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บทคั ดย่อ ภาษาไทย 

620120014 : ทัศนศิลป์ แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
นางสาว ธิญาวดี จันทวงษ์: ความสัมพันธ์ของชีวิตที่แตกต่าง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

หลัก : ศาสตราจารย์ ถาวร โกอุดมวิทย์ 
 

ณ ปัจจุบันธรรมชาติเป็นส่วนส าคัญของมนุษย์ เพราะการด าเนินชีวิตของมนุษย์จ าเป็นต้อง
พ่ึงพาอาศัยธรรมชาติในการใช้ชีวิต ซึ่งสิ่งส าคัญที่คอยเชื่อมโยงระหว่างความผูกพันแสดงให้เห็นถึง
สภาวะที่แตกต่างกันของธรรมชาติกับมนุษย์อย่างละเอียดอ่อน ด้วยการเก้ือหนุนค่ าจุน การดูแลรักษา 
การปกป้อง การทะนุถนอม ที่มีสายใยคอยโยงใยเข้าด้วยกัน จนมาถึงจุดหนึ่งที่มนุษย์มีความต้องการ
เพ่ิมมากขึ้นท าให้เกิดการเบียดเบียนธรรมชาติอย่างรวดเร็ว จนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนจาก
การกระท าของมนุษย์ที่มีความเสียหายเกิดขึ้นโดยไม่ได้ค านึงถึงช่วงเวลาของการรักษามากกกว่าการ
ท าลาย     

          ข้าพเจ้าต้องการน าเสนอให้เห็นถึงมุมมองเล็ก ๆ ที่มนุษย์ดูแลรักษาธรรมชาติอย่าง
ต้นไม้มากกว่าการท าร้าย เพ่ือสะท้อนถึงความสมดุลระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์ตามวิถีของสิ่งมีชีวิตที่
แตกต่างกันแต่เกื้อกูลกัน ด้วยช่วยอายุของต้นไม้ใช้เวลามากกว่าการท าลายของมนุษย์ เพราะฉะนั้น
การรักษากับการท าลายจึงใช้ระยะเวลาที่แตกต่างกัน แต่มุมมองการแสดงออกของสภาวะในแต่ละ
ช่วงเวลาท าให้เห็นถึงคุณค่าของชีวิตตั้งแต่เริ่มต้นถึงปัจจุบันว่ามีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน โดย
วิธีการล้อมต้นไม้ การพัน การผูก การรัด การพยุง การห่อหุ้ม ด้วยวัสดุจากธรรมชาติ เพ่ือตระหนักถึง
ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติที่บิดเบียน  ผ่านความรู้สึกอึดอัดในความอิสระของ
ความสัมพันธ์ที่เหมือนมีชีวิตซึ่งตรงข้ามกับการไร้ชีวิต  คุณค่าของความงามผ่านรูปทรงที่มีการ
เปลี่ยนแปลง 
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  

620120014 : Major (VISUAL ARTS) 
MISS THIYAWADEE JANTAWONG : RELATIONSHIP OF DIFFERENT LIFE THESIS 

ADVISOR : PROFESSOR THAVORN KO-UDOMVIT 
Nowadays, nature is an important part of human life because human life 

requires relying on nature to live, which is important in the connection between the 
bond, demonstrating the different conditions of nature and humans in a delicate way. 
By attendance, protection, cherish, with threads that connect them together. Until a 
point where human needs are increasing, causing the intrusion of nature quickly. there 
is a clear change from human action that damage occurs regardless of the duration of 
treatment rather than destruction. 

          I want to present a small point of view that humans care for nature 
like trees rather than harm them. to reflect the balance between nature and human 
beings according to different but mutually supportive lifestyles with help, the age of 
trees takes more than human destruction. Therefore, treatment and destruction take 
different durations. But the perspective of expressing the state of each moment shows 
how much the value of life has changed from the beginning to the present. By means 
of enclosing trees, bundling, tying, supporting, wrapping with natural materials. to 
realize the nature of the distorted nature through the uncomfortable feeling of 
freedom of life-like relationships as opposed to lifelessness. The value of beauty 
through changing shapes. 
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วิทยานิพนธ์นี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจาก  บิดา-มารดา ที่ให้ความกรุณาในด้าน
ทุนการศึกษาและค าปรึกษาทางด้านก าลังใจ  ร่วมถึงคณาจารย์ทุกท่านภายในคณะจิตรกรรม 
ประติมากรรม และภาพพิมพ์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ อบรมสั่งสอน แก่ข้าพเจ้า โดยเฉพาะ
ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร
และรองศาสตราจารย์ปราการ จันทรวิชิต อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ที่ให้ความช่วยเหลือและให้
ค าชี้แนะช่วยแก้ปัญหาตลอด จนให้ความรู้และประสบการณ์ที่ดี มาพัฒนาผลงานศิลปะให้มีความ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และขอบคุณเพ่ือน ๆ ทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือในการติดตั้งผลงานและช่วยแก้ปัญหา
ต่าง ๆ 

ส าหรับคุณงามความดีอันใดที่เกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอมอบให้กับบิดา-มารดา 
ซึ่งเป็นที่รักและเคารพยิ่ง ตลอดจนคณาจารย์ที่เคารพทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และ
ถ่ายทอดประสบการณ์ทางศิลปะที่ดีแก่ข้าพเจ้า 

ขอขอบคุณทุกเอกสาร หนังสือ งานวิจัย และวิทยานิพนธ์ทุกเล่มที่มีส่วนท าให้วิทยานิพนธ์เล่ม
นี้เสร็จสมบูรณ์ และขอขอบคุณทางคณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่อ านวยความสะดวกด้าน
สถานที่ให้ข้าพเจ้าได้มีพ้ืนที่ในการสร้างสรรค์ผลงาน 

  
  

ธิญาวดี  จันทวงษ์ 
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บทที่ 1 

บทน า 
 

ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งที่ส าคัญทางธรณีวิทยาและภูมิศาสตร์ โดยมีเอกลักษณ์หรือ
สัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติที่มีมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งภายในระบบนิเวศ ซึ่ง
ทั้งสองมีความผูกพันระหว่างกันอย่างละเอียดอ่อน ทุกอย่างเชื่อมโยงเข้าหากันด้วยการเกื้อหนุนค่ าจุน
โดยทั้งสองสิ่งพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน จนมาถึงจุดหนึ่งที่มนุษย์มีความต้องการเพ่ิมมากขึ้นท าให้เกิด
การเบียดเบียนธรรมชาติ จนกระท้ังธรรมชาติเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนจากผลของการกระท า
ที่มาจากฝีมือของมนุษย์ โดยการบีบรัดธรรมชาติด้วยความต้องการของตนเอง ความพึงพอใจจาก
ผลประโยชน์ที่ได้รับ จนลืมระยะเวลาของความสัมพันธ์ที่คอยพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน เปลี่ยนเป็น
ความเสียหายที่เกิดข้ึนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือฟ้ืนฟูกลับสู่สภาพเดิมได้
เมื่อถูกท าลายก็จะหมดไป เช่น ภูเขา หน้าผา ทะเล น้ าตก หาดทราย เป็นต้น (im2market, 2558) 

 
ความเปน็มาและความส าคญั 

มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งส าคัญที่อาศัยอยู่ภายในระบบของธรรมชาติเพ่ือการด ารงชีวิต ก็ไม่แปลก
ที่ธรรมชาติจะเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์เช่นกัน นั้นแสดงให้เห็นถึงสภาวะความแตกต่างระหว่าง
ธรรมชาติกับมนุษย์ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งที่มีสิ่งจ าเป็นต้องพ่ึงพากัน เช่น การดูแล การปกป้อง การทะนุ
ถนอม ความผูกพัน ความอุดมสมบูรณ์ ความละเอียดอ่อนซึ่งกันและกัน ทั้งสองสิ่งมีการเกื้อหนุนจุน
เจือค่ าจุนกัน เชื่อมโยงและมีสายใยที่คอยโยงใยสิ่งต่าง ๆ เข้าหากัน 

ข้าพเจ้าต้องการแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของความงามผ่านรูปร่างที่มีการเปลี่ยนแปลงของการ
เจริญเติบโตของต้นไม้ ทั้งขนาด ทั้งลวดลาย ซึ่งงกงามตามธรรมชาติที่มีความเป็นอิสระ เปรียบเสมือน
กับการเติบโตของต้นไม้ที่เริ่มจากจุดเล็ก ๆ ที่ค่อย ๆ ใช้เวลาที่ละเล็กที่ละน้อย จนในที่สุดก็เติบโตสูง
ใหญ่และมีความมั่นคง แผ่ขยายกิ่งก้านสาขา การต่อกิ่งซึ่งท าให้กิ่งไม้ต่อติดกันเพ่ือเกิดรากใหม่จะมี
การห่อหุ้มรักษาบริเวณนั้นและมีลักษณะทางสายพันธุ์เดียวกับต้นแม่เหมือนเป็นการสืบทอดสายพันธุ์
เดิมด้วยวิธีที่นุ่มนวล คล้ายกับการถักทอของเชือกที่มีการสอดประสานกันเป็นเส้นเป็นผืนติดต่อกัน 
โดยการผูกจนเกิดเป็นปม จากเส้นเล็กกลายเป็นเส้นใหญ่  เหมือนกับการบันทึกเรื่องราวจากจุดเริ่มต้น
จนถึงปลายทาง โดยที่มีการเชื่อมโยง การผสมผสานอย่างละเอียดอ่อน ทั้งสองสิ่งนี้มีจุดเริ่มต้นที่
คล้ายกันและมีจุดหมายเดียวกันคือการใช้เวลาในการเติบโตและการใช้เวลาในการถักทอ 
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ความมุ่งหมายในการศึกษา 

การสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ร่องลึก (Etching) เป็นการอธิบายถึงกระบวนการสร้างสรรค์
จากแรงบันดาลใจที่ได้รับจากการแสดงคุณค่าของความงามผ่านรูปร่างรูปทรงที่มีการเปลี่ยนแปลงของ
การเจริญเติบโตของต้นไม้ตามธรรมชาติที่มีความเป็นอิสระ ผ่านสัญลักษณ์ด้วยเชือกเพ่ือแสดงออกถึง
การสะท้อนความรู้สึกของการดูแลรักษา การปกป้อง การถนุถนอม ด้วยวิธีการผูก การมัด การรัด 
การห่อหุ้ม ด้วยวัสดุจากธรรมชาติ ที่เกิดจากน้ ามือมนุษย์เพ่ือตระหนักถึงการรักษามากกว่าการท าร้าย 
โดยธรรมชาติกับมนุษย์ มีความแตกต่าง มีความขัดแย้ง แต่สามารถประสานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว  
เพ่ือสะท้อนถึงลักษณะของการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติที่บิดเบียน ผ่านความรู้สึกอึดอัดในความอิสระ
ของความสัมพันธ์ที่เหมือนมีชีวิตซึ่งตรงข้ามกับการไร้ชีวิต เพ่ือถ่ายทอดมุมมองผ่านผลงานภาพพิมพ์
ร่องลึก (Etching) 

 
สมมุติฐานของการศึกษา 

1. ศึกษารูปร่างรูปทรงของธรรมชาติที่มีลวดลายและร่อยรอยของการเปลี่ยนแปลง เพ่ือน า
ลักษณะทางกายภาพมาสร้างสรรค์ผลงาน ให้เกิดความหมายเพ่ือสะท้อนความรู้สึก ของความผูกพัน
จากการเลี้ยงดู การดูแล การปกป้องรักษา การประคับประครอง ความเป็นห่วงและมีแรงผลักดัน 

2.สร้างผลงานศิลปะภาพพิมพ์ที่มีเทคนิคกระบวนการที่เชื่อมโยงเข้ากับการสร้างน้ าหนักแสง
เงา ความหมายที่สะท้อนเข้ามาผสมผสานกับเทคนิคภาพพิมพ์โลหะ  เพ่ือสร้างความหมายที่สะท้อน
ถึงความมีชีวิต หรือแสดงถึงความแตกต่างกันของวัสดุจากธรรมชาติและวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้น 

3.ผลงานศิลปะที่ถูกสร้างสรรค์เป็นรูปแบบที่มีลวดลายที่ได้มาจากวัตถุจากธรรมชาติและสิ่งที่
มนุษย์สร้างขึ้น ท าให้ตระหนักเห็นคุณค่า ผ่านสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงการความผูกพันจากการ
เลี้ยงดู การดูแล การปกป้องรักษา การประคับประครอง ความเป็นห่วงและมีแรงผลักดัน 

 
ขอบเขตของการการศึกษา 

ข้าพเจ้าต้องการแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของความงามที่มีการเปลี่ยนแปลงของต้นไม้ตาม
ธรรมชาติที่มีความเป็นอิสระ ผ่านสัญลักษณ์ด้วยเชือกเพ่ือแสดงออกถึงการสะท้อนความรู้สึกอึดอัดใน
ความอิสระของความสัมพันธ์ที่เหมือนมีชีวิตซึ่งตรงข้ามกับการไร้ชีวิต เพ่ือถ่ายทอดผ่านกระบวนการ
ภาพพิมพ์ร่องลึก (Etching) โดยมีขอบเขตดังนี ้
1. ด้านรูปแบบ ศึกษาวิธีการน าเสนอภาพแทน (Representation) ของ “ภาพสะท้อน” (reflective 
approach) ที่มีแนวทางความคิดเป็นภาษาที่ท าหน้าที่เหมือนกระจกเพ่ือสะท้อนความหมายที่แท้จริง
และรวบรวมข้อมูลจาก เชือก (rope) และ ท่อนไม้ (Timber) น ามาจัดองค์ประกอบ น้ าหนักแสง – 
เงา โดยใช้การถ่ายภาพน ามาเป็นภาพร่างของผลงาน  
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2. ด้านเทคนิค สร้างสรรค์ผลงานโดยภาพพิมพ์ เทคนิค Etching หรือ ภาพพิมพ์ร่องลึก จากการสร้าง
น้ าหนักโดยการใช้เครื่องมือเหล็กแหลมเพ่ือขีดขูดสร้างร่องลงบนแม่พิมพ์ ก่อนจะน าไปกัดกรดให้เกิด
ความ ตื้น – ลึก สร้างค่าน้ าหนักภายในผลงาน จากนั้นถึงข้ันตอนสุดท้ายน าแม่พิมพ์มาท าการอุดหมึก
และน าไปพิมพ์ จะได้ออกมาเป็นผลงานข้างต้น  
3. ด้านเนื้อหา สร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของสภาวะความอึดอัดจากการถูกควบคุม
โดยกระท าของมนุษย์ที่พยายามท าลายความเป็นธรรมชาติในรูปแบบของการบีบรัดระหว่างเชือกกับ
ท่อนไม้ ถึงจะมีความแตกต่างและความขัดแย้งของทั้งสองตัววัตถุอยู่มาก 
 
