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บทคัดย่อ 

 ความหมายของการมีชีวิตนั้นแต่ละคนจะเจอค าตอบของตนเองที่ไม่เหมือนคนอื่น เมื่อ
ประสบความส าเร็จในจุดหนึ่งก็ต้องเดินไปยังอีกจุดหนึ่งไม่มีวันสิ้นสุด แต่ทว่าระหว่างที่เราก าลัง
พยายามหาค าตอบอยู่นั้น สิ่งที่ท าให้ชีวิตยังคงเรียกว่าเป็นชีวิตคือการที่เรายังคงออกเดินทางไปเรื่อยๆ
แม้จะไม่รู้ปลายทาง หากเรายังคงไม่หยุดค้นหาก็เท่ากับว่าชีวิตนั้นมีความหมายมากจนไม่สามารถจะ
สื่อออกมาเป็นภาษาใดๆได้ ชีวิตจึงเปรียบได้ดั่งหนังสือที่อ่านไม่ออก พจนานุกรมที่หาความหมายไม่ได้ 
แต่พจนานุกรมที่วางอยู่ตรงหน้านั้นได้อธิบายถึงความหมายของค าตอบตั้งแต่ผู้คนได้เปิดอ่านมันแล้ว 
หนังสือเล่มนี้จึงเป็นหนังสือที่ไม่ได้อ่านจากตัวอักษร แต่อ่านจากอักษรของทัศนธาตุ เส้น รูปทรง การ
จัดวางและจังหวะ ทั้งหมดถูกก าหนดโดยกฎเกณฑ์ของสุนทรียภาพ  
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Abstract 

 Each person has different reasons to life for, has different meanings of life. 
When we succeed in one thing, we will move on to the next without stopping. However 
as we try to search for its meaning, traveling and searching is what drives our lives; 
even without knowing the destination, if we don’t give up searching, it means our life 
is valuable to the point that it cannot be expressed through any language. Therefore, 
life is like a book that cannot be understood, or a dictionary that it’s meaning couldn’t 
be found. Even said that, as it has been opened, the dictionary in front explains all the 
meanings that people try to find, not through letters but through visual elements such 
as lines, shapes, layout or its rhythm, which all lies in the standard of aesthetic. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

 ข้าพเจ้าขอน้อมร าลึกถึงพระคุณบิดา มารดาผู้ให้ก าเนิด และพี่สาว ที่คอยสนับสนุน ให้
ค าปรึกษาและเป็นก าลังใจให้แก่ข้าพเจ้า ทั้งในด้านการศึกษาสร้างสรรค์งานศิลปะ เป็นผู้ลงทุนให้กับ
ข้าพเจ้าต้ังแต่ก าเนิดจนถึงบัดน้ี และได้มอบแนวทางการใช้ชีวิตตลอดมา เป็นผู้ที่คอยปลอบและห่วงใย
อยู่เสมอ ถึงแม้บางครั้งท่านจะไม่เข้าใจในสิ่งที่ข้าพเจ้าท า แต่ทุกท่านก็ยังคงรับฟังและคอยส่งก าลังใจ
อย่างไม่ขาดสาย ด้วยพลังใจที่เอ่อล้นตลอดการมีชีวิตนี้ท าให้ข้าพเจ้าสามารถเดินทางมาได้ไกลจนถึง
อีกหนึ่งเส้นชัยที่เป็นเส้นชัยของชีวิตที่ส าคัญ 

ขอขอบคุณศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ  ศุภนิมิตร อาจารย์ผู้ควบคุมศิลปนิพนธ์ที่คอยดูแล
เอาใจใส่ และให้แนวคิดที่กระตุ้นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะ คอยให้ค าปรึกษาและมอบ
ความรู้ให้เสมอ ขอขอบคุณคณาจารย์ภาควิชาภาพพิมพ์และคณาจารย์ทุกท่านที่ให้ค าแนะน า ท าให้
ข้าพเจ้าได้น าไปปรับปรุงแก้ไขผลงานให้ดียิ่งข้ึน ขอขอบคุณเพื่อนร่วมช้ันปีที่อยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุข ให้
ความช่วยเหลือกันตลอดการเรียน 5 ปีที่ผ่านมา และขอขอบคุณนายพศุตม์ สอิ้งทอง เพื่อนสนิทผู้ที่
คอยฉุดข้าพเจ้าให้ออกมาจากความมืดมนในตนเอง ให้การสนับสนุนเป็นก าลังใจในวันที่รู้สึกว่าตัวเอง
นั้นไม่ดีพอให้สามารถกลับมามีสติและท างานต่อไปได้อย่างเต็มที่ และสุดท้ายข้าพเจ้าขอขอบคุณอีก
ครั้งกับทุกคนที่กล่าวมาอย่างหาที่ใดเปรียบไม่ได้ 
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ค าน า 

 

 เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารประกอบการท าศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ กลุ่มวิชาเอก    
ภาพพิมพ์ ปีการศึกษา 2562 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย
มีวัตถุประสงค์ในการเขียนเพื่ออธิบายถึงข้ันตอนและกระบวนการในการศึกษาค้นคว้า การคิด 
วิเคราะห์ ตีความ และสร้างสรรค์ผลงานชุดศิลปนิพนธ์ที่ด าเนินมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้หัวข้อเรื่อง 
“หนังสือที่ไม่ได้แปล” (Unreadable) เป็นชุดผลงานที่ตั้งค าถามถึงความหมายของชีวิตของมนุษย์ 
และหาค าตอบไปพร้อมๆกันจนท าให้ศิลปนิพนธ์ชุดน้ีสมบูรณ์และสามารถแก้ไขความสงสัยในชีวิตที่
เกิดข้ึนได้ โดยมีศิลปะเป็นตัวกลางในการสื่อสารเหล่านั้น ศิลปะท าให้ใช้ร่างกายและสมองคิดไป
พร้อมๆกันจนเกิดเป็นผลงานที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ภาพพิมพ์เป็นเทคนิคที่มี
กระบวนการเบื้องต้นที่จ าเป็นต้องเรียนรู้ และจะพัฒนาปรับใช้อย่างไรก็ได้ตามที่ตนพึงประสงค์ 

ด้วยเหตุนี้จึงเกิดเป็นผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ข้ึนมา ข้าพเจ้าหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ดู 
ผู้อ่าน หรือผู้ที่สนใจในศิลปะได้เข้าใจถึงวิธีการคิดผลงานศิลปะและวิธีการสร้างผลงานศิลปะอย่างไร
ให้ผู้อื่นคิดว่า “ท าแบบนั้นได้ด้วยหรอ!” 
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บทท่ี 1 

บทน า 
 

 ชีวิตคืออะไร เป็นค าถามสากลที่มนุษย์ทุกคนต้องการหาค าตอบอยู่เสมอ มีค านิยาม บทความ 
หรือหนังสืออธิบายมากมายว่าชีวิตนั้นคืออะไร ชีวิตนับว่ามีค่าเมื่อเราท าสิ่งใด ถึงอย่างนั้นต่อให้เรา
อ่านหนังสือเกี่ยวกับชีวิตมากมายแค่ไหน ก็ไม่สามารถเป็นค าตอบทั้งหมดได้ ชีวิตเป็นเรื่องของบุคคล 
แต่ละคนล้วนต้องค้นหาค าตอบของตนเอง บางครั้งค าตอบนั้นอาจอยู่กับเรามานานแล้วหรือเราไม่เคย
ได้รับค าตอบก็เป็นได้  
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
การตั้งค าถามถึงสิ่งที่ระบุการเป็นตัวตนของเราเกิดข้ึนจากค าถามที่จะมีผลไปสู่อนาคต นั่น

อาจเป็นที่มาของเป้าหมายในชีวิตของแต่ละคน ต่างคนต่างตามหาสิ่งที่ชอบ ค้นหาสิ่งที่ท าแล้วมี
ความสุข ประสบผลส าเร็จ ข้าพเจ้ามีเป้าหมายในชีวิตอยากเรียนศิลปะ และเมื่อเป้าหมายนั้นได้บรรลุ
แล้วน ามาซึ่งเป้าหมายใหม่ต่อๆกันไปเหมือนบันไดที่นับข้ันไม่ถ้วน ยิ่งอายุมากข้ึน เป้าหมายเริ่ม
เปลี่ยนไปตามกาลเวลา หน้าที่ ประสบการณ์ เหล่าน้ีถูกหล่อหลอมการเป็นมนุษย์ตามเส้นทางชีวิตของ
แต่ละคน หากแต่สิ่งเหล่านั้นไม่ได้บ่งบอกว่าเส้นทางที่ผ่านมาเป็นปลายทาง ไม่ว่าเราจะเดินผ่านมา
มากมายแค่ไหนมันยังคงเป็นระหว่างทางอยู่เสมอ ตราบใดที่ยังมีชีวิตและลมหายใจ การค้นหาตัวตน
ของแต่ละคนจะยังมิอาจสิ้นสุดลง หรือหมายความได้ว่า มนุษย์เกิดมาเพื่อแสวงหาตนตราบจนลม
หายใจนั้นจะดับสลาย 

จากข้อความข้างต้นเป็นบทสรุปของแนวความคิดที่ถูกขัดเกลาจนก่อตัวกันเป็นที่มาของ
ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดหนังสือที่ไม่ได้แปล การใช้ศิลปะเป็นตัวกลางในการสื่อสารท าให้ผู้คนสามารถ
มองโลกได้ในหลายๆแบบ โดยผลงานสามารถมองได้หลายมุมมอง แล้วแต่ผู้ชมจะคิดอย่างไร เพื่อ
ไม่ให้เป็นการตีกรอบแนวความคิดหรือการกักขังจินตนาการที่ควรจะมี การใช้สัญลักษณ์ทางวัตถุ
เลือกใช้ของในชีวิตประจ าวันเพื่อให้เข้าถึงผู้ชมได้ง่ายและเป็นเรื่องใกล้ตัว จากแนวความคิดตั้งต้นเป็น
ตัวกระตุ้นท าให้ผลงานแสดงออกอย่างเรียบง่ายแต่แฝงความหมายที่ลึกซึ้งเอาไว้เพื่อให้ผู้ชมได้ตั้ง
ค าถามและหาค าตอบด้วยตนเองได้อย่างเงียบๆประหนึ่งอยู่ในห้องสมุด และเหลือไว้เพียงความรู้สึกที่
อธิบายไม่ได้แตส่ามารถเข้าใจได้ นั่นจึงเป็นที่มาของหนังสือที่ไม่ได้แปล เพราะสุดท้ายแล้วชีวิตน้ันอ่าน
ไม่ได้
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วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 
1. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบใหม่ การแสดงออกตามแนวทางที่แตกต่างจากผู้อื่น เป็นงาน

ภาพพิมพ์ที่ไม่เหมือนกับงานภาพพิมพ์ทั่วไป แต่เป็นงานภาพพิมพ์ในแบบศิลปะจัดวางและ
ภาพพิมพ์ 3 มิติ  

2. เพื่อศึกษากระบวนการการออกแบบภาพพิมพ์ (Graphic Design) และงานภาพพิมพ์หลายๆ
เทคนิคส าหรับน ามาปรับใช้ในความเหมาะสมของผลงาน หรือเพื่อสอดรับกับกระบวนการ
ความคิด 

3. เพื่อแสดงออกถึงความรู้สึกแบบนามธรรม ถ่ายทอดถึงการใช้ภาษาของทัศนธาตุ (Visual  
Language) 

4. เพื่อสะท้อนความงามทางสุนทรียศาสตร์ที่ต่างจากการรับรู้แบบเดิม ท าให้เกิดมุมมองใหมท่าง
ความคิดหรือสิ่งที่เห็นผ่านสายตาของข้าพเจ้า 

 

