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 Spending of my life close to nature in the main occupation of my family as an 

agriculturist.  I has always fostered to become aware of valuable nature and to understand all 

natures of my homeland, Thailand, the land that grows life and depends on nature as a 

significant factor. The real nature provides warmth and pure air, touching of these beautiful 

nature, good air and warmth always inspire me for expressing in my arts performances.           

I used myself as a symbolic matter and a part of the nature as rice field, flower field and 

mountains. This showed happiness that I have and interpreted to love, warmth and belonging 

of this land. I wanted to use art processes for communicating and creating awareness for Thai 

people to love our homeland and surrounded nature, and to conserve natural forests for 

sustainable being with us and the world. 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

 ธรรมชาตินับวาเปนส่ิงที่มีประโยชนและมีคุณคาสําหรับส่ิงมีชีวิตและโลกของเรามาก 

ทั้งใหความอุดมสมบูรณความรมเย็นแกคน สัตว แมลงเล็ก ๆ โดยเฉพาะตนไม ปาเขา เปนทั้ง

แหลงทรัพยากรธรรมชาติ อาหาร วัตถุดิบ รวมถึงเปนตัวแปรสําคัญในการปรับสภาพระบบนิเวศน

และใหอากาศที่บริสุทธิ์อีกดวย ขาพเจาเลือกที่จะหยิบยกเร่ืองราวของธรรมชาติ ผืนแผนดินที่เรา

อาศัยการไดรับไออุนและคุณคาจากส่ิงเหลานี้มาเปนแรงขับเคลื่อนของแนวความคิดในการนํามา

สรางสรรคผลงานศิลปะในรูปแบบสองมิติ เพื่อใหสังคมและทุกคนในประเทศชาติไดรับรูและ

ตระหนักถึงคุณคาของธรรมชาติบนผืนแผนดินของไทย ส่ิงเหลานี้เปนสวนหนึ่งในการนําเอา

ความรูสึกอบอุนและรักในธรรมชาติมาเปนแรงผลักดันในการสรางสรรคผลงานช้ินนี้ 

 
ความเปนมาและความสําคัญของการสรางสรรค 
 ขาพเจาเกิดในชนบทที่มีอาชีพเปนเกษตรกร ประกอบอาชีพทํานา ทําสวน ปลูกตนไม

นานาชนิดซึ่งมีความอุดมสมบูรณมาก ดุจด่ังแผนดินทองที่เราหวงแหน ชีวิตของขาพเจาคลุกคลีอยู

กับธรรมชาติต้ังแตเด็ก ๆ โดยมีครอบครัวและญาติผูใหญอันเปนสังคมเกษตรกรอบรมส่ังสอน

ตลอดเวลาซ่ึงขาพเจาไดรับปลูกฝงตลอดใหตระหนักถึงคุณคาของผืนดินที่เรายืน และรักธรรมชาติ 

เพราะเราเติบโตและใชชีวิตโดยตองพึ่งพาอาศัยธรรมชาติเปนปจจัยหลัก ไมวาที่อยูอาศัย การทํา

มาหากิน การใหรมเงาเย็นสบายแกเรา การไดรับอากาศบริสุทธิ์จากธรรมชาติ  แตก็มิใชแคเพียง

พื้นถิ่นของขาพเจาเทานั้นไมวาจะเปนธรรมชาติผืนดินและทุงกวางที่ใดในประเทศเราก็

เปรียบเสมือนบานของเราเชนกัน เราควรจะชวยกันดูแลรักษาส่ิงที่มีคุณคานี้ใหอยูกับเราตลอดไป 

สําหรับขาพเจาการใชชีวิตอยูกับธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์ ไดสัมผัสสิ่งสวยงามของธรรมชาติ รูสึก

อบอุนเหมือนไดอยูบานของตนเองเสมอทําใหจิตใจและรางกายผอนคลายไดตลอดเวลาที่อยูใกล

ธรรมชาติที่สบายตา อากาศที่ไรสารพิษ เปนความสุขที่เรียบงายที่หาไดตลอดเวลา  จากธรรมชาติ

ทุงกวางและสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะผืนปา ทุงดอกไม หลากสี หลังจากที่ไดสัมผัสความงามของ

ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณทําใหเกิดความประทับใจประเด็นเหลานี้เปนสวนสําคัญของแรงบันดาลใจ 

ทําใหเกิดความฝนเกิดพลังและจินตนาการที่กวางไกลเปนแรงกระตุนใหเกิดแรงบันดาลใจในการ

สรางสรรคผลงานศิลปะ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 2 

วัตถุประสงคในการสรางสรรค 
 สรางสรรคผลงานศิลปะภาพพิมพของขาพเจามีเนื้อหาความคิดที่ตองการใหผูคน

ตระหนักถึงความสําคัญในคุณคาของธรรมชาติ ไมวาจะเปนธรรมชาติพื้นถิ่นของตนเองหรือที่อ่ืน ๆ 

ที่ครอบครัวทั้งประเทศไทยเรา ทั้งนี้เพื่อเปนการสะทอนใหเห็นถึงภาพของความสุขความอบอุน

ยามเมื่อเราไดอยูในธรรมชาติผืนดินและทุงกวางที่มีอากาศบริสุทธิ์และสวยงาม โดยขาพเจาไดใช

ตัวเองเปนสัญลักษณแนบแนนกับผืนแผนดินทุงนา ภูเขา ที่เปนสมบัติของตนเองแสดงออกถึง

ความรักความผูกพันเหมือนกับที่ไดอยูในออมกอดของแมทําใหเหมือนกับวาเราไดเปนสวนหนึ่ง

ของธรรมชาติ 

 จากที่กลาวมาจึงไดอาศัยกระบวนการและวิธีการสรางสรรคงานศิลปะภาพพิมพ ใน

รูปแบบภาพพิมพแกะไมผสมกับภาพพิมพดิจิตอล (Woodcut & Digital print) ซึ่งโดยรวมลักษณะ

ผลงานภาพพิมพชุดนี้เปรียบเสมือนการบันทึกเร่ืองราวของธรรมชาติของทองทุง ทีส่วยงามของพืน้ถิน่

และทุกที่ในประเทศไทยเรา เปรียบเหมือนการเก็บเร่ืองราวของความรักและความอบอุนในบานของ

เราเอง  สะทอนมุมมองจินตนาการของความสุขและความอบอุนยามที่ไดอยูในธรรมชาติของบานเรา 

 
สมมติฐานในการสรางสรรค 
 จากความคิดความรูสึกที่มีตอวิถีธรรมชาติในพื้นถิ่นของตนเองและธรรมชาติที่สวยงาม

ทุกที่ในแตละคร้ังที่ขาพเจาเดินสํารวจเก็บเกี่ยวความรูและทองเที่ยว รูสึกไดรับความสุขสดช่ืน

ความอบอุนเม่ือไดอยูทามกลางธรรมชาติสวยงามและมีอากาศบริสุทธิ์อยูรอบตัว ธรรมชาติจึงเปน

บอเกิดของแรงบันดาลใจนํามาเปนแหลงขอมูลของการสรางสรรคผลงานศิลปะของขาพเจาโดยที่

คลายกับการมุงหวังที่จะถายทอดออกมาใหรูสึกถึงความรักและความอบอุน ที่มีตอธรรมชาติ 

คลายกับการโอบกอดหรือหมกายของเราไวอยูตลอดเวลา ดวยประเด็นเหลานี้ขาพเจาแสดงออก

โดยอาศัยกระบวนการสรางสรรคศิลปะนั้นสะทอนใหเห็นถึงจิตใจที่มีความสุข ความรัก เมื่อยาม

อยูภายใตธรรมชาติที่หมคลุมอยูสะทอนใหทุกคนไดรูถึงคุณคา และรักษาธรรมชาติใหอยูกับตัวเรา

ธรรมชาติทั้งหมดนี้เปนสมบัติของคนไทยและเปนเสมือนบานของเราที่นาอยูและอบอุนอยูเชนนี้

เปนนิรันดร  

 
ขอบเขตของการสรางสรรค 
                    ขาพเจาตองการแสดงออกถึงพลังความสมบูรณ ความงาม คุณคาของธรรมชาติโดย

ศึกษาธรรมชาติเร่ิมตนจากธรรมชาติพื้นถิ่นของขาพเจาที่เปน ภาพทิวทัศนไมวาจะเปนทุงกวาง