ขั้นตอนการศกึษา 
1. ศึกษาค้นคว้า จดบันทึกข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น เอกสารวิจัย หนังสือ และสื่อทางอินเตอร์เน็ต 
(ออนไลน์) เป็นต้น 
2. ศึกษาทฤษฎีแนวความคิด ทางสัญวิทยา ( Semiology )  เพ่ือการสื่อสารสัญลักษณ์ของความหมาย
ที่ต้องการเปรียบเทียบทางแนวความคิด 
3. ศึกษาผลงานศิลปะที่มีความหมายใกล้เคียงกับผลงาน มีการแสดงออกทางความรู้สึกที่ชัดเจน
สามารถรับรู้ได้โดยลักษณะรูปทรงทางกายภาพ 
4. สร้างภาพร่างโดยการจัดองค์ประกอบและน ามาถ่ายภาพปรับแต่งค่าน้ าหนังด้วยโปรแกรม 
Photoshop เพ่ือจะน าภาพร่างที่สมบูรณ์มาสร้างสรรค์เป็นผลงาน 
5. ปฏิบัติงานด้วยโดยภาพพิมพ์ เทคนิค Etching หรือ ภาพพิมพ์ร่องลึก 
 
วิธีการสร้างสรรค ์

เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์นิพนธ์ที่สื่อถึงเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของความ
ผูกพันจากการดูแล การปกป้องรักษา การประคับประครอง ความเป็นห่วงและมีแรงผลักดัน ทั้ง
ทางด้านความคิด ความรู้สึก ที่มีแนวทางความคิดเป็นภาษาที่ท าหน้าที่เหมือนกระจกเพ่ือสะท้อน
ความหมายที่แท้จริง เพ่ือการสื่อสารสัญลักษณ์ของความหมายที่ต้องการเปรียบเทียบระหว่าง 
ธรรมชาติกับสิ่งที่มนุษย์ คือ เชือกแทนสัญลักษณ์ของ การดูแลรักษา การปกป้อง การถนุถนอม ด้วย
วิธีการผูก การมัด การรัด การห่อหุ้ม และ ท่อนไม้แทนสัญลักษณ์ของร่องรอย การผ่านเรื่องราว การ
ผ่านช่วงเวลาต่าง ๆ เพ่ือตระหนักให้เห็นถึงคุณค่าในความงามจากธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น
แสดงออกถึงสิ่งที่ไม่มีค่าให้กลับมามีค่า ผ่านการสร้างสรรค์ศิลปะรูปแบบเหมือนจริงที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะตน 
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แหล่งข้อมูล  

1. หนังสือ บทความ เอกสารงาน วิจัยสูจิบัตร เอกสารบทความที่เก่ียวข้อง  
2. ระบบออนไลน์ จากเว็บไซต์กรณีศึกษาผลงานศิลปิน  
3. บันทึกภาพจากการถ่ายวัตถุตามสถานที่จริงและบันทึกโดยการวาดภาพร่าง  
4. ผลงานศิลปินที่ได้รับอิทธิพล  

 
ค านิยามศพัท์ 

 
Attachment 
Attendance 
Cherish 
Clue  
Difference 
Encapsulation 
Human being  
Life 
Nature  
Representation 
Rope  
Semiology 
Timber  
Time  
 

ความผูกพัน 
การดูแลรักษา 
การทะนุถนอม 
ร่องรอย 
ความแตกต่าง 
การห่อหุ้ม 
มนุษย์ 
ชีวิต 
ธรรมชาติ 
ภาพแทน 
เชือก 
สัญวิทยา 
ท่อนไม้ 
เวลา 
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บทที่ 2 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ 
 

การสร้างสรรค์และศึกษาวิทยานิพนธ์ชุด “ความสัมพันธ์ของชีวิตที่แตกต่าง”  เป็นการศึกษา
ความงามผ่านรูปร่างรูปทรงที่มีการเปลี่ยนแปลงของต้นไม้ตามธรรมชาติที่มีความเป็นอิสระ ผ่าน
สัญลักษณ์ด้วยเชือกเพ่ือแสดงออกถึงการสะท้อนความรู้สึก ของการดูแลรักษา การปกป้อง การทะนุ
ถนอม ด้วยวิธีการผูก การมัด การรัด การห่อหุ้ม แต่การห่อหุ้มเพียงเพ่ือรักษาบริเวณนั้น มีลักษณะ
ทางสายพันธุ์เดียวกับต้นแม่เหมือนเป็นการสืบทอดสายพันธุ์เดิมด้วยวิธีที่นุ่มนวล คล้ายกับการถักทอ
ของเชือกที่มีการสอดประสานกันเป็นเส้นเป็นผืนติดต่อกันด้วยวัสดุจากธรรมชาติ ที่เกิดจากฝีมือของ
มนุษย์เพ่ือให้ตระหนักและได้เห็นถึงการรักษามากกว่าการท าร้าย 

ข้าพเจ้ามองเห็นถึงจุดเล็ก ๆ ของการที่มนุษย์ดูแลรักษาธรรมชาติอย่างต้นไม้มากกว่าการตัด
ไม้ท าร้ายป่า คือ การล้อมต้นไม้ การพัน การผูก การรัด การพยุง การดูแล การรักษา ซึ่งเป็นการ
กระท าของมนุษย์ที่สะท้อนออกจากจิตรที่มุ่งแสวงความสมดุลระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์ตามวิถีของ
สิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกัน จึงมองเห็นถึงอายุของต้นไม้ว่ามีการเจริญเติบโตต้องใช้เวลามากกว่าการท าลาย 
เพราะฉะนั้นการรักษาและการท าลายจึงใช้เวลาที่แตกต่างกัน ซึ่งการกระท าของมนุษย์ที่ตั้งใจหรือไม่
ได้ตั้งใจก็ส่งผลต่อธรรมชาติที่ต้องสูญเสียป่าไม้ ต้นไม้ หรือสิ่งต่าง ๆ มากมาย จากการตัดไม้ท าลายป่า 
ส่วนเชือกเปรียบเหมือนกับชีวิตที่ถูกควบคุมจากบริบทรอบตัว การมัดของเชือกระหว่างท่อนไม้แต่ละ
ท่อนมีความรู้สึกถึงการต่อการเชื่อมโยง การปกป้อง การห่อหุ้ม ถึงจะมีความรู้สึกอึดอัด แต่มุมมองการ
แสดงออกของสภาวะในช่วงเวลา ท าให้เห็นถึงคุณค่าของชีวิตตั้งแต่เริ่มต้นถึงปัจจุบันว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

แนวความคิดเกี่ยวกับการผ่านเรื่องราวหรือสิ่งต่าง ๆ ของความสัมพันธ์ที่แตกต่างระหว่าง    
“ เชือก กับ ท่อนไม้ ” ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอด ผ่านมุมมองของการใช้ชีวิตของข้าพเจ้าที่มีความ
ผูกพันจากการเลี้ยงดูเหมือนกับเกลียวเชือกที่มีการประสานเหนี่ยวแน่แข็งแรงเปรียบเสมือน         
การปกป้อง การดูแล การคุ้มครอง การประคับประครอง ความเป็นห่วงและมีแรงผลักดัน ทั้งทางด้าน
ความคิด ความรู้สึก การกระท า จนถึงการด ารงชีวิตในการใช้ชีวิตในปัจจุบัน  ซึ่งชีวิตของคนเรา
เหมือนกับเชือกเส้นหนึ่ง มีทั้งขนาดที่เล็ก ขนาดที่ใหญ่ มีทั้งสั้นทั้งยาวไม่เท่ากัน ลักษณะของเส้นเชือก
ก็เปรียบเสมือนร่างกายของมนุษย์ที่แสดงถึงการมีปฏิสัมพันธ์ที่ลึกซึ่งระหว่างมนุษย์ กับธรรมชาติ   
ผ่านเส้นใยการถักทอของเชือก ที่มีท้ังความตึง ความหย่อนหรือความพอดี ส่วนท่อนไม้แสดงถึงมุมมอง
ของการใช้ระยะเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงในการด าเนินชีวิต ร่องรอยของเปลือกไม้แสดงออกถึงอายุ
ของต้นไม้ ร่อยแตกของเปลือกไม้บอกถึงการผ่านสิ่งต่าง ๆ ของการด ารงชีวิต  
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อิทธิพลท่ีได้รับจากธรรมชาติ  
 ธรรมชาติและมนุษย์ 

ถ้าย้อนเวลาไปเมื่อหลายร้อยปีก่อนธรรมชาติกับมนุษย์อยู่ร่วมกันมาเนินนาน เพราะมนุษย์
เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ ไม่ใช่ต้องค่อยพ่ึงพากันแต่มนุษย์เองที่เป็นฝ่ายที่ต้องพ่ึงพาธรรมชาติไม่ว่า
จะทางใดทางหนึ่ง โดยขึ้นชื่อว่า " ธรรมชาติ " เป็นพ้ืนที่สีเขียวพ้ืนขนาดใหญ่ของโลก จึงเป็นระบบ
นิเวศท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ท่ีมีสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิตทั้งหลายมากมาย อาจจะไม่แปลกถ้าการกระท า
ของมนุษย์ที่ท าลายธรรมชาติจะส่งผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและต่าง ๆ มากมาย  
และมีผลโดยตรงต่อความเป็นอยู่ของชีวิตมนุษย์เอง ดังนั้นมนุษย์มีความสัมพันธ์กับธรรมชาติอย่าง
ใกล้ชิด แต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกินข้ึนย่อมมีผลกระทบต่อสิ่งอ่ืน ๆ ตามมาไม่มากก็น้อย
ทั้งทางตรงและทางอ้อม (Sites, 2564) มนุษย์เองควรที่จะท าการรักษาดูแลธรรมชาติด้วยการไม่
ท าลายและเบียดเบียนให้ได้น้อยท่ีสุด  

มนุษย์เป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งของธรรมชาติและธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์  การ
เปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามการปรับเปลี่ยนของการใช้ชีวิตของ
มนุษย์เองรวมไปถึงธรรมชาติเองมีการปรับสมดุลในตัวของมันเองได้ตลอดเวลาเพ่ือให้อยู่ร่วมกันได้
โดยธรรมชาติถูกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพ่ือสนองต่อความต้องการของมนุษย์โดยน้ ามือของมนุษย์
เอง จนไม่ได้ค านึงถึงผลเสียต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น มนุษย์เองที่ต้องเป็นฝ่ายที่ต้องปรับตัวให้อยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติให้ได้ การที่มนุษย์เริ่มเอาชนะธรรมชาติ เริ่มรู้จักดัดแปลงธรรมชาติมากขึ้น  มีการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมเดิมให้เป็นสภาพแวดล้อมใหม่ ก็ยังมีประสิทธิภาพน้อยกว่า ธรรมชาติยังมี
โอกาสฟ้ืนตัวและปรับตัวให้เข้าสู่ภาวะสมดุลได้ (กนกวรรณ ดีงาม, 2561)  
  
อิทธิพลท่ีได้รับจากทฤษฎีและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้อง 

 1. ต้นไม้ (Tree) หมายถึง ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ต้นไม้มีอายุยืนยาวเมื่อเปรียบเทียบกับพืชใน
ลักษณะ  อื่น ๆ ลักษณะของล าต้นบงบอกถึงอายุของต้นไม้ต้นนั้น และต้นไม้ทุกชนิดจัดว่าเป็นพืช แต่
พืชบางชนิดอาจไม่จัดว่าเป็นต้นไม้ เช่น พืชเถาขนาดเล็ก หญ้า สาหร่าย เป็นต้น (เรี้องของต้นไม้, 
2564) ต้นไม้เป็นส่วนประกอบส าคัญของภูมิประเทศตามธรรมชาติ เนื่องจากมันสามารถป้องกันภูมิ
ประเทศจากการกัดเซาะ และเป็นส่วนส าคัญของการปรับภูมิทัศน์และการเกษตร เนื้อไม้จากต้ นไม้
เป็นวัสดุที่ใช้ทั่วไปในการก่อสร้างสามารถน ามาใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมของไม้แต่ละชนิด 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2
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ภาพที่ 1 ต้นไม้ใหญ่ 
[Online]. Available : https://pxhere.com/th/photo/1080158 

 
ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลจาก ต้นไม้ โดยการน าสัญลักษณ์ของ " ท่อนไม้ " มาแทนความหมาย

เพ่ือที่จะแสดงออกถึงมุมมองของร่องรอยของพ้ืนผิวที่เกิดจากสภาวะของช่วงเวลา ช่วงอายุ หรือช่วง
ของการเจริญเติบโตของต้นไม้ต้นนั้น จนเกิดเป็นร่องรอยที่เปลือกของท่อนไม้ที่มี การปริแตก ฉีกขาด 
ตามสภาพของการด าเนินชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลง 

 
2. เชือก  (Ropes)  หมายถึง ท ามาจากเส้นใยธรรมชาติและเส้นใยสังเคราะห์ ที่เกิดจากถัก

เกลียวรวมเป็นเส้นเชือกจากปมเล็ก ๆ ไปจนเป็นเชือกทั้งขดใหญ่ เชือกถูกน ามาใช้งานได้หลายอย่าง 
ใช้ส าหรับการเคลื่อนย้ายวัสดุ การรัดสิ่งของต่าง ๆ แต่ส่วนใหญ่เชือกมักใช้ในงานเคลื่อนย้ายวัสดุ
ชั่วคราว เช่น ในงานก่อสร้าง งานทาสี งานประมง เป็นต้น คุณสมบัติของเชือก จะเหนียว ยืดหยุ่นได้ดี 
โค้งงอได้มาก ท าให้ยึดเกาะกับวัสดุที่จะเคลื่อนย้ายได้ดีและไม่ท าให้ผิวของวัสดุได้รับความเสียหาย
หรือมีรอยมีต าหนิ 

 
 ความแตกต่างระหว่างเชือกชนิดต่าง ๆ 

เราสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆตามวัสดุที่ใช้ท า คือ 
1. เชือกที่ท าจากเส้นใยธรรมชาติ (Nature Fiber Rope Slings) วัตถุดิบที่ ใช้ท าเชือก

