัหรือถากดว้ยส่ิวไดดี้แต่บริเวณเส้นวงปี

จะแข็งตดัไดย้ากกว่า ไมไ้พน์เส้ียนไมย้างเรียงตวัตรง แต่เน้ือไมอ่้อนถึงเปราะ เม่ือมีแรงกระแทก

ตามเส้ียนไมอ้าจท าใหไ้มแ้ตกเป็นทาง อยา่งไรก็ดีไมไ้พน์มกัเป็นไมช้นิดแรกท่ีนกัศึกษาในตะวนัตก

ใช้แกะสลกั(วิลาสินีกุล 2556) เหตุผลท่ีขา้พเจา้เลือกใช้ไม้สน เพราะ เป็นไมเ้น้ืออ่อนท่ีมีลายสวย 

คงทน มีการยึดเกาะกบัการเขา้เดือยไมไ้ด้ดี สามารถดูดซึมน ้ ายาป้องกนัแมลงเขา้สู่เน้ือไมไ้ด้ดี สี

ครีมเหลืองอ่อนไปถึงน ้าตาลส้ม ใชง้านไดง่้าย และ ยงัเป็นไมท่ี้มีความนิยมเพิ่มข้ึนเร่ือยๆอีกดว้ย 

 

อ่านลายเส้ียนไม้ 

 ถา้ถามวา่ไมคื้ออะไร ตอบอยา่งสั้นท่ีสุดคือ “เส้นใย” (Fiber) ท่ีอดัแน่นเรียงตวักนัอยู ่เส้นใย

ของไมเ้ราก็คุน้เคยท่ีจะเรียกว่า “เส้ียนไม”้ นั้นเอง ค าถามและค าตอบน้ีส าคญัทีเดียวส าหรับคนท่ี

ตอ้งลงมือท าหรืออกแบบงานไมทุ้กประเภท ถา้เรายอ้นกลบัไปดูขั้นตอนท่ีมาของไมแ้ปรรูปท่ีเราใช้

กนัอยูบ่่อยๆจะช่วยให้เขา้ใจธรรมชาติของวสัดุชนิดน้ีไดดี้ยิ่งข้ึนเพราะรูปแบบการเล่ือยแปรรูปไม้

จากท่อนซุงมีผลต่อรูปแบบการเรียงตวัของเส้ียนในไมแ้ต่ละช้ินซ้ึงเราจะเห็นเป็นลายไมแ้บบต่างๆ

บนพื้นผิว การเล่ือยแปรรูปท าไดห้ลายรูปแบบ ข้ึนอยูก่บัจุดมุ่งหมายวา่ตอ้งการน าไปใชใ้นลกัษณะ

ใด แต่หลกัๆมีอยู ่2 แบบท่ีส าคญัคือ 
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 1. .Plain Sawn คือการเล่ือยขนานเส้นผ่านศูนยก์ลางยาวตลอดหน้ากวา้งไม ้วิธีน้ีจะไดไ้ม้

หนา้กวา้งหนา้ไมเ้ป็นลายภูเขา (U-Shape Grain) ขอบไมเ้ป็นลายตรง (Straight Grain) มาใชง้าน 

 2. Quarter Sawn คือการเล่ือยแบ่งเป็น 4 ส่วนก่อน แลว้จึงเล่ือยขนานเส้นรัศมีออกเป็นแผน่

อีกทีจะไดไ้มห้น้าแคบกว่า Plain Sawn (ถา้ท่อนเส้นผ่านศูนยก์ลางขนาดเท่ากนั) หน้าไมเ้ป็นลาย

ตรง (Straight Grain) ขอบไมเ้ป็นลายภูเขา (U-Shape Grain) 

จะเห็นว่ารูปแบบการเล่ือยแปรรูปมีผลต่อลายไมท่ี้ปรากฏบนตวัไมท้ั้งสามดา้น ประเด็น

ส าคญัต่อมาคือลายไมท่ี้แตกต่างกนัในไมแ้ต่ละช้ินไม่ได้หมายถึง "แค่ความสวยงามของพื้นผิวท่ี

แตกต่างกนั” แต่มนัคือรูปแบบ ทิศทางของเส้ียนไม ้เป็นโครงสร้างของไมแ้ต่ละช้ิน ซ่ึงจะมีผลต่อ

ความแข็งแรง การรับน ้ าหนกั การหด บิด แตก หรือห่อตวั และการยึดเกาะของกาว ตรงน้ีคือหวัใจ

ของเร่ืองท่ีช่างไมจ้  าเป็นตอ้งอ่านลายไมใ้ห้ออก แน่นอนส าหรับนกัออกแบบก็จะมีประโยชน์ไม่

น้อย เพราะความเขา้ใจน้ีจะช่วยให้เห็นความเป็นไปไดแ้ละขอ้จ ากดัในการน าไมม้าใช้ในลกัษณะ

ต่างๆไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

หลกัเบื้องต้นในการใช้ไม้อย่างเข้าใจไม้  

 การตัดไม้เพ่ือสร้างรูปทรง เม่ือตอ้งการตดัไมส้ร้างรูปทรงใดก็ตาม ควรพิจารณาจดัวาง 

(Lay Out) รูปทรงนั้นให้สอดคลอ้งไปกบัทิศทางของเส้ียนไมใ้ห้มากท่ีสุด (Grain Follow Form) ถา้

ตอ้งการท าถว้ยไมท่ี้มีรูปทรงโคง้ ลึกและบางเบา ก็ควรจดัวางรูปทรงโคง้ตามเส้ียนไม ้เม่ือตดัข้ึน

รูปทรงแลว้จะไดถ้ว้ยไมท่ี้แข็งแรง ในทางกลบักนัถา้จดัวางในลกัษณะโคง้ตดัเส้ียนไม ้เม่ือตดัข้ึน

แลว้ช้ินงานจะไม่แข็งแรงเท่ากบัแบบแรกเพราะเส้ียนไมโ้ดยตดัในเส้น (Short Grain) ไม่สอดคลอ้ง

ไปตามรูปทรงท่ีตอ้งการ ในกรณีท่ีตอ้งการตดัไมเ้ป็นแท่งส่ีเหล่ียมยาว อาจจะใช้ท าขาโต๊ะ เกา้อ้ี 

หรืออ่ืนๆท่ีตอ้งการความแข็งแรงทั้งแกนตั้งและแกนนอนก็ควรจะหาช้ินไมท่ี้มีเส้ียนวิ่งในแนวตรง

ขนานขอบมากท่ีสุด การตดับากเขา้ไมห้รือท าเดือยไมก้็ใชห้ลกัการเช่นเดียวกนั 

 การใช้เคร่ืองมือ เรียนรู้การใช้เคร่ืองมือให้สอดคลอ้งไปกบัทิศทางของเส้ียนไมเ้สมอ เช่น 
การไสไม ้ถา้ไมท่ี้จะไสยงัมีผิวหยาบ บิดโคง้อยูม่ากก็ควรเร่ิมจากการไสขวางเส้ียนก่อน จะช่วยให้
ท างานง่ายและเร็วกวา่ไสตามเส้ียนมาก เม่ือไดร้ะดบัและเรียบพอสมควรจึงกลบัมาไสตามเส้ียนไม้
อีกคร้ังเพื่อให้ผิวเรียบเนียน แน่นอนว่าเราจะไม่พยายามไสยอ้นไมเ้พราะจะท าให้ผิวเส้ียนฉีกเกิด
ร่องลึกกินลงไปในผิวไม ้ส าหรับสิวก็ใชห้ลกัการคลา้ยกนั ส าหรับการเล่ือยไม ้ควนเลือกชนิดของ
เล่ือยใหเ้หมาะสม เล่ือยมีอยู ่2 ลกัษณะ คือ เล่ือยส าหรับตดัขวางเส้ียนไม ้(Cross Cut Saw) และเล่ือย 
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ส าหรับตดัตามเส้ียนไม ้(Rip Cut Saw) ซ่ึงต่างกนัท่ีลกัษณะของฟันเล่ือย 

การติดยึดช้ินงานด้วยกาว (Glue & Grain) กฎพื้นฐานในการใช้กาวติดยึดไมคื้อ ผิวตอ้ง

เรียบแนบและมีแรงอดับีบ ทิ้งไวจ้นกาวแห้งสนิทเสมอ ขั้นต่อมาควรพิจารณาหนา้สัมผสัของไมท่ี้

ตอ้งการติดยดึวา่อยูต่  าแหน่งใดของช้ินไม ้

 ดา้นเส้ียนตรง - ติดยดึไดดี้ท่ีสุด 

 ดา้นลายภูเขา - ติดยดึแน่นรองลงมา  

 ดา้นลายวงปี - ติดยดึแยท่ี่สุด 

ดงันั้นถา้ตอ้งการติดยึดช้ินไมด้ว้ยกาวไม่ว่าจะในลกัษณะใดก็ควรพิจารณาเร่ืองเส้ียนไมด้ว้ยเสมอ
(น าศิริโยธิน 2558) 

การเพลาะไม้ การเข้าไม้ การต่อไม้ 

การเพลาะไม้ หมายถึง การน าแผ่นไมม้าเรียงแลว้อดัเขา้ด้วยกนัเพื่อเพิ่มความกวา้ง ของ

ขนาดไมใ้ห้ไดต้ามตอ้งการ เพราะไมข้นาดใหญ่ๆ นั้น ในปัจจุบนัหายากจึงตอ้งใช้เทคนิคน้ีในการ

เพิ่มความกวา้งของไมต้ามวตัถุประสงคข์องเรา 

การเข้าไม้  หมายถึง การน าไมม้าประกอบเขา้ดว้ยกนั ท าให้เกิดเป็นมุมหรือ รูปทรงต่างๆ 

เพื่อใหไ้ดต้ามความตอ้งการใชง้าน  จะใชก้บังานโครงเคร่ืองเรือน 

การต่อไม้  หมายถึง  การน าไมใ้ห้ยาวข้ึน เพื่อให้ไดต้ามความตอ้งการใชง้าน จะใชม้าก ใน

งานก่อสร้าง  เช่น การต่อเสาคาน เป็นตน้ 

การเพลาะไม้  คือการเพิ่มความกวา้งของไม ้จะใชใ้นงานเฟอร์นิเจอร์ ท าพื้นโต๊ะ พื้นเกา้อ้ี 

พื้นบา้นหรือผนงับา้นเรือนไทย การเพลาะไมมี้ท่ีนิยมกนัมี 7 วธีิ ดว้ยกนั ดงัต่อไปน้ี 

1.      การเพลาะไมด้ว้ยการใชก้าว  ( glued and rubbed joint)  

