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 ข้าพเจ้าขอน้อมระลึกพระคุณบิดา และมารดารวมไปถึงครอบครัวผู้ให้ก าเนิด และ
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แนวทางให้ความรู้ในช่วงขณะของการศึกษา และขอขอบพระคุณ รศ.ทินกร กาษรสุวรรณ  ศ.ญาณวิทย์ 
กุญแจทอง และ ผศ.ปราการ จันทรวิชิต อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ ที่คอยชี้แนะให้ค าปรึกษา แก้ไข
ปัญหา โดยเฉพาะผลงานวิทยานิพนธ์จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบพระคุณเหล่ากัลยาณมิตรที่คอย
ร่วมทุกข์ ร่วมสุขมาตลอด และมอบความมีน้ าใจ และมิตรไมตรีต่อกัน 

สิ่งส าคัญขอน้อมระลึกถึงผู้วางรากฐานต้นแบบของวงการศิลปะ ร่วมสมัยของประเทศไทย
ให้เป็นที่รู้จัก และยอมรับ เป็นผู้วางรากฐานมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นครูที่แท้จริง ข้าพเจ้าขอน้อมระลึก
ถึงท่านศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี และสุดท้ายขอขอบพระคุณผู้ที่สนใจวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ข้าพเจ้าหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ และสามารถสร้างแนวทางในการสร้างสรรค์ศิลปะต่อไป 
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จากการเป็นคนชนบทมีชีวิตเติบโตในถิ่นที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ ป่าไม้ล าธารอัน

อุดมสมบรูณ์ ในวัยเด็กจึงคุ้นเคยกับของเล่นที่ท าจากพืชผัก ผลไม้ และชื่นชอบการประดิษฐ์ การ
แกะสลักผัก ผลไม้ เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้มองเห็นการเปลี่ยนแปลงไปของธรรมชาติตามยุคสมัย 
จากการเฝ้าสังเกตธรรมชาติจึงเกิดความสนใจในรูปทรงที่แปลกประหลาด พิสดาร ผิดเพี้ยนของ
พืชผัก และผลไม้ ซึ่งเป็นผลผลิตจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่เปลี่ยนไป เป็นผลจากการที่
มนุษย์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ดัดแปลงธรรมชาติ นอกจากรูปทรงที่แปลกของพืชผัก ผลไม้ดังกล่าว
แล้ว ความหน้าสนใจของการแกะสลักพืชผัก และผลไม้ ในวัฒนธรรมไทยที่มีลวดลายอันงดงามได้
สร้างรูปแบบใหม่ให้แก่พืชผัก และผลไม้ สิ่งเหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจให้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
ภาพพิมพ์สามมิติ โดยผสมผสานลักษณะของรูปทรงที่แปลกประหลาด ดัดแปลง แปรเปลี่ยนมาจาก
พืชผัก ผลไม้ และมีรายละเอียดต่างๆ ที่ได้จากวัฒนธรรมการแกะสลักประกอบกันขึ้นเป็นรูปทรง
ใหม่ของพืชผัก ผลไม้ตามจินตนาการ ด้วยเทคนิคการพิมพ์ประทับหรือการปั้ม (Stamping) แม่พิมพ์
ท าจากผัก ผลไม้สดบนกระดาษสา และวิธีการประกอบรายละเอียดของรูปทรงก็เป็นเทคนิคที่ดู
คล้ายกับการแกะสลัก เพื่อเสนอความงามจากมุมมองใหม่ที่มีต่อพืชผัก และผลไม้ในอีกมิติหนึ่งอัน
เป็นผลิตผลจากผลผลิตของธรรมชาติที่แปรเปลี่ยนไป ด้วยตระหนักถึงความส าคัญของธรรมชาติที่
ก าลังเปลี่ยนแปลงไปทุกวัน 
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When I was young and growing up in a natural environment of the country side. I 

was very familiar with the toys that are made from plants, fruits and vegetable. Many people from 
the country side are enthusiastic carvers of fruits and vegetables. Once I grew into an adult, I saw 
many changes from my youth. I am interested in the bizarre shapes of plants, which are produced 
from the natural changes of the environment and the human use of technology on that 
environment and the impact it has on to the strange shape of plants, fruits and vegetables. The 
interest in fruits and vegetables carving in Thai culture, many magnificent patterns have been 
created adding new forms to fruits and vegetables, these things inspire me creative pictures by 3D 
printmaking. By incorporating the characteristic of bizarre shapes of vegetables, fruits and other 
details that are available from our culture to carve into a new shape of vegetables and fruit with 
stamp technique (Stamping). The block made from fresh fruits and vegetables on rice paper and 
how to assemble the details of shape, it is a technique that is similar to the carving. To offer 
beauty from the perspective of the new fruits and vegetable, adding to the importance of  nature 
that is changing every day 
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บทท่ี 1 
 

บทน ำ 
 

ควำมส ำคัญของเร่ืองท่ีศึกษำ 
จากการมีชีวิตเติบโตในชนบทที่พักอาศัยเต็มไปด้วยธรรมชาติ มีทั้งป่าไม้ ล าธาร ที่มี

ความสมบรูณ์ ในวัยเด็กมักชอบหาเก็บพืชผัก และผลไม้บริเวณรอบๆ ที่พักอาศัย มาประกอบอาหาร 
ประดิษฐ์สิ่งของ และเป็นของเล่นจากจินตนาการของตนเอง เช่น การประดิษฐ์ของเล่นจากก้าน
กล้วยเป็นปืน ก้านฟางข้าวมาท าเป็นเคร่ืองเปาให้เกิดเสียง ใบไม้ใบตองมาฉีกเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเล่น
ขายของ การประดิษฐ์หมวกจากเปลือกส้มโอ และสิ่งที่ชื่นชอบมากที่สุดคือการได้หั่น การตัดพืชผัก 
ผลไม้ต่างๆ แม้กระทั้งการเข้าเรียนในสมัยเด็กก็มีวิชาที่ชื่นชอบ เป็นวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ ซึ่งมี
การสอนแกะสลักผัก และผลไม้ และกลายเป็นความชื่นชอบที่ได้ท าจนถึงปัจจุบัน เมื่อเติบโตขึ้น
เป็นผู้ใหญ่ สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงไปเนื่องด้วยปัจจัยหลายด้านด้านภูมิศาสตร์ 
ภูมิประเทศ รวมไปถึงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ปรับเปลี่ยนธรรมชาติ ท าให้ ได้เห็นพืชผัก  
ผลไม้ที่มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงรสชาติ รูปทรง และสี ทั้งหมดทั้งมวลนี้ ท า
ให้เกิดความสนใจในรูปทรงพืชผัก ผลไม้ที่หลากหลาย ทั้งที่ธรรมชาติสร้างขึ้น และมนุษย์สร้างขึ้น 
รวมไปถึงความสนใจการเปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรมไทย ที่ปัจจุบันมีผู้คนให้ความสนใจมาก
ขึ้นเช่น งานแกะสลักผักผลไม้ ซึ่งก็เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปทรงอีกรูปแบบหนึ่ง ที่เกิดจากฝีมือ
มนุษย์ สามารถรังสรรค์ผลงานศิลปะขึ้น ทั้งที่เกิดจากความตั้งใจ และเกิดจากความบังเอิญ สิ่ง
เหล่านี้ให้ความรู้สึก เกิดมุมมองเป็นผลงานศิลปะที่มีความหลากหลายในรูปแบบ จึงเป็นเหตุผลที่ท า
ให้เกิดแรงบันดาลใจ และน ามาถ่ายทอดเป็นผลงานศิลปะในมุมมองของตนเอง 
 
ควำมมุ่งหมำยในกำรศึกษำ 

จุดมุ่งหมาย และวัตถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์ชุดนี้ มุ่งที่จะแสดงออกถึงรูปทรงใหม่ที่
สร้างสรรค์ขึ้น จากการเปลี่ยนมุมมองการเห็นพืชผัก และผลไม้ ด้วยการเฝ้าสังเกตการเปลี่ยนแปลง
ไปของธรรมชาติตามยุคตามสมัย ให้ความสนใจ และชื่นชอบการผิดเพี้ยนหรือการเกิดรูปทรงที่
แปลกประหลาด พิสดารของพืชผัก และผลไม้ รวมทั้งรูปทรง และลายละเอียดอันงดงามที่เกิดจาก



