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บทคดัย่อ 

ความเป็นไปในท่ามกลางของชีวิตเป็นธรรมดาท่ียอ่มจะเกิดข้ึนการด ารงอยู่และสูญสลาย

ไปตามกาลเวลา ตามหลกัของพระพุทธศาสนาและวิทยาศาสตร์แต่ทวา่ในวงจรชีวิตเหล่านั้นก็เป็น

ตวักระตุน้และเกิดการพฒันาด าเนินไปสู่การก าเนิดใหม่ของสรรพส่ิงเช่นกนัเพื่อท่ีจะด ารงอยูไ่วแ้ละ

ปรับตวัพึ่ งพาอาศัยธรรมชาติจนเกิดความเปล่ียนแปลงอย่างไม่จบส้ินโดยการแสดงออกทาง

ความรู้สึกส่วนตวัสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความหมายของวฏัจกัรชีวติ 
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Abstract 

The living things, being among nature, Commonly life is going on in the character of 

circulation such as birth, According to Buddhism and Science. Whereas, All is unity of change 

that eternally occured arounds us to the origin , for existing and adjusting themselves to rely on 

the nature. All of this causes the endless changing Personal feelings are specifically expressed 

through internal and external forms symbolizing the creation of life and birth. 
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กติติกรรมประกาศ 

 การท่ีขา้พเจา้สามารถใชชี้วิตและสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะไดอ้ยา่งเต็มท่ีและมีความสุขอยู่

ในทุกๆวนัน้ีเกิดจากการสนับสนุนและการเสียสละของทุกคนในครอบครัวขา้พเจา้ขอระลึกถึง

พระคุณของมารดาและขอบคุณสมาชิกในครอบครัวทุกๆคนท่ีมอบก าลงัใจความรักความอบอุ่นท่ีดี

เสมอมา คณาจารยทุ์กๆท่านท่ีไดม้อบความรู้และให้ค  าแนะน าเป็นประสบการณ์ต่างๆท่ีดีเสมอมา 

ตลอดจนเพื่อนๆทุกคนในช่วงชีวิตท่ีผ่านมาและทุกบุคคลท่ีเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในการด าเนินชีวิต

ของขา้พเจา้ทุกก าลงัใจลว้นเป็นแรงผลกัดนัให้ขา้พเจา้ไดด้ าเนินชีวิตและสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะท่ี

ดีต่อไป 
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ค าน า 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นส่วนประกอบของผลงานศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาทศันศิลป์ กลุ่มวิชาเอก

ภาพพิมพ ์ปีการศึกษา 2558 ของคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวิทยาลยัศิลปากร 

โดยมีวตัถุประสงค์ในการเรียบเรียงล าดับอธิบายขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน      

ศิลปนิพนธ์ตามหวัขอ้เร่ือง “การเปล่ียนแปลงสู่การก าเนิด”ตั้งแต่ขั้นตอนการศึกษาหาแรงบนัดาลใจ

การคิดวิเคราะห์รวบรวมขอ้มูลขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงาน การแกปั้ญหาและการพฒันาใน

ผลงานศิลปะภาพพิมพท่ี์เป็นลกัษณะเฉพาะตวั โดยขา้พเจา้คาดหวงัวา่การศึกษาคน้ควา้และรวบรวม

ขอ้มูลข้ึนมาน้ีจะเกิดประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจศึกษาศิลปะและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานอย่าง

เป็นระบบ 
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บทที ่1 

บทน า 

 ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในโลกทุกๆสรรพส่ิงล้วนมีความเก่ียวข้องและสอดคล้อง 

สัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัไม่วา่ส่ิงนั้นจะเป็นส่ิงมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามต่างก็ด าเนินไปตามกฎเกณฑ์

และเง่ือนไขของเวลาเปล่ียนแปลงไปมากบา้งนอ้ยบา้งแตกต่างกนัไปตามสภาพของแต่ละสรรพส่ิง

โดยตั้งมัน่อยู่บนพื้นฐานของภาวะท่ีแสดงถึงการก าเนิด ด ารงอยู่และดบัสูญสลายไปสับเปล่ียน

หมุนเวยีนไปจนท าใหเ้กิดความสัมพนัธ์และเก่ียวเน่ืองต่อกนัอยูต่ลอดเวลา 

 ความเป็นมาและความส าคัญของการสร้างสรรค์ 

ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับทุกๆสรรพส่ิงล้วนมีความเก่ียวข้องและสอดคล้องมี
ความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัไม่วา่จะเป็นส่ิงท่ีมีชีวติหรือไม่มีชีวติก็ตามทุกส่ิงลว้นตอ้งด าเนินไปตาม
กฎเกณฑ์ของธรรมชาติซ่ึงก็คือการเปล่ียนแปลงการสูญสลายโดยตั้งอยูบ่นเง่ือนไขของเวลา ซ่ึงจะ
เปล่ียนแปลงไปมากบา้งน้อยบา้งแตกต่างกนัไปตามสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นไปตามสภาพของแต่ละ
สรรพส่ิงโดยตั้ งอยู่บนพื้นฐานของภาวะท่ีแสดงถึงการก าเนิดการด ารงอยู่และการสูญสลาย 
สับเปล่ียนหมุนเวียนไปไม่มีท่ีส้ินสุดจนท าให้เกิดความสัมพนัธ์และเก่ียวเน่ืองกนัอยูต่ลอดเวลาซ่ึง
เป็นพื้นฐานแห่งการรับรู้และความเขา้ใจของมนุษยทุ์กชีวติแต่ดว้ยท่ีวา่มนุษยมี์เวลาการเปล่ียนแปลง
ท่ียาวนานเจอการเปล่ียนแปลงของสภาพทุกเวลาตามส่ิงท่ีพบเจอจนไม่สามารถท่ีจะปะติดปะต่อ
ภาพแห่งความเปล่ียนแปลงท่ีมีความสัมพนัธ์รอบตวัเองให้เกิดความชดัเจนข้ึนไดใ้นโมภาพแห่งตน 
การด ารงอยู่และการสูญสลายจึงเป็นส่ิงส าคัญของการเปล่ียนแปลงของทุกสรรพส่ิงซ่ึงมี
ความสัมพนัธ์ระหวา่งชีวิตกบัทุกๆส่ิงรอบดา้นอนัเป็นปัจจยัโดยตั้งอยู่บนเง่ือนไขของเวลาอนัเป็น
เหตุท่ีท าใหทุ้กๆสรรพส่ิงนั้นเกิดการเปล่ียนแปลงไม่วา่จะเป็นส่ิงมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามลว้นแลว้
มีความสัมพนัธ์ผูกพนัดว้ยกนัทั้งนั้นและเม่ือการท่ีส่ิงมีชีวิตเกิดการสูญสลายไปตามกาลเวลา แต่ถา้
อยู่ในสภาวะท่ีเหมาะสมย่อมอาจเกิดส่ิงท่ีมีชีวิตใหม่ข้ึนมาได้สับเปล่ียนหมุนเวียนไปเป็นเช่นน้ี
ตลอดไม่มีการจบส้ินจากส่ิงมีชีวิตไปสู่ส่ิงไม่มีชีวิตและส่ิงไม่มีชีวิตกลบัไปสู่การมีชีวิตอีกคร้ัง
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วตัถุประสงค์การสร้างสรรค์ 

จุดมุ่งหมายของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์เพื่อศึกษาความเป็นไปของชีวิตท่ีอยู่
ท่ามกลางสรรพส่ิงในความหมายของการพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั การเกิดย่อมเดินทางไปสู่การ
จากไป และในทางกลบักนัความสูญเสียและความตายไดน้ าไปสู่การก าเนิดซ่ึงส่ิงมีชีวิตใหม่ เหล่าน้ี
ลว้นเป็นการเปล่ียนแปลงอยา่งมีระบบระเบียบตามเง่ือนไขของกฎธรรมชาติ ซ่ึงทั้งหมดน่ีลว้นตั้งอยู่
บนเง่ือนไขของเวลา ขา้พเจา้จึงไดน้ าสภาวะความเปล่ียนแปลงท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรู้และพบเจอในชีวิต
รอบตวัมาสร้างสรรคร่์วมกนัในผลงานศิลปนิพนธ์ ดว้ยการสร้างรูปทรงท่ีประกอบไปดว้ยรูปทรง
ภายนอกและรูปทรงภายในสะทอ้นความหมายของการก าเนิดและการสูญสลาย ทั้งส่วนท่ีเป็น
โครงสร้างทางชีวภาพและส่วนท่ีเป็นจิตวญิญาณ 

แนวความคิดในการสร้างสรรค์ 

ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดน้ีสร้างสรรค์ข้ึนเพื่อตอ้งการท่ีจะแสดงออกให้เห็นถึงภาวะความ
เปล่ียนแปลงท่ีด าเนินไปอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุดโดยการใชเ้ร่ืองราวสภาวะความเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนรอบตวั 
ส่ิงมีชีวติท่ีมีความสัมพนัธ์เก่ียวเน่ืองกนัและรูปทรงจากส่ิงแวดลอ้มต่างๆเช่น มนุษย ์สุนขั ซากสัตว ์
ดินและรูปทรงอนินทรีย ์ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นท่ีมาของแรงบนัดาลใจโดยให้ความหมายทางดา้น
นามธรรมของวตัถุนั่นๆ เป็นตวัถ่ายทอดแนวความคิดในเร่ืองของสภาวะความเปล่ียนแปลงซ่ึง
แสดงออกดว้ยรูปแบบทางศิลปะท่ีมีลกัษณะก่ึงนามธรรมโดยผ่านการสร้างสรรค์ในรูปแบบของ
เทคนิคภาพพิมพโ์ลหะเป็นส่ือในการน าเสนอ 