2.      การเพลาะไมด้ว้ยการใชก้าวร่วมกบัเดือยไม ้( glued and dowelled joint) 

3.      การเพลาะไมด้ว้ยการใชก้าวร่วมกบัการบงัใบ ( glued and rabbeted joint) 

4.      การเพลาะไมด้ว้ยการใชก้าวร่วมกบัรางล้ิน ( glued and tongued or grooved joint ) 

5.      การเพลาะไมด้ว้ยการใชก้าวร่วมกบัการสอดล้ิน ( glued and tongued or feathered joint) 

6.      การเพลาะไมด้ว้ยการใชก้าวร่วมกบัตะปูเกลียว ( glued and wood screws) 

7.      การเพลาะไมด้ว้ยการใชก้าวร่วมกบัตะปู ( glued and nail joint)(ร้านนวภณัฑค์า้ไม ้เขา้ถึงไดจ้าก
http://www.nawapanwood.com) 



  12 

และวิธีการเพลาะไมท่ี้ขา้พเจา้สนใจและน ามาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ คือ การ

เพลาะไมด้ว้ยการใชก้าวร่วมกบัเดือยไม ้การเพลาะไมด้ว้ยวธีิน้ี เป็นวธีิหน่ึงท่ีใหค้วามแข็งแรงมากๆ 

เน่ืองจากการใส่เดือยกลมจะเป็นตวัช่วยยดึประสานไมใ้ห้แน่นยิ่งข้ึนอีก การเพลาะไมท้  าไดโ้ดยการ

เอาแผน่ไมม้าวางเรียงกนัแลว้อดัยึดเขา้ดว้ยกนัระหวา่งแผน่ไมก้าวและเดือยไม ้เพื่อให้แผน่ไมน้ั้นมี

ความกวา้งข้ึน เน่ืองจากความตอ้งการในการใช้ไมส้ร้างสรรค์ผลงานมีพื้นท่ีกวา้ง แต่ไมแ้ปรรูปมี

ขอ้จ ากดัความกวา้ง ท าใหไ้มมี้ความกวา้งไม่เพียงพอกบัการสร้างสรรคผ์ลงาน จึงจ าเป็นเป็นตอ้งน า

เทคนิควธีิการน้ีมาใช ้เป็นวธีิการท่ีค่อนขา้งง่ายและใหค้วามแขง็แรงเป็นอยา่งมาก 

 

การสร้างสรรค์โดยใช้ธรรมชาติน าเสนอการเปลี่ยนแปลง (Nature as Transience) 

 ศิลปะท่ีสร้างจากธรรมชาติ มีหลากหลายรูปแบบในกระบวนการสร้างสรรค ์เพียงแค่ศิลปิน

จะเลือกวา่จะน าเสนอในรูปแบบใด ทั้งการหยิบใชว้สัดุธรรมชาติในการน าเสนอ การเขา้ไปจดัการ

กบัพื้นท่ีทางธรรมชาติ เพียงแต่ในกระบวนการสร้างสรรคห์ลงัจากสร้างงานเสร็จนั้นศิลปินจะตอ้ง

ปล่อยให้งานของตนอยู่ในทิศทางไหน การสร้างสรรค์โดยใช้ธรรมชาติน าเสนอการเปล่ียนแปลง 

(Nature as Transience) เป็นอีกกระบวนการสร้างสรรค์รูปแบบหน่ึงท่ีศิลปินเลือกใช้ เพราะเสน่ห์

ของการเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติท่ีสร้างความงามไดใ้นช่วงเวลาเท่านั้น ท าให้งานช้ินหน่ึงสร้าง

ความแตกต่างได้ตามการเปล่ียนแปลง อีกทั้งการน าเสนอโดยใช้การเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติ

สามารถตอบโจทยก์บัเน้ือหาท่ีศิลปินตอ้งการจะส่ือได ้

 ในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้การเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติ ส่ิงท่ีเข้ามา

เก่ียวขอ้งอย่างหลีกเล่ียงไม่ไดคื้อ เวลา ซ่ึงกลายเป็นหน่ึงปัจจยัส าคญัในกระบวนการสร้างสรรค์ 

เพราะการเปล่ียนแปลงทางธรรมชาตินั้นข้ึนอยู่กบัเวลาอาจแบ่งได้เป็นสองรูปแบบ คือ เวลาตาม

ธรรมและเวลาท่ีมนุษยก์ าหนด เวลาตามธรรมชาติเป็นเวลาท่ีเกิดจากกระบวนการเปล่ียนแปลงตาม

ธรรมชาติ เช่น ฤดูกาล สภาพ อากาศ การย่อยสลาย เป็นตน้ ส่วนเวลาท่ีมนุษยเ์ป็นผูก้  าหนด คือ 

ศิลปินจะเป็นผูค้วบคุม หรือ ก าหนดช่วงเวลาในงานของตนเองการเลือกท่ีจะปล่อยงานทิ้งและให้

เวลากบัการเปล่ียนแปลงเป็นหน่ึงวธีิการสร้างงาน(พรรษพร โตเทศ 2557) 
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การเปลี่ยนแปร กฎการณ์ซ ้ า ดูเหมือนจะเป็นโครงสร้างขอ้มูลฐานท่ีสุดของเอกภาพใน

ธรรมชาติ เช่น การซ ้ ากนัของดวงดาวในจกัรวาล การซ ้ าของรูปทรงมนุษย ์สัตว ์และพืชแต่ละชนิด 

แต่การซ ้ าน้ีมีการเปล่ียนแปรแตกต่างกนัไปมากมาย จากชนิดเดียวกนั คล่ีคลายไปจนถึงต่างชนิดกนั 

เซลล์เน้ือเยื่อของคนหรือของพืชมีการซ ้ าของลกัษณะโครงสร้าง แต่รูปร่างของมนัจะเปล่ียนแปลก

ออกไปไม่มีซ ้ าจนเป็นรูปเดียวกันแม้แต่เซลล์เดียว ในคนกลุ่มหน่ึงเราจะเห็นการซ ้ ากันของ

โครงสร้างหรือรูปทรงของคนเหล่านั้นไดช้ดัเจนพร้อมกนันั้นเราก็เห็นการเปล่ียนแปรในรูปร่าง ใน

ขนาด ในอารมณ์ความรู้สึกและทิศทางการเคล่ือนไหว(น่ิมเสมอ 2553) การเปล่ียนแปรจึงเป็นอีก

หน่ึงประเด็นท่ีข้าพเจ้าให้ความสนใจ กระบวนการเปล่ียนแปลงในธรรมชาติส่งผลต่อการ

สร้างสรรค์ให้แก่ขา้พเจา้ เพราะในระบบธรรมชาติแวดลอ้ม มีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา เช่น 

การปรับสภาพลกัษณะให้แตกต่างไปจากเดิม การเปล่ียนรูปตามการเวลา การแปรเปล่ียนนั้น ท าให้

เกิดรูปทรง อารมณ์ความรู้สึก และความคิด เหล่าน้ี ลว้นให้แรงบนัดาลใจ เพื่อแสดงคุณค่าของการ

ผสมผสานจินตนาการและอารมณ์ความรู้สึกท่ีมีต่อเน้ือหาของการแปรรูป 
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อทิธิพลทีไ่ด้รับจากงานช่างไม้ 

 งานไมถื้อเป็นงานศิลปะอีกอยา่งหน่ึง เพราะมีการวา่ดว้ยเทคนิคกระบวนการหลายๆอย่าง

ผสมผสานกนั และงานไมเ้ป็นส่ิงท่ีน่าสนใจเพราะเป็นอาชีพเก่าของบิดา ท่ีส่งต่อมาให้ขา้พเจา้ ถา้

กล่าวยอ้นไปสมยัเด็กเวลาท่ีบิดาท างาน ขา้พเจา้จะชอบเขา้ไปวิ่งเล่นในท่ีท างานของท่าน ความ

บงัเอิญท่ีไดพ้บเห็นเวลาท่ีท่านก าลงัท างาน จึงเกิดการซึมซบั รับรู้ โดยถือเป็นการเรียนรู้โดยบงัเอิญ

เกิดเป็นความรักและความสนใจจึงท าให้ขา้พเจา้พยายามเรียนรู้ฝึกฝนอย่างจริงจงั ซ่ึงกลายมาเป็น

แรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ นอกจากท่ีไดก้ล่าวมางานช่างไมย้งัสร้างความคิดใน

วิถีการด าเนินชีวิตของขา้พเจา้อีกด้วย นิสัยส่วนตวับางอยา่งของขา้พเจา้ไดเ้ปล่ียนไปในทางท่ีดีข้ึน 

เพราะคนท างานไม ้ตอ้งมีวนิยั รอบคอบ ขยนั อดทน อยา่งสม ่าเสมอ เทคนิคบางเทคนิคตอ้งใช้เวลา 

จึงท าให้ขา้พเจา้รู้จกัการรอคอย เทคนิคบางเทคนิคท าให้เกิดการเปล่ียนแปร เช่น การขดัไมท่ี้หยาบ

ใหเ้รียบ ก็ถือเป็นการขดัเกลาจิตใจตวัเองไปอีกดว้ย  

 

 

ภาพท่ี 1  ภาพอิทธิพลท่ีไดรั้บจากงานช่างไม ้นายสุพล สอนบุญ (บิดา) 
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อทิธิพลทีไ่ด้จากรูปทรงทางธรรมชาติ 

 ธรรมชาติเป็นแม่บทในการเรียนรู้ของขา้พเจา้ ธรรมชาติเป็นส่ิงอศัจรรย ์เพราะในธรรมชาติ

มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ซ่ึงส่งผลต่ออารมณ์ ความคิด และสร้างจินตนาการให้แก่ขา้พเจา้ การ

เปล่ียนแปลงในธรรมชาติเป็นเร่ืองท่ีพิเศษมาก เพราะท าให้เกิดรูปทรงท่ีแตกต่างกนัออกไป เช่น 

การเปล่ียนรูปของใบไมท่ี้ค่อยๆแห้ง การกระทบของแรงลมท่ีท าให้เกิดการเคล่ือนไหว และการ

แตกใบอ่อนในการเจริญเติบโตของธรรมชาติ เหล่าน้ี จึงท าให้เกิดเป็นสรีระทางธรรมชาติ ซ่ึงเป็น

ท่ีมาของรูปทรงในผลงาน จากการเลือกสรร ดัดแปลง ตัดทอน และ เพิ่มเติม เพื่อให้รูปทรง

สอดคลอ้งและแสดงความหมายมากท่ีสุด 

 

 