ประเภทนี้มีหลายชนิด เช่น ไซแซล (Sisal) มะนิลา (Manila) เป็นต้น แต่ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย 
คือ เชือกที่ท าจากมะนิลา จึงเรียกกันติดปากว่า เชือกมะนิลา เชือกมะนิลามีสีเหลืองอ่อนหรือสีงาช้าง
และมีความมันเงา ความเหนียว และความแข็งแรง 
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2. เชือกท่ีท าจากเส้นใยสังเคราะห์ (Synthetic Fiber Rope Slings) เป็นเชือกท่ีปัจจุบันนิยม
ใช้กันมาก เนื่องจากมีคุณสมบัติทางฟิสิกส์ เช่น ความแข็งแรง ความยืดหยุ่น ความเบา ดีกว่าเชือกที่
ท าจากเส้นใยธรรมชาติ รวมทั้งการต่อ (Splices) เชือกท่ีท าจากเส้นใยสังเคราะห์ท าได้ง่ายและมีความ
แข็งแรง (Strength) ใกล้เคียงกับความแข็งแรงของเส้นเชือก วัสดุที่นิยมให้ท าเส้นเชือก เช่น ไนลอน 
(Nylon) โพลีเอสเตอร์ ( Polyester) โพลีโพรพิลีน (Polypropylene) เป็นต้น (คงสวัสดิ์ กรุ๊ป, 2564) 

 

 

 
ภาพที่ 2 เชือกรัดส าหรับการเคลื่อนย้ายวัสดุชั่วคราว 

[Online]. Available : http://kongsawat.com/products/plastic-rods/#keema 
 
ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลจาก เชือก โดยการน าสัญลักษณ์จากวัสดุธรรมชาติที่ไม่มีชีวิตน ามาเป็น

ต้นของความคิด ที่เริ่มจากเส้นใยที่เรียงร้อยถักทอต่อกันจนเกิดเป็นเส้นเชือก น ามามัด น ามารัด จน
เกิดปม ยิ่งเชือกเริ่มแน่น เริ่มตึง ก็เริ่มจะขาด แต่เชือกที่ขาดไม่มีทางที่จะน ามาต่อกันให้ได้เหมือนเดิม
ได้ แต่น ามามัดเพ่ือต่อกันจะท าให้เกิดเป็นปมที่สั้นลงเรื่อย ๆ การมัดเพ่ือจะรักษาสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ 
ท ายังไงก็ไม่มีทางกลับมาเหมือนเดิมมีแต่จะพังเสียหาย เพราะความไม่คงทน ความไม่แน่นอน ความ
ไม่ถาวร แสดงออกถึงความรู้สึกอึดอัด ภายใต้ของการถนุถนอม การประคับประครอง 

 
หลักรุกขศาสตร์ 

รุกขศาสตร์ คือ องค์ความรู้ที่เก่ียวกับเรื่องของต้นไม้หรือวิชาการทางความรู้เกี่ยวกับเรื่องของ
ต้นไม้ (ประโยชน์ดอทคอม, 2563)    

ธรรมชาติของต้นไม้มีความสัมพันธ์กับมนุษย์และเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการ
เป็นอยู่ของมนุษย์ที่พ่ึงพาอาศัยกัน เพราะต้นไม้เปรียบเสมือนปอดของโลก  ต้นไม้จะดูดซับสารพิษ
ต่าง ๆ แล้วปล่อยก๊าซออกซิเจนออกมาแทน ซึ่งต้นไม้ช่วยป้องกันและบรรเทาความร้องในอากาศ  
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ต้นไม้ 1 ต้น มีความส าคัญและเป็นมากกว่าต้นไม้ที่ให้แค่ให้อากาศ  แต่ถ้าโลกที่มีจ านวนต้นไม้ที่นับไม่
ถ้วนโลกก็คงเปรียบเสมือนโรงเรือนส าหรับเอาไว้ปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่ (สถาบันปลูกป่า ปตท, 2563) 

โลกกลมๆใบนี้ได้มอบของขวัญที่ดีที่สุดให้กับมนุษย์นั้นคือ “ต้นไม้”  ถ้ามองย้อนกลับไปว่าถ้า
โลกใบนี้ไม่มีต้นไม้จะเกิดอะไรขึ้น? คงขาดความน่าอยู่ (bestroomstyle, 2563) 

 
หลักรุกขกรและรุกขกรรม 

รุกขกร คือผู้เชี่ยวชาญทางการจักการและดูแลรักษาต้นไม้อย่างมืออาชีพตามหลักของรุกขกร 
เพ่ือการตัดแต่งต้นไม้ให้ถูกหลักวิชาการ (เกร็ดความรู้, 2563) ซึ่งรวมไปถึงการปลูก การตัดแต่ง การ
พยุงค้ าจุน การป้องกันดูแลรักษาต้นไม้ที่เป็นโรคหรือการโค่นต้นไม้อีกด้วย  

 
ตามหลักวิชาการจะต้องมีการวางแผน มีการประชุม มีการปรึกษาก่อนการท างาน เพราะการ

จัดการต้นไม้ภายในเมืองและบริเวณรอบอาคารสถานที่มักมีคุณค่ามีประโยชน์ต่อผู้อยู่อาศัย ถ้าจะตัด
ต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่จะมีความซับซ้อนและระยะเวลาในการเติบโต จึงควรมีการระมัดระวังอย่างดีก่อน
การจัดการหรือการตัดแต่งเพ่ือความปลอดภัยของต้นไม้และป้องกันการตายข้องต้นไม้  

 

 
ภาพที่ 3 ต้นไม้ที่ถูกตัดแต่งอย่างถูกวิธีโดยรุกขกร 

[Online]. Available : https://www.xn--
12cg1cxchd0a2gzc1c5d5a.net/%E0%B8%A3%
E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8

%81%E0%B8%A3/ 

 

 
ภาพที่ 4 ต้นไม้ที่ถูกตัดแต่งอย่างผิดวิธี 

[Online]. Available : https://www.xn--
12cg1cxchd0a2gzc1c5d5a.net/%E0%B8%A3
%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%82%E0

%B8%81%E0%B8%A3/ 
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รุกขกร เป็นอาชีพที่ทุกคนไม่คุ้นหรือไม่รู้จักเลยด้วยซ้ า  เพราะอาชีพรุกขกรค่อนข้างหายาก
และขาดแคลงส าหรับสายอาชีพนี้ จึงส่งผลต่อถึงการดูแลการตัดแต่งต้นไม้ภายในเมืองโดยมีการตัด
แต่งต้นไม้แบบไร้หลักการของหน่อยงานต่าง ๆ ที่มีความเก่ียวข้องกับการจัดการต้นไม้ภายในเมือง ซ่ง
ไม่ได้ค านึงถึงวิธีการที่ถูกต้องแต่เน้นการตัดยอดของต้นไม้ให้สั้นหรือตัดแค่ให้ต้นไม่โตถึงสายไฟเท่านั้น 
ส่งผลเสียต่อต้นไม้ที่ต้องตายเพราะการตัดแต่งอย่างผิดวิธี  ต่างจากของต่างประเทศท่ีมีนักรุกขกรที่ท า
หน้าที่โดยตรงในการตัดแต่งต้นไม้ท าหน้าที่อย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอนตามหลักวิชาการ  ท าให้ระบบ
การจักการและการดูแลต้นไม้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ดูดี มีขนาดต้นไม้ที่สมบูรณ์และ
เท่ากัน  

ค าว่า รุกขกร มาจากค าสมาสระหว่างค าว่า รุกข ซึ่งแปลว่าต้นไม้ กับค าว่า กร ซึ่งใช้ตามหลัง
ค าค าอ่ืนเพื่อบ่งบอกอาชีพ รวมแล้วจึงมีความหมายว่าผู้ที่มีอาชีพเกี่ยวกับต้นไม้ (เกร็ดความรู้, 2563) 

 
 รุกขกรรม 

รุกขกรรม คือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการปลูกและการจัดการต้นไม้ใหญ่ (trees) (วิกิพีเดีย 
สาระนุกรมเสรี , 2563a) เกี่ยวกับการศึกษาทางด้าน “ภูมิทัศน์”  รวมถึงการเจาะลึกถึงการ
เจริญเติบโต การตอบสนองเชิงวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือน ามาประยุกต์ให้เข้ากับเทคนิคเชิง
วัฒนธรรม ผ่านการคัดเลือก การปลูก การดูแล การศัลยกรรมต้นไม้หรือการโค่นต้นไม้ งานรุกขกรรม
ยังมุ่งเน้นถึงการดูแลทางภูมิทัศน์ส าหรับมนุษย์เป็นหลัก โดยเกี่ยวข้องกับการดูสุขภาพของต้นไม้
ทางด้านสุนทรียภาพเพ่ือประโยชน์ให้แก่มนุษย์ในด้านวิชาการทางวัฒนธรรมของธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
 
 การออกแบบทางชีวภาพ (Biophilic design)  
 ที่มาของค าว่า  “Biophilic”  มาจาภาษากรีกที่แปลความหมายว่า  “ชีวิต”  ส่วนความว่า 
“philia” แปลความหมายว่า ความรักท่ีมีลักษณะเท่าเทียม หรือฉันมิตร โดยเกิดมาจากการผสมผสาน
ที่มีความลงตัวจนกลายเป็นค าว่า  “Biophilic” จนเป็นที่รู้จักในปัจจุบันแปลได้อีกอย่างคือ “Love of  
Life”  หมายถึง “ความรักในชีวิต” ดังนั้นแนวความคิดของ ค าว่า  Biophilic มาจากนักชีววิทยาชาว
สหรัฐที่มีชื่อว่า  Edward Osborne Wilson ซึ่งมีการเขียนหนังสือเกี่ยวกับ Biophilic  ไว้เมื่อปี ค.ศ.
1984 ยังได้นิยามเกี่ยวกับแนวคิดที่ว่าด้วยสิ่งมีชีวิตทั้งหมดนั้นเป็นผลผลิตของธรรมชาติ มีความ
เชื่อมโยงเข้าหากันอย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่มีการปรุงแต่ง 
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ภาพที่ 5 Edward Osborne Wilson, 1984 
[Online]. Available : https://www.d1.co.th/biophilic-design- 

  
ส าหรับหลายคนอาจจะเริ่มที่จะรู้จักหรือคุ้นหูกันบ้าง เนื่องจากวิธีการออกแบบในปัจจุบันมี

การน าธรรมชาติเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของงานออกแบบมากขึ้นโดย  Biophilic design  เป็นการ
ออกแบบในลักษณะที่เป็น  “ธรรมชาติ”  ให้เข้ากับสภาพสิ่งแวดล้อมของเมืองโดยผ่านการรวมตัว
ระหว่างธรรมชาติกับพ้ืนที่อยู่อาศัยให้มีความกลมกลืนเรียบง่ายอย่างลงตัว  โดยการออกแบบทาง
สถาปัตยกรรมที่มีการผสมผสานการออกแบบที่มีแนวคิดที่ไม่ใช่แค่การเอาต้นไม่มาปลูกหรือการ
ออกแบบให้เข้ากับธรรมชาติอย่างเดียว แต่การออกแบบต้องควรค านึงถึงการใช้ชีวิตให้มีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีการเชื่อมโยงให้เข้าถึงผู้อยู่อาศัยได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับธรรมชาติอย่างลงตัวให้
ได้มากที่สุด (Manassanan Pisudchaikul, 2563) 

 
อิทธิพลท่ีได้รับจากกรอบแนวความคิดทางศิลปะท่ีใช้ศกึษา 

 สัญวิทยา (Semiology) 

สัญลักษณ์ คือการสื่อสารในการใช้สัญลักษณ์เพ่ือแสดงออกให้เข้าใจง่ายเป็นการแสดง
ความหมาย โดยการใช้บางสิ่งบางอย่างเป็นตัวเปรียบเทียบความคิดอย่างมีชั้นเชิง มีความแตกต่าง
เพ่ือให้เข้าใจในสิ่งที่จะสื่อสารออกมาในด้านความรู้สึก หรือทางด้านจิตวิทยา  เป็นเครื่องหมายที่
สามารถเชื่อมโยงระหว่างแนวคิดและประสบการณ์ที่ความแตกต่างกันโดยการสื่อสารจากการ
ประมวลผลผ่านทางภาพ รูปธรรม นามธรรม การออกเสียง การเขียนอักษร การแสดงออกทางท่าทาง 
หรือทุกอย่างในธรรมชาติก็สามารถเป็นสัญลักษณ์ในการสื่อสารถ่ายทอดความคิดและความเชื่อต่าง ๆ 
ตามความเข้าใจของตัวบุคคลนั้น ๆ (Literary Devices, 2563) 

การศึกษาสัญลักษณ์มีความหมายที่เกี่ยวกับการเน้นถึงความสัมพันธ์ที่เป็นตัวบ่งชี้ให้เห็นถึง
สิ่งที่จะสื่อสาร สิ่งที่จะตีความหมาย เพ่ือสร้างความหมายในสังคมโดยเป็นตัวช่วยในการท าความเข้าใจ
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ของตัวสัญลักษณ์   ว่ามีความหมายเพ่ือสร้างความหมายในการป้อนข้อมูลและการถอดรหัสสัญลักษณ์
ทางความหมายที่แฝงอยู่และซ่อนอยู่ในรูปแบบของสัญลักษณ์นั้น เป็นวิธีการสื่อสารที่ซับซ้อนต่อ
ความคิด (วิกิพีเดีย สาระนุกรมเสรี, 2563b) มีการแยกประเภทของความหมายที่มาอยู่ในสัญญะ
ออกเป็น 2 ประเภท  

ความหมายโดยอรรถ (Denotative Meaning)  คือ การสื่อโดยตรงไม่เน้นการตีความที่
ซับซ้อน และความหมายโดยนัย (Connotative Meaning) คือการสื่อโดยอ้อมหรือต้องการ
ตีความหมายอีกชั้นหนึ่ง โดยจัดแบ่งประเภทของสัญญะ (Sign) ออกเป็น 3 แบบ คือ  

1. ไอคอน (Icon) หมายถึงสัญญะที่มีการถอดรหัสของ  Icon  เพียงแค่เห็นก็สามารถถอด
ความหมายถึงตัววัตถุได้ 

2. อินเด็คส์ (Index) หมายถึงสัญญะที่มีความเกี่ยวกับการถอดรหัสของ Index จึงจ าเป็น
จะต้องอาศัยเหตุผลการเชื่อมโยงเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่าง Index กับวัตถุจริง 

3. ซิมโบว์ (Symbol) หมายถึงสัญญะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงระหว่างตัวสัญญะกับ
วัตถุจริง แต่ความหมายเกิดจากการร่วมกันของสัญญะ โดยผ่านการถอดรหัสจึงจ าเป็นต้องอาศัยการ
เรียนรู้ร่วมกันกับสัญญะท่ีสร้างข้ึน (PM (Nakhonsawan) Research, 2560) 