ของพืชพรรณ ตนไม ดอกไม การปลูกขาว การทําไรทําสวน แบบพอเพียง การปลูกพรรณไมตาง ๆ 
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โดยเรียนรูจากครอบครัวเปนจุดเร่ิมตนและเก็บเกี่ยวขอมูลจากสถานที่ตาง ๆ ไมวาจะเปนตาม

อุทยานปาหินงาม อุทยานแหงชาติทับลาน ฯลฯ หรือระหวางการเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวที่

สวยงาม เที่ยวชมความอุดมสมบูรณของปาไม หุบเขาดอกไม สถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ ในแตละ

ฤดูกาลความสวยของธรรมชาติก็แตกตางกันไปเชน ทุงทานตะวัน ทุงดอกกระเจียว ทุงดอกบัวตอง 

จะเกิดในเฉพาะฤดูหนาว หรือชวงปลายฝน ก็จะเปนหุบเขาหรือบนยอดดอย  อยางเชนภูสอยดาว 

สถานที่เกิดราชินีของดอกไม บานสะพร่ังทั่วหุบเขาในชวงฤดูหนาว เปนตน  

 ขาพเจาสรางตัวตนของขาพเจาใหเปนสัญลักษณของความรูสึกที่เปนอันหนึ่งอัน

เดียวกันกับภูเขา ทองทุงและธรรมชาติ และแสดงความรักอันยิ่งใหญที่มีตอธรรมชาติ ขาพเจาได

ศึกษากระบวนการภาพพิมพผิวนูน (Relief Printing Process) อาทิ Wood Engraving, Woodcut, 

Linocut, calligraphy  โดยเฉพาะภาพพิมพแกะไม (Woodcut) เพื่อนํามาผสมผสานกับภาพพิมพ

ดิจิตอล (Digital Print) และนําเสนอในรูปแบบศิลปะ 2 มิติ (2 Dimension) และกระบวนการ

ผสมผสานรูปภาพโดยใชโปรแกรมทางเทคโนโลยี คือ โปรแกรม Photoshop  โดยในการสรางสรรค

ผลงานชุดวิทยานิพนธนี้ไดอาศัยใชโปรแกรม Photoshop นี้เปนสําคัญ เพื่อตองการนําเสนอ

ธรรมชาติในหลายมุมมองตามความตองการและลดทอนบางสวนเพื่อใหภาพของธรรมชาติ มาปก

คลุมและผสมผสานใหเขากับผาหมที่คลุมกายไวอยางเหมาะสม  
 ขอบเขตทางดานเทคนิค 
 ผลงานชุดวิทยานิพนธนี้ไดอาศัยกระบวนภาพพิมพแกะไมผสมผสานกับภาพพิมพ

ดิจิตอล (Woodcut + Digital Print)  รูปแบบศิลปะ 2 มิติเปนสําคัญดวยเพราะธรรมชาติที่ไดไป

เก็บเกี่ยวขอมูลจากสถานที่จริงมีหลากหลาย จึงตองใชโปรแกรมทางเทคโนโลยีชวยลดทอน

บางสวนเพื่อนําความสมบูรณของธรรมชาติที่ประทับใจมาผสมผสานตามความตองการอยางลงตัว 

และไดใชเทคนิคภาพพิมพแกะไมมาใชในการทําช้ันบรรยากาศของแตละชวงเวลา และเพิ่มเติมใน

แตสวนของผลงานตามตองการ  
 
วิธีการสรางสรรค 
 1. หาขอมูลการสรางงาน ดวยวิธีการทองเที่ยวสํารวจเร่ิมตนจากธรรมชาติพื้นถิ่นของ

ตนเอง ผืนปาที่อุดมสมบูรณตามอุทยานตาง ๆ หุบเขา ยอดดอย ทุงดอกไม สถานที่ทองเที่ยวตางๆ 

ที่มีความสวยงาม และความอุดมสมบูรณ อากาศบริสุทธิ์ ของแตละจังหวัด ประกอบการบันทึก

ขอมูล ที่เก่ียวของกับการสรางสรรคตามวิธีการตาง ๆ เชน การบันทึกภาพ การวาดภาพ การรวบรวม

ขอมูลของแตละสถานที่นํามาวิเคราะหเพื่อสรางสรรค  
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 2. นํารูปภาพที่ไดจากการบันทึกภาพแตละสถานที่ตาง ๆ นํามาประยุกตใหสอดคลอง

กับการทําข้ันตอนของภาพพิมพระบบดิจิตอล รวมกับขอมูลที่มีอยู มาจัดวางใชเทคโนโลยีเขามา

ชวยลดทอนบางพื้นที่ตามเนื้อหาและแนวความคิดที่ตองการโดยใชโปรแกรม Photoshop จัด

องคประกอบใหธรรมชาติมีลักษณะโอบกายไวยามนอนใหมีความสมบูรณมี่สุดเพื่อที่จะนํา

ภาพถายที่ตัดทอนผสมผสานมาวางใหลงตัวตามความตองการ และพิมพออกมาเปนแบบราง 

(Sketch) เพื่อเสริมเติมแตงตามความตองการดวยดินสอสี หรือสีอคริลิค ตามความเหมาะสม 

 3. เม่ือไดภาพรางตามความตองการและนําไปแกไขปรับปรุง และนําบทสรุปมา

ปรับปรุงแกไข เพิ่มเติมในสวนที่บกพรอง โดยใชโปรแกรม Photoshop อีกคร้ังเพื่อแกไขและสําหรับ

นําไปพิมพดวยดวยระบบดิจิตอลที่สมบูรณและนําภาพพิมพดิจิตอลที่สมบูรณเขาสูกระบวนการ

ของเทคนิคภาพพิมพแกะไม (Woodcut) ตอไปใหตรงกับรูปแบบและแนวความคิดในวิทยานิพนธ

ชุดนี้ 

 
แหลงขอมูลในการสรางสรรค 
 1. แหลงขอมูลเชิงวิชาการ 
  หองสมุด  หองวารสาร  รานหนังสือ  อินเตอรเน็ต  โทรทัศน  ที่มีขอมูลที่เกี่ยวของ

กับการสรางสรรคผลงาน 
 2. แหลงขอมูลภาคสนาม 
  ผืนนา ไรสวนของขาพเจาเองอุทยานแหงชาติเขาใหญ อุทยานแหงชาติทับลาน  

อุทยานแหงชาติปาหินงาม (ทุงดอกกระเจียว) อุทยานแหงชาติผาแตม ทุงดอกไมปา 5 ชนิดที่

น้ําตกสรอยสวรรค ทิวเขาแมน้ําโขง อุทยานแหงชาติภูทับเบิก ภูรมเกลา อุทยานแหงชาติวังน้ําหนาว 

เขาคอ (เพชรบูรณ) เขาจีน (ทุงทานตะวัน) ภูสอยดาว ทุงดอกบัวตอง ฯลฯ 

 
อุปกรณที่ใชในการสรางสรรค 
 1. กลองถายภาพ 

 2. สมุดสเก็ตซผลงาน 

 3. กระดาษ ไวสําหรับพิมพงาน 

 4. หมึกพิมพ 

 5. ลูกกลิ้ง 

 6. เกรียงปาดสี 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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นิยามศัพท 
 Digital Print ภาพพิมพดิจิตอล 

 Natural ธรรมชาติ 

 Photoshop โปรแกรมตกแตงภาพตัดตอภาพ 

 Visual Elements หลักทัศนธาตุ  

 Woodcut ภาพพิมพแกะไม 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทที่ 2 
 

ขอมูลที่มีความเกี่ยวของกับการสรางสรรค 
   

 ในการทํางานศิลปะของขาพเจานั้น ขาพเจาไดเดินทางไปศึกษาและบันทึกภาพถาย

จากสถานท่ีจริง เชน อุทยานตาง ๆ ทุงนาเขียวขจี ทุงดอกไมหุบเขา ผืนปา สถานที่ทองเที่ยวทาง

ธรรมชาติที่ อุดมสมบูรณตางๆ สภาพแวดลอมรบตัวที่ สัมผัสและอาศัยอยู และขอมูลจาก

เทคโนโลยีตาง ๆ ที่สามารถนํามาใชและถายทอดสูผลงานไดตามความตองการ ขาพเจานํา

ความรูสึกที่ประทับใจในความงามของธรรมชาติมาสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธในชุดนี้  

 
อิทธิพลท่ีไดรับจากธรรมชาติ 
 ชีวิตของขาพเจาเร่ิมตนจากการเกิดในชนบทที่ดํารงอาชีพเกษตร จึงมีชีวิตที่คลุกคลีอยู