แนวความคิดในการสร้างสรรค์ 
 การเรียนรู้จากประสบการณ์ใหม่ที่ไม่คุ้นเคย เปรียบได้ดั่งการเรียนรู้ของ เราต่อภาษาใหม่ 
ภาษาจึงน ามาซึ่งการสื่อสาร แม้ว่าบางครั้งภาษามิอาจน าไปสู่ความหมายที่ต้องการได้ และภาษาที่
แตกต่างกันของชนชาติต่างวัฒนธรรม แสดงความหมายประการหนึ่ง แต่ความเข้าใจของแต่ละ
วัฒนธรรมนั้นก็อีกประการหนึ่ง แต่ภาษาของข้าพเจ้านั้นเป็นภาษาที่พยายามให้เป็นภาษาสากลที่ทุก
ชาติทุกภาษารับรู้ได้ เพราะเป็นภาษาของการมองเห็น ผ่านความงามของศิลปะ เป็นสื่อกลางที่อธิบาย
ได้มากกว่าสิ่งที่เป็นเหตุผลหรือปัญหา 

ศิลปนิพนธ์ชุดนี้เริ่มต้นมาจากการไม่เข้าใจในตนเองที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ข้าพเจ้า
หยิบยืมของใช้ในชีวิตประจ าวันมาเป็นสื่อในการแสดงออก มีความเปลี่ยนแปลงจากวัสดุไปสู่ภาษาใหม ่
ที่ไม่ใช่ภาษาที่ใช้ในการเขียนด้วยพยัญชนะ แต่เป็นภาษานามธรรมที่มีรูปที่เป็นสุนทรีย์ การแสดงออก
ของผลงานจึงไม่ใช่งานภาพพิมพ์ที่เห็นโดยทั่วไป แต่เป็นทั้งงานภาพพิมพ์แบบ 3 มิติ และศิลปะการจัด
วาง 
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ขอบเขตของการศึกษา  
1. ด้านเนื้อหา 

ชีวิตคือการค้นหา ซึ่งการค้นหานั้นไม่ได้มีค าตอบที่บ่งบอกแน่ชัด แต่ละบุคคลจะเจอค าตอบ
ของตนเองที่ไม่เหมือนคนอื่นใด หรือบางคนอาจจะไม่เคยเจอเลยก็เป็นได้ แต่การได้ค้นหาตนเองถึงแม้
จะไม่รู้ปลายทางนั้นนับเป็นชีวิตที่มีความหมายและมีความสวยงามในระหว่างทางที่ตนก าลังย่ าเดิน 
หากเรายังคงไม่หยุดค้นหาก็เท่ากับว่าชีวิตนั้นมีความหมายมากจนไม่สามารถจะสื่อออกมาเป็นภาษา
ใดๆได้  

2. ด้านรูปแบบ 

มิติของการมองเห็นน ามาซึ่งความรู้สึกฟุ้งซ่าน การลบมิติทางการมองเห็นเป็นสิ่งสอดรับ
แนวความคิดได้อย่างดีเยี่ยม ข้าพเจ้าเลือกมองวัตถุสามมิติให้เป็นสองมิติเพื่อสร้างความรู้สึก ใหม่ที่
ตนเองหรือบุคคลทั่วไปอาจมองข้ามไป การลบมิติเพื่อให้เกิดความรู้สึกใหม่ถือเป็นการเรียนรู้ที่ข้าพเจา้
ปฏิบัติอยู่เสมอ เพื่อรักษาสมดุลให้อยู่ในความรู้สึกสงบ ผลงานจะแสดงอารมณ์นิ่งเงียบ เพื่อไม่มี
ก าหนดว่าสิ่งใดผิดหรือสิ่งใดถูก ตัวผลงานเป็นผลงาน 2 มิติบน 2 มิติ งานภาพพิมพ์ 2 มิติ และศิลปะ
การจัดวางในแนวนามธรรมเพื่อตอบสนองแนวทางของข้าพเจ้า 

3. ด้านเทคนิค 

เทคนิคภาพพิมพ์ เทคนิคแม่พิมพ์ร่องลึก เทคนิคแม่พิมพ์ตะแกรงไหม การจัดท ารูปแบบ
หนังสือ  และการจัดวางบนพื้นที่ที่ก าหนดไว้ โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับงานช้ินนั้นๆ เพื่อ
ตอบสนองต่อแนวความคิดและวิธีการโดยการทดลองเทคนิคที่มีอย่างสมบูรณ์อยู่แล้ว น ามาปรับใช้ให้
เกิดเป็นเทคนิคเฉพาะตัว เพื่อสร้างความเป็นเอกลักษณ์ 

 

ขั้นตอนในการศึกษาและหาแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ 
- เก็บข้อมูลโดยการค้นคว้าหาข้อมูลจากหนังสือ หรืออินเตอร์เน็ต และเพิ่มเติมด้วยการ

ค้นหาวิธี ฝึกสมาธิในรูปแบบของตนเองที่นอกเหนือไปจากการนั่งสมาธิ โดยการจดจ่ออยู่
กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

- เก็บข้อมูลโดยการส ารวจสภาพแวดล้อมใกล้ตัวหรือวัสดุที่อยู่ใกล้ตัวที่แสดงถึงความเป็น
ชีวิตประจ าวัน 
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ขั้นตอนการเริ่มสร้างชิ้นงาน 
- ร่างภาพร่าง 

- เลือกหาวัสดุที่ตอบโจทย์กับแนวความคิดต้ังต้นในแต่ละช้ิน 

- ใช้เทคนิคอื่นๆเข้ามาช่วยในการร่างภาพร่างด้วยการปะติด (Collage) หรือการท าซ้ า 
  (Xerox) เพื่อให้ได้มองเห็นมุมมองหรือการแก้ปัญหาในงานได้ง่ายข้ึน 

- เริ่มท าผลงานจริงด้วยการหาเทคนิคที่ตอบสนองกับแนวความคิดต้ังต้น 

แหล่งข้อมูลท่ีใช้ในการสร้างสรรค์ 
- หอศิลป์ 

- ของใช้ในชีวิตประจ าวัน  

- การอ่านหนังสือที่เกี่ยวข้อง 

- ร้านหนังสือ (ด้านรูปแบบการจัดวางผลงานและตัวผลงาน) 

- ภาพยนตร์ บทเพลง 

- ข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆ  เช่น www.pinterest.com,  www.lebenliebegrafik.com 
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บทท่ี 2 

ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ 
 

จุดเริ่มต้นของการตั้งประเด็นในการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์เริ่มมาจากการไม่เข้าใจในตนเองทีม่ี
ความคิดเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เมื่อไตร่ตรองความคิดให้ลึกซึ้งมากข้ึน ท าให้เกิดความสนใจใน
เรื่องของการเข้าใจร่วมกันระหว่างมนุษย์และมนุษย์ กล่าวคือ มนุษย์มีการสื่อสารซึ่งกันและกันก็เพื่อ
เข้าใจให้ตรงกัน ดังนั้นมนุษย์จึงสร้างภาษาข้ึนเพื่อสื่อสารกับผู้รับสารโดยเริ่มต้นจากการพูด แต่ถึง
อย่างนั้นบางครั้งการพูดก็ไม่สามารสื่อสารสิ่งที่บุคคลนั้นๆต้องการจะสื่อออกมาได้อย่างสมบูรณ์ ส่งผล
ให้เกิดรูปแบบการสื่อสารรูปแบบใหม่ๆ อาทิเช่น ภาพวาดในถ้ า เกิดเป็นจุดเริ่มต้นของภาษาภาพและ
ภาษาเขียนตามมา 

อิทธิพลท่ีได้รับจากสภาพแวดล้อม 
 การสังเกตสิ่งของรอบตัวนั้นเป็นสิ่งส าคัญกับข้าพเจ้ามาก การมองทุกอย่างรอบตัวให้เป็น
ศิลปะเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าท าอยู่เสมอ แต่ทุกครั้งที่เหตุการณ์เหล่าน้ีเกิดข้ึนไม่ได้เกิดจากการจงใจ ทุกครั้ง
ล้วนเป็นความบังเอิญในขณะนั้นที่สายตามองเห็นท าให้สมองประมวลผลเป็นผลงานอีกช้ินหนึ่ง 
ยกตัวอย่างเช่น 

เดินเข้าร้านเครื่องเขียน พุ่งตรงไปตรงโซนปากกาเพื่อที่จะมองหาปากกาด้ามใหม่ แต่กลับเจอ
ปะการังเต็มไปหมด

ภาพที่ 1 ปากกาในร้าน B2S  

ที่มา : ผู้เขียน 
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เดินเข้าวัดเพื่อจะไหว้พระก่อนกลับบ้าน หันไปทางซ้ายที่มีธูปวางอยู่ ก็ท าให้ขนลุกแปลกๆ
และแอบคิดว่าแค่นี้ก็สามารถเป็นงานศิลปะได้ เพราะมันสร้างผลกระทบกับความรู้สึกพอมันอยู่
ด้วยกันในจ านวนมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นี่เป็นส่วนหนึ่งในบางครั้งที่จับภาพเอาไว้ทัน สิ่งเหล่านี้สามารถเกิดข้ึนได้ทุกวันเพียงแค่เกิด
การสังเกต ข้าพเจ้ามีบุคลิกนิสัยแบบนี้ติดตัวตอนไหนไม่อาจทราบได้ รู้ตัวอีกทีก็รู้สึกแล้วว่าศิลปะอยู่
ทุกที่ เพียงแค่เราใช้ใจมอง และเพราะการสังเกตเหล่าน้ีท าให้เกิดศิลปนิพนธ์ชุดน้ีข้ึนมา 

 

หลังจากที่เก็บตัวหยุดคิดและพูดคุยกับตัวเองบ่อยครั้งว่า ฉันจะท าอะไรต่อจากนี้ดีนะ คิด
เท่าไหร่ก็คิดไม่ออก จนวันนั้นได้มาถึง คุณพ่อชวนไปเที่ยวต่างประเทศท าให้ข้าพเจ้ากังวลกับ
ภาษาอังกฤษของข้าพเจ้าจึงท าให้หยิบพจนานุกรมขึ้นมา(Dictionary) และทันใดนั้นข้าพเจ้าก็คิดงาน
ออกทันทีหลังจากที่ได้เห็นสันด้านข้างของพจนานุกรม 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 ธูปในวัด 

ที่มา : ผู้เขียน 
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พจนานุกรมเล่มเล็กที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่มัธยมต้น จนบัดนี้มันยังคงวางอยู่ในห้องและมันได้
สร้างผลประโยชน์สูงสุดแก่ข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าคิดอย่างนั้นและรีบวาดภาพร่างทันที ภาพด้านขวาช้ิน
ที่ 3 เป็นภาพร่างช้ินแรกที่ท าข้ึนมา หลังจากนั้นก็ได้ไปถ่ายรูปตามหาพจนานุกรมหลายๆร้านหนังสือ
และก็ได้เห็นสันด้านข้างของหนังสือในหลายๆรูปแบบท าให้ท างานสนุกมากขึ้น 

การสร้างสรรค์ผลงานทางด้านรูปแบบได้รับอิทธิพลมาจากสภาพแวดล้อมของชีวิตประจ าวัน 
รูปแบบผลงานสองมิติเป็นการสังเกตสิ่งของใกล้ตัว แต่เลือกสังเกตเพียงด้านใดด้านหนึ่ง สร้างผลงาน
ภาพพิมพ์สองมิติจากการลบมิติทางการมองเห็นในสามมิติ 

รูปแบบผลงานสามมิติหยิบยืมสิ่งของรอบตัวน ามาเรียงกันจนเกิดเป็นภาษาใหม่ที่แสดงความ
เป็นชีวิตประจ าวันไปโดยปริยาย โดยที่ไม่สามารถอ่านตามภาษาปกติได้ แต่ใช้ปฏิกิริยาการรับรู้และ
ความเข้าใจจากการมองเห็นเป็นตัวอธิบายถึงแนวความคิดที่ต้องการจะสื่อออกไป และมีการสลับกัน
กับผลงานสองมิติ โดยสร้างผลงานจากสองมิติและประกอบกันจนเกิดเป็นผลงานสามมิติ 

 

ภาพที่ 3 พจนานุกรม 

ที่มา : ผู้เขียน 



8 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 ภาพตึกที่ยังสร้างไม่เสรจ็ 