ขอบเขตของของการสร้างสรรค์ 

เพื่อใหก้ารสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะภาพพิมพเ์ป็นไปตามขั้นตอนและวธีิการปฏิบติังานจึง
ไดก้ าหนดขอบเขตของการสร้างสรรคไ์วด้งัน้ี 

1.ศึกษาความสัมพนัธ์ภาพของการเปล่ียนแปลงของมนุษย,์คน,สัตว ์

2.น าเสนอผลงานศิลปะภาพพิมพใ์นรูปแบบศิลปะลทัธิเหนือความจริง(Surrealism) 
น าเสนอถ่ายทอดผลงานจากจิตใตส้ านึกท่ีเป็นสภาวะปกติวสิัย 

3.สร้างสรรคแ์ละถ่ายทอดดว้ยกระบวนการเทคนิคภาพพิมพโ์ลหะร่องลึก(Intaglio)ซ่ึง
สามารถสอดรับกบัวธีิการสร้างสรรคไ์ดเ้ป็นอยา่งดี
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ขั้นตอนและวธีิการสร้างสรรค์ 

ผลงานสร้างสรรค์ของขา้พเจา้เป็นเร่ืองของการพูดถึงสภาวะความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน
รอบๆตวัโดยมีวธีิในการเลือกสรรส่ิงมีชีวติและวตัถุต่างๆรวามถึงสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศอนั
เป็นปัจจยัท่ีท าให้เกิดความเปล่ียนแปลงท่ีมีความหมายเชิงสัญลกัษณ์มาสัมพนัธ์เพิ่มเติมแต่งหรือ
ลดทอนวตัถุให้เห็นถึงความเป็นไปได้และผสมผสานรูปทรงท่ีมีลักษณะอินทรีย์รูปท่ีเกิดจาก
ส่ิงมีชีวติในทางธรรมชาติและชีวภาพเพื่อแสดงถึงเน้ือหารูปทรงภายนอกและภายในคือจิตและกาย
ท่ีมีความสัมพนัธ์กนับ่งบอกถึงการก าเนิดชีวิตใหม่โดยน าเสนอให้สอดคลอ้งกบัแนวความคิดท่ี
ขา้พเจา้ตอ้งการจะถ่ายทอดออกมา 

แหล่งข้อมูลที่น ามาใช้สร้างสรรค์ 

คน้ควา้และวเิคราะห์จากหนงัสือพระพุทธศาสนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก าเนิดการด ารงอยู ่และ
การสูญสลาย การรับข้อมูลข่าวสารในเร่ืองสภาวะของความเปล่ียนแปลงต่างๆท่ีเกิดข้ึนทาง
ธรรมชาติเร่ืองของมนุษยแ์ละความเป็นไปของโลกร่วมกบัการพบเห็นวตัถุต่างๆในธรรมชาติท่ี
ก่อใหเ้กิดแรงบนัดาลใจแลว้ใชก้ลอ้งถ่ายรูปบนัทึกเอาไวจ้ากนั้นก็ผสมผสานรูปทรงทางชีวภาพและ
รูปทรงทางอินทรียล์งไปน ามาคล่ีคลายเพิ่มเติมให้สอดคลอ้งกบัจินตนาการและความรู้สึกส่วนตวั 
เป็นการสร้างรูปทรงข้ึนมาในลกัษณะก่ึงนามธรรมโดยใชว้ิธีการทางคอมพิวเตอร์ในการสร้างภาพ
ร่างตน้แบบแนวความคิดแลว้ถ่ายทอดลงไปในกระบวนการภาพพิมพอี์กคร้ังหน่ึง 

อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการท าศิลปนิพนธ์ 

1.เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

2.กลอ้งถ่ายภาพ 

3.เคร่ืองพิมพสี์และขาวด า(Printer)
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บทที2่ 

ข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกบัการสร้างสรรค์ 

 ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับทุกๆสรรพส่ิงล้วนมีความเก่ียวข้องและสอดคล้องมี

ความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัไม่วา่จะเป็นส่ิงท่ีมีชีวติหรือไม่มีชีวติก็ตามทุกส่ิงลว้นตอ้งด าเนินไปตาม

กฎเกณฑ์ของธรรมชาติซ่ึงก็คือการเปล่ียนแปลงการสูญสลายโดยตั้งอยูบ่นเง่ือนไขของเวลาซ่ึงจะ

เปล่ียนแปลงไปมากบา้งน้อยบา้งแตกต่างกนัไปตามสภาพแวดลอ้มท่ีสรรพส่ิงซ่ึงมีความสัมพนัธ์

ระหวา่งชีวติกบัทุกๆส่ิงรอบดา้นอนัเป็นปัจจยัโดยตั้งอยูบ่นเง่ือนไขของเวลาอนัเป็นเหตุท่ีท าให้ทุกๆ

สรรพส่ิงนั้นเกิดการเปล่ียนแปลงไม่วา่จะเป็นส่ิงมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามลว้นแลว้มีความสัมพนัธ์

ผูกพนัดว้ยกนัทั้งนั้นและเม่ือการท่ีส่ิงมีชีวิตเกิดการสูญสลายไปตามกาลเวลา แต่ถา้อยู่ในสภาวะท่ี

เหมาะสมยอ่มอาจเกิดส่ิงท่ีมีชีวิตใหม่ข้ึนมาไดส้ับเปล่ียนหมุนเวียนไปเป็นเช่นน้ีตลอดไม่มีการจบ

ส้ินจากส่ิงมีชีวิตไปสู่ส่ิงไม่มีชีวิตและส่ิงไม่มีชีวิตกลบัไปสู่การมีชีวิตอีกคร้ังเป็นไปตามสภาพของ

แต่ละสรรพส่ิงโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของภาวะท่ีแสดงถึงการก าเนิดการด ารงอยู่และการสูญสลาย 

สับเปล่ียนหมุนเวียนไปไม่มีท่ีส้ินสุดจนท าให้เกิดความสัมพนัธ์และเก่ียวเน่ืองกนัอยูต่ลอดเวลาซ่ึง

เป็นพื้นฐานแห่งการรับรู้และความเขา้ใจของมนุษยทุ์กชีวติแต่ดว้ยท่ีวา่มนุษยมี์เวลาการเปล่ียนแปลง

ท่ียาวนานเจอการเปล่ียนแปลงของสภาพทุกเวลาตามส่ิงท่ีพบเจอจนไม่สามารถท่ีจะปะติดปะต่อ

ภาพแห่งความเปล่ียนแปลงท่ีมีความสัมพนัธ์รอบตวัเองให้เกิดความชดัเจนข้ึนไดใ้นโมภาพแห่งตน 

การด ารงอยูแ่ละการสูญสลายจึงเป็นส่ิงส าคญัของการเปล่ียนแปลงของทุก 

2.1 ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้อง 

      2.1.1 ชอง บปัติส เดลา มาร์ก (Jean Baptist de Larmarck)                                                                                 

ชอง บปัติส เดลา มาร์ก (Jean Baptist de Larmarck) 1 เป็นนกัชีววทิยาชาวฝร่ังเศสเป็นบุคคลแรกท่ี

                                                           
1 แนวคิดเก่ียวกบัววิฒันาการของลามาร์กจดัท าโดยดร.ศศิวมิล  แสวงผล 
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วางรากฐานทางวิวฒันาการข้ึนและไดต้ั้งทฤษฎีข้ึนเรียกว่า ทฤษฎีของลามาร์ก(Lamarck’stheory)     

และตีพิมพใ์นหนงัสือ Philosophine zoologiqueในปีพ.ศ.2345เป็นท่ีเช่ือถือกนัมากว่า70ปีลามาร์ก

ไดศึ้กษาและจ าแนกพืชและสัตวแ์ละพบวา่ลกัษณะของส่ิงมีชีวิตจะแปรผนัไปไดต้าสภาพแวดลอ้ม

ในอาณาจักรสัตว์จะมีแบบฉบับพื้นฐานแบบเดียวกันสัตว์ชนิดเดียวกันย่อมมีรูปแบบพื้นฐาน

เหมือนกันและการเปล่ียนแปลงของลกัษณะใหม่ท่ีเกิดข้ึนย่อมเป็นประโยชน์แก่ส่ิงมีชีวิตนั้นๆ

ขอ้เทจ็จริงจากการศึกษาเหล่าน้ีท าใหล้ามาร์กเสนอทฤษฎี 

ววิฒันาการของลามาร์กมีใจความส าคญัคือ 
             1. ส่ิงมีชีวติและส่วนต่างๆของส่ิงมีชีวติมีความโนม้เอียงท่ีจะมีขนาดเพิ่มข้ึน 
             2. การเกิดอวยัวะใหม่มีผลมาจากความตอ้งการใหม่ในการด ารงชีวติ 
             3. อวยัวะใดท่ีถูกใชอ้ยูเ่สมอมีความโนม้เอียงท่ีจะมีการเจริญและมีขนาดเพิ่มข้ึนอวยัวะใด
ไม่ค่อยไดใ้ชจ้ะเส่ือมหายไปซ่ึงพฒันาไปเป็นกฎการใชแ้ละไม่ใช ้ (Law of Use and Disuse) 
            4. การเปล่ียนแปลงต่างๆท่ีเกิดข้ึนทั้ง 3 ประการขา้งตน้สามารถถ่ายทอดไปสู่ลูกหลานได ้       
เรียกวา่ กฎแห่งการถ่ายทอดลกัษณะท่ีเกิดข้ึนใหม่(Law of Inheritance of Acquired Characteristics)  
อนัเป็นผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงรูปร่างลกัษณะมากข้ึนตามระยะเวลา 