กับธรรมชาติทองทุงนาพืชไรตาง ๆ ต้ังแตเด็ก ชีวิตเจริญเติบโตมาพรอมกับธรรมชาติ จึงมีความ

สนใจเร่ืองของธรรมชาติเปนอยางมากไมวาจะเปนธรรมชาติที่อุดมสมบูรณในผืนแผนดินที่ใดใน

ประเทศขาพเจาก็รูสึกถึงความอบอุนเหมือนอยูบานตนเอง ความงาม อากาศบริสุทธิ์จากธรรมชาติ

ที่อุดมสมบูรณในประเทศของเราเปนอิทธิพลที่ขาพเจานํามาสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธชุดนี้ ส่ิง

เหลานี้จึงมาเปนแหลงเรียนรูของขาพเจา ไดรูจักผืนนา ผืนปา ผืนทุงกวางของดอกไม ดอกหญา

ตางๆ ซึ่งในแหลงเรียนรูนั้นก็จะประกอบไปดวย อุทยานแหงชาติเขาใหญ อุทยานแหงชาติทับลาน 

อุทยานแหงชาติปางสีดา อุทยานแหงชาติปาหินงาม (ทุงดอกกระเจียว) อุทยานแหงชาติผาแตม 

ทุงดอกไมปา 5 ชนิดที่น้ําตกสรอยสวรรค ทิวเขาแมน้ําโขง อุทยานแหงชาติภูทับเบิก ภูรมเกลา 

อุทยานแหงชาติวังน้ําหนาว เขาคอ (เพชรบูรณ) เขาจีน (ทุงทานตะวัน) ภูสอยดาว ทุงดอกบัวตอง 

ฯลฯ หรือไมวาระหวางเดินทางที่มีธรรมชาติทีนาสนใจและอุดมสมบูรณขาพเจาก็นํามาเปน

แหลงขอมูลของการเรียนรู จากที่ขาพเจาไดศึกษาเก็บเกี่ยวแหลงขอมูลจากธรรมชาติ ทําให

ขาพเจาไดซึมซับสัมผัสแหงความงามและความอุดมสมบูรณของธรรมชาติทุงกวาง ตนไมดอกไม

หลากสายพันธ เกิดข้ึนเรียงสลับซับซอนในทุงกวาง ปรับเปล่ียนชีวิตไปตามฤดูกาลของเวลา 

 ทําใหตัวของขาพเจารูสึกถึงคุณคาและความประทับใจกอเกิดเปนจิตนาการของการ

สรางสรรคผลงานศิลปะภาพพิมพข้ึนมาเพื่อสะทอนใหเห็นถึงไออุนของชีวิตที่อยูทามกลาง

ธรรมชาติและผืนทุงดอกไมดอกหญาที่กวางที่มีอยูจริงในธรรมชาติไดเห็นหุบเขาตนไมเล็กใหญ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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มากมาย อุดมไปดวยพืชพรรณ ดอกไมสีสันมากมาย บรรยากาศ ทัศนียภาพ อากาศบริสุทธิ์ ของ

แตละฤดูกาล ไดรูสึกถึงความสดช่ืน อิสระ บางที่มีแดดจัดแตทัศนียภาพของภูเขา สีสันตตนไม 

ดอกไมนานาพรรณ ก็ทําใหผอนคลายเหมือนกับวารางกายของรับเทาไรก็ไมพอ เปนความ

เพลิดเพลินที่ไมมีวันหมด 
 

  
 
ภาพที่ 1 ภาพประกอบอิทธิพลจากธรรมชาติ ทุงดอกกระเจียว อุทยานแหงชาติปาหินงาม จ.ชัยภูมิ 
 

  
 
ภาพที่ 2 ภาพประกอบอิทธิพลจากธรรมชาติ ทุงดอกกระเจียว อุทยานแหงชาติปาหินงาม จ.ชัยภูมิ 
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ภาพที่ 3 ภาพประกอบอิทธิพลจากธรรมชาติ ทุงดอกกระเจียว อุทยานแหงชาติปาหินงาม จ.ชัยภูมิ 

 
 

  
 
ภาพที่ 4 ภาพประกอบอิทธิพลจากธรรมชาติ อุทยานแหงชาติทับลาน อําเภอวังน้ําเขียว 

 จ.นครราชสีมา 
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ภาพที่ 5 ภาพประกอบอิทธิพลจากธรรมชาติ เขาคอ จ.เพชรบูรณ 

 

  
 
ภาพที่ 6 ภาพประกอบอิทธิพลจากธรรมชาติ เขาคอ จ.เพชรบูรณ 
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ภาพที่ 7 ภาพประกอบอิทธิพลจากธรรมชาติ เขาคอ จ.เพชรบูรณ 

 

     
 
ภาพที่ 8 ภาพประกอบอิทธิพลจากธรรมชาติ เขาคอ จ.เพชรบูรณ 
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ภาพที่ 9 ภาพประกอบอิทธิพลจากธรรมชาติ เขาคอ จ.เพชรบูรณ 

 

  
 
ภาพที่ 10 ภาพประกอบอิทธิพลจากธรรมชาติ เขาคอ จ.เพชรบูรณ 
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ภาพที่ 11 ภาพประกอบอิทธิพลจากธรรมชาติ ทุงทานตะวัน เขาจีน จ.ลพบุรี 
 

  
 
ภาพที่ 12 ภาพประกอบอิทธิพลจากธรรมชาติ ทุงทานตะวัน เขาจีน จ.ลพบุรี 
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ภาพที่ 13 ภาพประกอบอิทธิพลจากธรรมชาติ ทุงบัวตอง จ.แมฮองสอน 

 

  
 
ภาพที่ 14 ภาพประกอบอิทธิพลจากธรรมชาติ อุทยานแหงชาติผาแตม จ.อุบลราชธานี 
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ภาพที่ 15 ภาพประกอบอิทธิพลจากธรรมชาติ ทุงดอกไมปาดงนาทาม อุทยานแหงชาติผาแตม 

จ.อุบลราชธานี 
 
อิทธิพลท่ีไดรับจากการเกษตรของครอบครัว 
 ในผลงานศิลปะของขาพเจานั้น สวนหนึ่งที่ไดนํามาใชประกอบรวมในการสรางสรรค

ผลงานก็คืออิทธิพลจากครอบครัวของขาพเจาเอง  การถูกเล้ียงดูและปลูกฝงในสังคมชาวนา วิถี

ชีวิตแบบพื้นบานทีอยูกับการเกษตร ที่ขาพเจาเติบโตและใชชีวิตในชวงวัยเด็กในชนบทของภาค

อีสานท่ียังคงมีการใชชีวิตที่พอเพียง มีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณเปนปจจัยหลักในการทํามาหากิน 

เชน ทํานาป หรือนาปงที่ทองทุงเต็มไปดวยรวงขาวสีทอง ทําไรออย ไรมัน ไรขาวโพด เปนตน การ

ทอผาใสเอง การเล้ียงสัตวเพื่อนํามูลไปใชในการเกษตร ส่ิงเหลานี้ทําใหขาพเจารักในธรรมชาติ 

และดําเนินชีวิตอยางเรียบงายไมเบียดเบียนใคร ไมทําลายธรรมชาติ ซึ่งมีครอบครัวเปนตนแบบใน

การดํารงชีวิตแบบพอเพียงรักธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ จึงเกิดความรูสึกอบอุนทุกคร้ังที่อยูใกล

ธรรมชาติ จากอิทธิพลนี้เองที่ทําใหขาพเจาชื่นชอบและซึมซับความรักและสนใจในธรรมชาติมาก

ข้ึนและตองการที่จะศึกษาคนควาเก็บเกี่ยวความอุดมสมบูรณธรรมชาติที่อยูรอบๆตัวและ

ภายในประเทศของเราน้ีความอุดมสมบูรณทุกที่ที่ไดไปศึกษาและเก็บบันทึกเร่ืองราวของความ

สมบูรณความสุขความอบอุนเพื่อไดนํามาถายทอดออกมาเปนผลงานศิลปะตอไป 
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ภาพที่ 16 ภาพประกอบอิทธิพลจากการเกษตรครอบครัว ทุงนา อ.ขามทะเลสอ จ.นคราชสีมา 

 

  
 
ภาพที่ 17 ภาพประกอบอิทธิพลจากการเกษตรครอบครัว ทุงนา อ.ขามทะเลสอ จ.นคราชสีมา 



 16 

 