ที่มา : ผู้เขียน 

หลังจากที่คิดงานออกแล้ว เราก็เจอสิ่งที่ดูเหมือนงานเราในสถานที่ที่หนึ่งโดยบังเอิญด้วย 
ภาพน้ีเป็นตึกที่ก าลังสร้างและยังไม่ได้ดึงสติ๊กเกอร์ของกระจกออก ท าให้เกิดเป็นสันพจนานุกรมขนาด
เท่าตึก ประทับใจมากๆ 

ภาพที่ 4 ตัวอย่างภาพที่ได้รับอิทธิพลทางด้านรูปแบบ 

ที่มา : ผู้เขียน 
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Concrete poetry 
    กวีนิพนธ์คอนกรีต(Concrete poetry) คือการจัดเรียงองค์ประกอบทางภาษาซึ่งถูกสื่อ

ความส าคัญด้วยภาพมากกว่านัยส าคัญทางวาจา บางครั้งจึงถูกเรียกว่า “กวีนิพนธ์ภาพ” เป็นการ
พัฒนากวีที่เป็นรูปธรรม ซึ่งภาษาที่ใช้ภาษาเหล่าน้ีแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบทางทัศนศิลป์มีอิทธิพล
เหนือกว่าและเป็นศิลปะภาษาศาสตร์ที่ลักษณะของค าและตัวอักษรมีความส าคัญเท่ากับความหมาย 

              อย่างไรก็ตามในอดีตกวีนิพนธ์คอนกรีตเป็นการเคลื่อนไหวทางศิลปะที่ส าคัญในศตวรรษที่ 
20 เกิดข้ึนจากศูนย์กลางที่ส าคัญของศิลปะคอนกรีตในยุโรปเหนือและละตินอเมริกาในช่วงปี 1950 
และพยายามที่จะน าความชัดเจนและความเรียบง่ายแบบเดียวกันขององค์ประกอบที่ก าหนดความ
เคลื่อนไหวดังกล่าวมาสู่ค าเขียน การจัดเรียงของภาษาในรูปแบบภาพ ค าตัวอักษรและเนื้อหาภาษา
อื่น ๆ ถูกน าไปใช้เป็นเครื่องมือจัดองค์ประกอบภาพในลักษณะที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการ
เคลื่อนไหวศิลปะคอนกรีตในข้ันต้น บทกวีคอนกรีตจึงลดองค์ประกอบทางภาษาของบทกวีให้น้อย
ที่สุด ตัวอย่างเช่น ผลงาน Kawa mata wa Shū ของ Seiichi Niikuni โดยกวีคอนกรีตชาวญี่ปุ่นเซอิ
จินิอิกุนิ แปลโดยทั่วไปว่า "แม่น้ า / สันทราย" น าเสนอการแสดงภาพทิวทัศน์น้อยที่สุด ทั้งสอง
สัญลักษณ์ที่เขียนแทนวัตถุหรือความคิดโดยตรงมากกว่า หรือ ครึ่งบนซ้ายของกรอบสี่เหลี่ยมนั้นเกิด
จากการท าซ้ าสัญลักษณ์ส าหรับ "แม่น้ า" ในขณะที่ส่วนล่างขวานั้น ถูกสร้างข้ึนด้วยสัญลักษณ์ที่
คล้ายกัน แต่มีความโดดเด่นกว่าส าหรับสันทรายเพราะรูปสามเหลี่ยมสองอันที่เช่ือมต่อกันน้ีพร้อมกับ
ค าใบ้ที่ให้ไว้โดยความหมายเชิงความหมายเป็นตัวแทนของแม่น้ าที่ไหลผ่านหาดทรายที่ถูกสกัดอย่าง
แม่นย า ลายเส้นที่เรียงกันซึ่งประกอบด้วยสัญลักษณ์แต่ละตัวช่วยเพิ่มความประทับใจโดยรวมของน้ า
ไหลตามความเป็นจริง1 

 

 

                                                             
1 Seiichi Niikuni, ผลงานกวีนิพนธค์อนกรีต, เข้าถึงเม่ือ 2 มีนาคม 2562, เข้าถึงได้จาก 

https://www.theartstory.org/movement/concrete-
poetry/artworks/?fbclid=IwAR3M9boAyY6OUGtvWQn4urT_qIm_iQhXXoUXQEc740kEIVj9ica6Z5c_Vq
k#pnt_4 
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ภาพที่ 6 Niikuni Seiichi, Kawa mata wa Shū (1966) 

ที่มา : https://www.pinterest.com/pin/306455949628842168/ 
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อิทธิพลท่ีได้รับจากงานศิลปกรรม 
 
1) Hanne Darboven 

เกิดเมื่อวันที่ 29 เมษายน ค.ศ. 1941 ที่เมืองมิวนิคประเทศเยอรมนี เธอเติบโตข้ึนมาเป็น
ทายาทให้กับ บริษัทกาแฟที่ประสบความส าเร็จ และเดินทางไปศึกษาภาพวาดที่ Hochschule für 
bildende Künste ในฮัมบูร์กในปี 1962-1966 ผลงานของ Hanne Darboven ได้ให้อิทธิพลแก่
ข้าพเจ้าทางด้านเทคนิคและวิธีการแสดงออกในงานศิลปะที่เลือกเทคนิคสอดคล้องไปกับแนวความคิด
โดยตรง 

หลังจากเรียนจบเธอย้ายไปนิวยอร์ก ในช่วงฤดูหนาว 1966-1967 ที่เธอได้พบกับ Sol 
LeWitt, Carl Andre และ  Joseph Kosuth บุคคลส าคัญในการสร้างผลงาน Minimalism และ 
Conceptual Art ศิลปินทั้งสองเป็นบุคคลส าคัญในการพัฒนาผลงานศิลปะของเธอ หลังจากนั้นไม่
นานเธอก็เริ่มวาดภาพชุดแรกลงบนกระดาษกราฟ เธอเขียนตัวเลขที่มาจากการคูณที่ซับซ้อนของ
ล าดับตัวเลขที่ได้มาเป็นการส่วนตัว ตามตัวเลขสี่ถึงหกหลักที่ใช้เพื่อระบุวันเดือนและปีของมาตรฐาน
ปฏิทินเกรโก รูปแบบของปฏิทินเป็นแรงบันดาลใจส่วนใหญ่ของเธออย่างต่อเนื่อง และ 'เลขคณิต
รายวัน' ซึ่งเป็นการน าตัวเลขของเช็คซัมมาแทนที่ตัวเลขในปฏิทินของปีตามตรรกะเชิงคณิตศาสตร์ที่
ซับซ้อนและท้าทาย เธอเขียนด้วยมือเสมอ งานของเธอประกอบไปด้วยการจัดแถวของตัวเลขจากน้อย
ไปมากและมากไปหาน้อย, รูปตัวยู, กริด, สัญลักษณ์เส้น และกล่อง เธอเลือกใช้ภาษาที่เป็นกลางก็คือ
ตัวเลขและการใช้ปากกา, ดินสอ, เครื่องพิมพ์ดีดและกระดาษกราฟ กระดาษกราฟเป็นวัสดุแรกเริ่มที่
ท าให้เกิดการสร้างเส้นอย่างง่ายของตัวเลขที่เธอเรียกว่า Konstruktionen เช่นเดียวกับ On Kawara 
นั้น Darboven น าเสนอว่าเวลาเป็นทั้งการไหลเวียนของชีวิตอย่างต่อเนื่องและเป็นระเบียบที่ชัดเจน 
นอกเหนือจาก LeWitt และ Andre แล้ว Lucy Lippard และ Kasper König ยังอยู่ในแวดวงของ
ผู้สนับสนุนที่ยาวนานในการท างานของ Darboven พัฒนาภาษาของเธอในเรื่องของเส้นและตัวเลข 
นอกจากนี้เธอยังเป็นนักเปียโนที่ผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว เธอยังแต่งเรียงความตามปฏิทิน เธออาศัย
อยู่ระหว่างเยอรมนีและนิวยอร์กตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา เธอเสียชีวิตเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2009 
ที่เมืองฮัมบูร์กประเทศเยอรมนี2 

แนวความคิดของผลงานเธอพูดถึงการกรองประสบการณ์ชีวิตของเธอผ่านกาลเวลา ซึ่งเปน็สิง่
ที่เป็นนามธรรมและเป็นรูปธรรม เธอเช่ือว่าเวลาคือแก่นแท้ของการด ารงชีวิตอยู่ของเรา ในข้ันตอน
การท างานและวิธีการแสดงออกเธอแสดงความรู้สึกเฉียบพลันของจังหวะ (Rythm) และการท าซ้ า 
(Repetition) เธอเขียนข้อความที่เต็มไปด้วยตัวเลขผ่านลายมืออย่างประณีต ผลงานของงเธอทั้งหมด
มีทั้งการค านวณทางคณิตศาสตร์ วันในปฏิทิน รวมไปถึงข้อความทางปรัชญา ซึ่งบางครั้งมีรูปภาพและ

                                                             
2 Hanne Darbroven, ชีวประวัติศิลปิน, ค้นเม่ือ 18 กุมภาพันธ์ 2563, จาก

https://en.wikipedia.org/wiki/Hanne_Darboven 
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วัตถุมาปะติด (Collage) เธอมีการค านวณในการติดตั้ง โดยติดตั้งเต็มผนังก าแพงให้อยูใ่นรูปแบบของ
ตาราง (Gridded) ให้ความรู้สึกเราสามารถแก้ไขค าแต่ละค าและตัวเลขได้อย่างใกล้ชิด ผลงานท า
หน้าที่เป็นการแสดงข้อมูลและการบันทึกเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและงานศิลปะของ
เธอเอง3 

 

ภาพที่ 7 ภาพศิลปิน Hanne Darboven 

ที่มา : 
http://www.joschwartz.com/DARBOVEN170692/slides/HANNE_DARBOVEN_170692JS01. 
html 
 

                                                             
3 Hanne Darbroven, แนวความคิดของศิลปิน, เข้าถึงเม่ือ 18 กุมภาพันธ์ 2563, เข้าถึงได้จาก 

https://www.artsy.net/artist/hanne-darboven 

https://www.artsy.net/artist/hanne-darboven
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ที่มา : https://www.artsy.net/artwork/hanne-darboven-sunrise-sunset-to-new-york 

 

 

ภาพที่ 8 ส่วนหนึ่งของผลงานช่ือ Sunrise - Sunset (To: New York), Hanne Darboven, 1996 
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ที่มา : https://www.artsy.net/artwork/hanne-darboven-46-variante 

 

 

ภาพที่ 9 46. Variante ,Hanne Darboven, 1975, 



15 
 

 
 

 

ภาพที่ 10 Hanne Darboven, ERDKUNDE UND (SÜD-) KOREANISCHER KALENDER, Spruẗh 
Magers, Berlin (12 September 2019–29 February 2020). Courtesy Sprüth Magers.  