 
ภาพที ่1 ทฤษฎีของลามาร์ก 

 
มาร์กไดอ้ธิบายลกัษณะคอยาวของยรีาฟวา่ ยรีาฟในอดีตนั้นคอสั้นกวา่ปัจจุบนัยีราฟตอ้งยืด

คอข้ึนกินยอดไมท่ี้อยูสู่งๆเม่ือเป็นเช่นน้ีนานๆจึงท าให้ลูกหลานยีราฟคอค่อยๆยาวข้ึนและลกัษณะ
ดงักล่าวสามารถถ่ายทอดลกัษณะไปสู่ลูกหลานได ้ในยุคนั้นไดรั้บการเช่ือถือมากแต่ในปัจจุบนั
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ความเช่ือน้ีไดห้มดไปเน่ืองจากการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมของส่ิงมีชีวิตไม่ไดเ้กิดจากการ
ฝึกหรือการใชอ้ยูเ่สมอ 

2.2 อทิธิพลทีไ่ด้รับ 

    2.2.1 อิทธิพลท่ีไดรั้บจากความเช่ือทางพระพุทธศาสนา 

เกิด แก่เจ็บตาย2 เป็นค าท่ีชาวศาสนาพุทธคุ้นเคยกันดีแม้ในบาลีเดิมไม่มีค  าว่าเจ็บแต่ก็

อนุโลมใหแ้ทรกเขา้มาไดต้ามความหมายของกลุ่มค าเหล่าน้ีซ่ึงความหมายก็คือมนุษยท่ี์เกิดมาทุกคน

ยอ่มมีความแก่เฒ่าความชราและความตายเป็นธรรมดาและแน่นอนว่าตอ้งมีส่ิงต่างๆรวมทั้งความ

ทุกขพ์ว่งตามมาตลอดวงจรชีวติ  

ท าไมตอ้งมีความเกิด ความแก่และความตายเป็นสมบติัติดตวัเป็นค าถามท่ีนกัปรัชญาทุกยุค

ทุกสมยัคิดหาค าตอบค าถามน้ีไม่ใช่ค าถามเชิงชีววิทยาซ่ึงในปัจจุบนัมีค าอธิบายอยา่งชดัเจนแต่เป็น

ค าถามเชิงปรัชญาเพื่อแกปั้ญหาใหญ่ของมนุษยคื์อความทุกขแ์ต่ส าหรับคนทัว่ไปท่ีประสบภพภูมิท่ี

ดีท่ีน่าหลงใหลกลบัติดใจอยูก่บัภพของเขาไม่อยากตาย หรือหากตายไปแลว้ก็อยากกลบัมาเกิดใหม่

เพื่อเสพภพท่ีเขาติดใจแต่ส าหรับบางคนท่ีตอ้งทนทุกขแ์สนสาหสัในชีวิตปัจจุบนัก็อยากตายไปเสีย

ให้พน้ๆหรือไม่อยากท่ีจะกลบัมาเกิดใหม่เพื่อทนทุกข์เดิมๆอีกต่อไปจะเห็นไดว้่าความเช่ือว่าตาย

แล้วเกิดใหม่หรือตายแล้วดบัสูญก็เกิดจากภวตณัหาหรือวิภวตณัหาของมนุษยท์ัว่ๆไปนั่นเองนัก

ปรัชญาตะวนัออกเรียกวา่ภาวะหรือภพนกัปรัชญาตะวนัตกเรียกวา่ ExistenceหรือBeing (นกัฟิสิกส์

เรียกวา่เหตุการณ์หรือ Event)  

จนกระทัง่พระพุทธเจา้ไดค้น้พบวา่ภพนั้นเกิดจากอุปทานเกิดจากตณัหา(เกิดจากการรับรู้

แลว้ไปยึดติด)โดยเฉพาะพวกมนุษยเ์ดินดินอย่างพวกเราท่ีอยู่ในกามภพเสพติดกามคุณทั้งห้าอยา่ง

งอมแงมทางอวยัวะและระบบประสาทสัมผสัท าให้เกิดตณัหาเกิดการปรุงแต่งให้เกิดภพใหม่

ตลอดเวลาและพระองค์ไดค้น้พบทางออกให้หลุดพน้จากภพดว้ยมชัฌิมาปฏิปทาหรือมรรคมีองค์

แปดนัน่คือสามารถหลุดพน้จากความเกิดความแก่ชรา ความตายและทุกขท์ั้งหลายทั้งปวง 

                                                           
2 บทท่ี58 เกิด แก่(เจบ็)ตาย จดัท าโดยดร.พิชยั 
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    2.2.2 อิทธิพลท่ีไดรั้บจากธรรมชาติ 

 ธรรมชาติถือเป็นแหล่งก าเนิดท่ียิ่งใหญ่ของทุกสรรพส่ิงมีภาวะความเป็นไปท่ีหลากหลาย

และถือเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีส าคญัในผลงานศิลปะโดยเฉพาะโครงสร้างของแนวความคิดซ่ึงไดจ้าก

ภาวะความเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ืองท่ีเกิดข้ึนในธรรมชาติเพราะธรรมชาติต่างประกอบไปดว้ย

ส่ิงมีชีวิตหลากหลายอาศยัอยูร่่วมกนับนพื้นฐานของความเก้ือหนุนซ่ึงกนัและกนัเป็นระบบนิเวศน์

เพราะเม่ือส่ิงหน่ึงส่ิงใดเกิดข้ึนจะมีผลกระทบต่อส่ิงอ่ืนๆท่ีอยูร่ายรอบเสมอ จากความเขา้ใจดงักล่าว

จึงมีผลให้เกิดแนวความคิดท่ีสอดคล้องต่อการสร้างสรรค์ในลกัษณะของความเปล่ียนแปลงท่ี

ด าเนินไปอยา่งมีระบบระเบียบซ่ึงรวมไปถึงการหยิบยืมรูปทรงท่ีมีอยูต่ามธรรมชาติ เช่น ก่ิงไม ้ตอ

ไม ้คนัดิน เมล็ดพนัธ์ุพืช ซ่ึงรูปทรงต่างๆเหล่าน้ีลว้นแสดงภาวะของความรู้สึกท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกิด 

ด ารงอยู ่และเส่ือมสลายเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งชดัเจนอีกทั้ง เมฆ หมอก อากาศ สภาพแวดลอ้ม ซ่ึงถือ

วา่เป็นส่ิงท่ีสามารถสร้างภาวะท่ีเหมาะสมต่อส่ิงต่างๆในธรรมชาติไดเ้ป็นอยา่งดี  

      2.2.3 อิทธิพลท่ีไดรั้บการอา้งอิงทางวทิยาศาสตร์ 

3การกลายพันธ์ุเป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนในส่ิงมีชีวิต2ระดับคือระดับโครโมโซม

(chromosomal mutation)และระดบัยนีหรือโมเลกุลดีเอน็เอ(DNA gene mutation) 

การเปลีย่นแปลงระดับโครโมโซม 

 

ภาพที ่2 การเปล่ียนแปลงระดบัโคโมโซม 

                                                           
3 การกลายพนัธ์ุจากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Types-of-mutation.png
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การกลายพนัธ์ระดบัโครโมโซม 

แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 

1.การเปล่ียนแปลงรูปร่างโครงสร้างภายในของแต่ละโครโมโซมเป็นผลใหเ้กิดการ
สับเปล่ียนต าแหน่งของยนีท่ีอยูใ่นโครโมโซมนั้นซ่ึงอาจเกิดข้ึนเน่ืองจาก 

1.1การขาดหายไป (deletion หรือ deficiency) ของส่วนใดส่วนหน่ึงของโครโมโซมท าใหย้นี
ขาดหายไปดว้ยเช่น กรณีการเกิดโรคของกลุ่มอาการครี-ดูว-์ชาโดยโครโมโซมคู่ท่ี 5 เส้น
หน่ึงมีบางส่วนขาดหายไป 

1.2การเพิ่มข้ึนมา(duplication)โดยมีส่วนใดส่วนหน่ึงของโครโมโซมเพิ่มข้ึนมามากกวา่ท่ีมี
อยูป่กติ 

1.3การเปล่ียนต าแหน่งทิศทาง(inversion)โดยเกิดการสับเปล่ียนต าแหน่งของยีนภายใน
โครโมโซมเดียวกนัเน่ืองจากเกิดรอยขาด2แห่งบนโครโมโซมนั้นและส่วนท่ีขาดนั้นไม่หลุด
หายไป แต่กลบัต่อเขา้มาใหม่ในโครโมโซมเดิมโดยสลบัท่ีกนั 

1.4การเปล่ียนสลับท่ี(translocation)เกิดจากการแลกเปล่ียนส่วนของโครโมโซมระหว่าง
โครโมโซมท่ีไม่เป็นโฮโมโลกสักนั 

2.การเปล่ียนแปลงจ านวนโครโมโซมโดยอาจมีจ านวนโครโมโซมเพิ่มมากข้ึนหรือลด
นอ้ยลงไปจากจ านวนปกติ(ดิปลอยดห์รือ2n)เกิดได2้ลกัษณะคือ 