  
 
ภาพที่ 18 ภาพประกอบอิทธิพลจากการเกษตรครอบครัว ทุงนา อ.ขามทะเลสอ จ.นคราชสีมา 

 

  
 
ภาพที่ 19 ภาพประกอบอิทธิพลจากการเกษตรครอบครัว ทุงนา อ.บัวใหญ จ.นคราชสีมา 
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ภาพที่ 20 ภาพประกอบอิทธิพลจากการเกษตรครอบครัว แปลงผัก อ.บัวใหญ จ.นคราชสีมา 

 

  
 
ภาพที่ 21 ภาพประกอบอิทธิพลจากการเกษตรครอบครัว ไรขาวโพด อ.บัวใหญ จ.นคราชสีมา 
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ภาพที ่22 ภาพประกอบอิทธิพลจากการเกษตรครอบครัว   สวนมนัสําปะหลัง   อ.ขามทะเลสอ  

จ.นคราชสีมา 
 
อิทธิพลท่ีไดรับจากศิลปน 
 พรชัย ใจมา ซึ่งมีผลงานลักษณะเร่ืองราวที่อาศัยธรรมชาติการเกษตรของพ้ืนถิ่น ใช

วิถีชีวิตของชนบทแบบพื้นบาน เชน ผลงานชุดองคประกอบศิลป องคประกอบชีวิต องคประกอบ

สภาพแวดลอม เปนผลงานที่ดูแลวใหความรูสึกถึงความสงบสุขในบรรยากาศของชนบทพ้ืนบาน 

การบงบอกถึงความรักในวิถีชีวิตของบานเกิด 

 ซึ่งเปนจุดเร่ิมตนใหอิทธิพลกับขาพเจามีความรูสึกรักบานเกิดรักธรรมชาติ มองทุกคร้ัง

ไดบรรยากาศของความสุขยามอยูที่บานวิถีชนบทอยางแทจริงจึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะสรางสรรค

ผลงานเกี่ยวกับธรรมชาติพื้นถิ่นของตนเอง ส่ิงที่รักในธรรมชาติรอบ ๆ กายขาพเจา 



 19 

 

  
 

ภาพที่ 23 ภาพผลงานของ พรชัย ใจมา 

 ชื่อผลงาน ดอนตาล 

 เทคนิค สีอะคลิลิค บนผาใบ 

 ขนาด 80 x 100 cm. 

 ป 2550 
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ภาพที่ 24 ภาพประกอบอิทธิพลผลงานศิลปกรรม 

 ขนาด 40 x 60 cm. 

 เทคนิค สีอะคลิลิค บนผาใบ 

 ชื่อผลงาน สวนมะพราว 

 ป 2550 
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 Rene Magritte เปนศิลปนชาวเบลเย่ียม เกิดเมื่อป คศ.1898 และเสียชีวิตในป คศ.

1976 ในงานของ Magritte เขามักจะต้ังคําถามถึงความแตกตางระหวางความจริงกับภาพลวงเพื่อ

ทาทายผูชมถึงความเชื่อที่มีตอการมองเห็นที่เรามักจะเชื่อวาส่ิงที่เรามองเห็นดวยตาเปลาเปน

ความแนนอนแมนยํา ภาพที่มีลักษณะลวงตา กึ่งความฝนจึงเปนลักษณะเฉพาะตัวในงานของ 

Magritte ซึ่งเปนแนว Surrealism งานของเขามักจะมีลักษณะเปนปริศนาและแสดงถึงความกํากวม

กับภาพจริงที่มองเห็น Magritte กลาวถึงงานของเขาวา ผูชมที่มองหาความหมายของสัญลักษณ

จะลมเหลวในการจับความรูสึกทางกวีและความลับที่มีอยูในภาพภาพนั้นควรจะถูกมองอยางที่

มันเปน  

 งานของ Rene Magritte เปนภาพที่มีลักษณะลวงตา กึ่งความฝน นับวาเปนแนวคิดที่

ขาพเจามีความสนใจ จากอิทธิพลนี้มีความสําคัญที่ทําใหขาพเจาเลือกที่จะจัดวางองคประกอบ

โดยใชตัวเองมาเปนสัญลักษณในการผสมผสานใหเขากับธรรมชาติทุงนาปาเขา ทําใหดูเหนือจริง

และออกมาเปนความสุขกึ่งความฝน เผ่ือที่จะส่ือความหมายตางๆในภาพ 

 

 
 

ภาพที่ 25 ภาพผลงานของ  Rene Magritte 

ที่มา: Rene Magritte, The 20 Century Art Book (London: Phaidon, 1996), 223. 
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 ดาลี, ซัลวาดอร (Dali, Salvador) จิตรกรชาวสเปน เขารวมกลุม Surrealism มุง

หมายเนนความเพอฝนเหนือจริงในป พ.ศ.2472 และกลายเปนสมาชิกที่มีบทบาทสําคัญในกลุม 

ในชวง พ.ศ.2473 ดาลีกระตุนใหกลุมเนนความสัมพันธกับโลกภายนอกโดยปรับใหเขากับแรง

ปรารถนาหรือจินตนาการของศิลปนทําใหเกิดการเชื่อมโยงระหวางงานศิลปะกับชีวิตระหวาง

ผลงานกับพฤติกรรมผูสราง ดาลีสนใจพัฒนาการทางวิทยาศาสตรโดยเฉพาะแขนงจิตวิเคราะห

และชีววิทยา และไดนํามาประยุกตในภาพวาดของเขา เขาชอบเลนกับความขัดแยง ทั้งในผลงาน

และในพฤติกรรมของตนเองเพื่อยั่วยุและเรียกรองความ  

 ซึ่งผลงานของ Dali, Salvador มีอิทธิพลตอขาพเจาคือ ไดนําแนวความคิดเกี่ยวกับ

ความเพอฝนเหนือจริงมาใช และสําคัญที่สุดคือการใชจินตนาการของตนเองเพื่อใหงานศิลปะกับ

ตัวเองเชื่อมโยงระหวางกัน ชวยใหแสดงตัวตนของขาพเจาออกมาผานผลงานศิลปะ 

 

 
 

ภาพที่ 26 ภาพผลงาน  Dali, Salvador 

 ชื่อภาพ The Great Masturbator 

 เทคนิค สีน้ํามันบนผาใบ (Oil on Canvas) 

 ขนาด 110 x 150.5  เซนติเมตร 

 ป พ.ศ. 2472 

ที่มา: Salvador Dali Society,  ‘Great Masturbator’ a Reflection of 25-Year-Old Dali’s Inner 

World, accessed January 20, 2014,  available from http://www.dali.com/blog/great-

masturbator-a-reflection-of-25-year-old-dalis-inner-world/ 

http://www.dali.com/blog/great-masturbator-a-reflection-of-25-year-old-dalis-inner-world/�
http://www.dali.com/blog/great-masturbator-a-reflection-of-25-year-old-dalis-inner-world/�
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บทที่ 3 
 

ขั้นตอนและกระบวนการในการสรางสรรค 
  

 รูปแบบในการนําเสนอวิทยานิพนธของขาพเจาเปนผลงานศิลปกรรม 2 มิติ ในลักษณะ

กึ่งเหมือนจริง การพิมพเร่ืองราวของธรรมชาติที่อุดมสมบูรณทั้ง เสน สี น้ําหนัก และการถายภาพที่

แสดงอออกทางอารมณความรูสึกความรูสึกอบอุนเมื่ออยูทามกลางผืนทุงกวางของธรรมชาติที่

อุดมสมบูรณ ทําใหรับรูและเห็นถึงพลังและคุณคาอันไมมีที่ส้ินสุดของธรรมชาติ พลังของความสุข

ที่ดูสวยงามและสมบูรณของผืนปา ความงามที่รับรูดวยการมองเห็น ความสวยงาม ตนไมสีเขียว 

ดอกไมหลากสี เกิดแรงผลักดันในการสรางสรรคสรางจิตนาการ ความหลาหลายของน้ําหนักที่ทับ

ซอนกันระหวางตนไมกับชั้นบรรยากาศของแตละชวงเวลา แสดงออกเปนภาพงานศิลปะเทคนิค

การพิมพ 

 
ขั้นตอนในการทํางาน 
  1. ขาพเจาศึกษาขอมูลจริงจากการเดินทางไปยังอุทยานและสถานที่ทองเที่ยว หุบเขา 