สัญญะมีส่วนประกอบที่ส าคัญสองส่วน คือ รูปสัญญะ (Signifier) และความหมาย
สัญญะ (signified) ส่วนเครื่องหมายเป็นสิ่งที่แสดงความหมายเพ่ือการจดจ า โดยการแสดงออกเป็น
เครื่องหมาย แต่ในทางวิชาการเครื่องหมายทาง สัญญะ (sign)  ใช้การบ่งบอกถึงการแสดงอาการ 
ค าพูด กริยา การกระท า หรือเป็นเครื่องหมายในการอธิบายสิ่งต่าง ๆ ที่สามารถแสดงความเป็น
ตัวแทนหรือแสดงความหมายที่สามารถสื่อความหมายโดยตรงได้ 

 
 ภาพแทน (Representation) 

ภาพแทน (Representation)  คือสิ่งที่สามารถแทนความหมายของสิ่งที่คิด (concept)  เป็น
การเชื่อมโยงระหว่างความคิดและสิ่งที่เอามาแทนค่าความคิด  โดยสามารถอ้างอิงถึงวัตถุ  ผู้คน  
เหตุการณ์ หรือการจินตนาการถึงสิ่งที่จะสมมุติขึ้น ผ่านการสร้างภาพแทนด้วยวิธีการสื่อความหมาย
จากสิ่งที่ต้องการแสดงให้เห็นถึงการเปรียบเทียบของสองสิ่งที่ไม่เหมือนกันแต่มีความหมายเดียวกัน  
ประกอบไปด้วย  2 กระบวนการคือ  

1. กระบวนการที่ช่วยในการจัดการจ าแนกวัตถุ ผู้คน รวมถึงเหตุการณ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับ
ชุดความคิดหรือภาพแทนในความคิดที่น าไปใช้ในการตีความในกระบวนการทางความคิดและการ
แสดงออกทางภาพที่สามารถใช้แทนที่สิ่งต่าง ๆ ดังนั้นการแยกแยะความแตกต่างของความคิดของแต่
ละบุคคล ที่มีการตีความและการท าความเข้าใจที่ต่างกันโดยมีความคิดที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความ
เป็นจริง 
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2. กระบวนการที่สามารถอ้างอิงหรือแลกเปลี่ยนความหมายของความคิดในการสร้างภาพ
แทนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างความหมายของความคิดที่สามารถแปลเป็นภาษาหรือภาพที่
ปรากฏโดยทั่วไปมีความหมายถึง “สัญญะ” หรือ “สัญลักษณ์” ที่สามารถแปลเป็นความคิดออกมา
เป็นถ้อยค า  เป็นเสียงหรือเป็นภาพ ที่ใช้เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงความหมายเพ่ือที่จะสื่อสารออกมาให้
ตรงกับความคิด (Seksanrmutl, 2556) 
 
 สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics)  
 สุนทรียศาสตร์ หมายถึงหลักปรัชญาที่สื่อความงามทางธรรมชาติของศิลปะ ว่าด้วยสิ่งที่มี
ความสวยงามที่อยู่รอบตัวเรา ทั้งสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือสิ่งที่เกิดจากธรรมชาติ  ซึ่งมีคุณค่าทาง
อารมณ์และความรู้สึกท่ีเป็นส่วนตัวของแต่ละบุคคล ด้วยการศึกษาเรื่องมาตรฐานของความงามในเชิง
ทฤษฎีที่เกี่ยวกับประสบการณ์ทางสุนทรียภาพทางศิลปะ ปรัชญาที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาคุณค่า
ของรูปแบบ “ทฤษฎีแห่งความงาม” หรือปรัชญาแห่งรสนิยม (วิกิพีเดีย สาระนุกรมเสรี, 2563c) ส่วน 
สุนทรียภาพ คือความงามทางธรรมชาติหรืองานศิลปะที่มีความเข้าใจและมีความรู้สึกที่แตกต่างกัน
ตามความคิดเห็นส่วนตัว เป็นความรู้สึกท่ีบริสุทธิ์เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งของอารมณ์ ซึ่งเกิดจากอาการ
ลืมตัว การไม่พอใจหรืออารมณ์ต่าง ๆ นอกจากนั้นยังมีขอบเขตความหมายที่ครอบคลุมถึงศิลปะกับ
ชีวิตและสังคมที่ปรากฏขึ้นจากความงดงามของธรรมชาติ  (วราภรณ์ ดวงแก้ว, 2546) ดังนั้นทั้ง 
“สุนทรียศาสตร์” และ “สุนทรียภาพ” นี้มีความหมายที่ใกล้เคียงกัน เป็นเรื่องราวที่ว่าด้วยความงามที่
เกี่ยวกับความรู้สึกที่ละเอียดอ่อน มีอารมณ์และความรู้สึกถึงความงาม สุนทรียศาสตร์เป็นปรัชญา
ศิลปะท่ีมีเนื้อหาสาระของวิชา การค้นหาธรรมชาติของความงาม 

จัดอยู่ในวิชาปรัชญาว่าด้วยความแบ่งเป็น 2 ความคิด คือ 
1. ความคิดเริ่มแรก คือศิลปะท่ีเกิดจากความคิดที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม ซึ่งศิลปะประเภทนี้

เกิดจากสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งที่ไม่มีชีวิตแต่สิ่งเหล่านี้ก็ยังคงเป็นศิลปะทั้งหมดและเกิดจากความคิดของตัว
บุคคลเอง  

2. ความคิดพ้ืนฐาน คือศิลปะท่ีเกิดจากความคิดที่เป็นงานทางศิลปะที่ท าโดยอาศัยความคิดที่
ท าให้เกิดเป็นนามธรรมและเป็นรูปธรรมมากกว่าความเป็นจริง 

 
ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลจาก กรอบแนวความคิดทางศิลปะ โดยการใช้สัญลักษณ์เพ่ือน ามา

แสดงออกความหมายทางสัญญะด้วยวิธีการเปรยีบเทียบความแตกต่างในการสื่อสารถ่ายทอดความคิด
ออกมาเป็นผลงานที่มีความเฉพาะตัว มีทั้ง รูปธรรม นามธรรม เพ่ือเน้นสิ่งที่น ามาตีความผ่าน
สัญลักษณ์ของ " เชือก กับ ท่อนไม้ " ที่มีความหมายแฝงและซ่อนอยู่ในรูปแบบของผลงานข้าพเจ้า 
เป็นความหมายโดยนัย (Connotative Meaning) น า ไอคอน ( Icon) มาเป็นสัญญะในการถอด



  14 

ความหมายที่ไม่ตรงกันความหมาย ต้องการให้ผู้รับชมผลงานได้มีการตีความหมายเพ่ือเปรียบเทียบ
เอง โดยการน าเสนอผ่านทางภาพแทน (Representation) เป็นการเชื่อมโยงระหว่างความคิดและสิ่ง
ที่น ามาแทนค่าที่จะมีการอ้างอิงถึงวัสดุและเรื่องราวของเหตุการณ์ที่น ามาแสดงออกผ่านรูปแบบ
เฉพาะตน 

 
อิทธิพลท่ีได้รับจากศิลปนิกรณีศึกษา 

 Henrique Oliveira 

Henrique Oliveira เกิดที่ Ourinhos ประเทศบราซิลในปี 1973 ได้รับให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ
ด้านภาพกวีในปี 2550 จากมหาวิทยาลัยเซาเปาโล ประเทศบราซิล  แรงบันดาลใจเริ่มต้นในการสร้าง
งานประติมากรรมเกิดจากการพัฒนาตอนที่เขาเป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยเซาเปาโลเป็นเวลา 2 ปี  
ที่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของมุมมองจากหน้าต่างของสตูดิโอที่ได้พักอาศัยอยู่ของเขา เป็นรั้วไม้ที่มีการ
ผ่านเวลาก็มีการเปลี่ยนแปลง ศิลปินเริ่มมองเห็นถึงการเสื่อมสภาพของไม้และแยกออกของเนื้อไม้เป็น
ชั้นและมีหลายสี จึงได้รวบรวมรั้วไม้ที่ช ารุดมาสร้างเป็นงานครั้งแรงของเขา (Bard College Berlin 
Presents, 2562) 

 

 
 

ภาพที่ 6 Casa dos Leoes, 2009 Biennial, Porto Allegre, บราซิล 
[Online]. Available : https://berlin.bard.edu/news/events/event/?eid=136510 

 
ผลงานของศิลปิน Henrique Oliviera ประสบความส าเร็จในรูปแบบที่เหมือนชีวิตซึ่งตรงกัน

ข้ามกับความไร้ชีวิตของอาคารสองชั้นที่ถูกทอดทิ้งและสร้างงานประติมากรรมที่ดูเหมือนจะนูน
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ออกมาจากหน้าต่างและประตูของโครงสร้างที่ไหลออกมาตามถนนสาธารณะการติดตั้งนี้ใกล้กับทาง
สัญจรที่วุ่นวายภายในเมือง สามารถดึงดูดความสนใจจากผู้คนในทันทีและถูกพูดถึงเป็นอย่างมาก
ภายในเวลาไม่นานเกี่ยวกับคุณค่าของงานศิลปะ อีกมุมก็ท าหน้าที่เป็นค าอธิบายเกี่ยวกับการเสื่อม
สลายของสังคม  

ศิลปินต้องการแสดงออกถึงสภาพสิ่งแวดล้อมแบบวอล์อินที่เป็นแบบผนังนูนยืนออกมาจาก
โครงสร้างของสถาปัตยกรรม เพ่ือต้องการสื่อถึงสภาพของสิ่งแวดล้อมของธรรมชาติภายในเมืองที่มี
การเปลี่ยนแปลงไป โดยเสนอความแตกต่างของภาพเสมือนจริงที่ถูกครอบง า  ซึ่งตัวอาคารก าลังถูก
บุกรุกด้วยธรรมชาติที่แทรกออกมาจากช่องหน้าต่างของอาคารผสมผสานกลมกลืนกับผนังของอาคาร
เก่าแสดงถึงภาพลวงตาที่ประติมากรรมขยายตัวจากภายใน รูปแบบของประติมากรรมของศิลปิน
เหมือนเนื้องอกของมนุษย์เปรียบเหมือนความผิดปกติของร่างกายมนุษย์และความผิดปกติทางสังคมที่
พบได้ท่ัวไปในเมืองใหญ่ (Gregory Door, 2552) 

 

 
 

ภาพที่ 7 Casa dos Leoes, 2009 Biennial, Porto Allegre, บราซิล 2 
[Online]. Available : https://www.instituteforpublicart.org/case-studies/casa-dos-

leoes/ 
 

ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลจาก  Henrique Oliveira เกี่ยวกับจุดเริ่มต้นหรือแรงบันดาลใจของ
ความคิดที่มาจากธรรมชาติและการหยิบวัสดุจากธรรมชาติมาเป็นต้นของความคิด แต่การแสดงออก
ทางผลงานอาจจะมีความแต่ต่างกันยังมาก เพราะตัวศิลปินเองเอาความเป็นจริงจากสถานที่จริงมา
เป็นตัวงานผ่านการสื่อสารจากการมองเห็นหรือการรับรู้จากสายตาของผู้ชมด้วยที่ว่าผลงานมีขนาด
ที่ใหญ่มาก แต่ผลงานของข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจเริ่มแรกมาจากการน าวัสดุจากธรรมชาติมาเป็น
ต้นแบบก่อนสร้างงานจริง ผ่านการสื่อสัญลักษณ์ของวัสดุที่มีความหมายเปรียบเทียบสิ่งที่ต้องการ
แสดงออก 
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 Giuseppe Penone  

Giuseppe Penone  เกิดวันที่ 3 เมษายน 1947 ที่ Garessio  ประเทศอิตาลี จบการศึกษา
จากAccademia Albertina  เป็นศิลปินชาวอิตาลีซึ่งเป็นที่รู้จักในนามของประติมากร ที่ท างาน
ประติมากรรมขนาดใหญ่ที่เก่ียวกับต้นไม้ที่มีความการเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ งานแรกท่ี
ได้รับรางวัลคือ Praemium Imperiale. (TATE BRITAIN, 2563) 

ศิลปินต้องการสื่อให้เห็นถึงโครงสร้างของต้นไม้ที่เป็นสิ่งมีชีวิตเปรียบเสมือนร่างกายของ
มนุษย์แสดงถึงการมีปฏิสัมพันธ์ที่ลึกซึ่งระหว่างมนุษย์ที่มีต่อธรรมชาติ การขยายตัวของต้นไม้ถือได้ว่า
จุดเริ่มต้นของการสร้างงานชิ้นนี้ คือการแกะสลักต้นไม้ขนาดใหญ่ที่แกะต้นไม้เป็นช่องสี่เหลี่ยมตรง
กลางล าต้นของต้นไม้ แกะไปจากส่วนที่มีความหนาจนถึงส่วนตรงแกนกลางของต้นไม้เป็นจุดที่มีความ
อ่อนที่สุด และแกะขยายตัวออกมาตรงผนังของล าต้น มีรูปทรงเป็นกิ่งก้านของต้นไม้ที่ขยายออกถึง
ผนังของล าต้นที่ตั้งอยู่ภายในของตรงกลางล าต้น  เกิดเป็นแนวคิดที่มีการเชื่อมต่อระหว่างรูปแบบใน
อดีตถึงปัจจุบัน เป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงของชีวิต เปรียบเสมือนฐานของโพรงต้นไม้จะโดย
การแทรกแซงแสดงให้เห็นการเติบโตของต้นไม้เมื่ออายุมากขึ้น มีความหมายที่ย้อนแย้เพ่ือให้ผู้คน
ค านึงถึงช่วงเวลาในการเติบโตมากกว่าการท าร้าย (Beverly Hills, 2557) 

 

  
 

ภาพที่ 8 Giuseppe Penone, Albero porta - 
cedro / Door Tree - Cedar  (2012) 

[Online]. Available : 
https://www.kcrw.com/culture/shows/art-

talk/giuseppe-penone-at-gagosian 
 

 
 

ภาพที่ 9 Giuseppe Penone, Albero 
porta - cedro / Door Tree - 

Cedar  (2012) 
[Online]. Available : 

http://artobserved.com/2014/10 
 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Accademia_Albertina
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ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลจาก Giuseppe Penone การน าความหมายของวัตถุมาแทน
ความหมายที่เหมือนกันกับศิลปิน คือการแทนความหมายจากโครงสร้างของวัสดุจากธรรมชาติมาก
เปรียบเหมือนร่างกายของมนุษย์และมีการพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของช่วงเวลาที่เหมือนกัน เกี่ยวกับ
งานของศิลปินและข้าพเจ้าเอง ส่วนสิ่งที่แตกต่างกันคือวิธีการหรือรูปแบบของการน าเสนอ 