2.1 แอนยพูลอยดี (aneuploidy)เป็นการเพิ่มหรือลดจ านวนของโครโมโซมเพียงไม่ก่ีเส้นจาก
จ านวนปกติเช่นอาจเป็น2n±1หรือn±2การเปล่ียนแปลงของโครโมโซมแบบน้ีมีความส าคญั
ทางการแพทย์เป็นอย่างมากโดยทั่วไปเกิดจากความผิดปกติของคู่โครโมโซมท่ีไม่ยอม
แยกตวัออกจากกนัในระหวา่งการแบ่งเซลลแ์บบไมโอซิสเรียกปรากฏการณ์ท่ีโครโมโซมไม่
แยกออกจากกนัน้ีวา่นอนดิสจงัชนั(nondisjunction) ความผิดปกติของการมีแอนยูพลอยดีท่ี
เกิดข้ึนในคนเช่น กลุ่มอาการดาวน์ซ่ึงมีโครโมโซม47เส้นโดยโครโมโซมคู่ท่ี21เกินมา1เส้น
กลุ่มอาการไคลน์เฟลเตอร์ (Klinefelter’s Syndrome) มีโครโมโซม47เส้นโดยโครโมโซมคู่ท่ี
23มีโครโมโซมX เกินมา1เส้น(44 + XXY) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B5-%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%A7%E0%B9%8C-%E0%B8%8A%E0%B8%B2
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2.2ยูพลอยดี(euploidy)เป็นการเพิ่มหรือลดจ านวนชุดของโครโมโซม(2n ± nหรือ2n ± 2n)
ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเท่าท่ีพบเกิดข้ึนในพวกพืชและมีประโยชน์ในทางการเกษตรในแง่
การเพิ่มผลผลิตและเป็นกลไกท่ีจะท าให้เกิดวิวฒันาการในพืช ส าหรับสัตวเ์ม่ือเกิดแล้ว
มกัจะท าใหเ้ป็นหมนัหรือผลิตเซลลสื์บพนัธ์ุท่ีไม่สามารถท างานไดอ้ยา่งปกติ 

การกลายพนัธ์ุของยนี 

การกลายพนัธ์ุของยนี การเปล่ียนแปลงในระดบัยีนน้ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของเบส(A,T, 
C,G)หรือการเปล่ียนต าแหน่งของล าดบัการเรียงตวัของเบสในโมเลกุลของDNAซ่ึงจะส่งผลสะทอ้น
ไปถึงต าแหน่งการเรียงตวัของกรดอะมิโนในสายพอลิเปปไทด์ในโมเลกุลของโปรตีนท่ีอยูภ่ายใต้
การควบคุมของยีนนั้นด้วยการเปล่ียนแปลงของเบสในโมเลกุลDNAดงักล่าวอาจท าให้ไม่มีการ
สร้างโปรตีนหรือโปรตีนท่ีสร้างข้ึนมานั้นเปล่ียนสมบติัทางเคมีไปจากเดิมหรือหมดสภาพการ
ท างานไป 

การเปล่ียนแปลงของยนีนั้นมีพื้นฐานมาจากการเปล่ียนแปลงใน3ประการคือ 

1.การขาดหายไปหรือการเพิ่มข้ึนมาของคู่สารประกอบไนโตรจีนลัเบสคือเพียวรินไพริมิดีน
ในสายของDNAท าให้การเรียงล าดับของเบสเปล่ียนไปจากเดิมและผลท่ีติดตามมาคือรหัส
พนัธุกรรมผดิหรือคลาดเคล่ือนไป 

2.การเปล่ียนคู่ของเพียวรินไพริมิดีนในโมเลกุลของDNAท่ีเกิดข้ึนในระหว่างมีการสร้าง
DNA ในระยะอินเตอร์เฟสซ่ึงเกิดจากการท่ีสารเคมีบางชนิดท่ีมีโครงสร้างคลา้ยกบัเบสตวัหน่ึงแต่มี
สมบติัทางเคมีในเชิงการจบัคู่ต่างไปจากเบสตวันั้น 

3.การเปล่ียนแปลงโครงสร้างภายในโมเลกุลของเบสเองท าให้สมบติัทางเคมีในเชิงจบัคู่ของ
มนัเปล่ียนไปเช่นเบสอะดีนีน(A) เม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงเป็นรูปใหม่แลว้ก็จะไปจบัคู่กบัเบสไซโต
ซีน(C)รูปปกติแทนท่ีอะดีนีนจะจบัคู่กบัไทมีน(T)ตามปกติของมนั 
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ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดการกลายพนัธ์ุ                                                                                                   
ตวักระตุน้หรือชกัน าให้เกิดการกลายพนัธ์ุจะเรียกวา่ส่ิงก่อกลายพนัธ์ุ(mutagen)เช่น                                    

1.รังสี(radiation)รังสีท่ีกระตุน้ใหเ้กิดการกลายพนัธ์ุมี2ชนิดคือ                                                                                             

1.1Ionizing Radiation เช่นรังสีบีตา,รังสีแกมมา,รังสีเอกซ์                                    
1.2Non-Ionizing Radiation เช่นรังสีอลัตราไวโอเลต                                                                  

2.สารเคมีเช่นสารโคลซิซิน(colchicine)มีผลท าใหมี้การเพิ่มจ านวนชุดของโครโมโซมผล
ดงักล่าวน้ีท าใหผ้ลผลิตพืชเพิ่มข้ึนสารไดคลอวอส(dichlovos)ท่ีใชก้  าจดัแมลงและพาราควอต
(paraquat)ท่ีใชก้  าจดัวชัพืช ก็สามารถท าใหเ้กิดการผดิปกติของโครโมโซมในคนและสัตวไ์ดส่ิ้งก่อ
กลายพนัธ์ุหรือมิวทาเจนหลายชนิดเป็นสารก่อมะเร็ง(carcinogen)เช่นสารอะฟลาทอกซิน
(aflatoxins)จากเช้ือราบางชนิดท าใหเ้กิดมะเร็งท่ีตบัเป็นตน้ 

3.การจดัเรียงเบสในกระบวนการสังเคราะห์ดีเอ็นเอ (DNA replication)ผิดพลาดมีผลท าให้
เกิดการเพิ่มหรือลดจ านวนเบสในคู่สายและท าใหเ้กิดการเล่ือน(shift)ของสายDNA 

 

2.2.4 อิทธิพลท่ีไดรั้บจากศิลปกรรม 

ศิลปะนั้นถือก าเนิดมายาวนานในทุกยุคทุกสมยัศิลปะได้มีวิวฒันาการทางความคิดและ
รูปแบบและมีศิลปินมากมายท่ีถือก าเนิดมาเพื่อสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะท่ีทรงคุณค่าแก่มนุษยเ์รา ได้
สะทอ้นและถ่ายทอดในเร่ืองราวต่าง ๆ ซ่ึงอาจคลา้ยคลึงกนัหรือปัจเจกในแนวความคิดละรูปแบบ 
ต่างไดใ้หแ้ง่คิดในการเรียนรู้และแนวทางการสร้างสรรคแ์ก่ผูส้นใจและผูส้ร้างงานศิลปะเป็นอยา่งดี
ขา้พเจา้เองก็เช่นกนัท่ีไดรั้บอิทธิพลจากทั้งศิลปกรรมและศิลปินท่ีขา้พเจา้ไดพ้ยายามศึกษาหาความ
เป็นไปไดใ้นแนวความคิดท่ีขา้พเจา้สร้างสรรค ์ในแนวทางต่างๆท่ีขา้พเจา้สนใจ คือลทัธิเหนือจริง 
ท่ีถ่ายทอดผลงานในรูปแบบจิตใต้ส านึกส่ิงท่ีแสดงออกในส่ิงท่ีไม่ปรากฏเห็นได้ด้วยตาแต่
แสดงออกถึงสภาวะจิตภายในเก่ียวกบัจิตไร้ส านึกและความฝัน ซ่ึงหลกัการเหล่าน้ีไดรั้บอิทธิพลมา
จากแนวความคิดทางจิตวทิยาของฟรอยด์ท่ีสร้างสมมุติฐานในการสร้างรูปแบบสัญญะท่ีแสดงออก
มาตามท่ีฟรอยดอ์า้งถึงรูปสัญญะต่างๆท่ีปรากฏในความฝันนั้นเป็นสภาพเหมือนส่ิงท่ีออกมาจากจิต
ใต้ส านึกข้าพเจ้าได้น าแนวทางการแสดงออกและวิเคราะห์การสร้างรูปสัญญะในรูปแบบของ
ขา้พเจา้เอง 
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2.3อทิธิพลทีไ่ด้รับจากศิลปิน 

     2.3.1 เรเน่ มากริตต ์(Rene Magritte) 

 เรเน่ มากริตต ์ศิลปินชาวเบลเยี่ยมศิลปินท่ีมีความโดดเด่นในดา้นการเช่ือมโยงภาพลกัษณ์

ของสองส่ิงเขา้ดว้ยกนัอยา่งไร้เหตุผลตามความจริงจากผลงานจิตรกรรมของเรเน่ซ่ึงการรวมกนันั้น

ไดก่้อให้เกิดรูปสัญลกัษณ์ใหม่ท่ีแฝงไปดว้ยนยัยะต่างๆท่ีสนใจเช่นการผสมร่างกายท่อนล่างของ