ทุงดอกไมตาง ๆ ขาพเจาไดใชกลองถายภาพเปนเคร่ืองมือในการเก็บขอมูลของแตละสถานที่และ

ใชเก็บขอมูลของบรรยากาศของแตละชวงเวลาแตละที่เอาไวไมวาจะเปนชวงเวลา ยามเชา ยาม

สาย หรือยามพลบคํ่า เพื่อที่จะนํามาผสมผสานกับภาพถายตอไป 

 2. นํารูปภาพที่ไดจากการบันทึกภาพแตละสถานที่ตาง ๆ นํามาประยุกตใหสอดคลอง

กับการทําข้ันตอนของภาพพิมพระบบดิจิตอล รวมกับขอมูลที่มีอยู มาจัดวางใชเทคโนโลยีเขามา

ชวยลดทอนบางพื้นที่ตามเนื้อหาและแนวความคิดที่ตองการโดยใชโปรแกรม Photoshop จัด

องคประกอบใหธรรมชาติมีลักษณะโอบกายไวยามนอนใหมีความสมบูรณมี่สุดเพื่อที่จะนํา

ภาพถายที่ตัดทอนผสมผสานมาวางใหลงตัวตามความตองการ และพิมพออกมาเปนแบบราง 

(Sketch) 

 3. เมื่อไดภาพรางตามความตองการและนําไปเสนอตอคณาจารย และนําบทสรุปมา

ปรับปรุงแกไข เพิ่มเติมในสวนที่บกพรอง โดยใชโปรแกรม Photoshop อีกคร้ังเพื่อแกไขและสําหรับ

นําไปพิมพดวยดวยระบบดิจิตอลที่สมบูรณและนําภาพพิมพดิจิตอลที่สมบูรณเขาสูกระบวนการ

ของเทคนิคภาพพิมพแกะไม (Woodcut) ตอไปใหตรงกับรูปแบบและแนวความคิดในวิทยานิพนธ

ชุดนี้ 
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 4. วิเคราะหและวิจารณเพื่อศึกษาขอดีที่ควรคงไวและขอบกพรองที่ควรปรับปรุงแกไข 

ทั้งจากผูสรางงาน รับฟงความคิดเห็นจากคณาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ และผูชมผลงานเพื่อ

นําไปวิเคราะหพัฒนาตอใหผลงานมีความกาวหนาลงตัวและเขาสู ข้ันตอนของการทํากระบวนการ

เทคนิคภาพพิมพแกะไม (Woodcut) เพื่อพิมพทับลงไปในภาพพิมพดิจิตอล (Digital Print) ตอไป 

 
องคประกอบในการสรางสรรค 

 ผลงานของขาพเจาเปนการถายทอดความรูสึกจากสภาพจริงของแวดลอมจริงของ

ธรรมชาติ ทุงกวาง จากภาพถายที่ไดบันทึกไว กลาวคืออาศัยรูปแบบที่มีอยูจริงมาผสมผสานใน

คอมพิวเตอรซึ่งใหภาพธรรมชาติทุงกวางซอนทับกับภาพของขาพเจาที่กําลังนอนหลับ เพื่อตองการ

ใหธรรมชาติที่อุดมสมบูรณหมกายของขาพเจา โดยใชโปรแกรม Photoshop ทําใหเกิดน้ําหนักทึบ

บางตามความตองการ ซึ่งยังคงส่ือความหมายของธรรทชาติที่อุดมสมบูรณในทุงกวางความอบอุน

ที่หมกายขาพเจา โดยคํานึงถึงหลักของทัศนธาตุ (Visual Elements) ที่สําคัญคือรูปทรง โครงสราง 

เสนและสี เพื่อที่จะไดภาพตนแบบที่สมบูรณที่สุดในหลักองคประกอบศิลป (Composition) และ

ความรูสึกที่ขาพเจามีตอธรรมชาติ โดยเฉพาะผืนทุงกวางดอกไม ตนไม  

 ในผลงานวิทยานิพนธชุดนี้ ขาพเจาไดนําความงามของธรรมชาติ และรูปทรงของ

ตัวเองยามหลับฝนนํามาผสมผสานใหมีลักษณะ ผืนทุงกวางของธรรมชาติหมกายไว ตองการ

แสดงออกถึงความรูสึกรักในธรรมชาติ ชีวิตที่อบอวลไปดวยความสุขและอบอุนเมื่อไดอยูทามกลาง

ธรรมชาติในบานเรา ขาพเจานํารูปแบบทั้งสองมาผสมผสานกันสวนแรก คือ 

 ธรรมชาติ  

 ขาพเจาใชธรรมชาติรอบ ๆ กาย ต้ังแตทุงนา รวงขาวไรสวนตาง ๆ ของตนเอง อากาศที่

บริสุทธิ์ วิถีชีวิตชนบทของบานเกิดไปจนถึงธรรมชาติที่สวยงามในสถานที่ตาง ๆ ในประเทศเราเชน 

อุทยานแหงชาติเขาใหญ อุทยานแหงชาติทับลาน อุทยานแหงชาติปาหินงาม (ทุงดอกกระเจียว) 

อุทยานแหงชาติผาแตม เปนตน ขาพเจานําธรรมชาติเหลานี้มาผสมผสานกับสวนที่ 1 คือ ภาพของ

ตัวเองนอนหลับฝนหมคลุมกายดวยผาหมผืนใหญ นําธรรมชาติเหลานี้มาวางซอนทับลงบนผืนผา

โดยใชกระบวนการทางเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร คือ โปรแกรม Photoshop จัดแตงรูปใหทั้งสอง

สวนที่เขากันไดอยางลงตัวและเหมาะสมตามความตองการใหความรักในธรรมชาติมากที่สุด 
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 ตัวเอง  

 ขาพเจาใชรูปตนเองนอนหลังฝนมาเปนสัญลักษณในการที่จะเปนหนึ่งเดียวกับ

ธรรมชาติตามแนวความคิด คือการวางทาทางการนอนหลับใหเขากับธรรมชาติ เชนภูเขา ทุงนา 

ทุงดอกไม ขาพเจาเลือกใชตัวเองเปนสัญลักษณ เพื่อตองการแสดงออกถึงความรัก ชีวิตที่มีความสุข

ยามอยูบนผืนแผนดินแหงธรรมชาติของตนเอง ใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกลมกลืนไปกับธรรมชาติ 

แปลผลออกมาเปนความรักความอบอุนที่อยูในผืนแผนดินของตัวเองเห็นถึงความสุขยามได

ทอดกายลงนอนหลับฝนที่บานของตัวเองและหมคลุมกายดวยผาหมผืนใหญดูอบอุน ผนวกกับ

กระบวนการในการถายทอดความรูสึกผานการผสมผสานและการพิมพทําใหองคประกอบของ

ผลงานถูกสรางสรรคข้ึนดังนี้ 

 
ทัศนธาตุ (Visual Elements) ในการสรางสรรค 
  1. รูปทรง สัญลักษณ  
  ในผลงานศิลปะภาพพิมพ รูปทรงถือเปนสวนสําคัญอยางหนึ่ง เพราะรูปทรงของ

ตนไม ดอกไม ผืนทุงกวางแตละแบบที่ขาพเจาไดถายทอดความรูสึกผานรูปภาพที่ออกมามี   

ความงามที่ตางกัน โดยมีทั้งตนไมดอกไมเล็กใหญ รูปทรงที่ตางกันโดยสายพันธ รูปทรงของตัว

ขาพเจาเองที่จัดรูปทรงตามจินตนาการของตนเอง เม่ือใหเขากับรูปทรงของภูเขาที่สลับซับซอนกัน

ไปมา 

 

 
  

ภาพที ่27 ภาพรูปทรงตัวเองและผืนทุงกวาง 
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 2. พื้นที่วาง บรรยากาศทิวทัศน  
  ในผลงานวิทยานิพนธของขาพเจา พึ่งพิงบรรยากาศและความเปนพื้นที่วาง ส่ือแสดง

อารมณความรูสึกของแตละชวงเวลาตามเนื้อหาที่ตองการนําเสนอ บรรยากาศและพื้นที่วางถูก

สรางข้ึนมาเพื่อที่จะโนมนําอารมณ ความรูสึกของผูดูใหรับสัมผัสถึงความสุข สงบ อิสระ ผอนคลาย 

กับชวงเวลาของบรรยากาศของผลงาน ตลอดจนความนุมนวลแผวเบาบริสุทธิ์ของธรรมชาติ 

 