 
 บุญมี แสงข า 

บุญมี  แสงข า เกิดที่จั งหวัด ราชบุรี  เกิดวันที่  13 เมษายน 2518 จบปริญญาตรีที่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ( เกียรตินิยมอันดับ 2 ) และเข้าศึกษาต่อปริญญาโทมหาวิทยาลัยศิลปากร แต่
เลือกจะมาเริ่มต้นในการใช้ชีวิตและสร้างผลงานศิลปะในจังหวัดเชียงใหม่ ท่ามกลางธรรมชาติเพ่ือ
ค้นพบสัจจะธรรมวัฎจักรของชีวิตและเฝ้ามองการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ  ศิลปินเลือก “ เมล็ด
พันธุ์ ” เพราะมีความคุ้นชินกับการเฝ้ามองการเปลี่ยนแปลง การเกิด ผลิ ดับ  ร่วงโรย มาเป็นตัว
สื่อกลางแทนความหมายในผลงาน เลือกน าเมล็ดพันธุ์ เช่น กระเช้า ถุงทอง ฟักสลิด แตรทอง มาเป็น
ตัวเอกในผลงานและน ามาจัดวางในพ้ืนที่ว่างของส่วนหนึ่งในภาพ เพ่ือแสดงความโดดเด่นท่ามกลาง
พ้ืนที่ว่างเปล่าของพ้ืนที่สีขาวและสีด า (มัลลิกา, 2553) 

 

 
 

ภาพที่ 10 เมล็ดพันธุ์แห่งชีวิต 1, บุญมี แสงข า, 2010 
[Online]. Available : http://www.portfolios.net/events/2988839:Event:664903 
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 ผลงานของศิลปิน บุญมี แสงข า มีชื่อว่า “ เมล็ดพันธุ์แห่งชีวิต ” สร้างจากศิลปะภาพพิมพ์
โดยใช้เทคนิค ( Mezzotint ) เพราะเป็นเทคนิคดั้งเดิมแต่โบราณมีขั้นตอนที่ใช้ระยะเวลานานและมี
ความยุ่งยากซ้ าซ้อน และใช้ทักษะในการวาดเส้น ยังต้องใช้ความระมัดระวังในการเตรียมแม่พิมพ์รวม
ไปถึงการใช้อุปกรณ์เบิร์นนิเชอร์ (Burnishcr) เทคนิคนี้ต้องใช้ความละเอียดอ่อนในการสร้างงาน เริ่ม
จากการเขียนทีละเล็กทีละน้อยเพ่ือสร้างน้ าหนักลงบนพ้ืนผิวของพ้ืนที่ว่างของแม่พิมพ์ทองแดง 
เสมือนเป็นการฝึกฝนสมาธิ ความนิ่ง ความสงบ  เทคนิคนี้จึงเป็นเทคนิคที่ตรงต่อแนวความคิดของ
ศิลปินมากท่ีสุด คือ ความเพียรในการท างาน 
 

 

 
ภาพที่ 11 เมล็ดพันธุ์แห่งชีวิต 2, บุญมี แสงข า, 2010 

[Online]. Available : http://www.portfolios.net/events/2988839:Event:664903 

 
 ศิลปินให้ความหมายในเรื่องของความสงบในจิตใจ จากแรงบันดาลใจจากความเชื่อศรัทธาใน
ปรัชญาแห่งพระพุทธศาสนาโดยการใช้ สีขาว สีเทา และสีด า แทนสัญลักษณ์ของพ้ืนทีว่างให้ผู้ ชมได้
เข้าไปสัมผัสและนึกถึงความกว้าง ความไม่มีตัวตน โดยศิลปินมองว่าสีขาว สีด า เป็นสีที่เรียบง่าย จึงไม่
อยากให้มีสีอ่ืนเข้ามาอยู่ในผลงานเพราะจะรบกวนท าให้รู้สึกวุ่นวายต่อการฝึกจิต สมาธิ ศิลปินจัดวาง
เมล็ดพันธุ์ในแต่ละภาพโดยมีความไม่สมดุลหรือมีการบิดเบี้ยวของธรรมชาติ ซึ่งมีความอิสระของ
ฟอร์มนั้น ๆ จากการเปลี่ยนแปลงของเมล็ดพันธุ์ที่  แตก ร่วง หล่น หรือมีความงามจากการ
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เปลี่ยนแปลงของฟอร์ม  เหมือนการเวียนว่ายตายเกิดของวัฎจักรสสารของมนุษย์ที่ศิลปินทิ้งไว้ใน
ผลงาน 
 ข้าพเจ้าได้อิทธิพล บุญมี แสงข า เกี่ยวกับแรงบันดาลใจของแนวความคิดที่หยิบยกเรื่อง
เกี่ยวกับวัฎจักรของชีวิตและการเปลี่ยนผ่านของการเปลี่ยนแปลงในธรรมชาติ ที่เป็นต้นความคิดจาก
การเกิด การผลิ การดับ การร่วงโรยของธรรมชาติอย่าง “ เมล็ดพันธุ์ ” ที่ศิลปินน ามาเสนอผ่านทาง
เทคนิคภาพพิมพ์เมซโซทินต์ (Mezzotint) เพ่ือการสื่อสารทางความคิดออกมาเป็นความหมายเรื่อง
ของความสงบในจิตใจที่เป็นพ้ืนที่ว่าง จากพ้ืนที่สีขาว สีเทา และสีด า ให้ผู้ชมผลงานนึกถึงความกว้าง 
ความไม่มีตัวตน เปรียบเหมือนการฝึกสมาธิ โดยใช้สีเป็นตัวแทนบ่งบอกถึงความรู้สึกเรียบง่ายไม่
วุ่นวาย เน้นการจัดวางองค์ประกอบและใช้ความไม่สมดุลของเมล็ดพันธุ์ที่มีการบิดเบี้ยวจากความเป็น
ธรรมชาติที่มีความอิสระของฟอร์ม เช่นเดียวกับข้าพเจ้าที่ได้รับแรงบันดาลใจเริ่มต้นจากการน าท่อน
ไม้มาจัดวางเพ่ือสร้างองค์ประกอบเพ่ือสื่อสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาเวลาของการ
แตกสลายจากการเปลี่ยนแปลงตามบริบทที่เปลี่ยนไป 
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บทที่ 3 

กระบวนการและการด าเนินงานสร้างสรรค์ 
 

จากการศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ข้อมูลทางเนื้อหารูปแบบ เทคนิคและอิทธิพลที่ได้รับจาก
ศิลปินที่มีความเกี่ยวข้องกับผลงาน โดยเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้เพ่ือน ามาปรับแก้และสร้างสรรค์
เป็นผลงานเฉพาะตนผ่านข้อผิดพลาดต่าง ๆ จึงน าไปสู่การสร้างสรรค์อย่างเป็นล าดับขั้นตอน โดยมี
ขั้นตอนในการด าเนินงานสร้างสรรค์ผลงานดังนี้ 

 
การด าเนินรูปแบบและวิธีการสร้างสรรค์ 

การด าเนินงานการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ร่องลึก (Etching) ชุดผลงานวิทยานิพนธ์
ภายใต้หัวข้อ “ความสัมพันธ์ของชีวิตที่แตกต่าง (Relationship of different life)”  ข้าพเจ้าต้องการ
สะท้อนมุมมองความคิดเกี่ยวกับการผ่านเรื่องราวหรือสิ่งต่าง ๆ ของความสัมพันธ์ที่แตกต่างระหว่าง 
“ธรรมชาติกับมนุษย์” และ “เชือกกับท่อนไม้” จากจุดเล็ก ๆ ของการที่มนุษย์ดูแลรักษาธรรมชาติ
อย่างต้นไม้ เช่น การล้อมต้นไม้ การดูแล การพยุง เป็นต้น ความสมดุลระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์ที่มี
ความแตกต่างของชีวิตที่แตกต่างกัน การเชื่อมโยงระหว่าง เชือกกับท่อนไม้แสดงออกถึง การปกป้อง 
การห่อหุ้ม ถึงจะมีความรู้สึกที่อึดอัด แต่สามารถแสดงออกถึงมุมมองของสภาวะในช่วงเวลา ซึ่งท าให้
เห็นถึงคุณค่าของระยะเวลาในการด ารงชีวิตตั้งแต่เริ่มต้นถึงปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  
เพราะแบบนี้การสร้างกับการท าลายจึงใช่ระยะเวลาที่แตกต่างกัน 

 
เนื้อหาสาระ 

ปัจจุบันธรรมชาติกับมนุษย์มีองค์ประกอบที่มีความละเอียดอ่อนระหว่างความสัมพันธ์ร่วมกัน 
โดยมีความแตกต่างกันที่มีความจ าเป็นต้องพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีผลประโยชน์ต่อกัน ภายใต้
ระบบของการใช้ชีวิตและการด ารงชีวิต จึงไม่แปลกที่ธรรมชาติกับมนุษย์จะเป็นส่วนหนึ่งในสภาวะ
ความแตกต่างของกันและกัน ที่มีการดูแลกัน มีการปกป้องกัน มีการทะนุถนอมกัน มีการผูกพันซึ่งกัน
และกัน มีความอุดมสมบูรณ์ มีความละเอียดอ่อนต่อกัน โดยมีการเชื่อมโยงระหว่างกันผ่านการ
เปลี่ยนแปลงรูปร่างรูปทรงที่มีการผสมผสานความเป็นอิสระที่คอยโยงใยสิ่งต่าง ๆ เข้าด้วยกัน  โดย
แรงบันดานใจในข้างตนเป็นแรงกระตุ้นสร้างสรรค์ผลงานที่มีรูปแบบการแสดงออกเฉพาะตน ที่
สะท้อนคุณค่าของความสัมพันธ์ของชีวิตที่แตกต่างผ่านสัญลักษณ์ของ “เชือก กับ ไม้” เพ่ือสื่อสาร
ความแตกต่างระหว่าธรรมชาติกับมนุษย์ 
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รูปแบบของผลงาน 

วิทยานิพนธ์ชุด “ความสัมพันธ์ของชีวิตที่แตกต่าง (Relationship of different life)” 
ข้าพเจ้าต้องการแสดงออกถึงลักษณะของรูปแบบการสร้างสรรค์ผ่านสัญลักษณ์ที่มีความหมายที่
เกี่ยวกับการเน้นถึงความแตกต่างเป็นตัวเปรียบเทียบความคิดอย่างมีชั้นเชิง มีการตีความเพ่ือการ
สื่อสารในการถ่ายทอดข้อมูลทางความคิดที่ ซับซ้อนที่มีความเชื่อต่าง ๆ จากการประมวนของ
ความหมายที่แฝงอยู่ในวัตถุที่มีภาพแทนระหว่างสิ่งที่คิดและสิ่งที่น ามาแทนค่าความคิดจากสิ่งที่
ต้องการแสดงมุมมองของวัตถุทั้งสองสิ่ง คือ “เชือก กับ ไม้” ที่ไม่เหมือนกันแต่มีความหมายเดียวกัน 
เป็นเอกภาพที่สมบูรณ์และสามารถสื่อความรู้สึกออกทางรูปแบบของผลงานที่มี รูปร่าง รูปทรงและ
โทนสี น้ าหนัก เข้ม - อ่อน โดยใช้เทคนิคภาพพิมพ์ร่องลึก (Etching) เป็นสื่อกลางเพ่ือน าเสนอการ
สร้างภาพร่างและการพัฒนาภาพร่างให้สมบูรณ์และน่าสนใจ 

 
เทคนคิ 
 การสร้างสรรค์ผลงานโดย เทคนิคภาพพิมพ์ร่องลึก (Etching) เป็นเทคนิคที่สอดคล้องกับ
ภาพร่างที่ต้องการสื่อสารมุมมองการแสดงออกของลักษณะของผิวที่มีความโดดเด่นมีรายละเอียดของ
ร่องรอยที่สามารถสร้างได้จากการกักกรดของตัวเทคนิคภาพพิมพ์ร่องลึก (Etching) คือการสร้าง
พ้ืนผิว (Texture) ต่าง ๆ ลงบนแม่พิมพ์ได้หลากหลายตามความเหมาะสมของตัวต้นแบบจากภาพร่าง 
สามารถสร้างน้ าหนัก เข้ม - อ่อน ได้ตามท่ีต้องการ  
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วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ 
 1. อุปกรณ์ในการสร้างภาพร่าง 

-   สมุดสเก็ตงาน 
-   กล้องดิจิตอล 
-   คอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Adobe Photoshop)   
 

 2. อุปกรณ์ในการเขียนแม่พิมพ์ 

 

 
ภาพที่ 12 ปากกาขีดเหล็ก (Needle or 

Etching pen) , คัตเตอร์ 
  

 

 
ภาพที่ 13 ปากกาลูกลื่น (Ballpoint pen) 

 

 3. อุปกรณ์ในการสร้างแม่พิมพ์ 

 

 
ภาพที่ 14 เพลททองแดง 

  

 

 
ภาพที่ 15 กระดาษทรายน้ า เบอร์ 800  
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ภาพที่ 16 วานิชด า (VARNISH) 

  

 

 
ภาพที่ 17 แป้งฝุ่น 

  

 

 
ภาพที่ 18 แปลงขนกระต่าย 

 

 

 
ภาพที่ 19 ยูนิเทป , เทปนิตโต้ (Nitto Tape) 

 

 4. อุปกรณ์ในกระบวนการท าเทคนิค Aqutint 
 

                                

 
ภาพที่ 20 ผงวานิชด า (ASPHALTUM) 

  

 
ภาพที่ 21 หน้ากากกรอง 
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ภาพที่ 22 ดินสอไขสีขาว 

 

  

                   
                  ภาพที่ 23 ไฟแช็ค  

 5. อุปกรณ์ในกระบวนการกัดกรด 

 

 

 
ภาพที่ 24 กรดเฟรอ์ริกคลอไรด์ (Ferric 

chloride) 
  

 

 
ภาพที่ 25 กระบะส าหรับแช่กรด 
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        6. อุปกรณ์ในกระบวนการล้าง
แม่พิมพ์ 
 

 

 
ภาพที่ 26 น้ ามันสน (Turpentine) , น้ ามัน

ทินเนอร์ (Thinner) 
 

       
 

 

               
ภาพที่ 27 ผงซักฟอก , เกลือ 

  

 

 
ภาพที่ 28 ซีอ๊ิวขาว , น้ าส้มสายชู 

  

 

 
ภาพที่ 29 แปลงขนนิ่ม , เศษผ้า 
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 7. อุปกรณ์ในกระบวนการพิมพ์งาน 

 

 

 
ภาพที่ 30 หมึกพิมพ์ส าหรับ (Etching) 

 

 

 
ภาพที่ 31 กระดานไม้อัด 

 

 

 
ภาพที่ 32 กระดาษฟาเบรียโน (Fabriano) 