2 
 

วัฒนธรรมการแกะสลักของไทย ฝีมือของมนุษย์สร้างขึ้น ผสมผสานลักษณะรูปทรงธรรมชาติ และ
ลายละเอียดต่างๆ ที่ได้จากวัฒนธรรมการแกะสลัก เป็นแรงบันดาลใจสร้างเป็นผลงานภาพพิมพ์
สามมิติในลักษณะที่มีความเหนือจริง มีมุมมองที่พิสดาร มีการคิดค้นดัดแปลงให้พืชผัก และผลไม้มี
รูปทรงสร้างสรรค์ตามจินตนาการ การเปลี่ยนแปลงสี ก าหนดกลุ่มรูปทรง ประกอบด้วยรูปทรงที่
หลากหลายขยายขนาดรูปทรงใหญ่ และเล็กแตกต่างกัน เลือกใช้เทคนิคการพิมพ์กรรมวิธีที่เรียบง่าย
จากการประทับหรือการปั้ม (Stamping) แม่พิมพ์จากผัก ผลไม้สดเป็นเทคนิคหลัก และวิธีการ
ประกอบรูปทรงก็เป็นเทคนิคหลักที่คล้ายกับการแกะสลัก มีทั้งความละเอียดอ่อน และงดงาม เพื่อ
เสนอมุมมองใหม่ที่มีต่อพืชผัก และผลไม้ในอีกมิติหนึ่ง 
 
ขอบเขตกำรศึกษำ 

1.ศึกษาเกี่ยวกับรูปทรงที่น่าสนใจของพืชผัก  และผลไม้ตามธรรมชาติที่มีความ
หลากหลายชนิด รวมทั้งรูปทรงผลผลิตทางการเกษตรที่มนุษย์สร้างขึ้นจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่ง
มีการตัดแต่ง ดัดแปลงผิดไปจากเดิม 

2.  ศึกษาวัฒนธรรมการแกะสลักผักผลไม้ที่ท าให้รูปทรงเปลี่ยน และเกิดความงาม
แบบใหม่ 

3.  การเสนอผลงานภาพพิมพ์สามมิติ ก าหนดรูปทรงผลงานศิลปะที่ได้จากพืชผัก 
ผลไม้หลากหลายชนิด สร้างรูปทรงขึ้นใหม่ตามจินตนาการ 

4.  ศึกษาการพิมพ์ด้วยพืชผัก ผลไม้ ใช้วิธีการประทับหรือปั้ม (Stamping) บนกระดาษ
ต่างชนิดเพื่อให้ผลการพิมพ์สอดคล้องกับแนวความคิด 

5.  ศึกษาวิธีการติดต้ังผลงานสามมิติในพื้นที่น าเสนอผลงาน 
 
สมมติฐำนของกำรศึกษำ 

การศึกษาข้อมูลเร่ืองราวที่สนใจเกี่ยวกับพืชผัก และผลไม้ การเฝ้าสังเกตธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลา การเลือกรูปทรงพืชผัก ผลไม้ ที่ก่อให้เกิดจินตนาการในการ
สร้างสรรค์ผลงาน น ามาท าการบันทึก และเป็นข้อมูลในการสร้างภาพร่าง และสร้างสรรค์ผลงาน
ภาพพิมพ์สามมิติที่ประกอบด้วยกลุ่มรูปทรงที่แตกต่างหลากหลาย คาดว่าจะสามารถน าเสนอ
รูปทรงแปลกใหม่ที่ได้มาจากพืชผัก ผลไม้ ซึ่งมีความงาม และแฝงลักษณะของวัฒนธรรมไทยอยู่
ด้วย 
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บทท่ี 2 
 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ 
 

ธรรมชาติเสมือนผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะตลอดเวลา ทั้งในด้านคุณค่าทางวิทยาการ 
และสุนทรียภาพ มีการพัฒนา และฟื้นฟูด้วยระบบของตัวเอง สามารถสร้างพืชผัก และผลไม้ให้มี
ความสวยงาม รวมไปถึงความแปลกประหลาด พิสดาร และมีประโยชน์ โทษไปพร้อมๆ กัน เพราะ
ธรรมชาติมีเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และก็ดับไป มนุษย์จึงได้บันทึกสิ่งเหล่านี้ในความทรงจ า และบันทึกด้วย
เทคโนโลยีต่างๆ  ได้รับรู้ในความงามของธรรมชาติที่ปรากฏให้เห็นเป็นรูปแบบลักษณะของพื้นผิว 
สี และสัดส่วน มนุษย์จึงน ามาพัฒนาเลียนแบบขึ้น ในหลายด้าน เช่น ด้านวิทยาสตร์ ด้านการ
บริโภค ด้านศิลปะ เพื่อตอกย้ าความทรงจ า เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของมนุษย์ ในแต่ละยุคแต่
ละสมัยสืบต่อกัน ในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้ามีแรงบันดาลใจดังนี้ 
 
อิทธิพลท่ีได้รับจากวัฒนธรรมไทย 

งานศิลปะดั้งเดิมของไทยนั้นมีอยู่มากมายหลายอย่างหลายแขนง การแกะสลักก็เป็น
งานศิลปะอย่างหนึ่งที่ถือเป็นมรดกมีค่าที่สืบทอดกันมาช้านาน เป็นงานฝีมือที่ต้องใช้ความถนัด 
สมาธิ ความสามารถเฉพาะตัว และความละเอียดอ่อนมาก การแกะสลักผัก และผลไม้ เป็นการ
แสดงออกทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ประจ าของชาติไทยเลยทีเดียว ซึ่งไม่มีชาติใดสามารถ
เทียบเทียมได้ แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดในปัจจุบันนี้คงจะเป็นเร่ืองของการอนุรักษ์ ศิลปะแขนงนี้ที่มี
แนวโน้มจะสูญหายไป และลดน้อยลงไปเร่ือยๆ 

การแกะสลักผัก และผลไม้เดิมเป็นวิชาที่เรียนขั้นสูงของ กุลสตรีในร้ัวในวัง ที่ต้องมี
การฝึกฝน และเรียนรู้จนเกิดความช านาญ บรรพบุรุษของไทยเราได้มีการแกะสลักกัน มานานแล้ว 
แต่จะเร่ิมกันมาตั้งแต่สมัยใดนั้น ไม่มีใครรู้แน่ชัด เนื่องจากไม่มีหลักฐานแน่ชัด จนถึงในสมัย
สุโขทัยเป็นราชธานี ในสมัยของสมเด็จพระร่วงเจ้า ได้มีนางสนมคนหนึ่งชื่อ นางนพมาศ หรือท้าว
ศรีจุฬาลักษณ์ ได้แต่งหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า ต ารับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ขึ้น และในหนังสือเล่มนี้ ได้พูด
ถึงพิธีต่างๆ ไว้ และพิธีหนึ่ง เรียกว่า พระราชพิธีจองเปรียงในวันเพ็ญเดือนสิบสอง เป็นพิธีโคมลอย 
นางนพมาศได้คิดตกแต่งโคมลอยที่งดงามประหลาดกว่าโคมของพระสนมคนอ่ืนทั้งปวง และได้
เลือกดอกไม้สีต่างๆ ประดับให้เป็นลวดลายแล้วจึงน าเอาผลไม้ มาแกะสลักเป็นนก และหงส์ให้
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เกาะเกสรดอกไม้อยู่ตามกลีบดอก เป็นระเบียบสวยงามไปด้วยสีสันสดสวย ชวนน่ามองยิ่งนัก 
รวมทั้งเสียบธูปเทียน จึงได้มีหลักฐานการ แกะสลักมาตั้งแต่สมัยนั้น 

ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงโปรดการ
ประพันธ์ยิ่งนัก พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์กาพย์แห่ชมเคร่ืองคาวหวาน และแห่ชมผลไม้ได้
พรรณนา ชมฝีมือการท าอาหาร การปอกคว้านผลไม้ และประดิดประดอยขนมสวยงาม และอร่อย
ทั้งหลาย ว่าเป็นฝีมืองามเลิศของสตรีชาววังสมัยนั้น และทรงพระราชนิพนธ์บทละครเร่ือง สังข์ทอง 
พระองค์ทรงบรรยายตอนนางจันทร์เทวี แกะสลักชิ้นฟักเป็นเร่ืองราวของนางกับพระสังข์ 
นอกจากนั้นยังมีปรากฏในวรรณกรรมไทยแทบ ทุกเร่ือง เมื่อเอ่ยถึงตัวนางซึ่งเป็นตัวเอกของเร่ืองว่า 
มีคุณสมบัติของกุลสตรี เพรียกพร้อมด้วยฝีมือการปรุงแต่งประกอบอาหารประดิดประดอยให้
สวยงามทั้งมี ฝีมือในการประดิษฐ์งานช่างทั้งปวง ท าให้ทราบว่า กุลสตรีสมัยนั้นได้รับการฝึกฝนให้
พิถีพิถันกับการจัดตกแต่งผัก ผลไม้ และการปรุงแต่งอาหารเป็นพิเศษ จากข้อความนี้น่าจะเป็นที่
ยืนยันได้ว่า การแกะสลักผัก ผลไม้ เป็นศิลปะของไทยที่กุลสตรีในสมัยก่อนมีการฝึกหัด เรียนรู้ผู้ใด
ฝึกจนช านาญก็จะได้รับการการยกย่อง งานแกะสลักใช้กับของอ่อน สลักออกมาเป็นลวดลายต่างๆ 
อย่างงดงาม มีสลักผัก สลักผลไม้ สลักหยวกกล้วยถือเป็นงานช่างฝีมือของคนไทยที่มีมาแต่โบราณ 
งานสลักจึงอยู่ในงานช่าง 10 หมู่ เรียกว่า ช่างสลัก ในช่างสลักแบ่งออกย่อย คือ ช่างฉลุ ช่างกระดาษ 
ช่างหยวก ช่างเคร่ืองสด ส่วนช่างอีก 9 หมู่ที่เหลือได้แก่ ช่างแกะ ที่มีทั้งช่างแกะตรา ช่างแกะลาย 
ช่างแกะพระหรือภาพช่างหุ่น มีช่างไม้ ช่างไม้สูง ช่างปากไม้ ช่างปั้น มีช่างขี้ผึ้ง ช่างปูน เป็นช่างขึ้น
รูปปูน มีช่างปั้น ช่างปูนก่อ ช่างปูนลอย ช่างปั้นปูน ช่างรัก มีช่างลงรัก มีปิดทอง ช่างประดับกระจก 
ช่างมุก ช่างบุ บุบาตรพระเพียงอย่างเดียว ช่างกลึง มีช่างไม้ ช่างหล่อ มีช่างหุ่นดิน ช่างขี้ผึ้ง ช่างผสม
โลหะ ช่างเขียน มีช่างเขียน ช่างปิดทอง 

การสลักหรือจ าหลัก จัดเป็นศิลปกรรมแขนงหนึ่งในจ าพวกประติมากรรม เป็นการ
ประดิษฐ์วัตถุเน้ืออ่อนอย่างผัก ผลไม้ ที่ยังไม่เป็นรูปร่าง หรือมีรูปร่างอยู่แล้วสร้างสรรค์ให้สวยงาม 
และพิสดารขึ้น โดยใช้เคร่ืองมือที่มีความแหลมคม โดยใช้วิธีตัด เกลา ปาด แกะ คว้าน ท าให้เกิด
ลวดลายตามต้องการ ซึ่งงานสลักนี้เป็นการฝึกทักษะสัมพันธ์ของมือและสมอง เป็นการฝึกจิตให้นิ่ง 
แน่วแน่ต่องาน ฝึกสมาธิได้อย่างดีเลิศ 

การสลักผักผลไม้นอกจากจะเป็นการฝึกสมาธิแล้วยังเป็นการฝึกฝีมือ ให้เกิดความ
ช านาญเป็นพิเศษ และต้องมีความมานะ อดทน ใจเย็น และมีสมาธิเป็นที่ตั้ง รู้จักการตกแต่ง มี
ความคิดสร้างสรรค์ การท างานจ้องให้จิตใจท าไปพร้อมกับงานที่ก าลังสลักอยู่ จึงได้งานสลักที่
สวยงามเพริศแพร้วอย่างเป็นธรรมชาติ ดัดแปลงเป็นลวดลายประดิษฐ์ต่างๆ ตามใจปรารถนา 
ปัจจุบันวิชาการช่างฝีมือเหล่านี้ ถูกบรรจุอยู่ในหลักสูตร ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษามา
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จนถึงอุดมศึกษาเป็นล าดับ ประกอบกับรัฐบาล และภาคเอกชนได้ให้การสนับสนุน จึงมีการอนุรักษ์
ศิลปะต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะการแกะสลักผลงานประเภทเคร่ืองจิ้ม จนกระทั่งงาน
แกะสลักได้กลายเป็นสิ่งที่ต้องประดิษฐ์ ตกแต่งบนโต๊ะอาหารในการจัดเลี้ยงแขกต่างประเทศ ตาม
โรงแรมใหญ่ ๆ ภัตตาคาร ตลอดจนร้านอาหาร ก็จะใช้งานศิลปะการแกะสลักเข้าไปผสมผสาน
เพื่อให้เกิดความสวยงาม หรูหรา และประทับใจแก่แขกในงาน หรือสถานที่นั้นๆ งานแกะสลัก
ผลไม้ จึงมีส่วนช่วยตกแต่งอาหารได้มาก คงเป็นเช่นนี้ตลอดไป  

 
ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมไทย โดยการยกตัวอย่างเร่ืองของการแกะสลัก 

ข้าพเจ้าได้ให้ความส าคัญกับการแกะสลักเป็นอับดับแรก แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรม และยุคสมัย มี
ความประณีตงดงาม เพิ่มความแปลก พิสดารให้กับผัก และผลไม้ สิ่งนี้จึงเป็นแรงบันดาลใจอย่างยิ่ง
ที่ท าให้ข้าพเจ้าสนใจต้ังแต่มีการเรียนในสมัยประถม มัธยม จนถึงการศึกษาค้นคว้าในปัจจุบัน และ
นึกถึงรูปทรง พื้นผิว การจัดวางของรูปทรง และน ามาพัฒนาเพิ่มเติมในส่วนของภาพร่าง และ
ผลงานของข้าพเจ้า 

 
 
ภาพที่ 1 ภาพผลงานแกะสลัก 
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ภาพที่ 2  ถ่านดูดกลิ่นท าจากผักและผลไม้  

 ชุมชนบ้านบางพลับ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 
  

อิทธิพลท่ีได้รับจากธรรมชาติ 
ธรรมชาตินับว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญมากต่อทุกชีวิต ธรรมชาติกับมนุษย์มีความเกี่ยวโยงกัน 

เพราะมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ และธรรมชาติก็เป็นทุกสิ่งของมนุษย์ มนุษย์บางกลุ่มอาจ
มองว่าธรรมชาติไม่จ าเป็น สามารถหาสิ่งประดิษฐ์หรือวิวัฒนาการใหม่ๆ มาทดแทนได้ แต่ความ
เป็นจริงแล้วมนุษย์ไม่สามารถตัดขาดจากธรรมชาติได้ จึงเป็นเหตุที่มนุษย์จ าเป็นต้องศึกษา
ธรรมชาติ เพื่อที่จะให้เข้าใจ และอยู่ร่วมกันอย่างถูกต้อง ปัจจุบันจึงมีสิ่งประดิษฐ์ และความก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์ คิดค้น ดัดแปลงธรรมชาติให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ทั้งในด้านของความงาม ความแปลก
ประหลาดพิสดาร การเลียนแบบธรรมชาติ เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ สิ่งเหล่านี้จึงเป็น
เหตุส าคัญในการสร้างสรรค์ และแรงบันดาลใจในผลงานศิลปะ 
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ภาพที่ 3  หัวไชเท้าที่เกิดจากธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้น 
 

  
 