ภาพท่ี 2 ภาพอิทธิพลท่ีไดจ้ากรูปทรงทางธรรมชาติ 
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ภาพท่ี 3 ภาพอิทธิพลท่ีไดจ้ากรูปทรงทางธรรมชาติ 
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อทิธิพลทีไ่ด้รับแรงบันดาลใจจากผลงานศิลปกรรม 

 แรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “แปร-รูป” ข้าพเจ้าหยิบยืมเอา

ลกัษณะบางประการของศิลปินต่างประเทศและศิลปินไทยท่ีให้อิทธิพลกบัการสร้างสรรค์ผลงาน

ของขา้พเจา้ในดา้นลกัษณะเทคนิควธีิการและรูปแบบบางอยา่งมาศึกษาต่อยอดใหเ้กิดความแตกต่าง

ต่อไปจากผลงานของขา้พเจา้ มีผลงานของศิลปินดงัน้ี 

 เกฮาร์ด ดิเมซซ์ (Gehard Demetz) เป็นประติมากรกลุ่ม ทรีสมา (Trismaa) เกิดในปี1972 

ประเทศอิตาลี ปัจจุบนัอาย ุ41 ปี ยงัมีชีวติและยงัสร้างสรรคผ์ลงานอยู ่ เป็นศิลปินท่ีมีฝีมือและสไตล์

ส่วนตวัของการแกะสลกัรูปไม ้การทิ้งรอยส่ิวในขั้นตอนข้ึนรูปและการต่อช้ินไมไ้ม่สนิทในการ

ประกอบไม ้ในผลงานประติมากรรมถือเป็นขอ้ผิดพลาดหรือขาดทกัษะฝีมือในทศันคติทางศิลปะ

แบบคลาสสิก แต่ส าหรับผลงานของ เกฮาร์ด ดิเมซซ์ ทั้งสองส่ิงน้ีเป็นองค์ประกอบท่ีเกิดข้ึนอยา่ง

ตั้งใจและมีการควบคุมอยา่งมืออาชีพ ผลงานของศิลปินถูกประกอบ ก่อตวั จากช้ินส่วนของไม ้ให้

เป็นรูปทรงรวมๆและแกะสลักไม้จนเห็นเป็นรูปร่าง ในเวลาเดียวกันศิลปินมองว่าเทคนิคการ

ประกอบรูปทรงและการแกะสลกัสามารถเพิ่ม-ลดวสัดุไดต้ามตอ้งการ บางจงัหวะศิลปินเลือกท่ีจะ

เวน้ช่องวา่งในพื้นท่ี ปล่อยรอยส่ิวจากการข้ึนรูปทรง ในส่วนท่ีตอ้งพิถีพิถนัศิลปินจะแกะและขดัไม้

อยา่งละเอียดเพื่อเป็นการจะเนน้และเป็นท่ีจบัจอ้งแก่ผูช้ม ส่วนการปล่อยรอยต่อไมท่ี้ไม่สนิทให้เป็น

ช่องส่ีเหล่ียมเอาไวน้ั้น ศิลปินตั้งใจเวน้เพื่อให้เกิดเป็นเงาเล็กๆกระจายอยูท่ ัว่ช้ินงาน เม่ือผูช้มมอง

ผลงานจากระยะไกล จะเห็นน ้ าหนกัมืดซ้อนกนัเหมือนภาพท่ีเกิดบนจอคอมพิวเตอร์นั้นเอง ศิลปิน

ฝึกฝนและท างานอยา่งหนกัและไม่ไดค้าดหวงัวา่จะประสบความส าเร็จเร็วเช่นน้ี ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึง

ความมีระเบียบวินยัอยา่งจริงจงัในการสร้างสรรคผ์ลงาน และในอนาคต เกฮาร์ด ดิเมซซ์ มีความคิด

ท่ีจะน าผลงานตวัเองมาพฒันาจากวสัดุไมเ้ป็นสัมฤทธ์ิอีกดว้ย 

 จากการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินด้วยกรรมวิธีการประกอบและก่อตวัของเทคนิค

ประกอบไมจ้นเกิดเป็นรูปทรง ไดเ้ป็นแรงบนัดาลใจ ใหข้า้พเจา้น าเทคนิควธีิการ การประกอบสร้าง

รูปทรงจากช้ินส่วนเล็กๆของไม ้น ามาอดัรวม ประสาน จนกลายเป็นรูปทรงใหญ่ เรียกวา่การเพลาะ

ไม ้ซ่ึงวิธีการน้ีถือเป็นวิธีการข้ึนรูปแบบรวมๆ เพื่อท าให้ขา้พเจา้เห็นทิศทางองค์รวมทั้งหมดของ

การสร้างผลงาน และเป็นวิธีท่ีท าให้ผลงานของขา้พเจา้มีความแข็งแรง แสดงถึงความเป็นปึกแผ่น

ของวสัดุอีกดว้ย การเนน้ส่วนรายละเอียด และการปล่อยทิ้งของจงัหวะรอยต่อของไม ้ท่ีไม่ไดเ้ก็บ

รายละเอียดท าใหเ้กิดการต่อเน่ืองของผลงานในช้ินต่อช้ินอีกดว้ย 

 



 
18 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4 ภาพผลงานของ Gehard Demetz ท่ีมา : Jack Shainman Gallery New York , 
 เขา้ถึงเม่ือ 10 เมษายน 2562. เขา้ถึงไดจ้าก http://www.artnet.com/artists/gehard-
demetz/invocation-a-lWgkxxPEskpeSAkmwVSCEw2 
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ธรรมรัตน์ โภคยั เกิดเม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม 2524 จงัหวดัสุราษฎร์ธานี เป็นศิลปินท่ีมีความ

หลงใหลป่าล าเนาไพรในพื้นท่ีภาคเหนือ สร้างผลงานศิลปะจากเศษช้ินส่วนไมส้ักประกอบกนัดว้ย

วิธีการ “เขา้ไมแ้บบหางเหยี่ยว” น ามาต่อประกอบ ยึดเกาะ และอุด โดยศิลปินมีความเช่ือศรัทธาใน

บรรพบุรุษถึงวิถีช่างพื้นบา้นไทย โดยใช้ “วงปี” เป็นแนวทางสร้างให้เกิดเป็นมิติใหม่ ซ่ึงผลงาน

โดยทัว่ไปจะเน้นการแสดงสาระของไม้และกระบวนการเทคนิคการเขา้ไม ้ผสมผสานรูปแบบ

เฉพาะ เพื่อแสดงถึงวิธีคิดและการแกปั้ญหาของการสร้างสรรค์ผลงานทั้งในรูปแบบสองมิติและ

สามมิติ ทั้งความบนัดาลใจจากภูมิปัญญาท่ีศิลปินไดรั้บ และน ามาเป็นสาระส าคญัทางความคิดเพื่อ

ใชก้ารสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะอยา่งมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั นอกจากท่ีไดก้ล่าวมา อีกส่ิงหน่ึงท่ีศิลปิน

ให้ความส าคญัไม่น้อยไปกว่าวิธีการก าหนดรูปทรงและความคิดนั้น คือ ขั้นตอนการสร้างงาน 

ศิลปินศึกษาและฝึกฝน ทดลอง เทคนิคในงานไมห้ลายรูปแบบแลว้จึงน ามาปรับใช้ และต่อยอด

 ขา้พเจา้จึงคน้หาเทคนิคและวิธีการประกอบไม ้ศึกษาและน าวิธีการท่ีไดเ้รียนรู้ มาทดลอง

ฝึกฝน และเลือกเทคนิคท่ีเหมาะสมกบัการสร้างสรรคผ์ลงานมากท่ีสุด ปรับใชห้าวิธีการจนช านาญ

จึงไดว้ิธีต่อไมท่ี้เรียกวา่ การเพลาะไมด้ว้ยการใชก้าวร่วมกบัเดือยกลม เป็นวิธีการท่ีขา้พเจา้ให้ความ

สนใจเป็นอยา่งมาก ซ่ึงวิธีการของศิลปินและขา้พเจา้มีความแตกต่างกนัในการสร้างผลงาน แต่ให้

ผลรวมคลา้ยกนั คือ การน าช้ินไม ้มาประกอบเขา้ดว้ยกนัท าให้ไมย้าวข้ึน เพิ่มความกวา้งให้ไม ้ยึด

เกราะ และประสาน เพื่อเพิ่มความแขง็แรงให้ส่วนนั้นๆในผลงาน ถือเป็นการร้อยเรียงช้ินไมอ้ยา่งมี

ระบบจนเกิดเป็นรูปทรงท่ีมีระเบียบอยา่งสม ่าเสมอเขา้ไวด้ว้ยกนั 
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ภาพท่ี 5 ภาพผลงานของ ธรรมรัตน์ โภคยั ท่ีมา : Thamarat Phokai , เขา้ถึง 10 เมษายน 2562.  
เขา้ถึงไดจ้าก : https://www.facebook.com/thamarat.phokai?epa=SEARCH_BOX 
 

      

 



 
21 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6 ภาพผลงานของ ธรรมรัตน์ โภคยั ท่ีมา : Thamarat Phokai , เขา้ถึง 10 เมษายน 2562.  
เขา้ถึงไดจ้าก : https://www.facebook.com/thamarat.phokai?epa=SEARCH_BOX 
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บทที ่3 

การก าหนดรูปแบบวธีิการสร้างสรรค์ 

 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “แปร-รูป” ขา้พเจา้ไดน้ าเสนอเน้ือหาสาระของไม้

จากการแปรเปล่ียนดว้ยวิธีการในเชิงช่างไมท่ี้ไดศึ้กษา ฝึกฝน และพฒันาวิธีการจนคน้พบแนวทาง

เฉพาะตน เพื่อตีความหมายสร้างเน้ือหาของการแปรรูปทางด้านความคิด กระบวนการ และการ

สร้างสรรคท์างทศันศิลป์ ใหเ้กิดเป็นนยัยะใหม่  ขา้พเจา้ไดก้ าหนดรูปแบบวธีิการสร้างสรรคไ์วเ้ป็น

ล าดบัขั้นตอน ตั้งแต่กระบวนการทางความคิดแรกเร่ิม การคน้ควา้เพิ่มเติมทั้งในต ารา สอบถามผูรู้้ผู ้

ช านาญ และ ลงมือทดลองเอง ไปจนถึงขั้นตอนการสร้างผลงานจนเสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้เกิด

ขอ้ผิดพลาดน้อยท่ีสุดก่อนลงมือสร้างสรรค์ น าผลงานมาวิเคราะห์ตรวจสอบ และจดัท าเอกสาร