  

 

 
ภาพที่ 33 กระดาษปรู๊ฟ (Newsprint) 
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ภาพที่ 34 กระดาษกาวน้ า , ยางปาดหมึก , เกรียงส าหรับผสมหมึก , สเตคลีน , ยูนิเทป , คัตเตอร์ 

, ฟ็อกกี้ (FOGGY) , กระดาษลอกลาย 
  
 

 

 
ภาพที่ 35 ตะไบ 
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กระบวนการสร้างภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง 
 

ภาพร่างชุดที่ 1 

 

 

 
ภาพที่ 36 ภาพร่างชุดที่ 1 ชิน้ที่ 1 

 

 

 
ภาพที่ 37 ภาพร่างชุดที่ 1 ชิน้ที่ 2 

 

 

 
ภาพที่ 38 ภาพร่างชุดที่ 1 ชิน้ที่ 3 

 

 
ภาพที่ 39 ภาพร่างชุดที่ 1 ชิน้ที่ 4 

 

 

 
ภาพที่ 40 ภาพร่างชุดที่ 1 ชิน้ที่ 5 

 

 
ภาพที่ 41 ภาพร่างชุดที่ 1 ชิน้ที่ 6 
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ภาพร่างชุดที่ 1 
 ภาพร่างชุดที่ 1 สร้างจากความต้องการเพ่ือที่จะแสดงออกให้เห็นถึงวัตถุของธรรมชาติที่
เกิดข้ึนจากธรรมชาติและวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้น ให้ได้รับความรู้สึกของความขัดแย้งหรือความไม่เข้ากัน
ของทั้งสองสิ่งแต่มีความเชื่อมโยงโดยร่องรอยที่เกิดขึ้นของวัตถุทั้งสองเอง โดยรูปแบบที่มีการ
เปลี่ยนแปลงรูปทรงอย่างอิสระตามการมัดระหว่างรอยต่อของท่อนไม้แต่ละท่อน ซึ่งเชือกสะท้อน
ความรู้สึกถึง การดูแลรักษา การปกป้อง การถนุถนอม มุ่งถึงความสมดุลระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์
ตามวิถีของสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกัน 
 ปัญหาที่เกิดขึ้นของภาพร่างชุดที่ 1 คือ ภาพร่างแต่ละภาพมีวัตถุที่ไม่จ าเป็นมากเกินไปจน
รู้สึกอึดอัดไม่สมส่วนกับสิ่งที่ต้องการจะน าเสนอ โดยมุมมองของการวางแสงเงาและน้ าหนักของภาพมี
ความเท่ากันมากเกินไป ไม่มีความแต่ต่างกันและบางมุมของภาพไม่แสดงออกถึง การดูแลรักษา การ
ปกป้อง การถนุถนอม ข้าพเจ้าจึงน าภาพร่างชุดนี้มาแก้ไขปรับแต่งให้มีความสมบูรณ์ต่อไปในภาพร่าง
ชุดที่ 2 
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ภาพร่างชุดที่ 2 

 

 

 
ภาพที่ 42 ภาพร่างชุดที่ 2 ชิน้ที่ 1 

 

 

 
ภาพที่ 43 ภาพร่างชุดที่ 2 ชิน้ที่ 2 

 

 

 
ภาพที่ 44 ภาพร่างชุดที่ 2 ชิน้ที่ 3 

 

 

 
ภาพที่ 45 ภาพร่างชุดที่ 2 ชิน้ที่ 4 

 

 

 
ภาพที่ 46 ภาพร่างชุดที่ 2 ชิน้ที่ 5 

 

 

 
ภาพที่ 47 ภาพร่างชุดที่ 2 ชิน้ที่ 6 
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ภาพร่างชุดที่ 2 
 ภาพร่างชุดที่ 2 สร้างจากการพัฒนาของภาพร่างชุดที่ 1 โดยมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขมุมมอง
ของภาพ โดยการเลือกตัดสิ่งที่ไม่จ าเป็นออกและโฟกัสจุดที่สามารถดึงดูดสายตาเวลามอง เพ่ือให้มี
ความแตกต่างแปลกใหม่มากยิ่งขึ้น และมีการแสดงออกถึงความนุ่มนวลของมุมมองของ การดูแล
รักษา การปกป้อง การถนุถนอม มากขึ้น ปรับแสงเงาให้ภาพมีความละมุนดูอ่อนโยน แต่วัตถุมี
ร่องรอยที่แตกต่างกันมากก็ตาม 
 ปัญหาที่เกิดขึ้นของภาพร่างชุดที่ 2 คือ มุมมองของภาพร่างมีการซ้ ากันและไม่ค่อยแตกต่าง
กันมากนัก ยังดูธรรมดาไม่ผิดแปลกจากเดิม ซึ่งบางมุมของภาพก็ไม่สามารถแสดงออกให้เห็นถึง การ
ดูแลรักษา การปกป้อง การถนุถนอม ข้าพเจ้าจึงน าภาพร่างชุดที่ 2 มาปรับแก้ ให้ตรงกับสิ่งที่ต้องการ
จะสื่อให้ใกล้เคียงมากที่สุด และมีความสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  32 

ภาพร่างชุดที่ 3 

 

 
ภาพที่ 48 ภาพร่างชุดที่ 3 ชิน้ที่ 1 

 

 

 
ภาพที่ 49 ภาพร่างชุดที่ 3 ชิน้ที่ 2 

 

 

 
ภาพที่ 50 ภาพร่างชุดที่ 3 ชิน้ที่ 3 

 

 

 
ภาพที่ 51 ภาพร่างชุดที่ 3 ชิน้ที่ 4 

 

 

 
ภาพที่ 52 ภาพร่างชุดที่ 3 ชิน้ที่ 5 

 
 
 

 

 
ภาพที่ 53 ภาพร่างชุดที่ 3 ชิน้ที่ 6 
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ภาพร่างชุดที่ 3 
 ภาพร่างชุดที่ 3 สร้างจากการพัฒนาของภาพร่างชุดที่ 2 โดยมีการจัดวางองค์ประกอบให้มี
ความน่าสนใจและมีความแตกต่างกันเพ่ิมมากขึ้น มีการปรับแสงเพ่ือให้เห็นพ้ืนผิวของร่องรอยของ
ท่อนไม้และท่อนไม้ก็มีความหลากหลายมากกว่าเดิม มีการรัดของเชือกที่ดูแน่และมั่นคงรวมถึง
รายละเอียดของเชือกท่ีเด่นชัด เพ่ือแสดงออกถึง การดูแล การรักษา การถนุถนอม มากกว่าท าให้รู้สึก
ว่าก าลังถูกท าลาย 
 ปัญหาที่เกิดข้ึนของภาพร่างชุดที่ 3 คือ การวางองค์ประกอบและการจัดวางบางต าแหน่งยังมี
น้ าหนักของแสงเงายังไม่ชัดเจน อาจจะแสดงถึงมุมมองที่ต้องการไม่มากพอ จึงได้น าภาพร่างที่มีความ
สมบูรณ์มากพอที่จะท ามาท างานจริงได้มาขยายใหญ่ คือ ภาพร่างชุดที่ 3 ชิ้นที่ 2 ชิ้นที่ 4 และชิ้นที่ 5 
เพราะมีการวางจังหวะของแสงเงา และรูปแบบของภาพที่แสดงออกถึงอารมณ์ องการห่อหุ้ม บีบรัด 
แต่ไม่ได้ท าให้รู้สึกถึงการท าลาย โดยมองเห็นถึงค่าความรู้สึกกลับกันของการดูแลรักษามากกว่าและมี
มิติของภาพ มีความสมบูรณ์และความเหมาะสมมากที่สุด 
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ภาพร่างชุดที่ 4 

 

 
ภาพที่ 54 ภาพร่างชุดที่ 4 ชิน้ที่ 1 

 

 

 
ภาพที่ 55 ภาพร่างชุดที่ 4 ชิน้ที่ 2 

 

 

 
ภาพที่ 56 ภาพร่างชุดที่ 4 ชิน้ที่ 5 

  

 

 
ภาพที่ 57 ภาพร่างชุดที่ 4 ชิน้ที่ 6 

 

 

 
ภาพที่ 58 ภาพร่างชุดที่ 4 ชิน้ที่ 5 

 
 

 

 
ภาพที่ 59 ภาพร่างชุดที่ 4 ชิน้ที่ 6 
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ภาพร่างชุดที่ 4 
 ภาพร่างชุดที่ 4 สร้างจากการพัฒนาของภาพร่างชุดที่ 3 โดยปรับขนาดและน าตัวท่อนไม้ที่มี
ความแตกต่างของรายละเอียดที่เพ่ิมเข้ามา แก้ไขปรับเปลี่ยนแสงเงาและทิศทางของการจัดวาง
องค์ประกอบของภาพลงเล็กน้อยจากภาพร่างที่ถูกเลือกมาพัฒนา เพ่ือสร้างความหลากหลายจากภาพ
ร่างชุดที่ 3 จึงอาจจะเป็นการตั้งค าถามต่อผู้ชมงานให้มองเห็นความแตกต่างของผลงาน 
 น าภาพร่างชุดที่  4 ชิ้นที่ 1 ชิ้นที่ 2 และชิ้นที่ 5 มาสร้างงานจริง โดยมีองค์ประกอบต่าง ๆ ที่
มีความสมบูรณ์ มีความชัดเจน มีความโดดเด่น สามารถสื่อสารให้ตรงกับสิ่งที่ต้องการแสดงออกเพ่ือให้
ผู้มาชมผลงานให้เห็นมุมมองของการดูแล การรักษา การถนุถนอม แบบไม่ดูขัดแย้งจากความเป็น 
 
ขั้นตอนการสร้างแมพ่ิมพ ์ 

 การเตรียมแผ่นแม่พิมพ์ทองแดง (Copper) 
1. น าวานิชด ามาผสมกับน้ ามันสนให้เข้ากันอย่างพอดี (ไม่ข้นไปและไม่เหลวไป) ดูตามความ

เหมาะสมโดยใช้แปลงขนกระต่างคนให้วานิชด ากับน้ ามันสนเข้ากัน หลังจากนั้นทาลงบนแผ่นแม่พิมพ์
ที่เตรียมไว้ให้ทั่วทั้งแผ่นและรอจนกว่าวานิชด าแห้งสนิท  

 

 

 
ภาพที่ 60 ภาพการทาแผ่นแม่พิมพ์ (ด้านหลัง) 

  
 2. หลังจากวานิชด าแห้งสนิทก็น ายูนิเทปมาติดตามแนวไล่ไปเป็นแถว ๆ โดยใช่เศษผ้าเป็นตัว
ช่วยในการติดจนเต็มทั่วทั้งแผ่นแม่พิมพ์ทองแดง หลังจากนั้นกลับฝั่งขึ้นมาอีกด้านเพื่อที่จะท าการขัด
ท าความสะอาดผิวหน้าของแผ่นแม่พิมพ์ ขัดด้วยกระดาษทรายน้ า เบอร์ 800 กับน้ าเปล่า ขัดจนกว่า
แผ่นแม่พิมพ์จะขึ้นเงาและไม่มีรอยขีดข่วน หลังจากขัดเสร็จเรียบร้อยก็ล้างแผ่นแม่พิมพ์ให้สะอาดด้วย
น้ าเปล่าอีกครั้ง น าแผ่นแม่พิมพ์ไปตากไว้ให้แห้งสนิท 
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ภาพที่ 61 ภาพติดยูนิเทป (ด้านหลัง) 

 

 

 
ภาพที่ 62 ภาพการขัดแผ่นแม่พิมพ์ (เพลททองแดง) 
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 3.หลังจากตากแผ่นแม่พิมพ์ที่ได้ท าการขัดไว้เรียบร้อย มาท าการทาวานิชด าที่ได้มีการผสม
น้ ามันสนไว้ทิ้งไว้อย่างพอดี น าแปลงขนกระต่ายเริ่มทาจาก ( ด้านซ้ายไปทางขวาหรือจากทางขวาไป
ทางซ้าย ) ทาไล่จากด้านบนลงมาข้างล่าง รอจนกว่าวานิชด าแห้งสนิท เพ่ือที่จะน าภาพร่างที่ได้ไปท า
การขยายตามขนาดที่ต้องการมาติดเพ่ือเตรียมที่จะท าขั้นตอนต่อไป 

 

 
ภาพที่ 63 ภาพการทาแผ่นแม่พิมพ์ (ด้านหน้า) 

  
 4. หลังจากน าภาพร่างไปขยายกลับด้านให้เรียบร้อยให้เท่ากับแผ่นแม่พิมพ์ที่เตรียมไว้ข้างต้น 
และน าแป้งฝุ่นมาโรยลงบนหน้าของแผ่นแม่พิมพ์บาง ๆ แล้วน าเศษผ้าเช็ดวนให้ทั่วแผ่นแม่พิมพ์  
จากนั้นท าภาพร่างที่ขยายไว้มาวางลงใช้นิตโต้ติดเข้ามุมให้ทุกด้าน ใช้ปากกาลูกลื่นดราฟตามภาพร่าง
เพ่ือนให้เกิดรอยลงบนหน้าแผ่นแม่พิมพ์ 
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ภาพที่ 64 ภาพการดราฟภาพร่างลงแผ่นแม่พิมพ์ 

  
 5. หลังจากดราฟลงบนแผ่นแม่พิมพ์เรียบร้อยแล้ว ก็ใช้ปากกาขีดเหล็ก (Needle or Etching 
pen) ในการสร้างน้ าหนักลงบนแผ่นแม่พิมพ์ตามภาพร่างที่ได้มีการดราฟไว้ ให้ได้น้ าหนักอย่าง
สมบูรณ์ตามที่ต้องการ ทั้งน้ าหนัก เข้ม-อ่อน แตกต่างกันออกไป 
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ภาพที่ 65 ภาพการเขียนน้ าหนักลงบนแผ่นแม่พิมพ์ 

 

 

 
ภาพที่ 66 ภาพการเขียนน้ าหนักเสร็จสมบูรณ์ 
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 6. วิธีการผสมน้ ากรดเพ่ือน าแผ่นแม่พิมพ์มาแช่เพ่ือสร้างน้ าหนัก โดยใช้กรดจ านวน 5 
กิโลกรัม (กรด 1 กิโลกรัม ต่อ น้ า 3 ลิตร) น าลงไปผสมลงในกระบะที่เตรียมไว้ ผสมกับน้ าตามสัดส่วน
ข้างต้นรอจนกว่ากรดที่เป็นก้อนจะละลายเข้ากับน้ าให้หมดจนเป็นน้ าเดียวกัน 
 

 