ภาพที่ 4  การทดลองลูกแพร 

 ตั้งชื่อว่า Baby pears ณ ประเทศจีน 
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อิทธิพลท่ีได้รับจากสภาพแวดล้อมและสังคม 
มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีอยู่รอบๆ ตัว ทั้งในด้านแง่บวก 

และแง่ลบ และเนื่องด้วยปัจจุบันประชากรมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ท าให้เกิดการแย่งชิงธรรมชาติทั้ง
ในด้านทรัพยากร ด้านการบริโภค จึงท าให้มนุษย์คิดค้นดัดแปลงทางวิทยาศาสตร์ ตัดต่อพันธุกรรม
พืชผัก และผลไม้ เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ และได้แปรรูปพืชผัก และผลไม้ ไป
ในทางที่รูปทรงมีความแปลกประหลาด และพิสดาร จึงเป็นที่น่าสนใจในยุคสมัยนี้ ท าให้ธุรกิจ และ
การตลาดสามารถพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็ว 

 

 
ภาพที่ 5  การตัดแต่งส้มเพื่อเป็นไม้ประดับ 
 
อิทธิพลจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีก้าวล้ า พัฒนามากขึ้น ท าให้ใครๆ ก็อยากที่จะเป็น
นักพัฒนา เป็นเกษตรกร เนื่องด้วยเกิดจากการแพร่หลายทางสื่ออินเตอร์เนตในโลกโซเชี่ยว โดยการ
ปลูกพืชแนวใหม่ เช่นการปลูกพืชผัก และผลไม้ออแกนิค ซึ่งมันก็เป็นผักอินทรีย์ชนิดหนึ่ง ที่มีความ
เป็นธรรมชาติสูง ไม่ใช่สารเคมี มีการดัดแปลงสภาพต่างๆ เพื่อเลียนแบบธรรมชาติ และการตัดต่อ 
ตกแต่งพันธุกรรม การสร้างเอกลักษณ์ให้กับสวนของเกษตรกรเอง เช่นการขีดเขียนชื่อลงบนผลไม้ 
การบีบบังคับการเติบโตของผลไม้ตามรูปทรงที่ได้ก าหนดไว้ 
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ภาพที่ 6  การท าดอกกุหลาบให้มีสีสันสวยงาม  

 ซึ่งเรียกดอกกุหลาบชนิดนี้ว่า Rainbow Rose 
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ภาพที่ 7  การตัดต่อพันธุกรรมข้าวโพด 

นับว่าเป็นพืชทางเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่เราน ามาท าการตัดต่อทางพันธุกรรมโดยการ
ตัดต่อยีนของแบคทีเรียที่ชื่อว่า Bacillus thuringiensis เข้าไปในยีนของเมล็ดข้าวโพด จึงท าให้
ข้าวโพดที่ได้ท าการตัดต่อทางพันธุกรรมนี้มีคุณสมบัติพิเศษ คือ สามารถสร้างสารพิษต่อแมลงที่
เป็นศัตรูพืชได้ โดยเมื่อแมลงมากัดกินข้าวโพดนี้แมลงก็จะตาย 
 
อิทธิพลและแรงกระตุ้นจากศิลปกรรมลัทธิเหนือจริง (Surrealism) 

Surrealism ลัทธิศิลปะเหนือจริง เร่ิมขึ้นตอนต้นของศตวรรษที่ 20 ในประเทศฝร่ังเศส 
มีรูปแบบรากฐานมาจากกลุ่มดาด้า (Dada) โดยนักทฤษฎีหลักประจ ากลุ่มก็คือ อองเดร เบรตง มี
จุดหมายอยู่ ที่การคลี่คลายสภาพอันขัดแย้งระหว่างระยะห่างของความฝันและความเป็นจริง โดย
ถ่ายทอดออกมาในงานศิลปะด้วยวิธีต่างๆ กัน เช่น สร้างภาพซึ่งดูเหนือจริงหรือถึงขั้นหลอน หรือ
พัฒนาเทคนิคด้านภาพที่จะช่วยถ่ายทอดความฝันหรือจิตใต้ส านึกออกมา งานของกลุ่มนี้จึงมัก
เกี่ยวข้องกับทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของซิกมันต์ ฟรอยด์ที่ว่า มนุษย์ทุกคนอยู่ภายใต้อิทธิพลของจิตไร้
ส านึก ซึ่งเราฝังความอยากอันมิได้ขัดเกลาเอาไว้ จนท าให้รู้สึกว่าความป่าเถื่อนยังมิได้หายไปจาก
มนุษย์ หากแต่หลบอยู่ในส่วนลึกของจิตใจ 

ศิลปะแนวเซอเรียลิสม์ มีความหมายว่า เหนือความจริง เพราะศิลปะแนวนี้ถ่ายทอด
เร่ืองราวเหนือธรรมชาติ ถ่ายทอดสิ่งที่อยู่ในความฝันออกมา งานเซอเรียลิสม์มีความส าคัญอยู่ที่ การ
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แสดงออกของจิตใต้ส านึกอย่างอิสระ-ปราศจากการควบคุมของเหตุผล มีความฝัน และอารมณ์ 
จินตนาการ ค่อนข้างโน้มเอียงไปในทางกามวิสัย หลักการของเซอเรียลิสม์คือ จินตนาการเป็นส่วน
ส าคัญของการแสดงออก จินตนาการคือจิตไร้ส านึก และจิตไร้ส านึกเป็นภาวะของความฝัน ที่มี
ขบวนการต่อเน่ืองกันซึ่งน าไปสู่การสร้างสรรค์งานศิลปะได้ สิ่งที่เราเห็นจากโลกภายนอกขณะตื่น 
เป็นเพียงปรากฏการณ์ ทางการแทรกแซงความงามของพวกเขาคือความมหัศจรรย์ ความมหัศจรรย์
เพียงอย่างเดียวที่สามารถสร้างศิลปะให้สมบูรณ์ได้ และยังให้ความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความหมายต่อ
ความรู้สึกของมนุษย์ แนวคิดของศิลปะเหนือจริง เกิดจากการตั้งค าถามในการใช้ชีวิตของมนุษย์ว่า
จริงๆ แล้วสิ่งที่เราเคยถูกสอนมาไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรมต่างๆ นั้น มี
ความจ าเป็นต่อชีวิตเราจริงหรือไม่ 

 
ข้าพเจ้าได้อิทธิพล และแรงบันดาลใจจากลัทธิเหนือจริงของในรูปแบบการสร้างสรรค์

ผลงาน ถ่ายทอดอารมณ์ และความรู้สึกที่สัมผัสไม่ได้ด้วยสายตาแต่เพียงรูปแบบเดียว ข้าพเจ้าได้
แทรกซึมความแปลกประหลาดของรูปทรงให้ผิดเพี้ยนต่างจากความเป็นจริง โดยไม่ค านึงถึงเหตุผล
ความถูกต้องของรูปทรง โน้มน้าวจิตใจให้เกิดจินตนาการ 
 
อิทธิพลท่ีได้รับจากศิลปิน 

“Hisashi KURACHI ศิลปินชั้นครูชาวญี่ปุ่น ฮิซาชิ คุราจิ ด้วยแนวความคิดเก่ียวกับความ
เปล่ียนแปลงและความไม่ม่ันคงในมิติต่างๆ ของการด ารงชีวิตยุคปัจจุบัน เส้นสายรายละเอียด
ขนาดเล็กจ านวนมากในแต่ละชิ้นงาน สอดประสานให้เกิดรูปทรงอันงดงามแปลกตา และให้
ความหมายทั้งในแง่มุมของความเหมือนจริง ความเหนือจริง กระทั่งความเป็นนามธรรมที่ผู้ชม
สามารถคิดฝันจินตนาการได้อย่างเสรี”1  

ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลจากศิลปินต่างชาติ โดยยกตัวอย่างศิลปิน ฮิซาชิ คุราจิ โดย
ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจในเร่ืองของรูปทรง และการให้น้ าหนักของสี รูปทรงที่ศิลปินออกแบบ
มีความเหนือจริงซ่อนอยู่ ท าให้ข้าพเจ้าน ามาเป็นแรงบันดาล ปรับเปลี่ยน พัฒนาในผลงานศิลปะ
ของข้าพเจ้า 