ที่มา : https://ocula.com/art-galleries/spruth-magers/exhibitions/erdkunde-und-sud--
koreanischer-kalender/ 
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2) วิทยา ผุดผ่อง 

เกิดเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2525 จบการศึกษาปริญญาโท (ภาควิชาภาพพิมพ์) คณะ
จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ข้าพเจ้ามีโอกาสได้ไปดูผลงาน
นิทรรศการ The TALE : ประโยค‘บอกเล่า’ จัดแสดงเมื่อวันที่ 15 กันยายน – 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
ที่น าทองแกลเลอรี่ Numthong Gallery ศิลปินมีแนวคิดว่า ความรู้สึกนึกคิด เป็นสิ่งที่ตราตรึง 
โดยเฉพาะเวลาที่มันไม่เหมือนเดิม อย่างไรก็ตามมันยังอยู่ในความสับสนและไม่สามารถอธิบายได้ ว่า
ความคิดนั้นได้บังเกิดข้ึนแล้ว หรือได้คิดอะไรบางอย่างออกแล้วกันแน่  ทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่
กระบวนการที่อนุญาตให้การกระท าได้ตรวจสอบความคิด และในทางกลับกันความคิดก็ได้ทดสอบ
การกระท าด้วยเช่นกัน ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นค าถามต่อเรื่องใด ความลุ่มหลงในสิ่งใด หรือแรงทะยาน
ความอยากในทิศทางใด ล้วนปราศจากซึ่งองค์ประกอบที่สมดุลระหว่างความคิดและการกระท าเสีย
มิได้เลย แต่ 'การรู้' ที่เกิดข้ึนในจิตของผม หรือการเข้าถึงความรู้บางอย่างด้วยจิตอย่างชัดเจนแจ่มแจ้ง
ในมันมีมันใด โดยไม่ต้องอาศัยการอ้างเหตุผล หรือผ่านประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสแต่อย่างใด 
น ามาสู่จินตนาการซึ่งเป็นส าเนา ถ่ายทอดไปตามสิ่งที่ตัวเองรู้สึกในขณะหนึ่ง ของวัน ของอีกวัน และ
อีกวันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย เป็นด่ังประโยคบอกเล่าที่ไม่รู้จบ - วิทยา ผุดผ่อง / 2561 – 4 

ศิลปินให้อิทธิพลทางด้านแนวความคิดและเทคนิควิธีการแสดงออก ศิลปินสร้างผลงานผ่าน
กระบวนการทางเทคนิคภาพพิมพ์โลหะ(Etching) เทคนิคภาพพิมพ์นูน(Emboss) วาดเส้น(Drawing) 
และมีสมุดจดบันทึกอีก 1 เล่มที่ศิลปินเย็บขึ้นเอง(Diary) 

เมื่อหลายปีก่อน งานภาพพิมพ์เป็นแนวทางหลักในการท างานศิลปะของเขา วิทยาถนัดการ
ใช้เทคนิคภาพพิมพ์โลหะ (etching) ในการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านรูปทรงมนุษย์แปลกประหลาด โดย
เขามองว่าการสร้างภาพพิมพ์โลหะนั้นเปรียบเสมือนการประทับความรู้สึกในช่ัวขณะหนึ่งของจิตให้
กลายสิ่งที่หยุดน่ิงและถาวรตลอดไป เปรียบเสมือนบันทึกส่วนตัวที่สามารถย้อนกลับมาอ่านได้อีกใน
ภายหลัง อย่างไรก็ตาม เมื่อการท างานด้านภาพพิมพ์เริ่มอิ่มตัว วิทยาจึงหันมาใช้การวาดเส้นเพื่อ
ถ่ายทอดความรู้สึกของเขาแทน ผลงานในนิทรรศการ ‘ประโยคบอกเล่า’ เกือบทั้งหมดจึงเป็นงานวาด
เส้นบนวัสดุต่างๆ เป็นหลัก แต่ก็ยังคงเหลือร่องรอยของงานภาพพิมพ์เอาไว้บ้าง โดยเฉพาะผลงาน
ล าดับแรกคือ ‘Clone No. 2’ วิทยาน าแผ่นโลหะทองแดงมาใส่กรอบกระจกติดไว้คู่กับภาพพิมพ์ผสม
วาดเส้นที่เกิดข้ึนจากแผนโลหะนี้ เปรียบเสมือนการประทับความทรงจ าแต่เก่าก่อนเอาไว้ใหห้ยดุนิง่อยู่
ในพื้นที่จ ากัดแห่งนี้5 

                                                             
4 วิทยา ผุดผ่อง, ข้อมูลนิทรรศการ The TALE : ประโยค ‘บอกเล่า’, เข้าถึงเม่ือ 12 มีนาคม 2563, 

เข้าถึงได้จาก http://www.rama9art.org/artisan/2018/september/the_tale/index.html 
5 วิทยา ผุดผ่อง, บทวิจารณ์นิทรรศการ The TALE : ประโยค ‘บอกเล่า’, เข้าถึงเม่ือ 12 มีนาคม 2563, 

เข้าถึงได้จาก http://www.fineart-magazine.com/the-tale-
%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%9A%E0%
B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2/ 



17 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
ที่มา : http://www.fineart-magazine.com/the-tale-
%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%
B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2
/ 

ร่องรอยของกระบวนการพิมพ์ยังคงปรากฏให้เห็นเช่นกันในผลงานชุดถัดมา แผ่นกระดาษสี
ขาวสะอาดที่ดูเหมือนจะมีเพียงร่องรอยสีด าของข้อความและเส้นแปลกๆ แทรกอยู่ หากเข้าไปมอง
ใกล้ๆ แล้ว จะเห็นว่าแท้จริงส่วนสีขาวนั้นไม่ได้ว่างเปล่าเสียทีเดียว แต่เต็มไปด้วยตัวอักษรต่างๆ ที่
เกิดข้ึนจากการกดประทับเป็นรอยนูนจางๆ อยู่ทั่วไป วิทยาเล่าถึงแนวคิดของผลงานชุดน้ีเอาไว้ง่ายๆ 
ว่ามันคือหลักการเดียวกันกับการเลือกที่จะสื่อสารอะไรหรือไม่สื่อสารอะไร รอยจางของตัวอักษ ร
เปรียบเสมือนความคิดต่างๆ ที่ผุดข้ึนมาในหัว ทว่าไม่มีสาระสลักส าคัญพอต่อการกลายรูปเป็น
ประโยคสมบูรณ์ คงอยู่แต่เพียงความเลือนรางที่พร้อมจะพรางหายไปจากสัมผัสของเรา ในทางตรงกัน
ข้าม ข้อความที่เขียนด้วยสีด าที่กดประทับหรือเขียนด้วยลายมือแทรกลงไป ก็คือสิ่งที่เขาได้เลือกแล้ว
ว่ามันสมควรถูกถ่ายทอดออกมาอย่างแจ่มชัด แม้ว่าจะเขียนด้วยตัวอักษรเล็กจิ๋ว แต่ก็ไม่ยากเกินกว่าที่
ผู้ชมจะเข้าไปเพ่งอ่านได้6 

                                                             
6 วิทยา ผุดผ่อง, บทวิจารณ์นิทรรศการ The TALE : ประโยค ‘บอกเล่า’, เข้าถึงเม่ือ 12 มีนาคม 2563, 

เข้าถึงได้จาก http://www.fineart-magazine.com/the-tale-
%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%9A%E0%
B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2/ 

ภาพที่ 11 วิทยา ผุดผ่อง, ‘Clone No. 2’ 

http://www.fineart-magazine.com/the-tale-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2/
http://www.fineart-magazine.com/the-tale-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2/
http://www.fineart-magazine.com/the-tale-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2/
http://www.fineart-magazine.com/the-tale-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2/
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ภาพที่ 12 วิทยา ผุดผ่อง, The Tale, 2016, เทคนิคฉลุกระดาษ, ภาพพิมพ์นูนสูง(Embossed), แปร
ผันตามพื้นที่  

ที่มา : http://www.rama9art.org/artisan/2018/september/the_tale/index.html 
 

ศิลปินฉลุกระดาษเป็นพยัญชนะตัวแล้วตัวเล่าน ามาเรียงกันเป็นประโยค และยังเช่ือมไปถึงตัว
เทคนิคในทางที่ว่า ขณะที่ศิลปินน าแม่พิมพ์เข้าแท่นพิมพ์ศิลปินเรียงพยัญชนะเป็นปกติ ข้อความ
ข้างต้นสามารถอ่านได้ง่ายๆ แต่เมื่อพิมพ์ออกมาข้อความเหล่านั้นกลับกลายเป็นทางตรงกันข้ามเสีย
อย่างนั้น นั่นเป็นเพราะการจงใจหลักของศิลปินนั่นเอง ผลงานภาพพิมพ์ชุดนี้เป็นการตีความที่เรียบ
ง่าย ไม่ซับซ้อน และเป็นผลงานที่อธิบายช่ือของนิทรรศการได้ดีที่สุด มันคือภาพแทนของประโยคบอก
เล่าในทางศิลปะ ไม่ใช่ค าพูดหรือความเรียงที่เราต้องอ่านตาม แม้จะมีร่องรอยของตัวอักษรปรากฏอยู่ 
แต่การเข้าถึงประโยคบอกเล่าของศิลปินก็จ าเป็นต้องใช้การมองเห็นและเวลาในการที่จะเข้าใจ
ความหมายที่ลึกซึ้งเหล่าน้ัน 

 

ภาพที่ 13 Diary Me, 2016-2018, เทคนิคสือ่ผสม, 12.5 x 8.5 x 3 cm 

ที่มา : http://www.fineart-magazine.com/the-tale-ประโยคบอกเล่า/ 

http://www.fineart-magazine.com/the-tale-ประโยคบอกเล่า/
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ผลงานที่รวบรวมบทสรุปของนิทรรศการในครั้งนี้คือผลงานชุด “Diary Me” เป็นชุดของสมุด
บันทึก 3 เล่มที่ประกอบไปด้วยการบันทึกในแต่ละวันตามช่ือของผลงาน ศิลปินเขียนลงสมุดบันทึกใน
ทุกๆหน้าโดยสัญลักษณ์เฉพาะตัวที่ตัวศิลปินใช้คือวงกลมธรรมดาที่มีสี่เหลี่ยมด้านในมีที่มาจากจิตใต้
ส านึกของศิลปิน จากวงกลมเล็กๆรวมกันจนได้กลายเป็นภาษาของศิลปินไปโดยปราศจากการหา
เหตุผลมาอ้างอิง เสมือนตัวอักษรที่รวมกันจนเป็นเรื่องราว แต่ละหน้ามีความแตกต่างกันไป บางหน้าก็
เป็นคู่กันเพื่อบ่งบอกถึงความขัดแย้งในตนเองแต่ยังคงรวมกันเป็นหนึ่งได้ บ้างก็สานเส้นจาก
หน้ากระดาษสีขาวจนเป็นสีด า หรือวงกลมต่อกันจนเป็นภาพปริศนาชวนสงสัย Diary Me เป็นสมุดท า
มือทั้งสามเล่ม แทนสถานะของประโยคบอกเล่าสามแบบ เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดต่อ
เรื่องราว ณ ห้วงเวลาน้ัน ๆ ถูกถ่ายทอดอย่างฉับพลัน เป็นช้ินส่วนของความทรงจ าที่ถูกบันทึกเอาไว้
ให้พิจารณา แต่บางส่วนของความทรงจ าถูกลบ ในขณะเดียวกันบางส่วนของบันทึกนั้นก็ถูกปิดผนึก
อย่างถาวรเสมือนเป็นถ้อยค าที่ไม่ต้องการบอกเล่าอีกต่อไป7 

จากความเรียบง่ายของสัญลักษณ์ถูกทับถมท าซ้ าจนเกิดความวุ่นวายแต่ยังคงสงบนิ่ง สอดรับ
กับความรู้สึกนึกคิดภายในจิตที่เกิดข้ึนฉับพลันในช่วงเวลาน้ันๆ ความคิดที่ไม่เหมือนเดิมเกิดข้ึนใหม่ ไป
จนถึงเคยเกิดข้ึนแล้วถูกหล่อหลอมอยู่ภายในก้นบึ้งของความรู้สึกจนไม่สามารถอธิบายได้ สิ่งเหลา่นีท้ า
ให้รับรู้ถึงความเป็นชีวิต การผ่านมาของชีวิต ซึ่งปริศนาที่เกิดข้ึนก็ยังเป็นความงามของชีวิตที่รอการ
เรียนรู้และค้นหาอยู่เสมอ 

    

ภาพที่ 14 Diary Me, 2016-2018, เทคนิคสื่อผสม, 12.5 x 8.5 x 3 cm 

ที่มา : ผู้เขียน 
                                                             

7 วิทยา ผุดผ่อง, บทวิจารณ์นิทรรศการ The TALE : ประโยค ‘บอกเล่า’, เข้าถึงเม่ือ 12 มีนาคม 2563, 
เข้าถึงได้จาก http://www.fineart-magazine.com/the-tale-
%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%9A%E0%
B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2/ 
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3) Richard Anuszkiewicz 