 
ภาพที่ 67 ภาพขั้นตอนการผสมกรด 

  
 7. หลังจากกรดละลายจนหมด น าแผ่นแม่พิมพ์ที่เขียนน้ าหนักเสร็จสมบูรณ์ลงไปแช่ใน
กระบะที่เตรียมไว้ แล้วทิ้งไว้ประมาณ 1 ชั่วโมง เพ่ือให้เกิดเส้นตามที่ได้เขียนไว้ข้างต้น หลังจากเวลา
ผ่านไป 1 ชั่วโมง บนแผ่นแม่พิมพ์จะเกิดเป็นร่อยของเส้นอย่างชัดเจน น าแผ่นแม่พิมพ์ที่แช่ไว้ 
น าออกไปล้างด้วยน้ าเปล่าให้สะอาดทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ล้างจนสะอาด แล้วน าแผ่นแม่พิมพ์ไป
ตากให้แห้งสนิทก่อนน้ าแผ่นแม่พิมพ์ไปท าการล้างอีกที     
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ภาพที่ 68 ภาพการน าแผ่นแม่พิมพ์ลงแช่ในน้ ากรด 

  
 8. หลังจากตากแผ่นแม่ พิมพ์จนแห้งสนิ ท ก็น าแผ่นแม่ พิมพ์มาล้างด้วยน้ ามันสน 
(Turpentine) กับน้ ามันทินเนอร์ (Thinner) โดยเททั้งสองอย่างลงบนแผ่นแม่พิมพ์ให้ทั่ว น าแปลงขน
อ่อนมาขัดเบา ๆ ให้วานิชด าที่เคลือบบนหน้าแผ่นแม่พิมพ์หลุดออก แล้วให้ผ้าท าการเช็ดออกให้
สะอาด ล้างด้วยน้ าเปล่าอีกครั้ง หลังจากนั้นให้ผงซักฟอกผสมกับน้ ามันทินเนอร์ (Thinner) ล้างออก
ให้ทั่ว ตามด้วยการล้างโดยน าเกลือและน้ าส้มสายชูเทผสมใช้เศษผ้าขัดให้ทั่วจนหน้าแผ่นแม่พิมพ์
กลายเป็นสีชมพู ล้างด้วยน้ าเปล่าให้สะอาดเป็นรอบสุดท้าย ท าแบบนี้แค่ด้านหน้า จากนั้นน าไปตาก
ให้แห้งสนิท รอท าขั้นตอนต่อไป 
 

 

 
ภาพที่ 69 ภาพขั้นตอนการล้างแผ่นแม่พิมพ์ 
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9. หลังจากนั้นน าแผ่นแม่พิมพ์แห้งสนิท น าแผ่นแม่พิมพ์มาปิดวานิชด าเพ่ือท าให้เกิดการกัด
ร่องลึก โดยการเปิดหน้าของแผ่นแม่พิมพ์ที่ต้องการกัดกรดลึกลงไปและปิดส่วนที่ไม่ต้องการกัดกรด
สร้างให้เกิดระยะภายในผลงาน น าลงไปแช่กรดประมาณ 40 - 50 นาที ต่อ 1 ครั้ง ท า 4 - 6 ครั้ง ตาม
ความเหมาะสมของผลงานที่ต้องการที่จะท าเกิดความลึกตามที่ต้องการ พอได้น้ าหนักของความลึก
เรียบร้อยแล้วก็น ามาล้างแผ่นแม่พิมพ์ให้สะอาดเหมือนขั้นตอนข้างต้น แต่ล้างทั้งด้านหน้าและ
ด้านหลังให้เป็นสีชมพูและน าไปตากไว้ให้แห้งสนิท เพ่ือน าไปท าขั้นตอนต่อไป คือ การท าเทคนิค 
Aqutint 

 

 

 
ภาพที่ 70 ภาพขั้นตอนการปิดวานิชด า 

  
10. หลังจากตากแผ่นแม่พิมพ์แห้งสนิท ตักผงวานิชด า (ASPHALTUM) ประมาณ 1 - 2 

ช้อนโต๊ะ เข้าไปในตู้โรยผงวานิชด า (ASPHALTUM) แล้วท าการเปิดเครื่องปั๊มลมอัดลมให้เต็มเครื่อง 
เพ่ือพร้อมที่จะเป่าลมเข้าไปภายในตู้โรยผงวานิชด า (ASPHALTUM) เปิดเครื่องเพ่ือท าการเป่าพ่นให้
ผงฟุ้งกระจายทั่วภายในตู้ น าแผ่นแม่พิมพ์เข้าไปวางภายในตู้ รอประมาณ 10 - 15 นาที เพ่ือให้ผงตก
ลงบนหน้าแผ่นแม่พิมพ์อย่างละเอียดมากที่สุด หลังจากครบเวลาที่ตั้งไว้ก็น าแผ่นแม่พิมพ์ออกมาวาง
ตรงตะแกรงเพ่ือท าการย่างให้ผงวานิชด า (ASPHALTUM) สุกติดกับหน้าแผ่นแม่พิมพ์ ตากแผ่น
แม่พิมพ์ให้หายร้อน ท าการทาวานิชด าด้านหลังแผ่นแม่พิมพ์เพ่ือติดยูนิเทปไม่ให้กรดกัดด้านหลังของ
แผ่นแม่พิมพ์ เพ่ือน าไปเขียนในขั้นตอนต่อไป 
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ภาพที่ 71 ภาพขั้นการท าเทคนิค Aqutint 

 
11. น าแผ่นแม่พิมพ์มาท าการเริ่มเขียนด้วยดินสอไขขาว เพ่ือสร้างน้ าหนักแรกก่อนที่จะน าลง

ไปแช่เพ่ือให้เกิดน้ าหนัก ตามระยะเวลาของสัดส่วนแต่ละน้ าหนัก โดยวิธีการแช่ของการท าเทคนิค 
Aqutint คือ ครั้งที่ 1 แช่ 10 วินาที ครั้งที่ 2 แช่ 20 วินาที ครั้งที่ 3 แช่ 30 วินาที ครั้งที่ 4 แช่ 1 นาที 
ครั้งที่ 5 แช่ 1 นาที ครั้งที่ 6 แช่ 2 นาที ครั้งที่ 7 แช่ 2 นาที และ ครั้งสุดท้ายแช่เพ่ือสร้างพ้ืนหลังให้
ด าสนิทแช่ประมาณ 20 - 30 นาที ด้วยสัดส่วนของการผสมกรด ( กรด 1 กิโลกรัม ต่อ น้ า 3 ลิตร ) 
เมื่อเขียนครบเสร็จสมบูรณ์ก็น ามาท าการล้างท าความสะอาดแผ่นแม่พิมพ์ให้สะอาดจนแผ่นแม่พิมพ์
กลายเป็นสีชมพู ตามข้างต้น น าแผ่นแม่พิมพ์ล้างน้ าเปล่าอีกครั้งแล้วน าไปตากให้แห้งสนิท เตรียมท า
ขั้นตอนต่อไป 
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ภาพที่ 72 ภาพขั้นตอนการเขียนน้ าหนักด้วย

ดินสอไขขาว 
  

 

 
ภาพที่ 73 ภาพการเขียนดินสอไขขาวสร้าง

น้ าหนักเสร็จสมบูรณ์ 
 

 

 
ภาพที่ 74 ภาพก่อนที่จะล้างแผ่นแม่พิมพ์ 
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12. หลังจากแผ่นแม่พิมพ์แห้งสนิท น ามาตะไบขอบของแผ่นแม่พิมพ์ทั้ง 4 ด้าน ให้เข้ามุม 45 
องศา ท าครบทั้ง 4 ด้าน น ากระดาษทรายมาขัดเพ่ือลบความคมของแผ่นแม่พิมพ์ไม่ให้เวลาน าไปพิมพ์
ลงบนกระดาษ เกิดน าให้กระดาษอาจจะขาดได้ หลังจากนั้นน าแผ่นแม่พิมพ์ไปล้างน้ า เปล่าอีกครั้ง 
ตากไว้ให้แห้งสนิทเพ่ือเตรียมจะน าแผ่นแม่พิมพ์ไปท าการพิมพ์ลงบนกระดาษ 

 

 

 
ภาพที่ 75 ขั้นตอนการตะไปขอบของแผ่นแม่พิมพ์  
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ขั้นตอนการพมิพ์งาน 

 1. น ากระดาษฟาเบรียโน (Fabriano) มาหมักด้วยน้ าสะอาดทั้งสองด้านด้วยฟ็อกกี้ แล้วน า
กระดาษปรู๊ฟ (Newsprint) มาซับน้ าเพ่ือท าการหมักให้กระดาษได้ท าการดูดซับน้ าให้มีความชุ่มชื่น 
ก่อนที่จะน าไปพิมพ์งานในขั้นตอนต่อไป 
 

 

 
ภาพที่ 76 ขั้นตอนการหมักกระดาษ 

  
 2. ขั้นตอนการผสมสีหมึกเพ่ือน ามาพิมพ์ผลงาน โดยใช้สีหมึกสีด าและสีน้ าเงิน มาท าการผสม
กันด้วยอัตราส่วน 3:1 โดยใช้สีด า 3 ส่วน และสีน้ าเงิน 1 ส่วน ใช้เกรียงตีหมึกสีทั้งสองสีให้เข้ากันจน
เป็นเนื้อเดียวกัน 
 

 

 
ภาพที่ 77 ภาพขั้นตอนการผสมสีหมึก 
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3. หลังจากนั้นน าแผ่นแม่พิมพ์ที่ตากจนแห้งสนิทมาวางลงบนกระดาษปรู๊ฟ (Newsprint) ใช้ยางปาด
หมึกตักสีหมึกที่ได้ท าการผสมไว้ลงมาปาดบนแผ่นแม่พิมพ์ให้ทั่วทั้งแผ่นแม่พิมพ์ แล้วใช้นิ้วโป้งท าการ
อัดวนจนทั่วทั้งผิวหน้าของแผ่นแม่พิมพ์ เพ่ือให้สีหมึกโดนอัดลงร่องที่ได้ท าการเขียนไว้ 
 

 

 
ภาพที่ 78 ภาพขึ้นตอนการอัดหมึกลงบนแผ่นแม่พิมพ์ 1 

 

 

 
ภาพที่ 79 ภาพขึ้นตอนการอัดหมึกลงบนแผ่นแม่พิมพ์ 2 

 
 4. หลังจากนั้นท าการใช้กระดาษลอกลายเช็ดสีหมึกท่ีโดนอัดไว้บนผิวของแผ่นแม่พิมพ์ออกให้
สะอาด จนกระดาษลอกลายแทบจะไม่มีสีหมึกติดออกมา เพราะแสดงว่าเช็ดจนเหลือแค่สีหมึกที่ติด
อยู่ในร่องท่ีได้ท าไว้เท่านั้น  
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ภาพที่ 80 ภาพขั้นตอนการเช็ดหมึกออกจากหน้าแผ่นแม่พิมพ์ 1 

 

 

 
ภาพที่ 81 ภาพขั้นตอนการเช็ดหมึกออกจากหน้าแผ่นแม่พิมพ์ 2 

 
5. หลังจากนั้นเทน้ ามันทินเนอร์ (Thinner) ลงบนเศษผ้าเพ่ือที่จะน ามาเช็ดขอบทั้ง 4 ด้าน 

ให้สะอาด จนไม่เศษผ้าไม่มีสีหมึกติดออกมา แสดงว่าสะอาดพร้อมที่จะน าผลงานไปท าการพิมพ์ได้ 
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ภาพที่ 82 ภาพขั้นตอนการเช็ดขอบแผ่นแม่พิมพ์ 

  
 5. ก่อนที่จะน าแผ่นแม่พิมพ์มาท าการพิมพ์นั้น จะต้องมีการตั้งแท่นก่อนพิมพ์งาน โดยตั้งแท่น
ตามความหนาของแผ่นแม่พิมพ์ ปรับให้พอดีจะได้ไม่แน่นไปและไม่หลวม ปรับให้ขนาดเท่ากันทั้งข้าง
ซ้ายและข้างขวา หลังจากนั้นน าน้ ามันสน (Turpentine) เทลงบนเศษผ้าเพ่ือเช็ดท าความสะอาด 
 

 

 
ภาพที่ 83 ภาพขั้นตอนการตั้งแท่นพิมพ์ 
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6. หลังจากนั้นน ากระดาษปรู๊ฟ (Newsprint) วางก่อนที่จะน าแผ่นแม่พิมพ์มาวาง และน า
แผ่นแม่พิมพ์ที่ได้ท าการเช็ดหมึกจนสะอาดพร้อมพิมพ์มาวาง น ากระดาษฟาเบรียโน (Fabriano) ที่ได้
ท าการหมักไว้มาวางทับลงบนแผ่นแม่พิมพ์เพ่ือพร้อมจะพิมพ์ โดยเอากระดาษปรู๊ฟ (Newsprint) อีก 
2 แผ่น วางข้างบนอีกที แล้วน าผ้าสักหลาดมาวางทับลงเป็นชั้นบนสุด จากนั้นท าการหมุนแท่นพิมพ์
โดยให้ลูกกลิ้ง กลิ้งผ่านแผ่นแม่พิมพ์จนสุดแท่นโดยหมุนอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุด 
 

 

 
ภาพที่ 84 ขั้นตอนการวางกระดาษก่อนพิมพ์ 1 

  

 

 
ภาพที่ 85 ขั้นตอนการวางกระดาษก่อนพิมพ์ 2 

  
7. หลังจากหมุนแท่นจนสุด ท าการคลายแท่นพิมพ์ออกเพ่ือที่จะท าการเปิดภาพผลงานที่

ท าการพิมพ์ออก โดยเปิดภาพผลงานออกอย่าช้า ๆ และเบามือให้ได้มากท่ีสุด ต้องระวังไม่ให้กระดาษ
ขาด น ากระดานไม้อัดมาเตรียมไว้น ากระดาษปรู๊ฟ (Newsprint) ไปว่าที่กระดานไม้อัด 1 แผ่น จากนั้น
น าภาพผลงานที่ออกมาจากแผ่นแม่พิมพ์มาวางไว้ เพ่ือท าการขึงกระดาษให้ตึง 
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ภาพที่ 86 ขั้นตอนการเปิดน าภาพผลงานออกจากแผ่นแม่พิมพ์ 

 
8. หลังจากนั้นน ากระดาษกาวน้ ามาฉีกตามความยาวของกระดาษฟาเบรียโน (Fabriano) ทั้ง 

4 ด้าน ท าการฉีดน้ าด้วยฟ็อกกี้และติดกับกระดานไม้อัด เพ่ือท าการขึงภาพผลงานที่ได้ท าการพิมพ์
เสร็จ เป็นการขึงภาพผลงานหรือการขึงกระดาษให้ตึงนั่นเอง จากนั้นท าการตากกระดาษแห้ง จนสี
หมึกท่ีพิมพ์ไว้แห้งสนิทเป็นอันเสร็จสิ้น 