ผูห้ญิงเขา้ปลาในผลงานท่ีช่ือCollective Inventionในปีค.ศ.1934ส าหรับในผลงานของขา้พเจา้นั้นได้

มีการน าภาพลกัษณ์ของสองส่ิงท่ีต่างกนัมาผสมผสานเช่ือมโยงเพื่อถ่ายทอดความคิดเช่นการน าภาพ

ของมนุษย์มาเช่ือมโยงกับรูปสัญลักษณ์ของเซลล์เพื่อส่ือความหมายถึงการเกิดการพฒันาของ

ส่ิงมีชีวติท่ีมีความต่อเน่ืองเพื่อปรับใหต้วัเองสามารถด ารงอยูก่บัสภาพแวดลอ้มในปัจจุบนัได ้

 

 

ภาพที ่3 ผลงานจิตรกรรมของ เรเน่ มากริตต ์
 ช่ือผลงาน Collective Invention 
 ท่ีมา : Marcel Paquet, Rene Magritte (Germany:Benedikt Taschen, 1994),74, 
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     2.3.2 มาร์ค ชากาลล ์(Marc Chagall) 

 มาร์ค ชากาลล ์เป็นจิตรกรชาวฝร่ังเศษเช้ือสายยิวรัสเซียภาพเขียนส่วนใหญ่ของชากาลล์จะ

มีลักษณะเหนือจริงฝันๆซ่ึงมีผูจ้  ากัดว่าเป็นแบบนาอีฟเร่ืองราวท่ีเขาน ามาเขียนส่วนใหญ่เป็น

เร่ืองราวของตวัเองบา้นเกิดเมืองนอนของเขาความสุขในวยัเด็กความอบอุ่นและความรักซ่ึงออกมา

ทางสุขนาฏกรรมสีสันในภาพเขียนของเขาจะสดใสและอ่อนหวานดูแลว้สบายใจซ่ึงต่อมาไดส่้ง

อิทธิพลไปสู่จิตรกรรมรุ่นหลงัๆอย่างมากนอกจากSalvador Daliแลว้ Marc Chagallก็เป็นหน่ึงใน

ศิลปินSurrealismท่ีมีช่ือเสียงไม่แพก้นัโดยมีผลงานทั้งในรูปแบบของงานจิตรกรรมงานกระจกสี

และโมเสกเขาไม่ได้สร้างสรรค์งานโดยยึดติดกบัลทัธิใดลทัธิหน่ึงแต่แสดงออกมาจากความคิด

ความฝันของเขาเองบวกกบัการใส่จิตวิญญาณของชาวยิวและส่ือความด้วยสัญลกัษณ์ต่างๆลงใน

ภาพซ่ึงเป็นแรงบนัดาลใจในดา้นการแสดงออกทางกายภาพขา้พเจา้ไดน้ าลกัษณะของการบอกเล่า

เร่ืองราวการจดัวางองคป์ระกอบของรูปทรงและพื้นท่ีจากรูปTheBirthday1915ท่ีผสมผสานไปดว้ย

จินตนาการการและการแสดงออกของภาพแลว้น ามาปรับใชใ้นผลงานของขา้พเจา้เอง 

 

ภาพที ่4 ผลงานจิตรกรรมของ มาร์ค ชากาลล์ 
ช่ือผลงาน The Birthday 1915 
ท่ีมา : http://swu141km.swu.ac.th/index.php/(Surrealism)

http://swu141km.swu.ac.th/index.php/(Surrealism)


 

13 
 

 
 

บทที่3 

การด าเนินงาน 

ผลงานศิลปะคือส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนมาเป็นเวลาอนัยาวนานถือเป็นภูมิปัญญาอนัยิ่งใหญ่

ของมนุษย ์ซ่ึงผลงานท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนนั้นก็เพื่อแสดงออกถึงเร่ืองราวและเหตุการณ์ท่ีไดป้ระสบพบ

เจอแลว้ถ่ายทอดออกมาทางอารมณ์ ความรู้สึก ความคิดหรือความงามน ามาพฒันาต่อยอดในแต่ละ

ยุค แต่ละสมยั แบ่งออกเป็นแนวทางท่ีชดัเจนซ่ึงสอดคลอ้งกบัพื้นฐานของชีวิตและสภาพแวดลอ้ม

ต่างๆ ของแต่ละบุคคลข้ึนอยูก่บัความตอ้งการและความพึงพอใจในการแสดงออกของตวัศิลปิน 

 เน่ืองด้วยสภาพแวดล้อมและปัจจยัต่างๆในสังคมปัจจุบนัจึงเป็นแรงบนัดาลใจในการ

สร้างสรรค์ผลงานศิลปะของข้าพเจ้ามีลักษณะการสร้างรูปทรงท่ีสัมพนัธ์กับเน้ือหาพร้อมทั้ ง

สอดแทรกอารมณ์และความรู้สึกโดยใชเ้ทคนิควิธีการท่ีเหมาะสมเป็นตวับอกเล่าเร่ืองตามท่ีขา้พเจา้

ตอ้งการแสดงออก 

1.ข้ันตอนการหาข้อมูล 

 1.1ขอ้มูลจากประสบการณ์สภาพแวดลอ้มอากาศและความเป็นอยูใ่นปัจจุบนัท่ีเกิดการ

เปล่ียนแปลงวุน่วายและไร้ทิศทาง 

1.2ขอ้มูลจากประสบการณ์ส่วนตวัท่ีไดส้ัมผสัและพบเจอตั้งแต่อดีตการสูญเสียและการ

ก าเนิดท่ีสามารถพบเห็นและสัมผสัไดใ้นทุกเวลา 

 1.3ขอ้มูลภาพของคนสัตวแ์ละกระดูกท่ีแสดงออกถึงวฏัจกัรชีวติความเป็นสังขารความไม่

เท่ียงและความไม่แน่นอนท่ีบ่งบอกถึงการเกิดข้ึนด ารงอยูแ่ละสูญสลายไป 

 1.4ขอ้มูลท่ีเป็นภาพสัญลกัษณ์ต่างๆท่ีเป็นตวัแสดงออกของการพฒันาเพื่อท่ีจะด ารงอยูใ่น

สภาพแวดลอ้มต่างๆเช่นเซลลนิ์วเคลียสไวรัส
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ขอ้มูลภาพสัญลกัษณ์ท่ีส่ือความหมายในผลงาน  

-มนุษย์เป็นส่ือสัญลักษณ์แทนส่ิงมีชีวิตท่ีมีกายสังขารมีการเกิดและการสูญสลายตาม

กาลเวลาอยา่งเห็นไดช้ดั 

-เตา้นมสัญลกัษณ์ทางเพศ เป็นส่ือสัญลกัษณ์แทนความเป็นเพศเมีย เป็นเพศท่ีให้ก าเนิด

ส่ิงมีชีวติความอบอุ่นของเพศแม่ 

-อวยัวะภายในเป็นส่ือตวัแทนของสัญลกัษณ์ท่ีอยู่ภายในร่างกายท่ีเป็นตวัขบัเคล่ือนของ

พลงังานชีวติท่ีตอ้งควบคู่ไปพร้อมกนัทั้งภายนอกและภายใน 

-มือท่ีหอ้หุม้เซลลเ์ป็นมือท่ีแสดงถึงภาวการณ์สัมผสัจากความบริสุทธ์ิ 

-กระดูกเป็นตวัแทนของการเน่าเป่ือยการสูญสลายและความตายเป็นปกติของทุกชีวิตท่ีตอ้ง

ประสบพบเจอกบัความตาย 

-เซลล์เป็นสัญลกัษณ์ของการเกิดในทางชีววิทยา เซลล์ เป็นโครงสร้างและหน่วยท างานท่ี

เล็กท่ีสุดของส่ิงมีชีวติแทบทุกชนิดในบางคร้ังอาจเรียกไดว้า่หน่วยท่ีเป็นองคป์ระกอบของชีวิต 

-ไวรัสเป็นสัญลกัษณ์ของการพฒันาถึงแมว้่าไวรัสจะเป็นส่ิงท่ีมนุษยก์ลวัเพราะไวรัสสมา

รถพฒันาตวัเองในสามารถคงอยู่กบัสภาพแวดล้อมและยาตา้นต่างๆได้รวดเร็วท่ีสุดในบรรดา

จุลินทรียไ์วรัสอาจถือไดว้า่เป็นจุลินทรียท่ี์มีลกัษณะของการเป็นส่ิงมีชีวิตท่ีมีลกัษณะของการเป็น

ส่ิงมีชีวติเพียงประการเดียวคือสามารถแพร่พนัธ์หรือถ่ายทอดพนัธุกรรมของตนเองจากรุ่นไปยงัอีก

รุ่น ขั้นตอน 
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ภาพที ่5 ภาพประกอบขอ้มูลการคน้ควา้รูปท่ี1 

ขอ้มูลท่ีไดรั้บของคนสัตวแ์ละกระดูกท่ีแสดงออกถึงวฏัจกัรชีวติความเป็นสังขารความไม่

เท่ียงและความไม่แน่นอนท่ีบ่งบอกถึงการเกิดข้ึนด ารงอยูแ่ละสูญสลายไป 
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ภาพที ่6 ภาพประกอบขอ้มูลการคน้ควา้รูปท่ี2       