ประกอบการท าวิทยานิพนธ์ชุดดังกล่าว โดยมีล าดับขั้นตอนการก าหนดรูปแบบและวิธีการ

สร้างสรรคด์งัต่อไปน้ี 

 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์ 

ข้ันตอนการศึกษาข้อมูล ศึกษาคุณลกัษณะของวสัดุ “ไม”้ แต่ละชนิด และกระบวนการ 

เทคนิควธีิการ เพราะแต่ละวธีิจะมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัออกไป หาความหมายของกรรมวธีิ การแปร

รูปและท าความเขา้ใจ ทั้งการแปรรูปดว้ยกรรมวิธีท่ีผ่านความคิดกบัฝีมือมนุษย ์และ การแปรรูป

หรือสภาวะความเป็นจริงของการแปรเปล่ียนในธรรมชาติสามญั จากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ 

ทบทวน เพื่อน ามาตีความสร้างนยัยะและหาความหมายใหม่ของการ แปร-รูป ศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติม

จากต าราวิชาการ ส่ืออินเตอร์เน็ต และสอบถามจากผูช้  านาญถึงวิธีการในเชิงช่างไม ้และการใช้

อุปกรณ์ เคร่ืองไมเ้คร่ืองมือ ศึกษาการเปล่ียนแปลงในระบบแวดล้อมจากธรรมชาติ เพื่อค้นหา

ลกัษณะของจงัหวะ ทิศทาง ร่องรอยท่ีบ่งบอกถึงกาลเวลา การเคล่ือนตวัไหลตามบริบทต่างๆดว้ย

การบนัทึกเป็นภาพถ่ายแลว้น ามาสร้างเป็นภาพร่างสองมิติและสร้างแบบจ าลองสามมิติเพื่อท าความ

เขา้ใจหาแนวทางพฒันารูปทรงก่อนขยายเป็นผลงานจริง 
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ขั้นตอนการสร้างภาพร่าง  

ภาพร่างสองมิติ 

ภาพร่างคือวาดเส้นแบบหน่ึงซ่ึงโดยทัว่ไปจะมีขนาดเล็กและไม่มีรายละเอียดแบบผลงานท่ี

เสร็จสมบูรณ์แลว้แต่ภาพร่างจะไม่มีแบบตายตวัข้ึนอยู่กบัความถนดัของศิลปินแต่ละคน ภาพร่าง

เป็นขั้นตอนส าคญัท่ีสุดของกระบวนการสร้างสรรค ์เพราะ เป็นจุดเร่ิมตน้ของการสร้างสรรคผ์ลงาน 

“ทศันศิลป์” ซ่ึงส่ือสารดว้ยภาษาภาพท่ีศิลปินไดแ้ปรแนวคิด อารมณ์ และความรู้สึกนามธรรมท่ีมอง

ไม่เห็น ออกมาเป็นภาพรูปธรรมท่ีมองเห็นไดเ้บ้ืองตน้(ตั้งโฉลก 2550) การสร้างภาพร่างของขา้พเจา้

เกิดจากการศึกษาหาความเหมาะสมของความคิดและรูปทรง การเปล่ียนแปลงในธรรมชาติ ซ่ึงมี

ลักษณะรูปทรงท่ีแตกต่างกันออกไป เช่น ในใบไม้ท่ีค่อยๆแห้ง หรือ แรงลมท่ีมากระทบกับ

ธรรมชาติแวดลอ้มท าใหเ้คล่ือนไหว เกิดเป็นรูปทรง แลว้จึงน าขอ้มูลมาวเิคราะห์ หาลกัษณะทิศทาง 

สัดส่วน เพิ่มและลด ทศันธาตุทางศิลปะให้ลงตวัท่ีสุด การร่างความคิดแบบสองมิติเป็นส่วนหน่ึง

ของการวาดเส้นในสมุดบนัทึกส่วนตวั เพื่อพฒันาและท าความเขา้ใจรูปทรงให้กา้วหนา้ยิ่งข้ึน การ

สร้างภาพร่างสองมิติ ท าให้เขา้ใจทิศทางของรูปทรงเบ้ืองตน้ เป็นเสมือนการบนัทึกวาดเส้นเพื่อ

แสดงภาพความคิด และสามารถแกไ้ขไดง่้าย 

แบบจ าลองสามมิติ 

 การถ่ายทอดความคิดท่ีเป็นช้ินงาน เป็นการอธิบายหรือส่ือสารให้ผูอ่ื้นเขา้ใจอย่างเป็น

รูปธรรมในลกัษณะของรูปร่าง รูปทรง รายละเอียดและส่วนประกอบของช้ินงาน ซ่ึงการถ่ายทอด

ความคิดลกัษณะน้ีท าไดห้ลายวธีิ ไดแ้ก่ ภาพร่างสามมิติ เป็นภาพท่ีประกอบดว้ย ดา้นกวา้ง ดา้นยาว 

และความสูง หรือ ความลึก ใช้ส าหรับแสดงรายละเอียดต่างๆ ของรูปร่าง รูปทรง การท างานและ

กลไกภายใน ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ของขา้พเจา้นั้นมีความจ าเป็นท่ีจะต้องสร้าง

แบบจ าลองสามมิติ จากภาพร่างสองมิติ โดยการสร้างแบบจ าลองสามมิติ ท าให้เข้าใจ รูปทรง 

ระนาบ มวลปริมาตร ทิศทาง หลายๆมุมมองไดอ้ยา่งค่อนขา้งชดัเจน  ขา้พเจา้สร้างแบบจ าลองโดย

การใชก้ระดาษตดั ตามแบบร่าง เป็นชั้นๆเหมือนกนั หลายๆช้ินจ านวน ซ่ึงถอดแบบมาจากภาพร่าง 

สองมิติ แลว้ติดเช่ือมกนัดว้ยกาวร้อน ท าข้ึนทีละส่วน จากนั้นน าแต่ละส่วนมาประกอบกนั แกไ้ขจน

เป็นท่ีพอใจจนลงตวั แบบจ าลองสามมิติ ท าให้เห็นดา้นกวา้ง ยาว สูง ลึก ทิศทาง และ ใชเ้ทียบเคียง

สัดส่วนกบัการสร้างผลงานจริงไดอ้ยา่งค่อนขา้งแม่นย  า ถือเป็นขอ้ดี ก่อนท่ีจะน าแบบจ าลองสามมิติ

มาขยายเป็นผลงานจริง 
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ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน  

เม่ือท าความเข้าใจภาพร่างสองมิติและแบบจ าลองสามมิติแล้ว ต่อไปเป็นขั้นตอนการ

สร้างสรรคผ์ลงาน มีดงัต่อไปน้ี 

1. น าแบบจ าลองภาพร่างสามมิติมาถอดดูทีละช้ินส่วน แลว้น าแต่ละส่วนมาขยายลง 

ในกระดาษตน้แบบเทาขาว น ากระดาษตน้แบบเทาขาวร่างลงบนแผน่ไม ้

2. ใชเ้ล่ือยจ๊ิกซอว ์หรือ เล่ือยสายพาน ตดัตามรูปแบบท่ีไดร่้างลงบนแผน่ไม ้แลว้น าช้ิน 

ไมท่ี้ตดัมาต่อเขา้ดว้ยกนัโดยใช้กาวลาเท็กซ์ จะไดช้ิ้นส่วนไมห้น่ึงชั้น ท าแบบน้ีซ ้ าไปจนไดข้นาด

ความหนาท่ีตอ้งการ และทิ้งไวใ้หแ้หง้ 

3. น าชั้นไมท่ี้เตรียมไวม้าประกอบเขา้ดว้ยกนัโดยเทคนิควธีิการเพลาะไมด้ว้ยการใชก้าว 

ร่วมกบัเดือยกลม ใชแ้คลมป์ช่วยยดึอดัใหช้ั้นไมแ้นบสนิทท่ีสุด ท าแบบน้ีใหค้รบทุกช้ินส่วน ดว้ยวธีิ

เดิมท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ รอช้ินงานแหง้ 

4. เม่ือไดช้ิ้นงานครบทุกส่วนแลว้ จากนั้นก็น าช้ินงานแต่ละส่วนมาขดัดว้ยเคร่ืองเจียร์ 

ไฟฟ้า ขดัจนเน้ือไมเ้รียบเนียนเป็นเน้ือเดียวกนั ท าให้ครบทุกช้ินส่วน และน าช้ินส่วนมาประกอบ

ร่วมกนัจนเกิดเป็นช้ินผลงานดว้ยวธีิเพลาะไมเ้ช่นเดิม รอช้ินงานแหง้ 

5. เจียร์รอยต่อไมจ้ากการต่อประกอบช้ินผลงาน อุดรอยต่อดว้ยเศษผงฝุ่ นไมล้ะเอียดคน 

ผสมกบักาวลาเท็กซ์ รอช้ินงานแห้ง การใช้กาวท่ีมีคุณภาพจะท าให้การอดัไม ้และการอุดรอยต่อ

แขง็แรงและมีประสิทธิภาพเป็นอยา่งสูง 

6. เม่ือช้ินผลงานแหง้จึงขดัตกแต่งรอยต่อรอยอุด ดว้ยเคร่ืองขดักระดาษทรายไฟฟ้า 

แบบละเอียดอีกคร้ัง จากนั้นขดัดว้ยกระดาษทรายละเอียดดว้ยมือ ขั้นตอนน้ีส าคญั การขดัตกแต่ง

ดว้ยมือจะท าให้ผลงานเรียบเนียนมากท่ีสุด เพราะการสัมผสัดว้ยมือเป็นวิธีการเช็คความละเอียดได้

ดีท่ีสุดในระหวา่งขดัผลงาน เป็นขั้นตอนสุดทา้ยก่อนเคลือบเคมีป้องกนัแมลง 

7. วเิคราะห์ตรวจสอบภาพรวมเน้ือหาความคิด สาระ รายละเอียด และทศันธาตุต่างๆ 

ท่ีปรากฏอยูใ่นผลงานท่ีเสร็จสมบูรณ์ดว้ยตนเองและอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อหาขอ้ดีและ

ขอ้เสียในผลงาน ทั้งดา้นเน้ือหาสาระ เทคนิควิธีการ รูปแบบของผลงาน และวตัถุประสงค ์เพื่อจะ

ได้น าไปปรับและใช้พฒันาสร้างสรรค์ในผลงานช้ินต่อๆไปให้มีความสมบูรณ์และตรงตาม

จุดมุ่งหมายใหม้ากท่ีสุด 

 



 
25 

 

ทศันธาตุทีใ่ช้ในงานสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 

 ศิลปินสามารถใช้ทศันธาตุเป็นเช่นภาษาในการแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึก ความคิด 