 

                                                           
1Hisashi KURACHI, No Confidence Man, เข้าถึงเมื่อ 1 พฤษภาคม 2560, เข้าถึงได้

จาก http://www.goplaymagazine.com/no-confidence-man-by-hisashi-kurachi/ 

http://www.goplaymagazine.com/no-confidence-man-by-hisashi-kurachi/
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ภาพที่ 8  ชื่อภาพ:   menu1(rat) 
 ศิลปิน: Hisashi KURACHI 

 ขนาด:     91x86 
 เทคนิค:   photo deveropment print/acrylic  
 ปี:           2004 
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ภาพที่ 9  ชื่อภาพ:   menu2(chicken)  
 ศิลปิน:  Hisashi KURACHI 

 ขนาด:  91x86  
 เทคนิค:    photo deveropment print/acrylic  
 ปี:            2004 
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บทท่ี 3 
 

กระบวนการและองค์ประกอบในการสร้างสรรค์ 
 

ข้าพเจ้าเชื่อว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งจ าเป็นของการเรียนเกี่ยวกับแขนงศิลปะ 
ความคิดสร้างสรรค์เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ความรู้ และความสามารถของสมองที่มีความคิด
แปลกใหม่ และหลากหลาย การคิดริเร่ิมสิ่งใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง สังคม ท า
ให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ขึ้นที่ดีงาม มีคุณค่ายิ่งขึ้น การที่มนุษย์ยังรู้จักค าว่าสร้างสรรค์ ก็จะท าให้โลกก้าว
ไปสู่ความเจริญ และมีการพัฒนาในด้านเทคโนโลยี และด้านต่างๆ อย่างไม่มีวันจบสิ้น 
 
การศึกษาค้นคว้าข้อมูล 

1.ข้อมูลเบื้องต้น  การศึกษาข้อมูล และเร่ืองราวที่สนใจเกี่ยวกับผัก และผลไม้ที่
สามารถน ามาเป็นข้อมูลในการท าภาพร่างเพื่อไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานจริง โดยการไปศึกษาจาก
สถานที่จริงเช่นการไปศึกษาจากตลาด ซุปเปอร์มาร์เกตหรือสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ และการศึกษา
จากแหล่งธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรอบตัวและหลักการทางวิทยาศาสตร์ 

2.ข้อมูลจากธรรมชาติ  การเลือกรูปทรงผัก และผลไม้ที่ก่อให้เกิดจินตภาพในการ
สร้างสรรค์ผลงาน โดยการเลือกผัก และผลไม้ที่มีความเป็นไปได้ในการจะน ามาทดลอง ประกอบ
ท าภาพร่าง และการเลือกรูปทรงของผัก และผลไม้ ตัวอย่างผัก และผลไม้ที่น ามาใช้เช่น น้ าเต้า บอน 
มะเขือ มะกรูด ชมพู่ ฯลฯ เพื่อที่จะน ามาเป็นแม่พิมพ์ในการมาพิมพ์ลงบนกระดาษสาที่เตรียมไว้ 
เพื่อที่น าไปสู่ในขั้นตอนถัดไป   

3.ข้อมูลจากสิ่งพิมพ์ หนังสือ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์   ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
สร้างสรรค์ทางด้านอาหาร การตัดต่อทางพันธุกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และข้อมูลรูปทรงสามมิติ 
ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของข้าพเจ้า 
 
องค์ประกอบในการสร้างสรรค์ 
        ทัศนธาตุ เป็นสื่อสุนทรียภาพที่ศิลปินจะน ามาประกอบกันเข้าให้เป็นรูปทรง เพื่อสื่อความหมายตาม
แนวเรื่องหรือแนวความคิดที่เป็นจุดหมายน้ัน การประกอบกัน หรือการจัดระเบียบหรือการประสานกัน
เข้าของทัศนธาตุ จึงเป็นปัญหาส าคัญที่สุดในอันดับต่อมา และจ าเป็นต้องมีสิ่งหน่ึงที่จะยึดเหน่ียวให้วัสดุ
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เหล่าน้ีรวมตัวเข้าด้วยกันอย่างสมบรูณ์เป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน เป็นสิ่งใหม่ที่มีชีวิต มีความหมายในตัวเอง 
สิ่งยึดเหน่ียวน้ีก็คือกฎเกณฑ์ของเอกภาพ ซึ่งจะได้กล่าวถึงอย่างละเอียดในบทต่อไป ในบทน้ีจะเป็นการ
วิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของทัศนธาตุแต่ละธาตุ รวมไปถึงหน้าที่ในการสร้างรูปทรงของทัศนศิลป์
โดยทั่วไปด้วย1 

1.  รูปทรง (From) การเลือกรูปทรงเป็นสิ่งจ าเป็นอันดับแรกของการท าผลงานชุดนี้ 
เพราะต้องน ารูปทรงมาท าเป็นภาพร่าง และเป็นแม่พิมพ์ในการน ามา Stamps ข้าพเจ้าเลือกรูปทรง
พืชผัก และผลไม้ที่มีความน่าจะเป็น น่าสนใจ ที่สร้างสรรค์จากธรรมชาติ เลือกรูปทรงที่มีขนาด 
และรูปทรงที่แตกต่าง มีทั้งขนาดที่เล็ก ใหญ่หรือมีความแปลกประหลาด พิสดาร ขนาดของรูปทรง
นั้นจะท าให้เวลาน ามาประกอบผลงาน มีความแตกต่างของชั้นขนาด น้ าหนัก ท าให้เกิดอารมณ์
ความรู้สึก และมุมมองที่แปลกใหม่ เช่นการเลือกน้ าเต้า น้ าเต้าก็จะมีหลากหลายรูปทรง ถึงแม้จะ
เป็นผักชนิดเดียวกัน หรือมะเขือก็เช่นกัน มีหลายประเภทหลายขนาด 

 2.  เส้น (Line) เส้นเป็นทัศนธาตุที่ส าคัญที่สุดเช่นกัน เส้นสามารถแสดงความรู้สึก 
และสามารถสร้างรูปทรงต่างๆ ได้ ข้าพเจ้าจึงเลือกใช้เส้นในการสร้างภาพร่างผลงาน เพื่อถ่ายทอด
รูปทรงพืชผัก และผลไม้ที่เลือกน ามาใส่จินตนาการ และความรู้สึก ท าหน้าที่ให้น้ าหนักอ่อนแก่ของ
แสง และเงาให้ปรากฏเป็นรูปภาพ 2 มิติ 

3.  ส ี(Colour) สีเป็นทัศนธาตุที่สัมผัสได้ง่ายด้วยสายตาเป็นอันดับแรก และสีท าหน้าที่
เดียวกับน้ าหนักแสง และเงา ข้าพเจ้าเลือกโทนสีขาว เทา ด า เพื่อให้เห็นค่าน้ าหนักที่ชัดเจน และอยู่
ในโทนเดียวกัน การเลือกใช้โทนสีนี้จะช่วยให้เห็นลายละเอียดในการ Stamps พืชผัก และผลไม้ได้
อย่างชัดเจน เกิดมุมมอง และความรู้สึกใหม่ที่แปลกไปจากสีของธรรมชาติ การจัดวางไล่โทนสีจะ
ช่วยให้งานมีมวล และมิติเพิ่มมากขึ้น 

4.  พื้นที่ว่าง (Space) พื้นที่ว่างก็เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับผลงาน 3 มิติ หรือผลงานของ
ข้าพเจ้า ที่ว่างต้องมีความกว้าง ความยาว และความลึก เพื่อรองรับผลงาน ต้องค านวณขนาดของ
ผลงานให้เหมาะสมกับพื้นที่ ไม่มีขนาดที่เล็กหรือใหญ่จนเกินไป สามารถให้ผู้ชมผลงานได้มีส่วน
ร่วมเดินชมผลงานได้รอบด้าน 