ศิลปินชาวอเมริกัน Richard Anuszkiewicz เกิดที่ Erie, Pennsylvania, USA ในปี 1930 
พ่อแม่ของเขาทั้งคู่เคยเป็นชาวโปแลนด์ แต่พบกันที่อเมริกา Anuszkiewicz สนใจศิลปะตั้งแต่อายุยัง
น้อยและนี่คือสิ่งที่พ่อของเขาสนับสนุน Anuszkiewicz ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันศิลปะคลีฟแลนด์
ในปี 2496 มาถึงตอนนี้เขาก็ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการถึงความสามารถทางศิลปะอันยิ่งใหญ่
ของเขา ต่อมา Anuszkiewicz รู้สึกทึ่งกับงานของ Josef Albers ที่เป็นหัวหน้าแผนกออกแบบที่
มหาวิทยาลัยเยล Albers สร้างผลงานที่ท าด้วยสีและรู้สึกว่าองค์ประกอบนี้เป็นสิ่งที่จะท าให้งานของ
เขาดีข้ึน เขาได้พูดคุยเกี่ยวกับการตัดสินใจของเขากับผู้สอนที่คลีฟแลนด์และได้รับการยอมรับจาก
มหาวิทยาลัยเยลที่ซึ่ง Albers เรียนอยู่ระหว่างปีพ.ศ. 2497-2555 

Richard Anuszkiewicz เรียนรู้จาก Albers เกี่ยวกับรูปแบบและสี, Bauhaus Movement, 
ทฤษฎีสีของ Paul Klee, Impressionists และ Post-Impressionists Masters เช่นCezanneและ
ในขณะที่เขาเริ่มช่ืนชมการเคลื่อนไหวและศิลปินเหล่านี้มากข้ึนเรื่อย ๆ อิทธิพลของพวกเขาเริ่ม
ปรากฏใน งานของเขา และค าสอนของเขาเริ่มละทิ้งความสมจริงของงานก่อนหน้าน้ีของเขาภาพวาด
ขณะที่เยลในปี พ.ศ. 2497 เป็นตัวอย่างที่ดี - ภาพวาดสีสันสดใส Anuszkiewicz ได้ลดระดับตนเอง
ลงเป็นรูปนามธรรม 

The Contemporaries Gallery ในฤดูใบไม้ร่วงปี 1959 ผู้อ านวยการหอศิลป์ Karl Lunde 
ได้เห็นผลงานของ Richard บางส่วน เขาจึงเสนอการแสดงเดี่ยวที่แกลเลอรี่ในต้นปี 1960 ในสัปดาห์
สุดท้ายของการแสดง ในตอนท้ายนักสะสมส่วนตัวของพิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่เดินเข้ามาและซื้อ
ภาพวาดของเขาหนึ่งภาพ Anuszkiewicz จึงเป็นศิลปินที่ส าคัญตั้งแต่นั้นมา 

ในปี 1965 เขาได้แสดงที่คอร์โคแรน Biennial ในวอชิงตันดีซีและรวมอยู่ใน American Art 
Today ในงาน New York World's Fair ในปี 1966 พิพิธภัณฑ์ศิลปะคลีฟแลนด์ได้จัดงานใหญ่
ย้อนหลังเกี่ยวกับงานของเขา Anuszkiewicz มีการแสดงเดี่ยวเพิ่มเติมที่แกลเลอรี่ในปี 1967, 1969, 
และ 1973 ทั้งสาธารณะและนักวิจารณ์รักในผลงานของเขา Anuszkiewicz ยังคงมีการจัดแสดงอย่าง
กว้างขวางตลอดช่วงทศวรรษ 1970 และ 1980 งานของเขายังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องในแต่ละปีที่ผ่าน
ไป ในปี 1990 เขาหันไปสร้างงานประติมากรรมจากแผ่นอลูมิเนียม ทองแดงเช่ือมและสแตนเลส แต่
ในปี 2011 เขากลับไปใช้สื่อดั้งเดิมก็คือสีอะคริลิคบนผืนผ้าใบ Richard Anuszkiewicz ยังคงผลิตงาน
ในสไตล์ Op Art ในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมางานของเขายังคงจัดแสดงอย่างกว้างขวางและสามารถ
พบได้ในแกลเลอรี่และพิพิธภัณฑ์ทั่วโลก8 

                                                             
8 Richard Anuszkiewicz, ชีวประวัติศิลปิน, เข้าถึงเม่ือ 24 มีนาคม 2563, เข้าถึงได้จาก 

http://www.op-art.co.uk/richard-anuszkiewicz/ 
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ภาพที่ 15 ภาพศิลปิน Richard Anuszkiewicz 

ที่มา : https://www.masterworksfineart.com/artists/richard-anuszkiewicz/biography 
 

 

ภาพที่ 16 Orange, Rose and Magenta Knot, Richard Anuszkiewicz, Acrylic on Canvas  

60 x 72 in. (152.4 x 182.9 cm.), 1986 
ที่มา : https://www.christies.com/lotfinder/Lot/richard-anuszkiewicz-b-1930-orange-
rose-5413334-details.aspx 
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ภาพที่ 17 Bisected Orange, Richard Anuszkiewicz, Acrylic on Canvas 36 1/8 x 47 7/8 in. 
(91.8 x 121.6 cm.), 1976 

ที่มา : https://www.christies.com/lotfinder/Lot/richard-anuszkiewicz-b-1930-bisected-
orange-6100175-details.aspx 
 

 

ภาพที่ 18 Grand Midnight Palace, Richard Anuszkiewicz, Painted wood, 248.9 x 335.3 
cm, 1989 

ที่มา : http://buchsteinerartmanagement.de/anuszkiewicz_en.html 
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อิทธิพลท่ีได้รับจากภาพยนตร์ 
 Arrival (ผู้มาเยือน) 

 อิทธิพลในการสร้างผลงานด้านแนวความคิดได้มาจากภาพยนตร์ช่ือ ผู้มาเยือน (Arrival) เข้า
ฉายในปี ค.ศ. 2016 โดยเป็นภาพยนตร์บันเทิงคดีวิทยาศาสตร์(Sci-Fi) โดยเรื่องย่อมีอยู่ว่าดร.หลุยส์ 
แบงค์ ผู้เช่ียวชาญด้านภาษาศาสตร์ที่ถูกดึงตัวเข้าร่วมทีมของกองทัพสหรัฐในการตีความภาษาต่างดาว 
เพื่อท าการสื่อสารหาจุดประสงค์ของยานอวกาศลึกลับที่มายังรัฐมอนทาน่าซึ่งเป็น 1 ใน 12 จุดทั่วโลก
ที่ยานอวกาศได้มาเยือน  เธอต้องร่วมมือกับนักฟิสิกส์ เอียน ดอนเนลลี่ ในฐานะทีมวิเคราะห์ประจ า
สหรัฐ หลุยส์และเอียน ที่ได้เข้าไปในตัวยานและพบกับมนุษย์ต่างดาวสองตน จึงต้องเร่งมือเพื่อค้นหา
ความหมายที่แท้จริงของภาษาสัญลักษณ์ที่มนุษย์ต่างดาวก าลังสื่อสาร ก่อนที่จะเกิดสงครามระหว่าง
ดวงดาว ตรงนี้เป็นจุดส าคัญที่น าเสนอความไม่เข้าใจกันของมนุษย์ต่างชาติพันธ์ุกันเอง ที่เป็นปัญหา
ใหญ่ยิ่งกว่าการสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวเสียอีก ในอีกด้าน หลุยส์ ก็ตกอยู่ในความขัดแย้งภายในจาก
ภาพความทรงจ าอันแสนทรมานถึงลูกสาวของเธอที่เสียชีวิตไปตั้งแต่ยังวัยรุ่น ระหว่างที่ค้นหา
ความหมายของภาษาต่างดาวเธอมักจะเห็นภาพฝันถึงความทรงจ าที่ไม่ปะติดปะต่อต่างๆ ซึ่งทั้งสร้าง
ความทุกข์และบางครั้งก็ช่วยให้เธอค้นพบค าตอบของค าถามที่เธอก าลังศึกษาอยู่ ตรงนี้เองที่เป็น
จุดส าคัญของเรื่องและท าให้เกิดเป็นแรงบันดาลใจเช่ือมโยงแนวความคิดต่อผลงานศิลปนิพนธ์ คือช่วง
ที่เอียนพูดถึงทฤษฎีของซาเพียร์-วอร์ฟ (Sapir-Whorf) ว่า ถ้าเราโถมตัวเองด าดิ่งไปในภาษาอื่น สมอง
จะจัดระบบความคิดใหม่ ทฤษฎีที่ว่าภาษาที่พูดจะก าหนดกระบวนการคิด ส่งผลถึงทัศนคติต่อสิ่งต่างๆ 

ในเรื่อง Arrival จัดรูปแบบของเรื่องเป็นการเดินตามทางเลือกที่ตนจะเลือก และการเลือกที่
จะไม่เปลี่ยนอนาคตน่ันเองคือการสร้างและยอมรับมัน แม้ว่าหลุยส์จะรู้ว่าสุดท้ายตัวเองจะต้องเสียลูก
และสามีไป แต่ก็ยังตัดสินใจแบบนั้น หลุยส์ยังแสดงให้เห็นว่าปลายทางไม่ใช่ทุกอย่าง แต่ระหว่างทาง
ต่างหากคือสิ่งที่ส าคัญ9 

                                                             
9 Arrival, บทความวิจารณ์ภาพยนตร์, เข้าถึงเม่ือ 18 กุมถาพันธ์ 2563, เข้าถึงได้จาก 

https://minimore.com/b/b6hiK/6 



24 
 

 
 

 

ภาพที่ 19 ภาพโปสเตอร์ภาพยนตร ์

ที่มา : https://www.denofgeek.com/uk/movies/arrival/43887/arrival-review 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ที่มา : https://www.wired.com/2016/11/arrivals-designers-crafted-mesmerizing-alien-
alphabet/ 

ภาพที่ 20 ตัวอย่างภาพ Heptapods language 
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อิทธิพลของภาษาต่อแนวความคิด 
สมมติฐานของซาเพียร์และวอร์ฟ (Sapir-Whorf hypothesis) ซาเพียร์ นักภาษาศาสตร์ชาว

อเมริกันได้กล่าวว่า "มนุษย์ไม่ได้มีชีวิตอยู่อย่างอิสระแต่อยู่ภายใต้อิทธิพลของภาษา โลกที่ใช้ภาษา
แตกต่างกันก็เป็นโลกคนละใบ ไม่ใช่โลกใบเดียวกันที่ตีตราต่างกัน เรามองเห็นและได้ยินอย่างที่เป็น
เพราะภาษาเป็นตัวก าหนดทางเลือกให้แก่เรา" ต่อมาวอร์ฟ นักศึกษาวิศวกรเคมีที่ MIT ผู้มีความสนใจ
ด้านภาษาและนับเป็นลูกศิษย์ของซาเพียร์ก็ได้ออกมาเสริมรายละเอียดมากขึ้น สมมติฐานของซาเพยีร์
และวอร์ฟพูดถึง 2 หลักการด้วยกัน 

1. Linguistic determinism (strong hypothesis) กล่าวว่า ภาษาเป็นตัวก าหนดความคิด
และการมองโลก 

2. Linguistic relativity (weak hypothesis) กล่าวว่า คนสองคนที่ใช้ภาษาต่างกันจะคิด
และมองโลกต่างกันเนื่องจากมีค าและไวยากรณ์ที่ต่างกัน10 

ทฤษฎีข้างต้นเป็นชนวนความคิดที่เช่ือมโยงไปถึงแนวความคิดของศิลปนิพนธ์โดยจัดแนวความคิด
ตามล าดับข้ันตอนจาก ภาษา - การรับรู้ – ความเข้าใจ – ชีวิต เรียงเป็นวัฏจักร(Infinity)  

ภาษาน ามาซึ่งการรับรู้ ท าให้มนุษย์เกิดความเข้าใจในชีวิตประจ าวัน สิ่งของ ป้ายบอกทาง 
ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ฯลฯ ภาษาจึงเป็นสิ่งส าคัญในการสร้างความเข้าใจทั้งหมดของมนุษย์ 
หากไม่มีภาษาการใช้ชีวิตคงเป็นเรื่องที่ยากข้ึน แนวความคิดจึงมาจากการเปรียบภาษากับชีวิต 