 
  

ภาพที ่28 ภาพพืน้ที่วางบรรยากาศทิวทัศน 

 
 3. เสน  
  ลักษณะของเสนที่เกิดขึ้น เกิดจากผืนผาที่หมรางกายตามริ้วผาที่สวนมากจะเปน

เสนโคงและที่เกิดจากธรรมชาติ ตนไม ดอกไม นําลงมาบนริ้วผาแลวกลายเปนเสนอิสระไปตาม

ร้ิวผา แตเมื่อตนไม ดอกไม ที่มีจํานวนมากขึ้นก็อาจถูกกําหนดโดยสภาพแวดลอมของขุนเขาและ

ปาไมโดยรวมอีกครั้งหนึ่ง ทําใหเสนมีอิสระที่จะแพรขยายไปโดยรอบบริเวณอันกวางใหญที่

ตางกันไป 
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ภาพที ่29 ภาพเสนตามร้ิวผา 

 
 4. สี  
  ในผลงานวิทยานิพนธชุดนี้ไมไดกําหนดโครงสีตายตัวเพื่อเปดจินตนาการและ  

การแสดงออกเกี่ยวกับความอบอุนไออุนของธนนมชาติอยางเต็ม สีที ่ใชมีลักษณะรอนและ

วรรณะรอนขึ้นอยูกับบรรยากาศของธรรมชาติและผืนปา ผืนทุง เปนตัวกําหนดและยังมีสีที่เกิด

จากความงานของดอกไม ใบไม ที่ตางกันไปในแตละสายพันธ สีของบรรยากาศในแตละชวงเวลา

ที่ทําใหเกิดความรูสึกแตกตางกันไปของบรรยากาศของสีที่อยูในธรรมชาติ และจินตนาการของ

ตัวขาพเจาเอง 

 

 
  

ภาพที ่30 ภาพโทนสีของงาน 
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ภาพที ่31 ภาพโทนสีของงาน 

 
 5. พื้นผิวและน้ําหนัก  
  เกิดจากการพิมพสีที่แตกตางทับซอนกันลงไป รองรอยของแมพิมพที่ทับซอนกันจน

เกิดสีใหมกับใชแมพิมพของสีชั้นบรรยากาศทับลงบนภาพพิมพดิจิตอล เกิดน้ําหนักทําใหภาพมีมิติ

ความลึกต้ืนและดูไกลออกไปในธรรมชาติที่เปนทุงกวาง ทําใหเกิดบรรยากาศตามจินตนาการที่

แตกตางอออกไป 

 

  
 

ภาพที ่32 พื้นผวิและน้าํหนกั 
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ขั้นตอนในการดําเนินงานและการพมิพ 
 การสรางสรรคแลละผลงานวิทยานิพนธ ขาพเจาอาศัยกระบวนการของภาพพิมพและ

ไม (Woodcut) ผสมผสานกับภาพพิมพดิจิตอล (Digital Print) ในการบันทึกภาพถายที่รวบรวม

จากขอมูลจริงในสถานที่จริง มาจินตนาการเปนผลงานเพ่ือหาความลงตัวขององคประกอบ

บรรยากาศของธรรมชาติทุงกวางที่จะมาผสมผสานลงบนผาที่หมกายของขาพเจาไวและเปนไป

ตามข้ันตอนทางเทคนิคซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 เทคนิคในการพิมพ 
 ขาพเจาใชเทคนิคของภาพพิมพแกะไมผสมผสานกับเทคนิคภาพพิมพดิจิตอล 

(Woodcut + Digital Print) ขาพเจาตองการใหไดบรรยากาศและลายไมจากแผนไมและการ

เพิ่มเติมโทนสีโดยที่เรากําหนดสีบรรยากาศดวยตนเองเพื่อนําไปผสมผสานกับภาพพิมพดิจิตอลที่

ขาพเจาใชเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอรมาตัดตอภาพถายลงบนรูปภาพขาพเจาที่หมผา โดยใช

โปรแกรม Photoshop เพราะวิธีการใชเทคนิคการพิมพดิจิตอลนี้ขาพเจาสามารถควบคุมและตัด

ทอนบรรยากาศของธรรมชาติไดซึ่งการนําไปผสมผสานกับเทคนิคภาพพิมพแกะไมสามารถ

ตอบสนองตรงกับแนวคิดและจินตนาการในการสรางผลงานของขาพเจามากที่สุด  
 การเตรียมการพิมพ 
  ข้ันตอนของการทํากระบวนการเทคนิคภาพพิมพแกะไม (Woodcut) เพื่อพิมพทับลงไป

ในภาพพิมพดิจิตอล (Digital Print) ตัดไมมีความกวางตามขนาดที่เรากําหนดใหตรงตามขนาดที่

เราใชทําภาพพิมพดิจิตอลออกมาเพื่อการพิมพแกะไมทับลงไปจะพอดีกับภาพพิมพดิจิตอล นํา

ภาพพิมพดิจิตอลที่เราเตรียมไวซึ่งมีภาพขาพเจานอนหมผาและมีบรรยากาศของธรรมชาติทุงกวาง

โอบคลุมอยู แกะแผนไมที่เราเตรียมไว สําหรับโทนสีบรรยากาศและเพิ่มเติมสวนอ่ืนที่เราตองการ

แทรกเขาไป โดยที่ใชเคร่ืองมือแกะไม เชน ส่ิวหนาตัด ตัววี ตัวยู สวนบล็อกสุดทายของแมพิมพของ

ชั้นบรรยากาศที่จะพิมพหลังสุด เพื่อใหภาพออกมาเหมือนอบอวลอยูในบรรยากาศที่อบอุน 
 ขั้นตอนการพิมพ 
 เตรียมลูกกล้ิงและสี จากนั้นตักสีดวยเกรียงผสมสีตามความตองการของขาพเจา เมื่อ

ไดน้ําหนักสีที่ตองการแลวใชเกรียงปาดลงบนแทนกล้ิงสีใชลูกกล้ิงตีสีจนเรียบและไมมีรองรอยของ

เม็ดสี นําลูกกล้ิงที่มีสีมากลิ้งลงบนแมพิมพไดที่เราแกะช้ันบรรยากาศ และอยางอ่ืนที่เราแทรกเขา

ไป โดยเร่ิมตนการพิมพจากน้ําหนักออนไปหาน้ําหนักแก แตบางคร้ังขาพเจาก็อาจพิมพน้ําหนัก

ออนทายสุดนั้นคือน้ําหนักของช้ันบรรยากาศ เพื่อใหภาพที่ออกมามีบรรยากาศท่ีอบอุนทั้งภาพ 

จากนั้นนํากระดาษที่มีภาพพิมพดิจิตอลที่เตรียมไว มวนกระดาษที่มุมกดใหเขามุมไม มุมหนึ่ง (เขา

ฉาก) ที่เราเตรียมไวใหพอดีกับกระดาษดิจิตอลท่ีเราตัดไวแลวคอย ๆ ปลอยกระดาษท่ีมวนไว ลูก
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กระดาษใหตัดกับแมพิมพไมวางกระดาษไขทับแลวใชไมส่ีเหล่ียมเล็ก ๆ หรือขวด ๆ คอย ๆ ขูด 

ขาพเจามักจะพิมพมือมากกวาพิมพแทน เม่ือตองการใหน้ําหนนักที่ตองการเขมก็ตองกดลงไปแรง

หรือถาตองการสีที่ออนก็จะกดไมแรงมาก หรือบางคร้ังที่ตองการน้ําหนักที่เทากันทั้งหมดขาพเจาก็

จะเขาแทนพิมพเปนบางคร้ังเพื่อที่จะไดน้ําหนักสีที่เทากันทั้งภาพ จากนั้นจึงนํากระดาษที่พิมพ

เสร็จนํามาผ่ึงใหแหง 

 สรุปข้ันตอนและกระบวนการในการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธที่กลาวมาขางตน 

เปนข้ันตอนการทํางานโดยภาพรวม เร่ิมต้ังแตการต้ังวัตถุประสงค การประมวลความคิด การ

กําหนดแนวความคิดในการสรางสรรค ไปสูการศึกษาหาขอมูลทางเอกสาร นํามาวิเคราะห 

จินตนาการทําภาพรางและปฏิบัติงานจริงซึ่งมีกระบวนการหลากหลายซับซอน โดยกระบวนการ

ทั้งหมดอาจมีการคล่ีคลายเปล่ียนแปลงไดตามอารมณจินตนาการและความสดท่ีเกิดข้ึนระหวาง

การปฏิบัติงาน แตไมใหเกินขอบเขตุของการสรางสรรคที่ไดวางไวในขางตน เพื่อใหไดผลงานที่มี