 5.  น้ าหนักแสงและเงา (Tone-Light and shadow) การให้ค่าน้ าหนักแสง และเงาเร่ิม
จากการสร้างภาพร่างเป็นอันดับแรก การออกแบบภาพร่างต้องวางค่าน้ าหนักของสีให้สมบรูณ์ให้
ได้มากที่สุด เพื่อลดปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงานจริง ขณะที่สร้างสรรค์ผลงานจริงจ าเป็นต้อง

                                                           
1 ชลูด นิ่มเสมอ,  องค์ประกอบของศิลปะ (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, 2539), 

341. 
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ค านึงถึงองค์ประกอบโดยรวมทั้งหมด มีการวางน้ าหนักเข้ม อ่อนในผลงานหนึ่งชิ้น ใช้ลักษณะ
อ้างอิงสีจากธรรมชาติ และเพิ่มในส่วนของจินตนาการร่วม นอกจากจะให้เกิดปริมาตร และช่วยใน
เร่ืองของความแน่นของค่าน้ าหนักให้กับรูปทรงอีกด้วย เพื่อให้เกิดจุดเด่น การน าสายตาของผู้ชม
ผลงาน 

 6.  ลักษณะพื้นผิว (Texture) การแสดงออกของพื้นผิวในผลงานของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับ
การเลือกพืชผัก และผลไม้ แต่ละชนิดก็จะมีความเป็นพื้นผิวที่แตกต่างกัน ในหนึ่งผลงานก็จะมี
หลากหลายพื้นผิวที่เกิดจาการ stamps เช่นผิวของผลมะกรูดก็จะมีผิวที่ขรุขระ น้ าเต้าก็จะมีผิวที่เรียบ 
ลายของเมล็ดก็จะมีขนาดที่เล็ก แต่ละชนิดก็จะมีพื้นผิวที่โดดเด่น ชัดเจน บ่งบอกได้ว่ามาจากพืชผัก 
และผลไม้ชนิดใด จึงท าให้น าไปสู่การแสดงออกของแนวความคิดที่ชัดเจน 

 7.  การก าหนดองค์ประกอบ (Composition) ข้าพเจ้าเลือกองค์ประกอบที่มีการจัดวาง
เป็นกลุ่ม มีรูปทรงที่มีขนาดใหญ่เกินจริง และเล็กเกินจริง สร้างหลากหลายรูปทรงให้เกิดความ
สนุกสนาน พิสดาร มีการติดตั้งบนพื้น และติดตั้งบนผนัง จัดวางหามุมมองเพื่อให้ผู้ชมได้มีส่วน
ร่วมในการเดินชมผลงานได้รอบด้าน 

 
การสร้างภาพร่างผลงาน (Sketch) 

การสร้างภาพร่างผลงานคือ การแสดงออกทางความคิด และรูปแบบก่อนที่จะมาเป็น
ผลงานจริง การร่างภาพเกิดจากความคิดสร้างสรรค์หรือการหาความเป็นไปได้ เพื่อให้เกิดผลงาน
ศิลปะ การร่างภาพควรที่จะร่างหลายๆ ภาพ แล้วหาภาพที่ดีที่สุด จึงเป็นการวางแผน การหาความ
สมบรูณ์ และขั้นตอนของผลงาน เพื่อช่วยลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นในการขยายผลงานจริง เราจะ
สามารถค านวณ วิเคราะห์วัสดุ และจ านวนที่จะน ามาสร้างสรรค์ผลงานจริง   

ในส่วนของผลงานข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะหาความเป็นไปได้ของรูปทรงผัก และผลไม้ที่จะ
น ามาเป็นแบบร่างภาพผลงาน เมื่อได้รูปทรงผัก และผลไม้แล้วก็จะน ามาออกแบบลงบนสมุด
บันทึก หามุมมอง และองค์ประกอบที่สมบรูณ์ หาความเป็นไปได้ของน้ าหนัก ในส่วนผลงาน ของ
ข้าพเจ้าเลือกใช้สีน้ าหนัก ขาว เทา ด า เมื่อลงตัวในเร่ืองของรูปทรง น้ าหนัก ขั้นตอนถัดไปก็จะวาง
องค์ประกอบในการติดต้ังผลงาน 
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ภาพที่ 10  ภาพร่างผลงาน (ภาพที่ 1) 
 

 
 

ภาพที่ 11  ภาพร่างผลงาน (ภาพที่ 2) 
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ภาพที่ 12  ภาพร่างผลงาน (ภาพที่ 3) 
 

 
 

ภาพที่ 13  ภาพร่างผลงาน (ภาพที่ 4) 



19 

 

 

 
 
ภาพที่ 14  ภาพร่างผลงาน (ภาพที่ 5) 
 

 
 
ภาพที่ 15  ภาพร่างผลงาน (ภาพที่ 6) 
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ภาพที่ 16  ภาพร่างผลงาน (ภาพที่ 7) 
 
การสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ 

การสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ เป็นลักษณะผลงานทัศนศิลป์ลักษณะ 2 มิติ มีขนาด
กว้างและยาว ประกอบด้วยทัศนธาตุต่างๆ เป็นผลงานที่คล้ายกับผลงานจิตรกรรม แต่แตกต่างกันที่
กระบวนการและขั้นตอนในการสร้างสรรค์ ผลงานภาพพิมพ์มีหลากหลายขั้นตอน และเข้าใจยาก
ส าหรับผู้ที่ไม่เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิค วิธีการ ท าให้ศิลปะภาพพิมพ์มีผู้สนใจและสถาบันการศึกษา
จ านวนน้อย เน่ืองจากต้องใช้เพื่อนที่และแท่นพิมพ์ในการท างานและระยะเวลาในการสร้างสรรค์ 

จากการศึกษากระบวนการและเทคนิคต่างๆ ของผลงานภาพพิมพ์แล้วนั้น นอกจาก
ผลงานภาพพิมพ์จะมีกระบวนการที่ยุ่งยากและยังเต็มไปด้วยสารเคมี ข้าพเจ้าเลยคิดที่จะหาวิธี
หลีกเลี่ยงสารเคมีให้ได้มากที่สุด จึงลองหันมองย้อนไปในวัยเด็กมีเทคนิคหนึ่งที่สนใจ คือเทคนิค
ปั้ม Stamps เป็นเทคนิคที่ไม่มีความซับซ้อน และหาวัตถุที่จะมาน ามาพิมพ์ได้ง่าย  และข้าพเจ้ามี
ความถนัดในการถ่ายทอดความรู้สึกตามจินตนาการได้ดีที่สุดตรงไป ตรงมา และมีบุคลิกเฉพาะตัว 
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วัสดุและอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ 

1.  รูปทรงผัก และผลไม้ที่มีความเป็นไปได้ในการมาท าแบบร่าง และน ามาปั้ม 

2.  กระดาษสา 

3.  ปืนกาว 

4.  แท่งกาว 

5.  ฟองน้ า 

6.  โฟม 

7.  หมึกจีน 

8.  แท่นปั้ม 

9.  ยูนิเทรนโฟม 

10. ไม้เสียบลูกชิ้น 

11. เทปพันก้าน (ฟอร์ร่าเทป) 

12. มีด คัตเตอร์     

13. กรรไกร 

14. สมุดบันทึกในการร่างภาพต้นแบบ 

15. กล้องถ่ายรูป 
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ภาพที่ 17  วัสดุและอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ 
 
เทคนิคและการสร้างสรรค์  

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของข้าพเจ้ามีกระบวนการดังนี้ 
1.ขั้นตอนภาพร่างต้นแบบ (Sketch)   

หารูปทรงผัก และผลไม้ที่มีความน่าจะเป็น และรูปทรงที่ต้องการ น ามาตัดต่อแล้ววาดแบบร่าง
หลายๆ มุม และเพิ่มน้ าหนักบนแบบร่างจนได้แบบที่สมบรูณ์ เพื่อที่จะได้เห็นรายละเอียดน้ าหนักที่
ชัดเจนของรูปทรง  เพื่อลดปัญหาในการปฏิบัติผลงานจริง 

2.การเตรียมแม่พิมพ์   
เลือกใช้ผัก และผลไม้ที่มีรูปทรงที่สามารถน ามาสร้างสรรค์ด้วยเทคนิค stamps อาทิเช่น มะระ 
มะกรูด น้ าเต้า ก้านบอน ชมพู่ เป็นต้น  