ชีวิตคืออะไร เป็นประเด็นหลักที่ท าให้เกิดแนวความคิดทั้งหมด ชีวิตเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรม
โดยทุนเดิมอยู่แล้ว แต่ก็มีโครงสร้างที่ถูกก าหนดไว้ตามพื้นฐาน เกิดมาต้องเรียนหนังสือ เป็นมาตรฐาน
ของชีวิตที่เป็นสากลในปัจจุบัน แต่ทว่าบางคนก็เริ่มไปตามทางของตน อาจประกอบอาชีพตั้งแต่อายุ
ยังน้อย หรือบางคนไม่เคยเรียนหนังสือเลยก็มีความสุขกับชีวิตได้ บางคนเรียนจบสูงแต่อาจทุกข์มาก
ที่สุดก็เป็นได้ เหล่าน้ันคือสิ่งที่ท าให้ตั้งค าถามกับตนเองว่าชีวิตของเราน้ันคือสิ่งใดกันแน่ จะมีชีวิตไปใน
เส้นทางไหน เพื่อสิ่งใด ค าตอบคงอยู่ไม่ไกลจากค าว่าท าสิ่งที่ตนนั้นมีความสุขชีวิตถึงมีคุณค่า และ
หลังจากที่ได้ดูภาพยนตร์เรื่อง Arrival ถึงฉากที่เอียนพูดถึงสมมุติฐานของซาเพียร์และวอร์ฟ ท าให้เกิด
ยูเรก้าไอเดียผุดข้ึนมาเองโดยอัตโนมัติ11  นั่นก็คือการน าความเข้าใจของภาษาผสมให้เข้ากับ
ความหมายของการมีชีวิต

                                                             
10 ซาเพียร์และวอร์ฟ, ทฤษฎีของซาเพียร์และวอร์ฟ (Sapir-Whorf hypothesis), เข้าถึงเม่ือ 18 

กุมภาพันธ์ 2563, เข้าถึงได้จาก https://minimore.com/b/b6hiK/6 
11 อาร์คีมีดีส, ที่มาของค าว่ายูเรก้า, อาร์คีมีดีส บิดาแห่งวิชากลศาสตร์ เกิดราวปี 290-280 ตายราวปี 

212-211 ก่อนคริสตกาล เล่ากันว่า พระราชาแห่งซีราคิวส์ชื่อ ฮิเอโร ทรงสงสัยว่ามงกุฎทองค าที่จ้างช่างท าจะถูก
ปลอมปนด้วยโลหะชนิดอ่ืน จึงรับสั่งให้อาร์คีมีดีสหาวิธีทดสอบ อาร์คีมีดีสคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออก จนวันหน่ึงเมื่อเขา
อาบน้ าเขาสังเกตเห็นน้ าล้นจากอ่างเมื่อเขาหย่อนตัวลงอ่าง แล้ววินาทีน้ันเอง อาร์คีมีดีสก็ค้นพบสิ่งที่เขาครุ่นคิดมา
นาน เขาออกไปที่ถนนร้องตะโกนด้วยภาษากรีซว่า “ยูเรก้า-eureka” ซ่ึงมีความหมายว่าฉันพบแล้ว ยูเรก้าจึงมีที่มา
คือความคิดที่เกิดขึ้นมาโดยบังเอิญ, เข้าถึงเม่ือ 18 กุมภาพันธ์ 2563, เข้าถึงได้จาก 
https://guru.sanook.com/12171/ 
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บทท่ี 3 

การด าเนินงานในการสร้างสรรค์ 
 

ขั้นตอนการประมวลผลข้อมูล 
ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลทางด้านเน้ือหา 
 สรุปแนวความคิดที่จะท าโดยกรองข้อมูลจนเหลือเพียงส่วนของสาระส าคัญ แรงบันดาลใจ

แรกมาจากการชมภาพยนตร์ Arrival เพียงแค่ประโยคเพียงประโยคเดียวสามารถน ามาคิดทบทวนละ
กรองเป็นแนวความคิดของผลงานได้โดนผ่านการอ้างอิงจากความเป็นจริง ส่งผลให้เกิดการหาข้อมูล
เพิ่มเติมจนแน่ใจว่าตรงกับแนวความคิดที่เราต้องการแสดงออก 

ได้เนื้อหาทางด้านข้อมูลมาแล้วแต่ไม่ได้เป็นเพียงทางเดียวที่จะท าให้เกิดผลงานได้ การได้
สังเกตชีวิตประจ าวัน การกระท าของตนเองก็เป็นส่วนหนึ่งของแนวความคิดที่ส าคัญเช่นกัน การได้
ออกไปข้างนอก การได้เจอสิ่งใหม่ๆก็ท าให้เราได้เปิดโลกมากกว่าการนั่งคิดคนเดียวอยู่ในห้อง 

ดูงานศิลปินเพิ่มเติมเพื่อหาข้อมูลที่ใกล้เคียงกับแนวความคิดข้างต้น เมื่อเจอศิลปินที่มี
แนวความคิดและการแสดงออกที่น่าสนใจก็ศึกษาเพิ่มเติมให้ลึกซึ้งข้ึน ดูวิธีคิดของเขา ดูการแสดงออก
ของเขา ท าความเข้าใจในสิ่งที่เค้าต้องการจะสื่อ หลังจากนั้นก็กลับมาวิเคราะห์ว่า เราจะมีวิธี
แสดงออกอย่างไรให้แยบยลเหมือนอย่างศิลปินที่เป็นแนวทางในการท างานของเรา 

ขั้นตอนการท าผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นท่ี 1 
ขั้นตอนการสร้างภาพรา่ง 
กิ๊บหนีบผม เป็นวัตถุที่ถูกเลือกน ามาใช้แทนพยัญชนะ ข้าพเจ้าสังเกตเห็นกิ๊บมีรูปทรงคล้าย

ตัวอักษร มีสีด าและถ้าเมื่อมองภาพรวมในจ านวนมากๆสามารถสร้างภาพลวงตาเหมือนเป็นประโยค
หนึ่งประโยคได้ และในทางความหมายสามารถสื่อสารได้หลายแบบ กิ๊บถูกใช้ส่วนมากในผู้หญิงหรือถ้า
มองข้ามในส่วนนั้นสามารถน ามาใช้ในมุมอื่นๆได้ เช่น เปิดลูกบิดประตู หรือหนีบสิ่งของต่างๆ กิ๊บถูก
ใช้จัดระเบียบทรงผมเป็นส่วนใหญ่ หรือตกแต่งทรงผมให้สวยงาม แต่กิ๊บในผลงานเปรียบเสมือนชีวิตที่
ถูกจัดระเบียบไปตามมาตรฐานสากลซ้ าแล้วซ้ าเล่าจนเกิดเป็นลักษณะนิสัยหล่อหลอมเป็นบุคคลนั้นๆ 
ระเบียบดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก แต่แท้จริงแล้วมนุษย์เติบโตมาในรูปแบบของระเบียบเหล่าน้ีจน
เกิดความเคยชินและยอมรับมันซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่ผิด แต่เป็นสิ่งที่ท าให้รู้จักสามัญส านึกต่อสิ่งต่างๆ กิ๊บ
ยังแสดงออกถึงความเป็นชีวิตประจ าวัน เป็นสิ่งที่สามารถพบเจอได้ง่ายและมีคุณค่าในตัวของมันเอง
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ภาพที่ 21 กิ๊บหนบีผมสีด า 

ที่มา : http://yurwrong.blogspot.com/2016/07/issue247.html 

 

 

ภาพที่ 22 ภาพร่าง ร่างกิ๊บเป็นต้นแบบ 1 แผ่น ท าฉบับก็อปปี้แล้วน ามาเรียงกันเป็นแผ่นยาว 
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ภาพที่ 23 หนังสือท ามอื 

ข้าพเจ้าน ากิบ๊ที่ข้าพเจ้าวาดไปก็อปปี้แล้วน ามาท าเป็นรปูเลม่ โดยใช้จ านวนหน้าตามต้นแบบ
จากภาพร่างของผลงานสองมิต ิ

 

ภาพที่ 24 โมเดลต้นแบบในการติดตั้ง 
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ขั้นตอนการท าผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นท่ี 1 
ผลงานชุดน้ีข้าพเจ้าอยากทดลองใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อหาความแตกต่างระหว่างท าด้วยมือและ

ท าด้วยคอมพิวเตอร์ 

- ในข้ันตอนแรกข้าพเจ้าน าไฟล์ภาพที่ข้าพเจ้าไปแสกนมาท าเรียงกันในโปรแกรม Adobe 
Photoshop หลังจากนั้นก็น าไฟล์ที่ได้ไปปริ้นท์ลงบนกระดาษฟราเบียโน่ 

 

ภาพที่ 25 ภาพต้นฉบับที่ถูกแสกนแล้วน ามาเรียงต่อกันเป็น 2 ฝั่ง 

- หลังจากที่ได้ผลงานมาครึ่งทางแล้วข้ันต่อไปข้าพเจ้าเลือกท าเทคนิคตะแกรงไหม แต่ก่อนทีจ่ะ
ท าเทคนิคนี้ได้จะต้องเคลือบผิวงานด้วยเคลียร์ชนิดด้านบางๆก่อนที่จะพิมพ์ทับผลงาน เพราะหมึกที่
พิมพ์มานั้นไม่กันน้ า ถ้าไม่เคลือบก่อนจะท าให้ผลงานเสีย 

 

ภาพที่ 26 ภาพขณะสร้างสรรค์ผลงาน 
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ภาพที่ 27 ภาพผลงานศิลปนพินธ์ช้ินที่ 1 

  ช่ืองาน  Untitled 

  เทคนิค Mixed Technique 

  ขนาด  Installation 

  ปีที่สร้าง 2562 
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ขั้นตอนการสร้างภาพรา่งศิลปนิพนธ์ ชิ้นท่ี 2 
ขั้นตอนการสร้างภาพรา่ง 
ถ่ายภาพเพื่อน ามาเป็นต้นแบบในการสร้างภาพร่าง ข้าพเจ้าได้ไปรวบรวมพจนานุกรมจาก

หลายๆร้านหนังสือ อาทิเช่น ร้าน Asia book ซีคอนศรีนครินทร์, ร้าน B2S เซ็นทรัลปิ่นเกล้า และ
ส่วนใหญ่ภาพหนังสือที่ได้มาจากร้านคิโนะคุนิยะ (Kinokuniya) สยามสแควร์ 

 

Thai        Lao           Irish       Spanish 

 

 Korean       Portuguese        French       German 

 

Russian          Chinese         Italian      Japanese 

ภาพที่ 28 ภาพถ่ายต้นแบบพจนานุกรมของแต่ละภาษา 
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หลงัจากนั้นก็น าภาพเหล่าน้ีมาสร้างภาพร่างโดยใช้เทคนิควาดเส้น(Drawing) ลงบนกระดาษ 

 

              ภาพร่างที่ 1        ภาพร่างที่ 2  

 

           ภาพร่างที่ 3            ภาพร่างที่ 4 



33 
 

 
 

 

    ภาพร่างที่ 5                ภาพร่างที่ 6 

 

    ภาพที่ร่าง 7          ภาพที่ร่าง 8 
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           ภาพร่างที่ 9       ภาพร่างที่ 10 

 

        ภาพร่างที่ 11             ภาพร่างที่ 12 

ภาพที่ 29 ภาพร่างพจนานุกรมของแต่ละภาษา 
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ภาพที่ 30 โมเดลต้นแบบในการติดตั้ง 

 

ภาพที่ 31 ภาพร่างของโมเดล 
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ขั้นตอนการท าผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นท่ี 2 
ข้าพเจ้าเลือกใช้เทคนิคภาพพิมพ์ร่องลึก โดยใช้แม่พิมพ์เป็นแผ่นอะคริลิกลิคเพื่อง่ายต่อการ