ความสมบูรณทั้งเนื้อหา รูปแบบ และเทคนิคที่ตอบรับกับแนวความคิด จนผลงานมีความสมบูรณ 

บรรลุวัตถุประสงคที่ต้ังไวสูงสุด ใหเกิดเปนคุณคาและประโยชนทางศิลปะที่แทจริง 

 
ภาพประกอบแหลงที่มาของความคิดและขอมูล 

 

  
 

ภาพที ่33 ภาพประกอบแหลงที่มาของความคิดและขอมูล ทุงนา อ.ขาทะเลสอ จ.นครราชสีมา 
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ภาพที ่34 ภาพประกอบแหลงที่มาของความคิดและขอมูล ทุงนา อ.ขาทะเลสอ จ.นครราชสีมา 

 

 
 

ภาพที่ 35 ภาพประกอบแหลงที่มาของความคิดและขอมูล บอเล้ียงปลา อ.ขามทะเลสอ  

 จ.นครราชสีมา 
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ภาพที ่36 ภาพประกอบแหลงที่มาของความคิดและขอมูล ทุงนา อ.ขาทะเลสอ จ.นครราชสีมา 

 

 
 

ภาพที ่37 ภาพประกอบแหลงที่มาของความคิดและขอมูล อุทยานแหงชาติทับลาน อําเภอ 

 วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา 
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ภาพรางประกอบบทวิเคราะห 
 

  
 

ภาพที ่38 ภาพรางประกอบบทวิเคราะห 

 

  
 

ภาพที ่39 ภาพรางประกอบบทวิเคราะห 
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ภาพที ่40 ภาพรางประกอบบทวิเคราะห 
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บทที่ 4 
 

ขั้นตอนและกระบวนการในการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ 
 

 จากการที่ขาพเจาไดสรางสรรคผลงานศิลปะภาพพิมพอยางตอเนื่องในระยะกอน
ผลงานจะเปนแบบการอยูแบบพอพียงการทํานาเกษตรผสมผสานความสุขยามอยูบานเกิดของตน 
อาชีพของครอบครัว  ตอมาระยะหลังขาพเจาไดมีการพัฒนาทางดานความคิดและความสนใจ
เร่ืองราวของธรรมชาตามากข้ึน สนใจเร่ืองราวเกี่ยวกับคุณคาของธรรมชาติและความอุดมสมบูรณ  
ส่ิงที่ธรรมชาติไดใหเราและชีวิตที่ตองพึ่งพาธรรมชาติทําใหเกิดความสุขความอบอุนจากธรรมชาติ  
ความบันดาลใจนี้เปนผลจากการไดสัมผัสกับธรรมชาติ  ผืนปา  ทุงกวาง ดอกไมหลากสีหลายพันธ 
ทําใหเห็นถึงความสวยงามของสีตาง ๆ ขาพเจาไดสรางผลงานภาพพิมพที่มีการพัฒนาทางดาน
ความคิดมาตลอดรวมถึงการสรางผลงานภาพพิมพในโครงการศิลปนิพนธ ผลงานในชวง
ระยะเวลากอนหนานี้ลวนมีความสําคัญตอการปรับปรุงแกไขทั้งแนวความคิดการพัฒนาปรุง
รูปทรง สี การใชทัศนธาตุและรายละเอียดอ่ืน ๆ ผลงานศิลปนิพนธแบบออกเปน  2  ระยะ 
 
โครงการเริ่มตนเตรียมวิทยานิพนธ 
 ในการทํางานชวงนี้ขาพเจายังอาศัยรูปในระยะแรก คือ การอยูแบบพอเพียงตามอาชีพ
ของครอบครัว การทํานาทําสวนของที่บาน ในระยะนี้ขาพเจาไดศึกษาของวิถีชีวิตที่บานเกิดของตน
เพียงเทานั้น เชน สวนขาวโพด ทุงนา รวงขาว ดอกไม ตนไม ที่อยูเกิดอยูบาน นํามาสรางสรรคงาน
หัวขอความรักความอบอุนยามเมื่ออยูที่บาน ในระยะแรกนี้เปนเพียงมุมมองหนึ่งของความรักที่
บานเกิดของตนเทานั้น  แตอาจมีธรรมชาติที่ผานแลวรูสึกถึงความสบายและอบอุนเขามาแทรก
บางเล็กนอย เชน ภูเขา ทุงหญา เปนตน 
 ปญหาในการทํางานในระยะนี้ คือ แมวาผลงานจะมีความลงตัวทางดานรูปแบบที่
สอดคลองกับเนื้อหาและความรูสึก ดูมีความนาสนใจ แตทําไปสักระยะก็รูสึกไดถึงมุมมองของ
ธรรมชาติที่ซ้ํา ๆ เพราะยังอยูในรูปแบบเดิม ๆ ที่ใชเพียงแคธรรมชาติที่บานเกิดของตนเอง  
 สรุปการทํางานในชวงผลงานเตรียมวิทยานิพนธ เปนการเร่ิมตนการทํางานที่นําเอา
เนื้อหาและแนวทางทางดานความคิดเดิมจากศิลปนิพนธของช้ันปริญญาตรี มาผสมผสานเปน
รูปแบบใหมแตเพียงแรงบันดาลใจและแนวความคิดยังยึดติดอยูธรรมชาติ วิถีชีวิตพอเพียง 
ความสุขยามอยูบานของตนเองเปนสวนมาก แตระยะหลังก็ไดเร่ิมมีความคิดที่กวางออกไปจึงมี
ธรรมชาติหลาย ๆ แหงที่ประทับใจคอย ๆ เขามาแทรกบางเล็กนอย  
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ผลงานเตรยีมวิทยานิพนธ ระยะแรก 
 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่41 ภาพผลงานเตรียมวิทยานิพนธระยะแรก ชิ้นที ่1 

 ชื่อผลงาน หม 

 เทคนิค Woodcut-Digital Print 

 ขนาด 60 x 90 cm. 
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ภาพที ่42 ภาพผลงานเตรียมวิทยานิพนธระยะแรก ชิ้นที ่2 

 ชื่อผลงาน หม 2 

 เทคนิค Woodcut-Digital Print 

 ขนาด 60 x 90 cm. 
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ภาพที ่43 ภาพผลงานเตรียมวิทยานิพนธระยะแรก ชิ้นที ่3 

 ชื่อผลงาน หมพระคุณ 

 เทคนิค Woodcut-Digital Print 

 ขนาด 75 x 115 cm. 
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ภาพที ่44  ภาพผลงานเตรียมวิทยานพินธระยะแรก ชิ้นที่ 4 

 ชื่อผลงาน หมรวงทอง 

 เทคนิค Woodcut-Digital Print 

 ขนาด 75 x 120 cm. 
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ภาพที ่45 ภาพผลงานเตรียมวิทยานิพนธระยะแรก ชิ้นที ่5 

 ชื่อผลงาน หมรวงทอง 2 

 เทคนิค Woodcut-Digital Print 

 ขนาด 80 x 120 cm. 
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ภาพที ่46 ภาพผลงานเตรียมวิทยานิพนธระยะแรก ชิ้นที ่6 

 ชื่อผลงาน หมรวงทอง 3 

 เทคนิค Woodcut-Digital Print 

 ขนาด 75 x 120 cm. 
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ภาพที ่47 ภาพผลงานเตรียมวิทยานิพนธระยะแรก ชิ้นที ่7 

 ชื่อผลงาน หมรวงทอง 4 

 เทคนิค Woodcut-Digital Print 

 ขนาด 85 x 120 cm. 
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ภาพที ่48 ภาพผลงานเตรียมวิทยานิพนธระยะแรก ชิ้นที ่8 

 ชื่อผลงาน หมธรรมชาติ 

 เทคนิค Woodcut-Digital Print 

 ขนาด 120 x 160 cm. 
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ภาพที ่49 ภาพผลงานเตรียมวิทยานิพนธระยะแรก ชิ้นที ่9 

 ชื่อผลงาน หมธรรมชาติ 2 

 เทคนิค Woodcut-Digital Print 

 ขนาด 120 x 165 cm. 
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โครงการวิทยานิพนธ 
 จาการสรางสรรคในระยะแรก ทําใหตัวขาพเจามีความเขาและสนใจเกี่ยวกับธรรมชาติ