ขอ้มูลท่ีไดรั้บของคนสัตวแ์ละกระดูกท่ีแสดงออกถึงวฏัจกัรชีวติความเป็นสังขารความไม่

เท่ียงและความไม่แน่นอนท่ีบ่งบอกถึงการเกิดข้ึนด ารงอยูแ่ละสูญสลายไป 
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ภาพที ่7 ภาพประกอบขอ้มูลการคน้ควา้รูปท่ี3 

ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากสัญลกัษณ์ต่างๆท่ีเป็นตวัแสดงออกของการพฒันาเพื่อท่ีจะด ารงอยูใ่น

สภาพแวดลอ้มต่างๆเช่นเซลลนิ์วเคลียสไวรัส 
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ภาพที ่8 ภาพประกอบขอ้มูลการคน้ควา้รูปท่ี4 

ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากสัญลกัษณ์ต่างๆท่ีเป็นตวัแสดงออกของการพฒันาเพื่อท่ีจะด ารงอยูใ่น

สภาพแวดลอ้มต่างๆเช่นเซลลนิ์วเคลียสไวรัส 
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2.การแสดงออกทางทัศนศิลป์ 

2.1การสร้างภาพร่าง 

เม่ือได้รวบรวมข้อมูลหลากหลายจนสามารถท่ีจะเลือกสรรเฉพาะส่ิงท่ีต้องการและ

เหมาะสมในการท างานน ามาจดัวางตกแต่งเพิ่มเติมน ้ าหนกัจนเกิดความสมบูรณ์และชดัเจนในการ

แสดงออกท่ีเป็นไปตามความตอ้งการ 

ตวัอยา่งภาพร่าง 

 

              

ภาพที ่9  ภาพร่าง1                        ภาพที ่10 ภาพร่าง2 
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ภาพที ่11 ภาพร่าง3                  ภาพที ่12  ภาพร่าง4 
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2.2การจดัองคป์ระกอบศิลป์ในผลงาน 

รูปทรง(Form) 

การเลือกรูปทรงเป็นส่ิงส าคญัในผลงานของขา้พเจา้ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นภาพในรูปแบบของ

ร่างกายเตม็ตวัทั้งภายนอกและภายในของร่างกายเป็นตวับอกเล่าเร่ืองราวสังขารของชีวติ4 

 

 

 

 

ภาพที ่13 ภาพแสดงรูปทรง 

 

                                                           
4 ชลูด น่ิมเสมอ, องคป์ระกอบศิลปะ กรุงเทพฯ : ไทยวฒันาพาณิช, 2534. 
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ภาพที ่14 ภาพสัญลกัษณ์1 

 

 

       

ภาพที ่15 ภาพสัญลกัษณ์ท่ี 2 
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สีและบรรยากาศ (Colour and Atmosphere) 

ในงานของขา้พเจา้ผลงานส่วนใหญ่เนน้ไปท่ีน ้ าหนกัขาวด าท่ีมีน ้ าหนกัอ่อนแก่หลายล าดบั

เป็นการใชสี้กลมกลืนแบบโทนเดียวและสร้างบรรยากาศดว้ยค่าน ้าหนกัของสี 

      

ภาพที ่16 ภาพแสดงถึงสีและบรรยากาศ 

พื้นท่ีวา่ง(Space) 

ในงานของข้าพ เจ้าพื้ น ท่ีว่าง มีความจ า เ ป็นอย่างยิ่ งโดยการใช้หลักทัศนียภาพ

(Perspective)เพื่อจะแสดงใหเ้ห็นวา่พื้นท่ีวา่งและรูปทรงนั้นสอดคลอ้งกนัตลอดเวลาและแสดงออก

ดว้ยน ้าหนกัเพื่อใหเ้ห็นถึงระยะของผลงาน 
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ภาพที ่17 ภาพแสดงพื้นท่ีวา่ง 

ค่าน ้าหนกั(Value) 

น ้าหนกัก็ถือเป็นส่ิงท่ีส าคญัอยา่งยิง่ต่องานของขา้พเจา้เน่ืองจากผลงานทั้งหมดเป็นน ้ าหนกั

เทาขาวด าเพื่อเนน้ใหผ้ลงานมีความหนกัแน่นในตวัของรูปทรง น ้ าหนกัส่วนใหญ่ของผลงานจึงเกิด

จากสร้างค่าน ้ าหนกัดว้ยเทคนิคและวิธีการภาพพิมพโ์ลหะกดักรด เพื่อให้ภาพนั้นมีความแตกต่าง

และความกลมกลืนในเวลาเดียวกนั 
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ภาพที ่18 ภาพแสดงค่าน ้าหนกัของสี 

 

 

      

ภาพที ่19 ภาพแสดงค่าน ้าหนกัของสี 
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เส้น(Line) 

เส้นถูกสร้างข้ึนเพื่อแสดงออกถึงค่าน ้าหนกัจากการวนของเหล็กแหลม(Needle)ควบคู่ไป

กบัความล่ืนไหลประกอบข้ึนมาเป็นรูปทรง 

           

ภาพที ่20 ภาพแสดงเส้น 

ลกัษณะพื้นผวิ(Texture) 

การสร้างพื้นผวิในผลงานของขา้พเจา้มุ่งเนน้ท่ีจะแสดงลกัษณะพื้นผวิของวตัถุท่ีแตกต่าง

ก่อรูปข้ึนเป็นรูปทรงท่ีเกาะเก่ียวกนัเพื่อแสดงให้เห็นถึงท่ีมาของรูปทรงต่างๆท่ีเกิดข้ึนและเส่ือม

สลายลงไป 
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ภาพที ่21 ภาพแสดงลกัษณะพื้นผวิ 

      

ภาพที ่22 ภาพแสดงลกัษณะพื้นผวิ 
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เทคนิคและวธีิการสร้างสรรค์ 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานจริง ขา้พเจา้เลือกใช้เทคนิคแม่พิมพ์โลหะกดักรดร่องลึก

(Intaglio) เป็นกระบวนการทางภาพพิมพใ์นการสร้างสรรคผ์ลงานเพราะเป็นเทคนิคท่ีเหมาะสมและ

สอดคล้องทั้งในด้านเน้ือหาเร่ืองราวและรายละเอียดอีกทั้งการสร้างความต้ืนลึกของแม่พิมพ์ค่า

น ้ าหนกัและการผลกัระยะของผลงานไดอ้ย่างชดัเจน การสร้างพื้นผิวท่ีแตกต่างซ่ึงขา้พเจา้ตอ้งการ

ให้ภาพผลงานมีพื้นผิวท่ีมีความแตกต่างกนัในแต่ละรูปทรงตลอดจนการเขียนน ้ าหนกัดว้ยเหล็ก

แหลมและดินสอไขสีขาว ซ่ึงจะท าให้ภาพผลงานมีความสมบูรณ์มากข้ึน ดงันั้นการเลือกใชเ้ทคนิค

แม่พิมพโ์ลหะกดักรดร่องลึกจึงมีความเหมาะสมกบัการถ่ายทอดและสร้างสรรคผ์ลงานของขา้พเจา้ 

ตลอดจนมีประสบการณ์และความเขา้ใจในวธีิการขา้พเจา้จึงถ่ายทอดผลงานออกมาไดอ้ยา่งสมบูรณ์

ตามท่ีตั้งเป้าหมายโดยมีอุปกรณ์ท่ีส าคญัในการสร้างแม่พิมพด์งัน้ี 

-แผน่แม่พิมพโ์ลหะทองแดง(Copper Plate) 

-เหล็กปลายแหลม(Etching Needle) 

-ดินสอไข(Mitsubishi Dematograph 7600) 

-น ้ากรดส าหรับแม่พิมพท์องแดง(Ferric Chloride Acid) 

-อ่างใส่น ้ากรด(Tray) 

-ถุงมือกนัน ้ากรด(Glove) 

-วานิชสีด า(Varnish) 

-Sticky Tape  

-สีสเปรย(์Acrylic Lacquer Spray ) 

-พูก่นั (Brush) 

-น ้ามนัทินเนอร์(Solvent Thinner) 
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-น ้ามนัสน(Turpentine) 

-น ้าส้มสายชู(Vinegar) 

-ซีอ๊ิวขาว(Soy Sauce) 

-น ้ายาลา้งจาน(Dish washing Soap ) 

-เศษผา้(Rag) 

-แปรงสีฟัน(Toothbrush) 

-กระดาษฟาเบียโน่ส าหรับพิมพง์าน(Fabriano Paper) 

-กระดาษพรู๊ฟ(Newsprint) 

-กระดาษลอกลาย(Tracing Paper) 

-หมึกพิมพ(์Etching Ink) 

-ยางปาด(Squeegee) 

-ลูกกล้ิงสี(Roller) 

-เกรียง(Spatula) 

-ผา้สักหลาด(Woolen Fabric)  

-แท่นส าหรับพิมพ(์Press) 

-กระดาษกาวน ้า(Glue Tape) 

-กระบอกฉีดน ้า(Water Sprayer) 

-ครีมส าหรับลา้งมือ(Cleaning Cream) 

-ตูโ้รยผงแอสฟัลท(์Asphalt Box) 
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-ผงแอสฟัลท(์Asphalt) 

-แก๊สกระป๋อง(Gas cans) 

 

 

 

ภาพที ่23 ภาพอุปกรณ์ในการพิมพ ์
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ขั้นตอนการสร้างภาพพมิพ์ 

1.น าแผ่นแม่พิมพ์ทองแดง(Copper Plate)ตดัให้ได้ตามขนาดท่ีตอ้งการจากนั้นขดัแผ่น

แม่พิมพด์ว้ยกระดาษทรายน ้าชนิดหยาบเบอร์800ขดัไปตามแนวนอนและแนวตั้งเป็นลกัษณะในรูป