เร่ืองราว และความหมาย ทศันธาตุแต่ละธาตุต่างก็มีศกัยภาพในการส่ือถึง “สาร” ท่ีศิลปินปรารถนา

จะถ่ายทอดออกมา ดว้ยจุด ดว้ยเส้น ดว้ยสี ดว้ยแสงเงาหรือน ้ าหนกั และดว้ยพื้นผิวอย่างใดอย่าง

หน่ึงเพียงอยา่งเดียวศิลปินก็สามารถใชส่ื้อถึง “สาร” ภายในจิตใจ และสมองออกไปถึงผูดู้ได ้และ

เม่ือเขาใชท้ศันธาตุทั้งหมดมาประสานกนัอยา่งประณีตและกลมกลืน พลงัแห่งภาษาก็จะมีอนุภาพ

มหาศาล(ตั้งโฉลก 2550) ในการสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ชุด “แปร-รูป” ขา้พเจา้อาศยัหลกัทศัน

ธาตุเป็นตวัส่งเสริมในการถ่ายทอดและส่ือสารออกมา ทั้งการแสดงออกทางดา้นความคิด อารมณ์ 

ความรู้สึก เร่ืองราวและความหมาย ใหส้อดคลองสัมพนัธ์กบัผลงานดงัต่อไปน้ี 

 เส้น (Line) เส้นขั้นตน้ในผลงานวทิยานิพนธ์มี2ลกัษณะ คือ เส้นตรงกบัเส้นโคง้ การซ ้ าของ

เส้นทัว่บริเวณของผลงานท าให้เกิดจงัหวะท่ีต่อเน่ืองแบบประสานร่วมกนั การต่อเน่ืองและการซ ้ า

ของชั้นเส้นอย่างสม ่าเสมอ ท าให้ผลงานเกิดความงามอย่างมีระบบระเบียบ เส้นเป็นตวัก าหนด

รูปทรงและความรู้สึก เส้นโคง้แบบลูกคล่ืนจะให้ความรู้สึกเคล่ือนไหวอยา่งเป็นจงัหวะต่อเน่ือง ใน

ผลงานเส้นโคง้บ่งบอกอารมณ์ไดห้ลายแบบ เส้นโคง้น้อยๆ หรือ เส้นโคง้แบบคล่ืน ท่ีเคล่ือนไหว

ชา้ๆ ท าให้รู้สึกถึง ความอ่อนโยน ความอ่อนชอ้ย และความเป็นผูห้ญิง เบาบางให้ความรู้สึกสบาย 

เปล่ียนแปลงได ้มีความกลมกลืนในการเปล่ียนทิศทาง ในผลงานจะมีเส้นโคง้วงแคบอยู่น้อยกว่า

เส้นโค้งแบบลูกคล่ืนเน่ืองจากเส้นโค้งวงแคบเป็นเส้นท่ีให้อารมณ์การเคล่ือนไหวรุ่นแรงและ

รวดเร็ว ขา้พเจา้จึงน ามาใชอ้ยา่งระมดัระวงัและใชใ้นบางจงัหวะของผลงานท่ีตอ้งการเนน้และแสดง

ถึงความไวอยา่งฉบัไว คล่องแคล่วอยา่งไม่หยุดน่ิง ท าใหใ้นผลงานมีจงัหวะเส้นตั้งแต่การเคล่ือนตวั

ชา้ๆไปจนถึงการเคล่ือนตวัอยา่งวอ่งไวจากการแสดงออกอารมณ์ความรู้สึกของเส้น เส้นอีกลกัษณะ

ท่ีอยูใ่นผลงาน คือ เส้นตรง ในผลงานส่วนมากเป็นเส้นนอน เพราะเส้นนอนให้ความรู้สึกถึงความ

ผ่อนคลาย สงบน่ิง ความหมายและความงามของเส้นท่ีน ามาแทนค่าความรู้สึกภายในจิตใจของ

ขา้พเจา้และเส้นท่ีมีอยู่ในระบบการแปรเปล่ียนของธรรมชาติเหล่าน้ีมีขนาดเส้นท่ีไม่เท่ากนัตั้งแต่

ขนาดใหญ่ไปหาขนาดเล็กเรียว เพื่อให้รูปลักษณ์ต่างๆของเส้นมาสนับสนุนกันกับผลงาน 

สอดคลอ้งกบัจินตนาการและความบนัดาลใจของผลงานขา้พเจา้มากท่ีสุด 
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 รูปทรง (Form) ศิลปินทุกคนท่ีท างานแบบเหมือนจริงหรือแบบนามธรรมก็ตาม ลว้นตอ้งมี

ความแม่นย  าในการสังเกตธรรมชาติ จินตนาการของเขาจะก่อตวัข้ึนจากรูปของส่ิงต่างๆท่ีปรากฏอยู่

ตรงหน้าหรือในความทรงจ า เวลามองดูส่ิงต่างๆจะตอ้งมองให้ทะลุเขา้ไปถึงแก่น ทะลุเขา้ไปถึง

โครงสร้างวา่ สร้างข้ึนมาอยา่งไร และท าไมจึงมีรูปร่างอยา่งนั้น ส่ิงนั้นมีหนา้ท่ีอยา่งไร มีความหมาย

อะไร ส่วนไหนเป็นส่วนส าคญัท่ีสุด ถา้เรามองโดยวิธีน้ี ส่ิงท่ีเราเห็นจะตอบโตก้บัจินตนาการของ

เราและสร้างจินตภาพ (Image) ข้ึนในใจ ซ่ึงแปรรูปออกมาเป็นสัญลกัษณ์ของงานศิลปะในขั้นตอน

ต่อไป เป็นรูปทรงท่ีมีเหตุผลนอ้ยลง แต่มีความรู้สึก มีความงาม หรือมีความหมายเพิ่มข้ึน การสร้าง

รูปทรงในผลงานของขา้พเจา้ มีท่ีมาสองส่วน ส่วนท่ีหน่ึงมีท่ีมาจากการท่ีขา้พเจา้สังเกตการณ์เปล่ียน

รูปในกระบวนการความเป็นจริงของการแปรเปล่ียนในธรรมชาติ เพราะในสภาพแวดลอ้มมีการ

เปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา การเปล่ียนแปลงท าใหเ้กิดรูปทรง และในส่วนท่ีสองของการสร้างรูป คือ 

การแปรรูปด้วยเทคนิค กรรมวิธีในงานช่างไม ้ ท่ีผ่านความคิดและวิธีการก็ท าให้เกิดรูปทรงได้

เช่นเดียวกนั เพื่อเป็นการสร้างความหมายให้กบัรูปทรง วิธีการประกอบรูปทรง เกิดจากการรวมตวั

ข้ึนของช้ินวสัดุโดยน ามาประกอบรวมกนัจนกลายเป็นรูปทรงใหญ่ ดว้ยเทคนิคการเพลาะไมด้ว้ย

กาวร่วมกับเดือยกลม เทคนิคน้ีท าให้รูปทรงมีความเป็นปึกแผ่น ผลึกเข้าด้วยกนั ซ้อนกันอย่าง

ต่อเน่ือง เกิดเป็นพลงัเคล่ือนไหวท่ีชา้ๆอยา่งผอ่นคลาย 

 ระนาบ (Plane)  ขา้พเจา้น าระนาบมาใชใ้นการสร้างรูปทรงสองลกัษณะ คือ ลกัษณะของ

ระนาบตรง เพื่อตอ้งการให้เกิดความแข็งแรงในรูปทรง และ ลกัษณะระนาบโคง้ เพื่อให้เกิดความ

ต่อเน่ืองของเส้นแต่ละส่วนในรูปทรง ลดความแข็งกระดา้งและให้เกิดความต่อเน่ืองกนัของจงัหวะ

ระนาบในรูปทรง ระนาบในผลงานจะมีลกัษณะท่ีเรียบและแบน เม่ือมองดา้นขา้งจะเกิดเป็นเส้นท่ี

ประสานต่อเน่ืองซ่ึงกนัและกนัอยา่งมีเหตุผลและเคล่ือนไหวอยา่งมีทิศทาง เพื่อสะทอ้นให้เห็นถึง

ความคิดในการแสดงออกของขา้พเจา้ ในเร่ืองของการ แปร-รูป ท่ีน าวสัดุมาอดัรวมกนัดว้ยวธีิเพลาะ

ไม ้สกดั ขดัเกลา ให้เกิดระนาบเรียบ เปล่ียนระนาบท่ีมีความแข็งตรงให้เป็นระนาบโคง้ และมี

สัมผสัท่ีนุ่มละมุน ใชร้ะนาบเป็นส่ือสะทอ้นความรู้สึกให้ตรงกบัจุดประสงค ์ท่ีตอ้งการสร้างนยัยะ

ของการแปร-รูป ใหมี้ความหมายใหม่ 
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 ท่ีวา่ง (Space) คนทัว่ไปจะมองเห็นความส าคญัของรูปทรงเท่านั้น เพราะเป็นส่ิงเกิดใหม่ มี

ตวัมีตน มีนอ้ยคนนกัท่ีจะนึกถึงท่ีวา่งซ่ึงเป็นส่ิงท่ีมีมาแต่เดิม แต่ศิลปินจะมองเห็นและสนใจท่ีวา่งอ

ยูร่อบๆรูปทรงนั้นดว้ย เพราะท่ีวา่งท างานไม่นอ้ยกวา่รูปทรง เป็นส่ิงท่ีให้ความด ารงอยูข่องรูปทรง

ให้ความสมบูรณ์แก่งาน ศิลปินมองดู “รูป” ท่ีเกิดข้ึนจากการรวมกนัของรูปทรงกบัท่ีวา่ง มิใชม้อง

เฉพาะรูป ดงันั้นท่ีว่างและรูปทรงเป็นส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกนั ถา้ปราศจากท่ีว่าง รูปทรงก็จะไม่สามารถ

แสดงตวัออกมาไดเ้ลย พื้นท่ีวา่งคือส่วนวา่งเปล่าไม่มีขอบเขต ในการสร้างสรรคผ์ลงานของขา้พเจา้ 

สามารถแบ่งท่ีวา่งไดส้องลกัษณะ คือ ท่ีวา่งภายนอกเป็นส่วนท่ีห่อหุ้มรูปทรงภายนอกทั้งหมดของ

งานสามมิติทุกรูปแบบ และ ท่ีว่างภายใน เป็นช่องว่างท่ีเกิดข้ึนภายในรูปทรงซ่ึงก าหนดได้โดย