3.ขั้นตอนการพิมพ์ 
   3.1  เมื่อได้รูปทรงผัก และผลไม้ที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว น ามาผ่าคร่ึงลูก เลือกส่วนที่

ผ่าสมบรูณ์น ามาปั้มบนแท่นปั้ม หากรูปทรงผัก และผลไม้มีขนาดที่ใหญ่กว่าแท่นปั้ม ก็ต้องปั้มบน
ฟองน้ า การปั้มจะใช้หมึกจีนเทลงบนแท่นพิมพ์หรือฟองน้ าที่เตียมไว้ น ารูปทรงที่เตรียมปั้มลงบน
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กระดาษสาปั้มจนกว่าจะได้น้ าหนักที่สมบรูณ์ เมื่อปั้มเรียบร้อยแล้วทิ้งไว้จนภาพพิมพ์แห้งสนิท 
ขั้นตอนถัดไปน ามาตัดตามรูปทรงที่พิมพ์ โดยตัดตามรูปทรงเว้นขอบกระดาษประมาณ 1 - 2  มิล 

   3.2  เมื่อต้องการไล่น้ าหนักของกระดาษ โดยน ากระดาษไปย้อมสีด้วยหมึกจีน การ
ย้อมน้ าหนักอ่อนแก่ขึ้นอยู่กับการผสมหมึกจีนกับน้ าเปล่า ทดลองความอ่อนแก่ของน้ าหนักสีก่อน
ย้อมจริง ไล่เฉดน้ าหนักจากอ่อนไปเข้ม ตากให้แห้งสนิทเพื่อรอการพิมพ์ 

4.ขั้นตอนการประกอบผลงาน   
ขั้นตอนแรกคือการแกะโฟมให้ได้รูปทรงตามแบบภาพร่างผลงาน เป็นรูปทรง 3 มิติ ต้องเหล่าโฟม
ให้เรียบมากที่สุดเพื่อเหมาะแก่การติดผลงานภาพพิมพ์ หลังจากนั้นน าผลงานจากการพิมพ์ที่ตัดเป็น
ชิ้นเรียบร้อยแล้วมาประกอบติดลงบนโฟม ตามจินตนาการ ตามน้ าหนัก โดยใช้โทนน้ าหนักสีขาว 
เทา ด า 

5.ขั้นตอนการติดตั้งผลงาน  
จัดวางองค์ประกอบรูปทรงตามพื้นที่ เลือกมุมมอง และจัดแสงไฟเพื่อโฟกัสผลงาน 
 

 
 

ภาพที่ 18  ขั้นตอนการพิมพ์ 
   แม่พิมพ์จากมะเขือลงบนกระดาษสา 
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ภาพที่ 19  การตัดแบบพิมพ์ 
 

 
 
ภาพที่ 20  ตัวอย่างผลงานภาพพิมพ์ (ภาพพิมพ์ที่ได้จากน้ าเต้า) 
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ภาพที่ 21  ตัวอย่างผลงานภาพพิมพ์ (ภาพพิมพ์ที่ได้จากก้านบอน) 
 

 
 
ภาพที่ 22  ตัวอย่างผลงานภาพพิมพ์ (ภาพพิมพ์ที่ได้จากรากบัว) 
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ภาพที่ 23  ตัวอย่างผลงานภาพพิมพ์ (ภาพพิมพ์ที่ได้จากแอปเปิ้ล) 
 

 
 
ภาพที่ 24  ตัวอย่างผลงานภาพพิมพ์ (ภาพพิมพ์ที่ได้จากมะกรูด) 
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ภาพที่ 25  ตัวอย่างผลงานภาพพิมพ์ (ภาพพิมพ์ที่ได้จากมะเขือเทศ) 
 

 
 

ภาพที่ 26  ตัวอย่างผลงานภาพพิมพ์ (ภาพพิมพ์ที่ได้จากมะเขือเปราะ) 
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ภาพที่ 27  ตัวอย่างผลงานภาพพิมพ์ (ภาพพิมพ์ที่ได้จากมะเขือม่วงเล็ก) 
 

 
 

ภาพที่ 28  ตัวอย่างผลงานภาพพิมพ์ (ภาพพิมพ์ที่ได้จากชมพู่) 
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ภาพที่ 29  ตัวอย่างผลงานภาพพิมพ์ (ภาพพิมพ์ที่ได้จากหอมหัวใหญ่) 
 

 
 

ภาพที่ 30  ตัวอย่างผลงานภาพพิมพ์ (ภาพพิมพ์ที่ได้จากก้านกล้วย) 
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ภาพที่ 31  ตัวอย่างผลงานภาพพิมพ์ (ภาพพิมพ์ที่ได้จากบวบเหลี่ยม) 
 

 
 

ภาพที่ 32  ตัวอย่างผลงานภาพพิมพ์ (ภาพพิมพ์ที่ได้จากแตงกวา) 
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ภาพที่ 33  ตัวอย่างผลงานภาพพิมพ์ (ภาพพิมพ์ที่ได้จากลูกยอ) 
 

 
 

ภาพที่ 34  ตัวอย่างผลงานภาพพิมพ์ (ภาพพิมพ์ที่ได้จากมะระขี้นก) 
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ภาพที่ 35  ตัวอย่างผลงานภาพพิมพ์ (ภาพพิมพ์ที่ได้จากมะระ) 
 

 
 

ภาพที่ 36  ตัวอย่างผลงานภาพพิมพ์ (ภาพพิมพ์ที่ได้จากแฟง) 
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บทท่ี 4 
 

แนวทางและการวิเคราะห์พัฒนาผลงาน 
 

มนุษย์มีความโชคดีที่สามารถท าในสิ่งที่ตนเองต้องการได้ มนุษย์ใช้ประสาทสัมผัสใน
ด้านต่างๆ สามารถรับรู้สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัว ได้แก่ ธรรมชาติ สังคม เทคโนโลยี สิ่งเหล่านี้จึงเป็น
แรงบันดาลใจให้กับผู้ที่ เรียนศิลปะ เพราะสามารถดึงเอาประสบการณ์ที่ เคยได้รับ มาสร้าง
จินตนาการผ่านผลงานศิลปะในรูปแบบต่างๆ ออกมามากมาย หากเรามีการวางแผนพัฒนาผลงาน
อย่างต่อเนื่อง ก็จะท าให้เราประสบความส าเร็จ การท างานศิลปะก็เป็นการบันทึกอย่างหนึ่งที่ท าให้
เรามองย้อนถึงพัฒนาการในอดีตมาพัฒนาผลงานในปัจจุบัน หากการท างานศิลปะขาดการวิเคราะห์
ข้อดี และข้อเสียของผลงานตนเอง ก็จะไม่สามารถมีความรู้สึกร่วมไปกับผลงานศิลปะในรูปแบบ
อ่ืน โดยผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 

 
ระยะที่ 1 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ 

ผลงานในระยะที่ 1 สืบเนื่องมาจากผลงานศิลปนิพนธ์ ผลงานยังขาดการวิเคราะห์ด้าน
รูปทรง และน้ าหนัก การเลือกใช้โทนสียังไม่ลงตัว จึงท าให้ผลงานที่เสร็จแล้วนั้นดูไม่มีมวลยังไม่
เกิดมิติ 

 
 
 

 



34 

 

 

 
 

ภาพที่ 37  ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ (ภาพที่1) 
   เทคนิค: ปั้ม แม่พิมพ์ที่ได้จาก ก้านบอน มะเขือ น้ าเต้า 
   ขนาด:  ผันแปรได้ตามพื้นที่จัดวาง 
   ปี: 2558 

(ส่วนหนึ่งของผลงานที่ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับที่ 3 เหรียญทองแดง การประกวดศิลปกรรม
แห่งชาต ิคร้ังที่ 61)  
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ภาพที่ 38  ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ (ภาพที่2) 
   เทคนิค: ปั้ม แม่พิมพ์ที่ได้จาก ก้านบอน มะเขือ น้ าเต้า 
   ขนาด:  ผันแปรได้ตามพื้นที่จัดวาง 
   ปี: 2558 