เคร่ืองหมายเลขบวก และขดัดว้ยกระดาษทรายน ้ าชนิดละเอียดเบอร์1000ในลกัษณะแบบเดียวกนั

เพื่อลบความมนัท่ีติดอยูแ่ละรอยขีดข่วนต่างๆ แลว้น าไปลา้งน ้ าสะอาดจากนั้นน ามาเช็ดหรือเป่าลม

ใหแ้หง้ 

 

 

ภาพที ่24 ขั้นตอนการสร้างภาพพิมพ ์1 
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2.ทาวานิช(Vanish)ซ่ึงผสมกบัน ้ามนัสนเรียบร้อยแลว้ทาลงบนดา้นท่ีเราไดข้ดัดว้ยกระดาษ

ทรายไวใ้หแ้หง้สนิทเม่ือแหง้แลว้จึงปิดดว้ยเทป P.V.C.อีกดา้นเพื่อป้องกนัน ้ ากรดไม่ให้สามารถเขา้

ไปกดัได ้

 

 

ภาพที ่25 ขั้นตอนการสร้างภาพพิมพ ์2 
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3.ร่างโครงสร้างและรายละเอียดลงบนแม่พิมพโ์ดยการน าภาพร่างตน้แบบน าไปขยายตาม

ขนาดของแผ่นแม่พิมพส์ั่งกลบัซ้ายขวาแลว้น าแป้งฝุ่ นทาให้ทัว่แผน่แม่พิมพท์องแดงน าภาพร่างท่ี

ไดข้ยายวางบนแผน่แม่พิมพ ์ปิดเทปกาวให้เรียบร้อยเพื่อกนัการขยบัของตวังาน แลว้ร่างโครงสร้าง

และรายละเอียดลงบนภาพร่างดว้ยปากกา 

 

 

ภาพที ่26 ขั้นตอนการสร้างภาพพิมพ ์3 
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4.ใชเ้หล็กปลายแหลมขีดเพื่อสร้างภาพตามเส้นท่ีร่างไวจ้ากนั้นจึงใชเ้หล็กปลายแหลมวน

ให้มีความถ่ีเพื่อสร้างให้เกิดน ้ าหนักเขม้ตามความตอ้งการหรือท่ีเรียกว่าเทคนิคภาพพิมพพ์ื้นแข็ง

(Hard Ground)เม่ือไดน้ ้ าหนกัของรูปแบบตามท่ีเราตอ้งการแลว้จึงน าไปแช่น ้ ากรดท่ีผสมเรียบร้อย

ในอตัราส่วน 1:2 หรือกรด1กิโลกรัมต่อน ้า2ลิตรเป็นเวลา60นาที 

 

 

ภาพที ่27 ขั้นตอนการสร้างภาพพิมพ ์4 
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5.น าแผน่แม่พิมพท่ี์ผา่นการกดักรดมาแลว้น ามาลา้งออกดว้ยน ้ ามนัสนเพื่อสร้างพื้นผิวตาม

ต าแหน่งท่ีก าหนดไวด้ว้ยการทาวานิช และสีสเปรยใ์นการกนัน ้ ากรด แลว้น าไปแช่น ้ ากรดเป็นเวลา

30นาทีเม่ือสร้างแม่พิมพ์จนเสร็จตามขั้นตอนท่ีตั้งเป้าหมายเอาไวแ้ล้วจึงน าแม่พิมพ์ไปท าความ

สะอาดลา้งวานิชท่ีกนัน ้ากรดบนผวิหนา้เพลทออกใหห้มดดว้ยน ้ามนัสนและทินเนอร์แลว้น าไปลา้ง

ดว้ยเกลือ น ้าส้มสายชูซีอ๊ิวขาวและน ้ายาลา้งจานจนเพลทออกเป็นสีชมพูแลว้น าไปเป่าใหแ้หง้ 

 

 

ภาพที ่28 ขั้นตอนการสร้างภาพพิมพ ์5 
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6.น าแผน่แม่พิมพท่ี์ผา่นกระบวนการลา้งจนสะอาดและแหง้สนิทแลว้น าไปสู้ตูโ้รยผงตามท่ี

ก าหนดไว ้เม่ือเสร็จแลว้จึงเปิดตูป้ล่อยลมให้ผงวานิชตกลงสู่แผ่นแม่พิมพท์องแดงจนทัว่ทั้งแผ่น

แลว้จึงน าแผน่แม่พิมพอ์อกมายา่งดว้ยความร้อนจากไฟผงวานิชจะเร่ิมเปล่ียนสีเป็นสีท่ีสวา่งข้ึนจาก

เดิมยา่งใหท้ัว่และเสมอกนัทั้งแผน่ 

 

 

ภาพที ่29 ขั้นตอนการสร้างภาพพิมพ ์6 
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7.รอแม่พิมพจ์นหายร้อนแลว้ใช้ดินสอไข(Mitsubishi Dematograph7600)เขียนกนัน ้ ากรด

เพื่อสร้างน ้าหนกัตามท่ีตอ้งการให้ตรงกบัภาพตน้แบบท่ีไดร่้างเอาไวโ้ดยใชเ้วลาการกดักรดตั้งแต่1

วนิาที10วนิาที30วนิาที1นาที30นาทีดว้ยอตัราส่วนของกรดและน ้าเป็น1:30คือกรด1กิโลกรัมต่อน ้ า3

ลิตรและในพื้นท่ีบางส่วนสามารถใชว้านิชด าในการช่วยกนัน ้ ากรดในการกนัพื้นท่ีท่ีไดน้ ้ าหนกัตาม

ตอ้งการแลว้เม่ือกดักรดครบตามก าหนดเวลาท่ีไดต้ั้งเอาไวเ้รียบร้อยแลว้จึงลา้งวานิชและดินสอไข

ออกดว้ยน ้ามนัสนทินเนอร์เกลือ น ้าส้มสายชูซีอ๊ิวขาวน ้ายาลา้งจานและน ้าเปล่าจนสะอาดแลว้น าไป

เป่าลมใหแ้หง้สนิท 

 

 

ภาพที ่30 ขั้นตอนการสร้างภาพพิมพ ์8 
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ขั้นตอนการพมิพ์ผลงาน 

การพิมพผ์ลงานเป็นขั้นตอนสุดทา้ยในการสร้างสรรคผ์ลงาน ซ่ึงมีกระบวนการตามขั้นตอนดงัน้ี 

1.ตะไบขอบแผน่แม่พิมพท์องแดงใหมี้ความลาดเอียง45องศาเพื่อลบความเป็นเหล่ียมและ

สามารถเช็ดขอบเพื่อความสะอาดของผลงาน 

 

 

ภาพที ่31 ขั้นตอนการพิมพ ์1 
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2.ผสมสีใหไ้ดต้รงตามความตอ้งการโดยใชสี้ด าและสีน ้าเงินในอตัราส่วน2:1แลว้จึงเร่ิมใช้

น้ิวในการอุดหมึกวนใหเ้ป็นรูปกน้หอยใหท้ัว่แผน่แม่พิมพ ์

 

 

ภาพที ่32 ขั้นตอนการพิมพ ์2 
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3.น ากระดาษส าหรับพิมพผ์ลงานไปแช่น ้าเป็นเวลาประมาณ10นาทีเพื่อให้เกิดความช้ืนแลว้

น ามาซบัน ้าออกดว้ยกระดาษพรู๊ฟใหก้ระดาษมีความช้ืนพอประมาณ 

 

 

ภาพที ่33 ขั้นตอนการพิมพ ์3 

 

 

 

 

 

 



 

41 
 

 
 

4.น าแผน่แม่พิมพไ์ปอดัหมึกแลว้เช็ดออกดว้ยกระดาษลอกลายจนผวิหนา้ของแม่พิมพ์

สะอาด และไดต้ามน ้าหนกัท่ีตอ้งการ 

 

 

ภาพที ่34 ขั้นตอนการพิมพ ์4 
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5.น าแผน่แม่พิมพไ์ปเขา้แท่นพิมพเ์พื่อพิมพอ์อกมาจะไดเ้ป็นช้ินผลงานภาพพิมพ ์

 

 

ภาพที ่35 ขั้นตอนการพิมพ ์5 
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บทที่4 

การพฒันารูปแบบและความคดิ 

1.การพฒันาการสร้างสรรค์ก่อนศิลปนิพนธ์ในระยะที1่ 

เป็นระยะเร่ิมตน้คน้หาแนวความคิดรูปแบบท่ีแน่นอนเพื่อแสดงออกถึงรูปทรงของ ”สังขาร

ชีวิต” ตามจินตนาการถึงส่ิงมีชีวิตในธรรมชาติ บนัทึกขอ้มูลดว้ยภาพถ่ายและส่ือส่ิงพิมพต่์างๆ ท่ี

เป็นสัญลกัษณ์บ่งบอกเร่ืองราวเน้ือหาตามภาพร่างแลว้จึงน ามาคล่ีคลายต่อไปดว้ยน ้ าหนกั เส้นสีซ่ึง

ผลงานก่อนหน้าน้ีข้าพเจ้าน าเสนอด้วยเทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้(Woodcut)ซ่ึงมีปัญหาในการ

ถ่ายทอดทางเทคนิคท่ีไม่ตอบสนองความรู้สึกจากแนวความคิดเท่าท่ีควรจึงได้ท าการทดลอง

เปล่ียนแปลงเทคนิคเป็นเทคนิคภาพพิมพโ์ลหะกดักรดร่องลึกแทนซ่ึงปรากฏวา่ไดผ้ลตามท่ีตอ้งการ 

แต่ยงัคงขาดความช านาญและประสบการณ์โดยช่วงเวลาน้ีขา้พเจา้ไดศึ้กษาปฏิบติังานทางภาพพิมพ์

พร้อมไปกบัการหารูปแบบต่างๆ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัเน้ือหาเร่ืองราวให้มากท่ีสุดโดยศึกษารูปทรง

จากทางชีวภาพน ามาดดัแปลงเพื่อสอดคลอ้งกบัเน้ือหา เป็นลกัษณะท่ีก่ึงนามธรรมจดัวางตามองค์

ประกอบแสดงความหมายทางความรู้สึก 
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ภาพที ่36 ภาพการสร้างสรรคก่์อนศิลปนิพนธ์ในระยะท่ี1  

ช่ือภาพ  “Resurrection1”                                             

เทคนิค  ภาพพิมพโ์ลหะร่องลึก 

ขนาด  40x60 ซม. 