ขนย้ายและเข้ากันกับผลงานที่ต้องใช้ความเป็นระเบียบเส้นตรงด้วย ข้าพเจ้าใช้คัทเตอร์กรีดเส้นตรงที
ละเส้นลงบนแผ่นอะคริลิกจนถึงความกว้างของหนังสือแต่ละเล่มที่ข้าพเจ้าก าหนดตามภาพร่าง 

ผสมสีของเส้นที่ต้องการจะใช้ ข้าพเจ้าเลือกให้เส้นออกสีม่วงนิดๆเพื่อขัดกับสีของกระดาษ
หนังสือที่จะเป็นสีเหลืองในภายหลัง 

       

 

ภาพที่ 32 ภาพปาดหมึกพิมพ์-เช็ดหมึกพมิพ ์

อุดหมึกลงบนเพลทที่มีรอยขีดของเส้นตรงนับร้อยๆเส้นและเช็ดหมึกที่ไม่จ าเป็นออก ให้สีอุด
อยู่แค่ในเส้นตรง 
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น ากระดาษไปแช่ในน้ าเพื่อท าความช้ืนให้หมึกติดกับกระดาษ แช่น้ าทิ้งไว้ประมาณ 15 นาที 

 

ภาพที่ 33 ภาพกลิ้งสีลงบนหน้าเพลท 

หนังจากนั้นผสมสีของกระดาษ ใช้ลูกกลิ้งกลิ้งสีลงบนหน้าเพลทให้เรียบเนียน 

น ากระดาษที่แช่น้ าข้ึนมาซับน้ าออกให้หมาดที่สุด แล้วจึงน ากระดาษวางลงบนเพลทพร้อมที่
จะกลิ้งเข้าแท่น 
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ภาพที่ 34 ผลงานขึงบนกระดาน 

น าภาพที่ได้ไปขึงกับกระดานเอาไว้เพื่อไม่ให้กระดาษเป็นคลื่น หลังจากนี้ต้องรอสีแห้ง 1 คืน 
เพราะฉะนั้นข้ันตอนต่อไปจึงเป็นการเริ่มเขียนไขฟิล์มส าหรับท าภาพพิมพ์ตะแกรงไหมต่อ 

 

ภาพที่ 35 ไขฟิล์มที่พร้อมฉาย 
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ภาพที่ 36 บล็อคฟลิ์มเมื่อฉายเสร็จ 

 

ภาพที่ 37 ปาดหมกึเฉพาะสี เฉพาะจุด 
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ภาพที่ 38 ภาพผลงานเสรจ็สมบรูณ์ 
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ภาพที่ 39 รายละเอียดของผลงานในส่วนของสองมิต ิ

 

ขั้นตอนการท าผลงานสามมิต ิในผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นท่ี 2 
น าไฟล์ภาพที่เคยแสกนไปปรับสีในโปรแกรม Adobe Photoshop และปรับแต่งช่องว่างหลัง

กิ๊บตามความเหมาะสม 

 

 

ภาพที่ 40 ต้นแบบก่อนสร้างช่องว่างให้เป็นประโยค 
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 หลังจากได้ไฟล์ต้นฉบับจึงน าไฟล์ภาพไปท ารูปเล่มต่อในโปรแกรม Adobe InDesign 

 

 

ภาพที่ 41 ตัวอย่างหน้าคู่กับแถบสีทีสุ่ดท้ายเปลี่ยนแปลงไปจนถึงข้างล่าง 
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ภาพที่ 42 หน้าแรก หน้าค าน า 

เมื่อไฟล์เสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดจึงน าไปพิมพ์ที่โรงพิมพ์ แต่พิมพ์แค่เฉพาะเนื้อในเท่านั้น 
หลังจากนั้นจึงท าหน้าปก 

ขั้นตอนการท าหน้าปก 
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม 

- กระดาษหลังปกขนาด 2 มิลลิเมตร 
- การลาเท็กซ์ 
- ผ้าสีด า(ชนิดไม่ยืดมาก) 
- บัตรที่ไม่ใช้แล้ว 

ขั้นตอนท่ี 1  วัดขนาดของกระดาษที่พิมพ์มาแล้วบวกเพิ่มไปอีกด้านละ 2 มิลลิเมตร ตัดออกมา 2 
แผ่น คือปกหน้าและปกหลัง 
วัดขนาดความหนาของกระดาษที่พิมพ์รวมกันทั้งหมดหนาเท่าใด เพื่อเป็นสันของหนังสือ 

ขั้นตอนท่ี 2  ตัดกระดาษขนาดกว้าง 2 เซนติเมตร สูงตามขนาดหน้าปกที่ตัดไว้ จ านวน 4 ช้ิน 
ติดที่หน้าปก 2 ช้ิน และปกหลังอีก 2 ช้ิน 

ขั้นตอนท่ี 3  ใช้คัทเตอร์เหลาส่วนกระดาษที่ติดเพิ่มออกมาจนได้รูปหยดน้ าทั้งปกหน้าและปกหลัง 
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ขั้นตอนท่ี 4  ในส่วนของหลังปกจะท าเป็นหยักตามรูปของกิ๊บ ใช้คัทเตอร์กรีดด้านหน้าและด้านหลัง
สลับกัน เพื่อหามุมให้หลังปกหักงอได้รูปหยัก 3 หยัก 

ขั้นตอนท่ี 5  น ากระดาษแข็งที่ได้ทั้งหมดมาเรียงกันบนผ้าสีด าที่เตรียมไว้ เรียงจาก หน้าปก, สันปก, 
หลังปกโดยวางให้ห่างกัน 1 เซนติเมตร เพื่อหนังสือสามารถเปิดได้ 

ขั้นตอนท่ี 6  วัดขนาดผ้าให้พอเหมาะกับการห่อปกทั้งหมดโดยให้นึกถึงการห่อของขวัญที่จะพับมุม
เข้ากันพอดีโดยตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู 

ขั้นตอนท่ี 7  เมื่อวัดขนาดของผ้าได้แล้วให้วาดโครงของหน้าปกทั้ง 3 ช้ินไว้ น าปกทั้ง 3 ช้ินทากาวติด
ลงบนผ้าพลิกกลับมาด้านผ้า ใช้บัตรที่ไม่ใช้แล้วรูดกาวให้ติดกับผ้าเพื่อให้ได้ความเรียบของหน้าปก
ที่สุด 

หันกลับมาด้านกระดาษเหมือนเดิม ทากาวที่กระดาษตามที่มุมของผ้าจะพับลงมา ดึงผ้าด้านบน
ทั้งหมดลงมาติดกับกาวที่ทาไว้ หลังจากนั้นรอสักครู่ ดึงผ้าด้านล่างข้ึนมา ดึงให้ตึงที่สุดเพื่อความ
กระชับของผ้า 

ทากาวที่กระดาษด้านข้างที่เหลือทั้งสองฝั่ง ดึงผ้าให้ตึงเหมือนเดิม หลังจากนั้นใช้บัตรที่ไม่ใช้แล้วขูดที่
ผ้าให้แนบกับกระดาษให้สุดอีกครั้ง 

ขั้นตอนท่ี 8  รอกาวแห้งสนิท อย่างน้อยควรรอ 1 คืน 

ขั้นตอนท่ี 9 หน้าปกที่ได้กับเนื้อในของหนังสือที่พิมพ์มา น าไปที่ร้านเข้าเล่มเพื่อให้ทางร้านเข้าเล่มให้ 

 

ภาพที่ 43 มุมมองจากการการมองด้านล่างและด้านบนจะเห็นรปูหยักของกิบ๊ 
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ภาพที่ 44 ภาพหนังสอืขณะเปิด 

 

ภาพที่ 45 ภาพสแกนของหนังสือ 
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ภาพที่ 46 ภาพผลงานศิลปนพินธ์ช้ินที่ 2 

  ช่ืองาน  Lifebrary 

  เทคนิค Printing Installation 

  ขนาด  Installation 

  ปีที่สร้าง 2562 
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ขั้นตอนการท าผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นท่ี 3 
ขั้นตอนการสร้างภาพรา่ง 
ข้าพเจ้าใช้ไฟล์เดิมที่ท าผลงานช้ินที่ 2 มารวมกันให้เกิดเป็นหนังสือเพียง 1 เล่ม 

 

 

 

 

 

 

 ขั้นตอนการท าผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นท่ี 3 
ข้าพเจ้าใช้เทคนิคร่องลึก และเทคนิคตะแกรงไหม 

 

ภาพที่ 48 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ช้ินที่ 3  

  ช่ืองาน  Untitled 

  เทคนิค Drypoint, Silkscreen 

  ขนาด  70 x 200 ซม. 

  ปีที่สร้าง 2562 

ภาพที่ 47 ภาพร่างศิลปนิพนธ์ช้ินที่ 3 
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ขั้นตอนการท าศิลปนิพนธ์ชิ้นท่ี 4 
 ขั้นตอนการสร้างภาพรา่ง 
 ข้าพเจ้าใช้ไฟล์เดิมที่ท าผลงานช้ินที่ 3 ท าให้หนังสือวางทับกันไปเรื่อยๆ 

 

 

 

ภาพที่ 49 ภาพร่างศิลปนิพนธ์ช้ินที่ 4 
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ภาพที่ 50 ภาพผลงานศิลปนพินธ์ ช้ินที่ 4 

  ช่ืองาน  Untitled 

  เทคนิค Drypoint, Silkscreen 

  ขนาด  111.5 x 74.5 ซม. 

  ปีที่สร้าง  2563 
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ภาพที่ 51 ภาพรายละเอียดของผลงาน
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บทท่ี 4 

การวิเคราะห์และพัฒนาการในการสร้างสรรค์ 
 

ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นท่ี 1 

 

ภาพที่ 52 ศิลปนิพนธ์ช้ินที่ 1 

   ช่ืองาน  Untitled 

  เทคนิค Mixed Technique 

  ขนาด  Installation 

  ปีที่สร้าง 2562 

ผลงานชุดนี้มีพัฒนาการมากจากผลงานในช้ันปีที่ 4 โดยยังคงใช้สัญลักษณ์การสร้างตัวอักษร
ที่มาจากกิ๊บหนีบผม และพัฒนามุมมองสันพจนานุกรมด้านข้างเปลี่ยนเป็นแนวนอนแทนแนวตั้ง 
ประหนึ่งหนังสือถูกวางเอาไว้ หากมองภาพรวมหรือหรี่ตาดูจะเห็นเป็นพจนานุกรมวางอยู่ แต่ถ้าหาก
เข้าไปใกล้จะเห็นว่าภาพรวมที่เกิดข้ึนน้ันเกิดจากตัวหนังสือท าให้เกิดน้ าหนัก และปากกาไฮไลท์สีฟ้า
นั้นก็ถูกขีดเขียนข้ึนจากสันพจนานุกรมด้านข้างนั่นเอง 

ส่วนตัวหนังสือที่เปิดอยู่เป็นหนังสือที่ถูกรวมเล่มจากผลงาน 2 มิติด้านบนน้ัน ข้างในก็ถูกขีด
เขียนด้วยปากกาไฮไลท์ตามหน้าที่มันถูกเรียงไว้ข้างต้น
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ภาพที่ 53 ภาพผลงานช้ันปีที่ 4 
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ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นท่ี 2 

 