ขอบเขตของระนาบในรูปทรง การสร้างรูปทรงของขา้พเจา้มีส่วนสัมพนัธ์ในการใชท่ี้วา่งมาก การ

จดัจงัหวะของระนาบตอ้งมีการต่อเน่ืองกนั โดยพยายามให้เกิดช่องว่างข้ึนภายในรูปทรง โดยไม่

ตอ้งเจาะระนาบให้เกิดท่ีวา่ง จึงเกิดท่ีวา่งอยา่งเป็นธรรมชาติ ในระหวา่งรูปทรง จะเกิดความรู้สึกใน

เร่ืองการถ่ายทอดอากาศจากท่ีว่างภายนอกให้เคล่ือนตวัเขา้ไปยงัท่ีว่างภายในรูปทรง ท าให้เกิด

รูปทรงสัมพนัธ์กบัท่ีว่าง แสดงให้เห็นพลงัและจงัหวะในผลงาน ท่ีมีทั้งความรู้สึกหนกัแน่น และ

ผอ่นคลายอยา่งพอเหมาะ 

 สี น ้าหนกั และพื้นผวิ (Color Tone and Texture) สีในผลงาน เกิดจากสีในธรรมชาติของไม ้

สีเขม้และสีอ่อนเกิดจากการตดัไมใ้ห้เกิดค่าน ้ าหนกัท่ีแตกต่างกนั โดยการตดัไมต้ามแนวเส้ียนไม ้

(ตดัแนวนอน) จะท าให้ไดค้่าน ้ าหนกัอ่อนจากสีของเน้ือไม ้และการตดัไมข้วางแนวเส้ียนไม ้(ตดั

แนวตั้ง) จะท าให้เกิดค่าน ้ าหนกัเขม้จากลายวงปีไม ้จึงท าให้เกิดค่าน ้ าหนกัเขม้อ่อนท่ีแตกต่างกนั 

เม่ือถูกจดัวางองคป์ระกอบให้อยูเ่คียงกนัซ่ึงจะท าให้เกิดการเปรียบเทียบ ผลกัระยะสีกบัน ้ าหนกัซ่ึง

กนัและกนั เช่นเดียวกบัพื้นผวิของผลงานเกิดจากร่องรอยของไมช้นิดเดียวกนัแต่แตกต่างดว้ยวิธีการ

ตดัจึงท าให้เกิดลวดลายของพื้นผิวท่ีแตกต่างกนั เน่ืองจากไมมี้พื้นผิวท่ีมีความหยาบกระดา้ง การขดั

เกลาพื้นผิววสัดุให้เรียบเนียนจะท าให้เกิดความชดัเจนของรวดลายในพื้นผิวของวสัดุยิ่งข้ึน การขดั

เกลาเพื่อสร้างพื้นผวิเรียบเนียนให้วสัดุนั้น ท าใหว้สัดุแสดงความงามอยา่งเป็นธรรมชาติดว้ยตวัของ

วสัดุโดยไม่ตอ้งมีการใช้น ้ ายาเคมียอ้มสีไม ้เพราะการใช้น ้ ายาเคมียอ้มสีไมจ้ะท าให้ลดคุณค่า สี 

น ้ าหนกั และลวดลายแทจ้ริงของวสัดุไปอยา่งน่าเสียดาย และวิธีการสร้างค่าสี น ้ าหนกั พื้นผิว ดว้ย

วิธีการ ตดั ขดั เกลา ถือเป็นวิธีท่ีท  าให้ไมแ้สดงศกัยภาพของความจริงในวสัดุไดอ้ยา่งเป็นธรรมชาติ

ท่ีสุด 
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ภาพท่ี 7 ภาพอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการสร้างสรรค์ 
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ภาพท่ี 8 ภาพผลิตภณัฑเ์คมีน ้ ายารักษาผวิไม ้
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ภาพท่ี 9 ภาพอุปกรณ์ป้องกนัและรักษาความปลอดภยัในงานช่างไม ้
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ภาพท่ี 10 ภาพวสัดุไมแ้ละฝุ่ นไมล้ะเอียดในการสร้างสรรค์ 
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ภาพท่ี 11 ภาพร่างผลงานสองมิติ  
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ภาพท่ี 12 ภาพร่างผลงานสองมิติ 
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ภาพท่ี 13 ภาพร่างผลงานสองมิติ 
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ภาพท่ี 14 ภาพร่างผลงานสองมิติ 
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ภาพท่ี 15 ภาพร่างตน้แบบจ าลองผลงานสามมิติ 
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ภาพท่ี 16 ภาพร่างตน้แบบจ าลองผลงานสามมิติ 
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ภาพท่ี 17 ภาพร่างตน้แบบจ าลองผลงานสามมิติ 
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ภาพท่ี 18 ภาพร่างตน้แบบจ าลองผลงานสามมิติ 
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ภาพท่ี 19 ภาพร่างตน้แบบจ าลองผลงานสามมิติ 
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ภาพท่ี 20 ภาพร่างตน้แบบจ าลองผลงานสามมิติ 
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ภาพท่ี 21 ภาพขั้นตอนการขยายแบบบนกระดาษเทาขาว 
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ภาพท่ี 22 ภาพขั้นตอนการขยายแบบบนกระดาษเทาขาว 
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ภาพท่ี 23 ภาพขั้นตอนการร่างตน้แบบลงบนแผน่ไม ้
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ภาพท่ี 24 ภาพขั้นตอนการตดัไม ้
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ภาพท่ี 25  ภาพไมท่ี้ตดัเตรียมไว ้
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ภาพท่ี 26 ภาพขั้นตอนการเพลาะไมด้ว้ยการใชก้าวร่วมกบัเดือยกลม 
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ภาพท่ี 27 ภาพขั้นตอนการใส่เดือยกลม 
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ภาพท่ี 28 ภาพช้ินส่วนของผลงานจากการเพลาะไมด้ว้ยการใชก้าวร่วมกบัเดือยกลม 
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ภาพท่ี 29 ภาพขั้นตอนการเจียร์ผวิไม ้
 

 

 



 
51 

 

 

 

 

ภาพท่ี 30 ภาพขั้นตอนการขดัผวิไม ้
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ภาพท่ี 31 ภาพขั้นตอนการประกอบช้ินส่วนของผลงาน 
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ภาพท่ี 32  ภาพขั้นตอนการประกอบช้ินส่วนของผลงาน 
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ภาพท่ี 33 ภาพขั้นตอนการอุดรอยต่อของผลงานดว้ยฝุ่ นไมล้ะเอียดผสมกาวลาเทก็ซ์ 
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ภาพท่ี 34 ภาพขั้นตอนการเจียร์รอยต่อและการขดัเก็บรายละเอียดของผลงาน 
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ภาพท่ี 35  ภาพขั้นตอนการขดัแต่งเก็บรายละเอียดผลงานรอบสุดทา้ยดว้ยมือ 
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ภาพท่ี 36  ภาพผลงาน 
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ภาพท่ี 37 ภาพขั้นตอนการทาเคลือบน ้ายารักษาเน้ือไม ้ 
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ภาพท่ี 38 ภาพผลงานท่ีเสร็จสมบูรณ์  
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บทที ่4 

การสร้างสรรค์และพฒันาผลงานวทิยานิพนธ์ 

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “แปร-รูป” เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ เน้ือหา 

ความหมายของการแปรรูปท่ีมาจากกรรมวิธีการในงานเชิงช่างไม้ และ การแปรรูปจากการ

เปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ ผ่านผลงานสามมิติจดัวาง ท่ีสะทอ้นให้เห็นสัจจะของ

วสัดุไมแ้ละทศันธาตุทางศิลปะ จากการศึกษาคน้ควา้ ฝึกฝน ต่อยอด พฒันาขั้นตอนและวธีิการอยา่ง

ต่อเน่ือง ก่อนท่ีจะมาเป็นผลงานวทิยานิพนธ์ในชุดน้ี ขา้พเจา้วางแผนการสร้างสรรคอ์ยา่งเป็นระบบ

ระเบียบตลอดจนการแกไ้ขปัญหาเชิงเทคนิคและแกไ้ขปัญหาเชิงทศันศิลป์ แนวความคิด เพื่อใหต้รง

จุดมุ่งหมายของการแสดงออก ซ่ึงมีล าดบัขั้นตอนของการสร้างสรรค์และพฒันาตั้งแต่ระยะแรก

จนถึงปัจจุบนัดงัต่อไปน้ี 

 

การสร้างสรรค์และพฒันาการในผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที ่1 

 ในการสร้างสรรค์ผลงานในระยะน้ี เป็นไปในลักษณะการทดลองการสร้างสรรค์จาก

เทคนิควธีิการในดา้นเชิงช่างไม ้เพื่อคน้หารูปแบบท่ีเหมาะสม โดยเร่ิมจากการสร้างผลงานเป็นสอง

มิติแลว้ค่อยๆปรับรูปแบบผลงานให้เป็นสามมิติ เพื่อเป็นการฝึกฝนเทคนิคให้เกิดความช านาญ และ

ผลงานสองมิติก็มีขั้นตอนปฏิบติัไม่ซบัซอ้นเท่ากบัผลงานสามมิติ ถือเป็นการท าความเขา้ใจก่อน ใน

การสร้างสรรคผ์ลงานระยะท่ี1ยงัมีปัญหาในวิธีการแสดงออกอยู ่แมใ้นบางช้ินจะเป็นสามมิติก็ตาม 

แต่ยงัไม่ตอบโจทยต์ามวตัถุประสงค์ทั้งหมด รูปทรงยงัขาดความลงตวั และตอ้งปรับปรุงแก้ไข 

เน่ืองจากผลงานมีระนาบเท่ากนัเกินไป จึงท าให้ไม่เกิดความเคล่ือนไหวในรูปทรง ผลงานดูน่ิง ซ่ึง

ในผลงานช้ินต่อไปขา้พเจา้จึงตอ้งให้ความส าคญักบัปริมาตรของรูปทรงและความแตกต่างของ

ระนาบมากข้ึน เพื่อเพิ่มมิติของรูปทรงใหช้ดัเจน 
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ภาพท่ี 39 ภาพผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 1 
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ภาพท่ี 40 ภาพผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 2 
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ภาพท่ี 41 ภาพผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 3 
 

 

 



 
64 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 42 ภาพผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 4  
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การสร้างสรรค์และพฒันาการในผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 

 ผลงานในระยะน้ี เป็นการพฒันาอย่างต่อเน่ืองจากระยะท่ี1 มุ่งเน้นแสดงออกในเร่ือง

รูปทรงสามมิติ ขา้พเจา้น าขอ้ดีและขอ้เสียท่ีไดจ้ากการสร้างสรรคใ์นช้ินท่ีแลว้ๆมา น ามาแกไ้ขและ