ในประเทศของเรามากข้ึน คุณคาของผืนดินหุบเขา ทุงขาว ธรรมชาติที่สวยงาม อากาศที่บริสุทธิ์ 

ความสวยงามในแตละชวงเวลาของธรรมชาติ เกิดมุมมองและเกิดแนวทางในการทํางานที่ชัดเจน

มากข้ึน เร่ิมจากมุมมองความสวยงามของความสมบูรณที่ดูหลากหลายไมซ้ํารูปแบบเดิมที่เคยผาน

มา ดอกไม ตนไม หุบเขา มีความชัดเจนมากข้ึน ภาพของตนเองท่ีหลับลีผาหมกายอยูดูมีความ

อบอุนมากข้ึน  ความสนใจของผืนดิน ดอกไม ดอกหญานอยใหญเปนจุดเดนและมีหุบเขาที่สลับกัน

ไปมาใหเขากับสัดสวนของคนที่นอนหมผาอยางอบอุนและมีธรรมชาติมาปกคลุมไว เสริมความมี

ชีวิตที่อบอุนไปคุณคาของธรรมชาติที่สมบูรณที่อยูรอบกาย มีพลัง ความซับซอนของผืนดิน ผืนปา 

ผืนดอกไม และขาพเจาไดถายทอดความรูสึกอบอุน สีสันที่เปนบรรยากาศของแตละชวงเวลาเชน 

ตะวันตกดิน ชวงพลบคํ่า หรือยามที่มีหมอกหนา  ผสมผสานกลมกลืนกับสีสันของผืนปาที่ดูมีชีวิตที่

สมบูรณหอหุมรางกายของขาพเจาไดใหความรูสึกถึงพลังแหงธรรมชาติมากข้ึน และไดเพิ่มเติมใน

สวนของรายละเอียด เชน บานผูคน สัตวปาบางชนิดที่แทรกเขาไป เพื่อเพิ่มเติมความนาสนใจและ

ความมีชีวิตของงผืนปามากข้ึน อาจารยหลายทานไดใหคําแนะนํานํามาเกี่ยวกับการไปทองเที่ยว

สถานที่มีความสวยงามและอุดมสมบูรณหลายแหงทําใหมีหลายมุมมองมากกวาเดิม  สวนรูปแบบ

และเทคนิคของผลงานขาพเจายังคงไวซึ่งรูปเดิมที่ธรรมชาติหอหุมตัวเองอยางอบอุนอยูเสมอแสดง

ถึงคุณคาความสุขความอบอุนที่เราไดจากธรรมชาติและพัฒนาทาทางใหดูสวยงามมากข้ึนโดยใช

เทคนิคของการแกะไม ลายไม แสดงออกใหบรรยากาศอบอุนนาสัมผัสมากข้ึน  

 สรุปการทํางานผลงานวิทยานิพนธ ทั้ง 2 ระยะเปนการทํางานที่มีการศึกษา คนควา  

และทดลอง ทั้งทางดานเทคนิค รูปแบบ เปนกาแสดงออกท่ีหลากหลายทั้ง 2 ระยะ ไมวาจะเปน

ชวงเตรียมวิทยานิพนธและชวงวิทยานิพนธ ทั้งหมดนี้ คือการสรางสรรคที่เปนผลจากการศึกษา

รวบรวมขอมูลความคิดใหตกผลึกใหเปนการถายทอดการแสดงออกถึงความรักที่มีตอธรรมชาติ

บานเกิด การตระหนักถึงคุณคาของธรรมชาติที่มีความสวยงามแตกตางกันไปในแตละฤดูกาล 
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ภาพผลงานวทิยานิพนธ 
 
 

 
 
ภาพที ่50 ภาพวิทยานพินธชิน้ที ่1 

 ชื่อผลงาน ไออุนธรรมชาติ 1 

 เทคนิค Woodcut- Digital Print 

 ขนาด 65 x 165 cm. 
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ภาพที ่51 ภาพวิทยานพินธชิน้ที ่2 

 ชื่อผลงาน ไออุนธรรมชาติ 2 

 เทคนิค Woodcut- Digital Print 

 ขนาด 60 x 160 cm. 
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ภาพที ่52 ภาพวิทยานพินธชิน้ที ่3 

 ชื่อผลงาน ไออุนธรรมชาติ 3 

 เทคนิค Woodcut- Digital Print 

 ขนาด 65 x 165 cm. 
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ภาพที ่53 ภาพวิทยานพินธชิน้ที ่4 

 ชื่อผลงาน ไออุนธรรมชาติ 4 

 เทคนิค Woodcut- Digital Print 

 ขนาด 65 x 175 cm. 
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ภาพที ่54 ภาพวิทยานพินธชิน้ที ่5 

 ชื่อผลงาน ไออุนธรรมชาติ 5 

 เทคนิค Woodcut- Digital Print 

 ขนาด 60 x 165 cm. 
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ภาพที ่55 ภาพวิทยานพินธชิน้ที ่6 

 ชื่อผลงาน ไออุนธรรมชาติ 6 

 เทคนิค Woodcut- Digital Print 

 ขนาด 65 x 165 cm. 



 

 

52 

 

 
 

ภาพที ่56 ภาพวิทยานพินธชิน้ที ่7 

 ชื่อผลงาน ไออุนธรรมชาติ 7 

 เทคนิค Woodcut- Digital Print 

 ขนาด 65 x 165 cm. 
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ภาพที ่57 ภาพวิทยานพินธชิน้ที ่8 

 ชื่อผลงาน ไออุนธรรมชาติ 8 

 เทคนิค Woodcut- Digital Print 

 ขนาด 65 x 165 cm. 
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บทที่ 5 
 

บทสรุป 
 

 ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณและอากาศที่บริสุทธิ์เปนความสุขความอบอุนที่อยูกับขาพเจา

ต้ังแตเกิดดวยเหตุที่ขาพเจามาจากครอบครัวที่เปนเกษตรกรจึงไดเรียนรูและสัมผัสถึงความงาม

เร่ืองราวของธรรมชาติ ทองทุงที่มีพลังเงียบสงบและอากาศที่บริสุทธิ์ เมื่อมองทอดสายตาออกไป

และไดสัมผัสอยางใกลความรูสึกเหมือนแผนดินทองทุงแหงนั้นคือแผนดินทองคือคุณคาอัน

มหาศาลของขาพเจา ราวกับไดรับความสุขทั้งจากผลผลิตจากอาชีพและความสุขที่ไดรับทางใจมา

เก็บไวที่จิตใจอยางไมมีวันหมดผสมผสานกับความรูสึกอันดีความรูสึกชอบสวนตนถายทอดดวย

ธาตุทางทัศนศิลปออกมาเปนผลงานศิลปะแนวกึ่งเหมือนจริง แสดงถึงคุณคาของธรรมชาติที่อยู

รอบตัวเรา 

 การใชสัญลักษณรูปตนเองผสมผสานถึงความเปนธรรมชาติที่ขาพเจาสรางสรรคให

เปนอันหนึ่งอันเดียวกันบงบอกถึงความสุข ความรักที่ขาพเจามีตอธรรมชาติและผืนแผนดิน 

การสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธชุด “ไออุนธรรมชาติ” นี้  ถือเปนการสรุปการศึกษาตามหลักสูตร

ศิลปมหาบัณฑิต เริ่มตั้งแตกอนปฏิบัติงานภาพพิมพ ในขั้นแสวงหาขอมูลความบันดาลใจไปสู

การคนหาแนวความคิดสรางสรรค พัฒนาความคิดเทคนิควิธีการและการแสดงออกขาพเจาได

รวบรวมประสบการณที่ไดพบเห็นจากสถานของธรรมชาติตางๆ รวบรวมขอมูลภาพถายกล่ันกรอง

ความคิดมาเปนลําดับ ขาพเจาอาศัยประสบการณตรงและความรูสึกชอบสวนตัว มาผสมผสานกับ

กระบวนการเทคนิคภาพพิมพแกะไม ถายทอดความนึกคิดสูผูอ่ืนใหตระหนักถึงความสําคัญของ

ธรรมชาติภายในประเทศของเรา ความงาม ความสมบูรณ คุณประโยชนมากมายที่ไดรับ เพื่อให

ผูคนไดรักและไมทําลายระบบนิเวศนของธรรมชาติที่มีอยูในปจจุบันใหคงอยูกับเราตลอดไป 
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