ภาพที่ 54 ศิลปนิพนธ์ช้ินที่ 2 

  ช่ืองาน  Lifebrary 

  เทคนิค Printing Installation 

  ขนาด  Installation 

  ปีที่สร้าง 2562 

ผลงานชุดน้ีมีพัฒนาการมากจากผลงานในช้ันปีที่ 4 ชุดเดิมเช่นกัน พัฒนาหนังสือโดยการท า
หน้าปกข้ึนมาใหม่ และเล่นกับการติดตั้งของผลงานมากขึ้น ซึ่งมีแรงบันดาลใจในการติดตั้งมากจาก
ร้านหนังสือคิโนะคุนิยะ โดยติดตั้งผลงานค านึงไปถึงการใส่กรอบรูปจงใจให้ดูเหมือนช้ันวางหนังสือ มี
เก้าอี้ส าหรับปีนหยิบหนังสือ และมีหนังสือที่ต้องการหยิบนั้นวางไว้อยู่  เหมือนเป็นบันไดที่ข้ึนไปหยิบ
ของที่วางอยู่บนช้ันที่สูงข้ึนเรื่อยๆ 
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ในส่วนของผลงานสองมิติพัฒนาจากเดิมคือผลงานช้ันปีที่ 4 มีพจนานุกรมเพียงภาษาเดียวคือ
ภาษาอังกฤษ แต่ผลงานชุดน้ีรวบรวมภาษาทั้งหมดเท่าที่หาได้ในร้านหนังสือ เหมือนเป็นตู้วางหนังสือ 
1 ตู้ เพื่อแสดงออกว่าถึงแม้ว่าภาษาจะแตกต่างกันอย่างไร สุดท้ายมนุษย์ทุกคนก็ยังคงต้องค้นหา
ตนเองเหมือนๆกัน แต่พจนานุกรมที่เป็นเล่มหนังสือเลือกใช้เป็นพจนานุกรมภาษาอังกฤษเหมือนเดิม 
เพราะเป็นภาษากลางที่สามารถสื่อการกันได้รอบโลก 

 

ภาพที่ 55 ภาพซ้าย ช้ันวางหนังสือที่ร้านคิโนะคุนิยะ 

  ภาพขวา สร้างโมเดลให้ออกมาคล้ายมากที่สุดที่รองรับกับผลงานด้วย 

 

ผลงานมีช่ือว่า Lifebrary ซึ่งมีที่มาจากค าว่า Library ที่แปลว่าห้องสมุด กับค าว่า Life ที่
แปลว่าชีวิต ทั้งสองค าถูกน ามารวมค ากันจากการออกเสียงที่ใกล้เคียงกันเป็น Lifebrary ซึ่งเป็นค าที่
แต่งข้ึนใหม่และเฉพาะตน โดยข้าพเจ้าจงใจให้มีความหมายว่าห้องสมุดแห่งชีวิต 
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ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นท่ี 3 

 

ภาพที่ 56 ศิลปนิพนธ์ช้ินที่ 3 

   ช่ืองาน  Untitled 

  เทคนิค Drypoint, Silkscreen 

  ขนาด  70 x 200 ซม. 

   ปีที่สร้าง 2562 

 ผลงานช้ินน้ีมีเพียงแค่ 2 มิติ มีการพัฒนามาจากความคิดข้างต้นเกี่ยวกับภาษา ไม่ว่าทุกคน
จะใช้ภาษาใดก็ถาม สุดท้ายมนุษย์ทุกคนก็ยังคงเท่าเทียม ภาษาไม่ได้บ่งบอกถึงชนช้ันใดๆ ภาษาเป็น
เพียงการสื่อสารที่ท าให้มนุษย์เข้าใจมนุษย์เท่านั้น เพราะฉะนั้นพจนานุกรมแต่ละภาษาที่ข้าพเจ้า
น ามาใช้นั้นไม่ได้บอกว่ามันมีความหมายว่าอย่างไร แต่เป็นการตั้งค าถามว่าผู้คนจะหาความหมายของ
ตนนั้นอย่างไร โดยใช้สันพจนานุกรมด้านข้างเป็นการกระตุ้นให้ผู้คนอยากรู้ อยากเปิดอ่านมันเพื่อหา
ค าตอบของค าถามนั้นเอง 
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ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นท่ี 4 

 

ภาพที่ 57 ศิลปนิพนธ์ช้ินที่ 4 

   ช่ืองาน  Untitled 

  เทคนิค Drypoint, Silkscreen 

  ขนาด  111.5 x 74.5 ซม. 

   ปีที่สร้าง 2563 

ผลงานช้ินนี้มีพัฒนาการมาจากผลงานศิลปนิพนธ์ช้ินที่ 3 โดยจากการรวมเล่มในผลงานช้ินที่ 
3 นั้น ถูกย้อนกลับเป็นภาษาแต่ละเล่ม ช้ินนี้กลับมุมมองจากแนวตั้งของหนังสือเป็นแนวนอน ให้
มุมมองหนังสือก าลังถูกวางต่อๆกันข้ึนไปเรื่อยๆ เพื่อแสดงออกถึงเมื่อเราได้รู้จักภาษาหรือเข้าใจในสิง่ๆ
หนึ่งแล้ว เราก็ยังคงต้องหาภาษาต่อไป ไปเรื่อยๆจนมันวางทับกันสูงข้ึน วางตรงบ้างไม่ตรงบ้างเหมือน
เป็นความเข้าใจในแต่ละครั้งของตนเองเหล่าน้ัน ภาษาที่ข้าพเจ้าพูดถึงมาตลอดคือภาษาของชีวิต แต่
ภาษาของชีวิตที่แท้จริงไม่มีค าแปลหรือหนังสือวางทั่วไปให้ทุกคนได้อ่าน ทุกคนจะเจอภาษาของชีวิต
ของตนเอง พยายามจะเข้าใจตนเอง ค้นหาสิ่งที่ตนสนใจไปเรื่อยๆ เป็นการเดินทางของภาษาชีวิตที่ถูก
ทับถมกัน เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้าง แต่ทุกอย่างยังอยู่ในสมดุลที่วางได้โดยที่ตนนั้นไม่มีทางที่จะล้มลง 
หากยังคงค้นหาต่อไป
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บทท่ี 5 

บทสรุป 
 

ผลงานโครงการศิลปนิพนธ์ “หนังสือที่ไม่ได้แปล” เป็นการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง ค้นพบ
ความเป็นไปได้และพัฒนากระบวนการสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถตอบสนองต่อความรู้สึกที่บางครั้ง
ภาษามิอาจอธิบายได้ ศิลปะจึงเป็นตัวกลางในการสื่อสารตรงนั้น ข้าพเจ้าเลือกเทคนิคภาพพิมพ์ในการ
แสดงออก จึงได้เรียนรู้ถึงกระบวนการในการสร้างสรรค์ ตลอดจนวิธีการน าเสนอด้วยภาษาของผลงาน
ภาพพิมพ์ที่เป็นเอกลักษณ์ 

“หนังสือที่ไม่ได้แปล” เป็นโครงการศิลปนิพนธ์ที่ต้องการพูดถึงการค้นหาและการค้นพบ สอง
สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่เหมือนกัน แต่ในแง่ของมุมมองทางศิลปะเมื่อค้นหาค าตอบให้ดีสองสิ่งนี้ดูคล้ายจะเป็น
สิ่งเดียวกัน แต่ก็ไม่ใช่ซะทีเดียว เป็นเส้นคู่ขนานที่ไม่มีวันบรรจบ และชีวิตก็เป็นแบบนั้น สองสิ่งนี้เป็น
แรงขับเคลื่อนของมวลมนุษย์ชาติ ยิ่งค้นหาก็ยิ่งค้นพบ เมื่อค้นพบก็ยังคงต้องค้นหาต่อไปไม่มีวันสิ้นสุด 
เพราะถ้าหากหยุดเมื่อใดความว่างเปล่าจะมาแทนที่คุณค่าในตนเองเมื่อนั้น ทุกคนเกิดมาเพื่อเป็น
หนังสือที่อธิบายคุณค่าในชีวิตที่แตกต่างกัน เปรียบเสมือนพจนานุกรมแห่งชีวิตที่มีไว้เพื่อความเข้าใจ
ของแต่ละบุคคล จะแปลไปในทางไหนก็เป็นภาษาตามที่บุคคลเหล่าน้ันอยากจะให้มันเป็น 

ข้อเสนอแนะ 
 ปัญหาที่พบในผลงานศิลปนิพนธ์ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของเวลาในการท าผลงาน เนื่องจาก
ข้าพเจ้าท าผลงานในรูปแบบการจัดวาง จึงใช้เวลาในการประมวลผลและรวบรวมข้อมูลเป็นเวลา
มากกว่าในการปฏิบัติผลงาน ท าให้ผลงานมีเพียงแค่ 1-2 ช้ินงานเท่าน้ัน ซึ่งขัดต่อผลงานภาพพิมพ์
ทั่วไปที่มีจ านวนผลงานมากกว่า 1 ผลงาน หรือในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า Edition ปัญหาที่พบต่อมา
เป็นเรื่องของงบประมาณในการสร้างสรรค์ การท าหนังสือ 1 เล่มใช้จ านวนเงินค่อนข้างมาก หรือถ้า
ท าพลาดจะท าให้เสียทั้งเงินเสียทั้งงาน ทั้งนี้ทั้งนั้นข้าพเจ้าก็ยังคงอยากที่จะเรียนรู้ในเรื่องของหนังสือ
มากข้ึน การสร้างหนังสือท ามือข้าพเจ้าได้ศึกษามาอย่างคร่าวๆแต่สุดท้ายหนังสือที่ท าข้ึนก็ยังคงเป็น
หนังสือที่ท าผ่านโรงพิมพ์ เพราะถ้าจะท าการพิมพ์เองทีละหน้าและเย็บรูปเล่มเองในจ านวน 400 กว่า
หน้าไม่สามารถท าได้เพราะมีผลงานภาพพิมพ์ที่ต้องท าให้ทันในระยะเวลาของการส่งผลงานด้วย แต่
ในงบประมาณที่พอมีและเวลาที่พอแหลือสามารถสร้างหนังสือที่ท าหน้าปกขึ้นมาเองได้ ท าให้ทดแทน
ในส่วนของสิ่งที่ข้าพเจ้าคิดว่าขาดไปได้อย่างเหมาะสมที่สุด
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หย่อนตัวลงอ่าง แล้ววินาทีนั้นเอง อาร์คีมีดสีก็ค้นพบสิ่งที่เขาครุ่นคิดมานาน เขาออกไปที่
ถนนร้องตะโกนด้วยภาษากรีซว่า “ยูเรก้า-eureka” ซึ่งมีความหมายว่าฉันพบแล้ว ยูเรก้าจึงมี
ที่มาคือความคิดที่เกิดข้ึนมาโดยบังเอิญ, เข้าถึงเมือ่ 18 กุมภาพันธ์ 2563. เข้าถึงได้จาก 
https://guru.sanook.com/12171/ 

Arrival. บทความวิจารณ์ภาพยนตร์. เข้าถึงเมื่อ 18 กุมถาพันธ์ 2563. เข้าถึงได้จาก 
https://minimore.com/b/b6hiK/6 

Hanne Darbroven. ชีวประวัติศิลปิน. เข้าถึงเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2563. เข้าถึงไดจ้าก
https://en.wikipedia.org/wiki/Hanne_Darboven 

_________. แนวความคิดของศิลปิน. เข้าถึงเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2563. เข้าถึงได้จาก 
https://www.artsy.net/artist/hanne-darboven 

Richard Anuszkiewicz. ชีวประวัติศิลปิน. เข้าถึงเมื่อ 24 มีนาคม 2563. เข้าถึงไดจ้าก 
http://www.op-art.co.uk/richard-anuszkiewicz/ 

http://www.op-art.co.uk/richard-anuszkiewicz/
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บรรณานุกรม (ต่อ) 

 

Seiichi Niikuni. ผลงานกวีนิพนธ์คอนกรีต. เข้าถึงเมื่อ 2 มีนาคม 2562. เข้าถึงไดจ้าก 
https://www.theartstory.org/movement/concrete-
poetry/artworks/?fbclid=IwAR3M9boAyY6OUGtvWQn4urT_qIm_iQhXXoUXQEc7
40kEIVj9ica6Z5c_Vqk#pnt_4 
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รายชื่อผลงานศิลปนิพนธ์ 

ชิ้นท่ี ชื่อผลงาน ขนาด เทคนิค ปี 

1 Untitled ภาพพิมพ์จัดวาง ดิจิตอลปริ้นท์, 
ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม 

2562 

2 Lifebrary ภาพพิมพ์จัดวาง ภาพพิมพ์สื่อผสม 2562 

3 Untitled 70 x 200 ซม. ภาพพิมพ์ร่องลกึ, 
ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม 

2562 

4 Untitled 111.5 x 74.5 ซม. ภาพพิมพ์ร่องลกึ, 
ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม 

2563 