ปีท่ีสร้าง 2558 
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ภาพที ่37 ภาพการสร้างสรรคก่์อนศิลปนิพนธ์ในระยะท่ี1  

ช่ือภาพ  “Resurrection2”                                             

เทคนิค  ภาพพิมพโ์ลหะร่องลึก 

ขนาด  60x40 ซม. 

ปีท่ีสร้าง 2558 
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ภาพที ่38 ภาพการสร้างสรรคก่์อนศิลปนิพนธ์ในระยะท่ี1  

ช่ือภาพ  “Resurrection3”                                             

เทคนิค  ภาพพิมพโ์ลหะร่องลึก 

ขนาด  60x40 ซม. 

ปีท่ีสร้าง 2558 
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2.การพฒันาการสร้างสรรค์ก่อนศิลปนิพนธ์ในระยะที2่ 

ผลงานในระยะน้ีเป็นการพฒันาเน้ือหาแนวความคิดรูปทรงและเทคนิคท่ีถ่ายทอดออกมา

ให้มีความสัมพนัธ์กนัโดยในระยะน้ีเป็นการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองๆโดยไดน้ ารูปทรงของคนเขา้มามี

ส่วนรวม และไดแ้กไ้ขปัญหาทางเทคนิคเร่ือยๆจนเร่ิมมีความช านาญมากข้ึนเร่ือยๆยงัคงพยายามท่ี

จะหารูปแบบต่างๆเพื่อท่ีจะสอดคลอ้งกบัเน้ือหาพฒันาและให้มีเน้ือหาท่ีชดัเจนมากท่ีสุดสามารถ

แสดงเร่ืองราวดว้ยค่าน ้าหนกัมิติพื้นผวิจนเกิดความเป็นลกัษณะเฉพาะตวัและทางอารมณ์ความรู้สึก 

พร้อมพยายามท่ีจะสอดแทรกความรู้สึกส่วนตวัลงในผลงานใหม้ากท่ีสุด   
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ภาพที ่39 ภาพการสร้างสรรคก่์อนศิลปนิพนธ์ในระยะท่ี2  

ช่ือภาพ  “Resurrection4”                                             

เทคนิค  ภาพพิมพโ์ลหะร่องลึก 

ขนาด  80x60 ซม. 

ปีท่ีสร้าง 2558 
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ภาพที ่40 ภาพการสร้างสรรคก่์อนศิลปนิพนธ์ในระยะท่ี2  

ช่ือภาพ  “Resurrection5”                                             

เทคนิค  ภาพพิมพโ์ลหะร่องลึก 

ขนาด  80x60 ซม. 

ปีท่ีสร้าง 2558 
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ภาพที ่41 ภาพการสรางสรรคกอนศิลปนิพนธในระยะท่ี2  
ช่ือภาพ  “Resurrection6”                                             
เทคนิค  ภาพพิมพโลหะรองลึก 

ขนาด  60x80 ซม. 
ปท่ีสราง 2558 
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ภาพที ่42 ภาพการสร้างสรรคก่์อนศิลปนิพนธ์ในระยะท่ี2  

ช่ือภาพ  “Resurrection7”                                             

เทคนิค  ภาพพิมพโ์ลหะร่องลึก 

ขนาด  80x60 ซม. 

ปีท่ีสร้าง 2558 
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ภาพที ่43 ภาพการสร้างสรรคก่์อนศิลปนิพนธ์ในระยะท่ี2  

ช่ือภาพ  “Resurrection8”                                             

เทคนิค  ภาพพิมพโ์ลหะร่องลึก 

ขนาด  80x60 ซม. 

ปีท่ีสร้าง 2558 
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ภาพที ่44 ภาพการสร้างสรรคก่์อนศิลปนิพนธ์ในระยะท่ี2  

ช่ือภาพ  “Resurrection9”                                             

เทคนิค  ภาพพิมพโ์ลหะร่องลึก 

ขนาด  80x60 ซม. 

ปีท่ีสร้าง 2558 
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ภาพที ่45 ภาพการสร้างสรรคก่์อนศิลปนิพนธ์ในระยะท่ี2  

ช่ือภาพ  “Resurrection10”                                             

เทคนิค  ภาพพิมพโ์ลหะร่องลึก 

ขนาด  80x60 ซม. 

ปีท่ีสร้าง 2558 
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3.การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ 

การสร้างสรรคผ์ลงานในศิลปนิพนธ์ในช่วงน้ีขา้พเจา้ไดพ้ฒันาแนวความคิดและเทคนิคมา

จากผลงานชุดก่อนอยา่งต่อเน่ืองโดยให้หวัขอ้ในการสร้างสรรคว์า่ “การเปล่ียนแปลงสู่การก าเนิด” 

โดยยงัใช้รูปทรงของคนทั้งภายนอกและภายในของร่ายกาย เป็นขอ้มูลหลกันบัเป็นโอกาสท่ีดีที

ขา้พเจา้ไดน้ าส่ิงท่ีเรียนรู้มาจากประสบการณ์ต่างๆและความผิดพลาดในการท างานมาตลอดในช่วง

ระยะเวลาท่ีผ่านมาและน ามาปรับใช้ถ่ายทอดผลงานจากภาพร่างเป็นผลงานศิลปนิพนธ์ซ่ึงช่วง

ระยะเวลาน้ีขา้พเจา้มุง้เน้นท่ีจะแสดงออกทางความรู้สึกท่ีเกิดจากผลทางเทคนิครูปทรงและด้าน

เน้ือหาเร่ืองราวท่ีสอดคลอ้งไปกบัรูปแบบและเน้ือหาตามเป้าหมายท่ีไดต้ั้งเอาไว ้
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ภาพที ่46 ภาพการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปนิพนธ์ 

ช่ือภาพ  “Resurrection11”                                             

เทคนิค  ภาพพิมพโ์ลหะร่องลึก 

ขนาด  80x60 ซม. 

ปีท่ีสร้าง 2559 
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ภาพที ่47 ภาพการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปนิพนธ์ 

ช่ือภาพ  “Resurrection12”                                             

เทคนิค  ภาพพิมพโ์ลหะร่องลึก 

ขนาด  60x40 ซม. 

ปีท่ีสร้าง 2559 
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ภาพที ่48 ภาพการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปนิพนธ์ 

ช่ือภาพ  “Resurrection13”                                             

เทคนิค  ภาพพิมพโ์ลหะร่องลึก 

ขนาด  120x80 ซม. 

ปีท่ีสร้าง 2559 
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บทที่5 

บทสรุป 

ในการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชุดน้ีเป็นการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเพื่อสร้างความเขา้ใจของ

สภาพแวดล้อม ความเป็นสังขารของชีวิต การปรับตวัของส่ิงมีชีวิตท่ีขา้พเจา้ได้เรียนรู้พิจารณา 

สังเกตและท าความเขา้ใจโดยสร้างจากแนวความคิด จินตนาการแสดงออกผา่นกระบวรการศิลปะ

ภาพพิมพใ์หเ้กิดความเหมาะสมกลมกลืนกบัแนวความคิดรูปแบบและการแสดงออกในดา้นเทคนิค

วธีิการขา้พเจา้ตอ้งการท่ีจะสร้างสรรคผ์ลงานเพื่อถ่ายทอดให้เห็นถึงสังขารของชีวิตและการพฒันา

ของส่ิงมีชีวิตโดยการใช้รูปแบบและการสร้างสรรคด์ว้ยกระบวนการอนัเกิดจากแนวความคิดและ

จินตนาการ  

นบัวา่ศิลปนิพนธ์ชุด “การเปล่ียนแปลงสู่การก าเนิด” เป็นผลงานท่ีขา้พเจา้มีความภูมิใจท่ี

ไดส้ร้างสรรคข้ึ์นมาดว้ยอุปสรรคจากการท างาน และอารมณ์ความรู้สึกถึงแมว้า่บางทีจะรู้สึกทอ้แท ้

ซ่ึงขา้พเจา้หวงัวา่จะสามารถแสดงใหผู้ช้มไดรั้บรู้ความคิด ความรู้สึกซ่ึงเกิดข้ึนจากจิตนาการของ

ขา้พเจา้โดยหวงัวา่จะท าใหผู้ช้มไดรู้้จกักบักายสังขารของชีวติมากยิง่ข้ึนและตระหนกัถึงคุณค่าของ

ชีวติและสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั 
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