ปรับปรุงกบัผลงานในระยะท่ี2น้ี ขา้พเจา้แกไ้ขปัญหาเร่ืองของระนาบท่ีเท่ากนัโดยเพิ่มรูปแบบสาม

มิติเขา้ไป ในการสร้างผลงานให้เป็นสามมิตินั้นท าให้เห็นรายละเอียดต่างๆของรูปทรงไม่วา่จะเป็น 

ดา้นกวา้ง ดา้นยาว ดา้นสูง จึงเห็นองคร์วมทั้งหมดของผลงาน เพื่อเพิ่มระยะทิศทางท าให้ผลงานมี

ความเคล่ือนไหวมากยิ่งข้ึน โดยขา้พเจา้ท าความเขา้ใจเร่ืองการประกอบกนัของรูปทรง ฝึกฝน

เทคนิคกระบวนการเชิงช่างไมใ้ห้มีความช านาญมากยิ่งข้ึน รวมทั้งความเหมาะสมของรูปทรงท่ีให้

ความรู้สึกคลอ้ยตามกนั ท าให้ผลงานมีทิศทางท่ีดีข้ึนท่ีจะพฒันาต่อไป ส่ิงท่ีเป็นโจทยใ์หม่เขา้มาใน

การสร้างสรรค์ผลงานในระยะท่ี2น้ีคือ การติดตั้งจดัวาง การจดัแสงไฟ เงาท่ีตกทอด เน่ืองจาก

รูปแบบผลงานเปล่ียนเป็นสามมิติข้าพเจ้าจึงต้องค านึงถึงเร่ืองน้ีเป็นส าคัญ เพื่อใช้พฒันาและ

แกปั้ญหาในการสร้างสรรคชุ์ดผลงานวทิยานิพนธ์ต่อไป 
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ภาพท่ี 43 ภาพผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 1 
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ภาพท่ี 44 ภาพผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 2  
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ภาพท่ี 45 ภาพผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 3 
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ภาพท่ี 46 ภาพผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 4 
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ภาพท่ี 47 ภาพผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 5 
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การสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์ 

 การสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ชุด “แปร-รูป” เป็นการสรุปการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ

ท่ีขา้พเจา้ได้จดัท าข้ึนมา มีการพฒันาตามล าดบัตั้งแต่เร่ิมแรกในช่วงก่อนท าวิทยานิพนธ์ ศึกษา 

ทดลอง และต่อยอด ทั้งลองถูกและลองผิด จนไดผ้ลงานท่ีสมบูรณ์และลงตวัในระดบัท่ีน่าพอใจ 

โดยวิทยานิพนธ์ชุดน้ีขา้พเจา้รับแรงบนัดาลใจจากเทคนิคกระบวนการเชิงช่างไม ้ไม่วา่จะเป็น การ

ประกอบไม ้การเขา้ไม ้และการเพลาะไม ้การเปล่ียนแปลงในระบบธรรมชาติก็เป็นอีกหน่ึงในท่ีมา

ของการสร้างสรรค์เพราะในธรรมชาตินั้นมีการเปล่ียนอยู่ตลอดเวลา การแปรเปล่ียนนั้นท าให้เกิด

สรีระทางธรรมชาติ จึงน ามาเป็นขอ้มูลในการสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ชุดน้ี 

 ผลงานในวิทยานิพนธ์ชุดน้ีไดป้รับปรุงแกไ้ขให้มีลกัษณะท่ีสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน โดยขา้พเจา้

ตอ้งการก าจดัความหยาบกระดา้งของไมใ้ห้หมดและหายไป เปล่ียนความรู้สึกของไมท่ี้แข็งกระดา้ง 

ให้อ่อนนุ่ม ดว้ยการขดัเกลา การตดัไมก้็เป็นอีกวิธีในการสร้างสีและน ้ าหนกัท่ีแตกต่างในไมช้นิด

เดียวกนั การตดัไมด้า้นตั้งหรือขวางทางเส้ียนจะไดร้ะนาบไมท่ี้มีน ้ าหนกัเขม้จากวงปีไมท่ี้เรียงกนั

เป็นวงกลม การตดัไมด้า้นนอนหรือการตดัตามแนวเส้ียนของไมจ้ะให้น ้ าหนกัอ่อนกวา่ การตดัดว้ย

วิธีน้ีจะท าให้ไมมี้สีและน ้ าหนกัโดยท่ีขา้พเจา้ไม่ตอ้งยอ้มสีไม ้เพราะการยอ้มสีไมจ้ะท าให้คุณค่า

ของวสัดุลดลง ขา้พเจา้ใช้เทคนิคจากงานช่างไมเ้ป็นตวัเช่ือมโยงระหว่างความแข็งตรงของไมก้บั

จินตนาการของขา้พเจา้ท่ีมีต่อรูปทรง ระนาบเกิดข้ึนดว้ยเทคนิคการเพลาะไมด้ว้ยกาวร่วมกบัเดือย

ไม้ เทคนิคน้ีท าให้เกิดระนาบท่ีมีความเป็นปึกแผ่น ผนึกเข้าด้วยกันอย่างต่อเน่ือง ขดัเกลาเพื่อ

แปรเปล่ียนคุณสมบติัของไมส้ร้างความรู้สึกใหม่ใหว้สัดุ ในผลงานจึงเกิดพลงัเคล่ือนไหวท่ีซ ้ า มีทั้ง

ผอ่นคลายและรุ่นแรงตามลกัษณะของเส้นระนาบ และเม่ือน าระนาบประกอบกนัจนเกิดเป็นรูปทรง

ท่ีมีความอ่อนชอ้ย นุ่มนวล และ เคล่ือนไหว ผา่นรูปแบบผลงานสามมิติและส่ิงส าคญัอีกส่วนหน่ึง

ในผลงานชุดน้ี คือ พื้นท่ีวา่งและการจดัการ เป็นการแสดงความเป็นรูปทรงกบัความเป็นพื้นท่ีว่าง

อยา่งต่อเน่ืองกนั รูปทรงท่ีเกิดข้ึนคละปนไปกบัท่ีวา่งท าให้รวมเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั และขนาด

ผลงานท่ีมีความแตกต่างกนัท าให้องค์รวมทั้งหมดประกอบกนัไดอ้ย่างลงตวั การจดัแสงไฟสร้าง

ทิศทางของแสงท่ีตกกระทบลงผลงาน ทิศทางของแสงท่ีแตกต่างกนัจะส่งต่อมิติของผลงาน คือ ให้

อารมณ์ผลงานท่ีแตกต่างกนั แสงทิศทางจากดา้นบน45องศาจะท าให้เกิดเงาตกกระทบทางดา้นล่าง 

เพื่อสร้างความโดดเด่นเพิ่มมิติและน ้ าหนกัให้แก่ผลงานไดอ้ยา่งครบสมบูรณ์ท่ีสุด จึงท าให้ผลงาน

วทิยานิพนธ์ชุดน้ีบรรลุตามจุดมุ่งหมายท่ีขา้พเจา้ไดต้ั้งเจตนาไวอ้ยา่งลงตวัและสมบูรณ์ท่ีสุด 
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ภาพท่ี 48  ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 1 
 

ภาพผลงาน แปร-รูป หมายเลข 2 

ขนาด : 280 x 150 x 110 ซม. 

เทคนิค : เพลาะไมด้ว้ยกาวร่วมกบัเดือยไม ้

ปี : 2561 (รางวลัเหรียญเงิน ศิลปกรรมแห่งชาติคร้ังท่ี64 ประเภทประติมากรรม) 
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ภาพท่ี 49 ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 2 
 

ภาพผลงาน นวตักรรมจากงานช่างไม ้หมายเลข 2 

ขนาด : 80 x 120 x 100 ซม. 

เทคนิค : เพลาะไมด้ว้ยกาวร่วมกบัเดือยไม ้

ปี : 2562 (รางวลัรองชนะเลิศอนัดบัหน่ึง ศิลปกรรมกรุงไทย คร้ังท่ี4) 
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ภาพท่ี 50 ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 3 
 

ภาพผลงาน รูป-ธรรมชาติ หมายเลข 2 

ขนาด : 53 x 44 x 56 ซม. 

เทคนิค : เพลาะไมด้ว้ยกาวร่วมกบัเดือยไม ้

ปี : 2560 

 

 

 

 



 
75 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 51  ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 4 
 

ภาพผลงาน เคล่ือนไหว 

ขนาด : 113 x 130 x 60 ซม. 

เทคนิค : เพลาะไมด้ว้ยกาวร่วมกบัเดือยไม ้

ปี : 2560 
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ภาพท่ี 52 ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 5 
 

ภาพผลงาน แปร-รูป หมายเลข 5 

ขนาด : 87 x 134 x 60 ซม. , 180 x 149 x 143 ซม. 

เทคนิค : เพลาะไมด้ว้ยกาวร่วมกบัเดือยไม ้

ปี : 2562 
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ภาพท่ี 53 ภาพรายละเอียดในผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 5 
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ภาพท่ี 54  ภาพรายละเอียดในผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 5 
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ภาพท่ี 55 ภาพรายละเอียดในผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 5 
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ภาพท่ี 56 ภาพการติดตั้งผลงานวทิยานิพนธ์  
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ภาพท่ี 57 ภาพการติดตั้งผลงานวทิยานิพนธ์ 
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บทที ่5 

บทสรุป 

การศึกษาและคน้ควา้วิทยานิพนธ์ภายใตห้ัวขอ้ “แปร-รูป” ขา้พเจา้ไดส้ร้างสรรค์ผลงาน

โดยมีท่ีมาของเร่ืองราวและแรงบนัดาลใจ จากสภาวะความจริงของการแปรเปล่ียนในธรรมชาติ

สามญั เช่น การเปล่ียนรูป การไม่คงท่ี หรือการปรับสภาพ เพราะในธรรมชาติมีการเปล่ียนแปลงอยู่

ตลอดเวลา การเปล่ียนแปลงท าให้เกิดปากฎการณ์ทางรูปทรงและสร้างความคิดให้แก่ขา้พเจา้ ซ่ึง

เป็นกระบวนการแปรรูปท่ีไดจ้ากธรรมชาติ ถือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอนัพิเศษ โดยเฉพาะ

การเล่ือนไหลท่ีไม่คงรูปตายตวั มีทั้งความสงบน่ิง เอ่ือยไหล และรุนแรง หรือจงัหวะและทิศทางการ