(ส่วนหนึ่งของผลงานที่ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับที่ 3 เหรียญทองแดง การประกวดศิลปกรรม
แห่งชาต ิคร้ังที่ 61) 
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ภาพที่ 39  ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ (ภาพที่3) 
   เทคนิค: ปั้ม แม่พิมพ์ที่ได้จาก ก้านบอน มะเขือ 
   ขนาด:  ผันแปรได้ตามพื้นที่จัดวาง 
   ปี: 2558 

(ส่วนหนึ่งของผลงานที่ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับที่ 3 เหรียญทองแดง การประกวดศิลปกรรม
แห่งชาต ิคร้ังที่ 61)  
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ภาพที่ 40  ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ (ภาพที่4) 

   เทคนิค: ปั้ม,ย้อมกระดาษสา แม่พิมพ์ที่ได้จาก ก้านบอน มะเขือ น้ าเต้า มะระขี้นก  
   ขนาด:  ผันแปรได้ตามพื้นที่จัดวาง 
   ปี: 2558 

(ผลงานที่ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับที่ 3 เหรียญทองแดง การประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ังที่  
61)  
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ภาพที่ 41  ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ (ภาพที่5) 

   เทคนิค: ปั้ม,ย้อมกระดาษสา แม่พิมพ์ที่ได้จาก แฟง กะหล่ าปลี ก้านบอน 
   ขนาด: ผันแปรได้ตามพื้นที่จัดวาง 
   ปี: 2558 

(ผลงานร่วมแสดงการประกวดศิลปกรรม ปตท. คร้ังที่ 30) 
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ภาพที่ 42  ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ (ภาพที่6) 
   เทคนิค: ปั้ม,ย้อมกระดาษสา แม่พิมพ์ที่ได้จาก ก้านบอน มะเขือ แฟง ลูกยอ 
   ขนาด:  ผันแปรได้ตามพื้นที่จัดวาง 
   ปี: 2558 

(ส่วนหนึ่งของผลงานที่ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับที่ 3 เหรียญทองแดง การประกวดศิลปกรรม
แห่งชาต ิคร้ังที่ 62)  
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ภาพที่ 43  ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ (ภาพที่7) 

   เทคนิค: ปั้ม,ย้อมกระดาษสา แม่พิมพ์ที่ได้จาก ก้านบอน มะเขือ แฟง 
   ขนาด:  ผันแปรได้ตามพื้นที่จัดวาง 
   ปี: 2559 

(ผลงานที่ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับที่ 3 เหรียญทองแดง การประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ังที่ 
62)  
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ภาพที่ 44  ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ (ภาพที่8) 

   เทคนิค: ปั้ม,ย้อมกระดาษสา แม่พิมพ์ที่ได้จาก ก้านบอน มะเขือ มะเขือเทศ น้ าเต้า ลูกยอ  
    ขนาด: ผันแปรได้ตามพื้นที่จัดวาง 
    ปี: 2560 
(ผลงานร่วมแสดง การประกวดศิลปกรรม “อมตะ อาร์ต อวอร์ด” คร้ังที่ 7) 
 
ระยะที่ 2 ผลงานวิทยานิพนธ์ 

ผลงานในระยะที่ 2 เป็นผลงานชุดวิทยานิพนธ์ สรุปรวบรวมความคิด ส าหรับผลงาน
ชุดนี้มีความลงตัวในเอกภาพ มีการวางแผนในเร่ืองน้ าหนัก โดยการย้อมกระดาษเพื่อให้เกิดโทนสีที่
ใกล้เคียง และมีความกลมกลืนกัน ในส่วนของรูปทรงมีการออกแบบให้มีความสนุกสนานเพิ่มมาก
ขึ้น เพิ่มลูกเล่นในส่วนของรูปทรงให้มีความรู้สึกเคลื่อนไหว มีการติดตั้งเพิ่มในส่วนของผนัง และ
วางบนแท่นอะคลิลิค ท าให้เกิดการหลากหลายของมิติ มีการติดตั้งผลงาน และจัดแสงเพื่อส่งเสริม
ผลงานให้เกิดมิติเพิ่มมากขึ้น 
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ภาพที่ 45  ผลงานวิทยานิพนธ์ (ภาพที่1) 
    เทคนิค: ปั้ม,ย้อมกระดาษสา แม่พิมพ์ที่ได้จาก ก้านบอน มะเขือ มะเขือเทศ น้ าเต้า  
    ขนาด:  ผันแปรได้ตามพื้นที่จัดวาง 
    ปี: 2560 
(ส่วนหนึ่งของผลงานชุดวิทยานิพนธ์)  
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ภาพที่ 46  ภาพลายละเอียดผลงาน (ภาพที่2) 
   เทคนิค: ปั้ม,ย้อมกระดาษสา แม่พิมพ์ที่ได้จาก มะเขือ 

(ส่วนหนึ่งของผลงานชุดวิทยานิพนธ์) 



44 

 

 

 
 

ภาพที่ 47  ภาพลายละเอียดผลงาน (ภาพที่3) 
    เทคนิค: ปั้ม แม่พิมพ์ที่ได้จาก น้ าเต้า 
(ส่วนหนึ่งของผลงานชุดวิทยานิพนธ์)  
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ภาพที่ 48  ภาพลายละเอียดภาพผลงาน (ภาพที่4) 
   เทคนิค: ปั้ม,ย้อมกระดาษ แม่พิมพ์ที่ได้จาก ก้านบอน 

(ส่วนหนึ่งของผลงานชุดวิทยานิพนธ์)  
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ภาพที่ 49  ผลงานวิทยานิพนธ์ (ภาพที่5) 
   เทคนิค: ปั้ม,ย้อมกระดาษ แม่พิมพ์ที่ได้จาก น้ าเต้า มะเขือม่วงเล็ก มะเขือเทศ ก้านบอน            
   ขนาด: ผันแปรได้ตามพื้นที่จัดวาง 
   ปี: 2560 

(ผลงานชุดวิทยานิพนธ์)  
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บทท่ี 5 
บทสรุปการสร้างสรรค์ 

 
 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้า สืบเนื่องมาจากผลงานศิลปะนิพนธ์ 
ข้าพเจ้าได้สั่งสมประสบการณ์ต่างๆ ที่ผ่านมาในช่วงชีวิตตั้งแต่วัยเยาว์จนปัจจุบัน ประสบการณ์
ต่างๆ ที่ผ่านมาเป็นประโยชน์ที่สามารถน ามาใช้ได้จริง จนประสบความส าเร็จในผลงาน ข้าพเจ้ามี
ความภูมิใจ และความสุขทุกคร้ัง เมื่อได้สร้างสรรค์ผลงานที่ตนเองรัก จากพืชผัก และผลไม้ ซึ่งเกิด
จากการเล่น เรียน และสัมผัสมาตั้งแต่เด็ก มันเป็นเร่ืองราวธรรมดาๆ แต่สามารถน ามาดัดแปลงเป็น
ผลงานภาพพิมพ์ ที่เปลี่ยนมุมมองของงานศิลปะภาพพิมพ์ เพิ่มจินตนาการและมุมมองใหม่ๆ ผลงาน
วิทยานิพนธ์ชุดนี้ ท าให้ข้าพเจ้าเข้าใจ และเรียนรู้ไปกับผลงานตัวเอง มีความเชี่ยวชาญในผลงาน ถือ
ว่าเป็นการประสบความส าเร็จไปอีกก้าว แต่การท างานศิลปะแล้วนั้น ข้าพเจ้าเชื่อว่าจะไม่มีวันจบ
สิ้น หากแม้แต่คิดที่จะหยุดจินตนาการของตนเอง การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสามารถพัฒนา
ปรับเปลี่ยนไปได้ตลอดเวลา เพื่อออมไว้ใช้ในอนาคต และผลงานชิ้นถัดไป 
 ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ เป็นส่วนที่ขยายความคิด กระบวนการสร้างสรรค์ การเผยแผ่
ผลงาน ข้าพเจ้าหวังว่าวิทยานิพนธ์ชุดนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ และมีจินตนาการ และมุมมอง
ใหม่ๆ ร่วมไปกับผลงานของข้าพเจ้าไม่มากก็น้อย 
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