ไหลรวมตวักนัของโครงสร้างทางธรรมชาติก่อให้เกิดสุนทรียภาพทางรูปทรงท่ีมีลกัษณะแตกต่าง

กนั ซ่ึงธรรมชาติแวดลอ้มเหล่าน้ียงัส่งผลต่อความคิด อารมณ์ความรู้สึกในการสร้างสรรคผ์ลงาน ท่ี

ส่ือเน้ือหาและสะทอ้นสุนทรียภาพผา่นสัจจะของวสัดุ ท่ีสัมพนัธ์กบัสภาวะนามธรรมภายในจิตใจ 

น ามาซ่ึงการตีความสร้างและหาความหมายใหม่ของการ แปร-รูป ในกระบวนการสร้างสรรค์ทาง

ศิลปะนามธรรม ทั้งในส่วนของความคิดรูปทรงและเน้ือหา สร้างความหมายของวสัดุ  

นอกจากการแปรรูปจากการเปล่ียนแปลงในระบบธรรมชาติสามญัแลว้ อีกหน่ึงกรรมวิธีใน

การแปรรูปท่ีใหแ้รงบนัดาลใจแก่ขา้พเจา้ก็คือกรรมวธีิการแปรรูปในเชิงช่างไม ้เพราะในงานช่างไม้

มีเทคนิคกระบวนการหลายๆอยา่งผสมผสานกนั และยงัเป็นอาชีพเก่าของบิดา ท่ีส่งต่อมาใหข้า้พเจา้ 

จึงท าให้ขา้พเจา้มีความรักและศรัทธาในงานช่างไมเ้ป็นอยา่งมาก ก่อให้เกิดการเรียนรู้ต่อยอดจาก

รากฐานความรู้เดิม น ามาพฒันา คน้ควา้หารูปแบบจนคน้พบแนวทางการสร้างสรรค ์โดยขา้พเจา้ใช้

วิธีการเพลาะไมด้ว้ยกาวร่วมกบัเดือยกลม ในการประกอบให้เกิดรูปทรง ก ากดัความหยาบกระดา้ง

ของไม ้ดว้ยการขดัเกลา จนความหยาบกระดา้งนั้นหายไป เพื่อเปล่ียนความแข็งกระดา้งของไมใ้ห้

อ่อนนุ่ม เปรียบเสมือนการขดัเกลาจิตใจตวัเอง เพื่อสร้างเน้ือหาและความหมายของการแปรรูปจาก

เทคนิคในงานช่างไมใ้นกระบวนการสร้างสรรค์และการแปรรูปทางดา้นความคิด เพื่อให้เกิดเป็น

ความหมายใหม่โดยแฝงให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง ความเขม้แข็ง และความอดทนนั้นตอ้งอยู่ควบคู่

กบัความอ่อนโยน อ่อนน้อม ซ่ึงถือเป็นความแข็งแรงท่ีมีความยืดหยุ่นอยู่ในตวัหรืออาจเรียกว่า 

“อ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ แข็งแกร่งแต่ไม่แข็งกระดา้ง” ดงักล่าว เพื่อใช้เป็นหลกัในการวางตวัและ

ด าเนินชีวติในสังคมปัจจุบนั 
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ข้อเสนอแนะ 

 จากการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดน้ีท าให้ขา้พเจา้ไดท้ราบถึงขั้นตอนการท างาน
ของตนเองอยา่งเป็นระบบระเบียบ เร่ิมตั้งแต่การคน้ควา้หาขอ้มูล ศึกษา สร้างภาพร่างสองมิติ สร้าง
แบบจ าลองสามมิติ ทดลอง ฝึกฝน ในเทคนิคงานช่างไมจ้ากบิดาและผูรู้้ผูเ้ช่ียวชาญ จนขา้พเจา้เกิด
ความช านาญ น าขั้นตอนทั้งหมดเข้าสู้กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมเพื่อสร้างเป็น
วิทยานิพนธ์ชุด แปร-รูป การฝึกฝนดว้ยตนเองถือเป็นการเรียนรู้ท่ีส าคญัมากเพราะส่ิงน้ีจะเป็นตวั
สร้างประสบการณ์ให้แก่ขา้พเจา้ น าส่ิงท่ีถูกมาใชพ้ฒันาผลงาน และ น าส่ิงท่ีผิดมาปรับปรุงแกไ้ข 
จนส าเร็จบรรลุเป้าหมาย หวงัวา่การคน้ควา้และสร้างสรรคว์ิทยานิพนธ์ชุดน้ี จะเป็นประโยชน์ให้ผู ้
ท่ีมีความสนใจในเร่ืองกระบวนการเชิงช่างไม ้ทั้งเทคนิควิธีการและความคิดในรูปแบบต่างๆแก่
ผูส้นใจ น าไปปรับเปล่ียนประยกุตใ์ชก้บัผูท่ี้ตอ้งการเรียนรู้ไม่มากก็นอ้ย และในอนาคตขา้พเจา้ก็ยงั
จะคิดค้นวิธีการสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาผลงานต่อๆไปอีก ข้าพเจ้ามีความสนใจเพิ่มเติมเร่ือง
เสถียรภาพของรูปทรงและอยากต่อยอดผลงานสร้างสรรค์ในวิทยานิพนธ์ชุดน้ี เพื่อสร้างและหา
กฎเกณฑ์ใหม่ๆของความสมดุลรูปทรงและเน้ือหาท่ีสามารถพฒันาไปไดอี้กระดบัหน่ึงและต่อๆไป
ในอนาคต 
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รายการอา้งอิง  
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ประวติัผูเ้ขียน  
 

ประวตัิผู้เขยีน 
 

ช่ือ-สกุล สุกญัญา สอนบุญ 
วนั เดือน ปี เกดิ 12/08/2532 
สถานทีเ่กดิ โรงพยาบาลต ารวจ 
วุฒิการศึกษา ปริญญามหาบณัฑิต ทศันศิลป์ (ศิลปไทย) คณะจิตรกรรมประติมากรรม

และภาพพิมพ ์มหาวทิยาลยัศิลปากร  
ศิลปบณัฑิต (ทศันศิลป์) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์ 
มหาวทิยาลยัศิลปากร    
วทิยาลยัช่างศิลป์    
โรงเรียนบางกะปิสุขมุนวพนัธ์อุปถมัภ์ (โรงเรียนสุขมุนวพนัธ์อุปถมัภ)์ 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 76/97 หมู่10 ถ.สุวนิทวงศ ์เขตหนองจอก แขวงล าผกัชี กทม. 10350 
ผลงานตีพมิพ์ 2561  นิทรรศการกลุ่ม To The Moon And Back ณ Venice Art Space 

กรุงเทพฯ  
2560  นิทรรศการคู่เขา้ไม-้เขา้ใหม่ Wood-Wonder ณ หอศิลป์กรุงเทพฯ 
(Bacc) People’sGallery  
2559  ร่วมแสดงศิลปกรรม อมตะ อาร์ต อวอร์ด คร้ังท่ี 7  
2558  นิทรรศการ Search มหาวทิยาลยัศิลปากร PSG.Gallery  
2557  ร่วมแสดงผลงาน ในโครงการ “ Asian Art Biennale exhibition” ณ 
ประเทศบงัคลาเทศ  
    นิทรรศการ การแสดงผลงานโครงการสร้างสรรคศิ์ลปินร่วมสมยั 
คร้ังท่ี 5 The young Artists Talent Art  Exhibition at Royal Consulate 
General Los Angeles USA.  
          ร่วมแสดง “มองสิงห์ ผา่นศิลป์” ณ หา้งสรรพสินคา้สยามดิสคพัเวอร่ี 
กรุงเทพฯ  
    ร่วมแสดง “ ศิลปกรรมร่วมสมยัของศิลปินรุ่นเยาว”์ คร้ังท่ี 31 ณ หอ
ศิลป์สนามจนัทร์นครปฐม  
    ร่วมแสดง  “ ศิลปกรรมร่วมสมยัของศิลปินรุ่นเยาว”์ คร้ังท่ี 30 ณ หอ
ศิลป์สนามจนัทร์นครปฐม  
2556  นิทรรศการ “นวตักรรมศิลปะไทย” ณ พิพิธภณัฑไ์ทย   
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ธนาคารไทยพานิชย ์ส านกังานใหญ่ กรุงเทพฯ   
2555  นิทรรศการ “ครบรอบ36ปีศิลปไทย” มหาวทิยาลยัศิลปากร ณ หอ
ศิลป์สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต พระบรมราชินีนาถ 

รางวลัทีไ่ด้รับ 2562  รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั1 ศิลปกรรมกรุงไทย Krungthai Art 
Awards คร้ังท่ี 4 ณ หอศิลป์กรุงไทย  
2561  รางวลัดีเด่น ศิลปกรรม ปตท.คร้ังท่ี 33 ณ ทอ้งพระโรง หอศิลป์
มหาวทิยาลยัศิลปากร วงัท่าพระ กรุงเทพฯ  
2560  รางวลัเหรียญเงิน ศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ังท่ี 63 ประเภท
ประติมากรรม ณ หอศิลป์แห่งชาติ  
    ทุนสนบัสนุนการสร้างสรรคศิ์ลปะมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสู
ลานนท ์ 
2559  รางวลัชมเชย ศิลปกรรมชา้งเผอืก “สัมพนัธภาพและความรัก” คร้ังท่ี 
5 ณ หอศิลป์กรุงเทพฯ  
2558  รางวลัศิลปกรรมยอดเยีย่มศิลปกรรมกรุงไทย Krungthai Art Awards 
คร้ังท่ี 2 ณ หอศิลป์กรุงไทย   
    รางวลัสนบัสนุนศิลปกรรมกรุงไทยใน  ศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ังท่ี 
61 ประเภทส่ือผสม ณ หอศิลป์ร่วมสมยัราชด าเนิน   
    รางวลัท่ี3 ศิลปกรรมกรุงไทย Krungthai Art Awards คร้ังท่ี 1 ณ หอ
ศิลป์กรุงไทย   
    รางวลัเหรียญเงิน ศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ังท่ี 60 ประเภท ส่ือประสม 
ณ หอศิลป์ร่วมสมยัราชด าเนิน  
2557  เขา้รอบ 12 คนสุดทา้ยเพื่อไปศึกษาดูงานศิลปะ ณ Los Angeles, 
USA จากโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะร่วมสมยั (รุ่นท่ี5) ณ 
บา้นด านางแล จ.เชียงราย  
    ทุนสนบัสนุนการสร้างสรรคศิ์ลปะมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสู
ลานนท ์ 
2552  ทุนการศึกษาเมทิณี ธารวนิชกุล   
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