 

 

 
ภาพที่ 87 ภาพขั้นตอนการน าผลงานมาขึงลงบนกระดาน 
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บทที่ 4 

วิเคราะห์การพัฒนาและการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ 
 

 การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์จัดอยู่ในรูปแบบของการค้นหาและการทดลองให้
การศึกษาเพ่ือจะน ามาต่อยอดในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ โดยใช้เทคนิคภาพพิมพ์ร่องลึก 
(Etching) ชุดผลงานวิทยานิพนธ์ หัวข้อ “ความสัมพันธ์ของชีวิตที่แตกต่าง ( Relationship of different 
life )” โดยชุดผลงานก่อนวิทยานิพนธ์กับชุดวิทยานิพนธ์ไม่ได้มีความแตกต่างทางด้านเรื่องเนื้อหา
มากมาย แต่มีความหลากหลายและความแปลกใหม่จากการจัดวางองค์ประกอบของผลงานมากกว่า คือ
การน าสิ่งต่าง ๆ มาประยุกต์เพ่ือดัดแปลงและสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ เพ่ือการน าเสนอภาพรวมของผลงาน
ผ่านการสื่อสารเรื่องราวด้วยสัญลักษณ์ภาพแทนของความหมายนั้น ๆ 
 
การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวทิยานิพนธ ์

โดยผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ข้าพเจ้าพยายามรวบรวมข้อมูลที่ต้องการศึกษาและค้นคว้าสิ่ง
ต่าง ๆ ที่มีที่มาและความส าคัญต่อการด าเนินงาน ทั้งท่ีแตกต่างและเหมือนกัน เพ่ือน าข้อมูลทั้งหมดมาท า
การวิเคราะห์และจดบันทึก เป็นชุดผลงานชื่อว่า “ชีวิต (life)” มีผลงานทั้งหมดจ านวน 6 ชิ้น คือ ( 
Binding of life No.1 - Binding of life No.6 ) โดยแสดงออกทางแนวความคิดสร้างสรรค์ที่ได้รับแรง
บันดานใจมากจากธรรมชาติกับมนุษย์ที่มีบางสิ่งเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน เปรียบเหมือนการประคับประ
ครองระหว่างกันสะท้อนบริบทต่าง ๆ ที่มีความผูกพันของระยะเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นตัวเชื่อม ของ
ความไม่แน่นอน ความไม่คงทน ความไม่ถาวร ข้าพเจ้าจึงสื่อสารเปลี่ยนความคิดเป็นจินตนาการเพ่ือ
สร้างสรรค์ความเอกลักษณ์ในรูปแบบของมุมมองการจัดวางองค์ประกอบที่มีความโดดเด่นทางการจัด
น้ าหนักของแสงและเงาภายในภาพผลงาน โดยมีการแสดงออกทางเอกภาพ (Unity) เช่น ความสมดุล
หรือดุลยภาพ (Balance) , การเคลื่อนไหว (Movement) , ความเป็นเด่น (Dominance) หรือ ความเป็น
รอง (Inferiority) ,  สัดส่วน (Proportion) , รูปทรง (Forms) , ลักษณะผิว (Textures) , น้ าหนัก – แสง
เงา (Volume) , ลักษณะของเส้น (Line) และ พ้ืนที่ว่าง (Space) เป็นต้น 

แนวความคิดสร้างสรรค์ของผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ คือ ข้าพเจ้าต้องการแสดงออกถึงความ
ผูกพันในครอบครัวที่มีการดูแล การเลี้ยงดู ปกป้อง มีความเป็นห่วง และมีแรงผลักดัน ทั้งด้านความคิด 
ความรู้สึก การกระท า โดยน าเชือกและท่อนไม้เปรียบเสมือนข้าพเจ้าและครอบครัว เชือกเป็นตัว เชื่อม
ระหว่างท่อนไม้แต่ละท่อนเข้าด้วยกันเหมือนกับสายใยระหว่างข้าพเจ้ากับครอบครัวที่มีการโอบอุ้มเลี้ยงดู 
เพราะธรรมชาติกับมนุษย์ก็มีการประคับประครองช่วยเหลือกันอยู่ตลอดเวลา ไม่มีธรรมชาติตัวของมนุษย์
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เองก็อยู่ไม่ได้ ไม่มีมนุษย์ที่ค่อยรักษาก็ไม่มีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ทั้งหมดมีความเชื่อมโยงมีความผูกพัน
ระหว่างกันโดยไม่มีข้อขัดแย้งใด ๆ 

 
ภาพผลงงานชุดก่อนวิทยานิพนธ์ 

 

 

 
ภาพที่ 88 ภาพผลงงานชุดก่อนวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 1 

 
 
ชื่อผลงาน : Binding of life No.1 
ขนาด : 61 x 81 cm. 
เทคนิค : Etching 
ปีที่สร้าง : 2020 
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ภาพที่ 89 ภาพผลงงานชุดก่อนวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 2 

 
ชื่อผลงาน : Binding of life No.2 
ขนาด : 81 x 61 cm. 
เทคนิค : Etching 
ปีที่สร้าง : 2020 
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ภาพที่ 90 ภาพผลงงานชุดก่อนวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 3 

 
ชื่อผลงาน : Binding of life No.3 
ขนาน : 81 x 61 CM. 
เทคนิค : Etching 
ปีที่สร้าง : 2020 
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ภาพที่ 91 ภาพผลงงานชุดก่อนวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 4 

 
ชื่อผลงาน       : Binding of life No.4 
ขนาด            : 81 x 61 cm. 
เทคนิค           : Etching 
ปีที่สร้าง         : 2020 
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ภาพที่ 92 ภาพผลงงานชุดก่อนวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 5 

 
ชื่อผลงาน : Binding of life No.5 
ขนาด : 61 x 81 cm. 
เทคนิค : Etching 
ปีที่สร้าง : 2020 
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ภาพที่ 93 ภาพผลงงานชุดก่อนวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 6 

 
ชื่อผลงาน : Binding of life No.6 
ขนาด : 81 x 46 cm. 
เทคนิค : Etching 
ปีที่สร้าง : 2020 
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การสร้างสรรค์วิทยานิพนธ ์

การสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ชุด หัวข้อ “ความสัมพันธ์ของชีวิตที่แตกต่าง (Relationship of 
different life)” มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบมุมมองทางความคิด ทั้งเรื่องเนื้อหา เรื่องข้อมูล เรื่อง
องค์ประกอบการจัดวาง โดยเฉพาะการท าความเข้าใจในการสื่อสารที่ชัดเจนและตรงตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ เพ่ือให้เกิดผลงานที่เหมาะสมและมีรูปแบบที่น่าสนใจ 

ด้านเนื้อหาของผลงาน โดยเจาะลึกถึงที่มาของธรรมชาติกับมนุษย์ที่มีความสัมพันธ์ในเชิงของ
ความแตกต่างแต่มีบ้างสิ่งที่ผูกพันระหว่างกัน เชื่อมโยงเข้าหากัน โดยน า “เชือก กับ ท่อนไม้” เป็น
ตัวกลางในการสื่อความหมายออกมาโดยนัยยะของหลักความเป็นจริงด้วยบริบทของเวลา เหมือนกับการ
บันทึกเรื่องราวจากจุดเริ่มต้นจนถึงปลายทาง โดยที่มีการเชื่อมโยง การผสมผสานอย่างละเอียดอ่อน เพ่ือ
สื่อสัญลักษณ์ของความหมายที่ต้องการเปรียบเทียบ ถึงเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของความผูกพัน
ของธรรมชาติที่มีต่อมนุษย์และมนุษย์มีต่อธรรมชาติ ตระหนักถึงการดูแล การปกป้องรักษา การประคับ
ประครอง การเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน มีการขัดแย้งกันแต่สามารถประสานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว 
เหมือนกับปมของเชือกมีการถักทอสอดประสานกันจนเกิดเป็นเส้นเป็นผืนติดต่อกัน โดยการผูกจนเกิด
เป็นปม และเหมือนกับท่อนไม้ที่มีร่องรอยของการเติบโตที่แสดงให้เห็นถึงมุมมองของการผ่านสิ่ งต่าง ๆ 
มากมาย ทั้งสองสิ่งนี้เกี่ยวข้องกันโดยมีตัวเชื่อมด้วยเรื่องของ “เวลา” หมายถึง กว่าทุกสิ่งอย่างจะมีการ
เปลี่ยนแปลงมักจะผ่านจากจุดที่เล็กที่สุดไปถึงจุดที่ใหญ่ที่สุด  

ด้านการสร้างสรรค์ ข้าพเจ้าต้องการแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของความงามผ่านรูปร่างรูปทรงที่มี
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่มีการโดนบีบบังคับอยู่ตลอดเวลาด้วยความอิสระของตัววัสดุเอง การจัดวาง
รูปแบบเป็นสิ่งส าคัญ เพราะต้องสื่อให้เห็นถึงการถูกควบคุมที่เป็น การดูแลที่ไม่ใช่การถูกท าลาย การ
ปกป้องที่ไม่ใช่การบังคับ โดยวิทยานิพนธ์ชุดนี้ เน้นการจัดวางองค์ประกอบที่ มีรายละเอียดของวัสดุ 
เพ่ือให้มองเห็นถึงสิ่งที่ถูกน ามาเพ่ือสื่อสารเพ่ือสร้างความหมายที่สะท้อนถึงความมีชีวิต  หรือแสดงถึง
ความแตกต่างกันของวัสดุที่มาจากธรรมชาติและวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้น โดย “เชือก กับ ท่อนไม้” ทั้งสอง
สิ่งนี้มีจุดเริ่มต้นที่คล้ายกันแต่มีจุดหมายเดียวกันคือการใช้เวลาในการเติบโตและการใช้เวลาในการถักทอ 

แนวความคิดสร้างสรรค์ของผลงานวิทยานิพนธ์ คือ เกี่ยวกับการผ่านเรื่องราวหรือสิ่งต่าง ๆ ที่มี
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในมุมมองของการใช้ชีวิตของข้าพเจ้า ที่มีความผูกพันจากการเลี้ยงดู
เหมือนกับเกลียวเชือกท่ีมีการประสานเหนี่ยวแน่แข็งแรงเปรียบเสมือน การปกป้อง การดูแล การคุ้มครอง 
การประคับประครอง ความเป็นห่วงและมีแรงผลักดัน ทั้งทางด้านความคิด ความรู้สึก การกระท า จนถึง
การด ารงชีวิตในการใช้ชีวิตในปัจจุบัน ซึ่งชีวิตของคนเราเหมือนกับเชือกเส้นหนึ่ง มีทั้งขนาดที่เล็ก ขนาดที่
ใหญ่ มีทั้งสั้นทั้งยาวไม่เท่ากัน ลักษณะของเส้นเชือกก็เหมือนกับรูปร่างของมนุษย์ โดยเปรียบเสมือนการ
ด ารงชีวิต เช่น ความตึง ความหย่อนหรือความพอดี   
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ภาพผลงงานชุดวิทยานพินธ์ 
 

 

 
ภาพที่ 94 ภาพผลงงานชุดวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 1 

 
ชื่อผลงาน : Encaphsulation 
ขนาด : 81 x 35.5 cm. 
เทคนิค : Etching 
ปีที่สร้าง : 2021 
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ภาพที่ 95 ภาพผลงงานชุดวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 2 

 
ชื่อผลงาน : Merge togeter 
ขนาด : 61 x 81 cm. 
เทคนิค : Etching 
ปีที่สร้าง : 2021 
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ภาพที่ 96 ภาพผลงงานชุดวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 3 

 
ชื่อผลงาน : Broken things 
ขนาด : 81 x 61 cm. 
เทคนิค : Etching 
ปีที่สร้าง : 2021 
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ภาพที่ 97 ภาพผลงงานชุดวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 4 

 
ชื่อผลงาน : Between the Differences 
ขนาด : 81 x 61 cm. 
เทคนิค : Etching 
ปีที่สร้าง : 2021 
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บทที่ 5 

บทสรุป 

 
จากผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “ความสัมพันธ์ของชีวิตที่แตกต่าง (Relationship of different life

)” ข้าพเจ้าได้เสนอมุมมองของการสะท้อนความรู้สึกของความสัมพันธ์ที่แตกต่างระหว่าง “ ธรรมชาติกับ
มนุษย”์ และ “เชือกกับท่อนไม้ ” เริ่มจากจุดเล็ก ๆ ของสภาวะความสมดุลเป็นตัวตั้งโดยมีความแตกต่าง
ระหว่างกัน เพ่ือสื่อความหมายถึงหลักความเป็นจริงโดยมีบริบทของ “เวลา” เปรียบเสมือนการบันทึก
เรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการผูกพัน แต่มีการเชื่อมโยงระหว่าง เชือกกับท่อนไม้ถึงการแสดงออก
ถึง การปกป้อง การห่อหุ้ม การทะนุถนอม การผูกพันที่มีความอุดมสมบูรณ์อย่างละเอียดอ่อน โดยแรงบัน
ดานใจในข้างตนเป็นแรงกระตุ้นของการสร้างสรรค์ผลงานที่มีรูปแบบการแสดงออกเฉพาะตน ที่สะท้อน
คุณค่าของความสัมพันธ์ของชีวิตที่แตกต่างผ่านสัญลักษณ์ของ “เชือกกับไม้” น าเสนอมุมมองเพ่ือสื่อสาร
ความแตกต่างระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์ ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้วิธีการสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการ เทคนิคภาพพิมพ์ร่องลึก 
(Etching) น าเสนอผงานที่มีลักษณะของรูปแบบที่มีความหมายแฝง เพ่ือสื่อผ่านสัญลักษณ์ที่มีความหมาย
ที่เกี่ยวกับการเน้นถึงความแตกต่างเป็นตัวเปรียบเทียบความคิด โดยวัตถุทั้งสองสิ่งที่น ามาเป็นสัญลักษณ์ 
คือ “เชือกกับท่อนไม้” ที่ลักษณะไม่เหมือนกันแต่มีบริบทเดียวกัน ซึ่งท าให้เห็นถึงคุณค่าของระยะเวลาใน
การด ารงชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพราะแบบนี้การสร้างกับการท าลายจึงใช้ระยะเวลาที่
แตกต่างกัน ออกมาในรูปแบบกึ่งนามธรรม (Semi - Abstract) 

ปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงาน คือ ระยะเวลาในการท างานในตัวเทคนิคของภาพพิมพ์ร่องลึก 
(Etching) นั้นมีความละเอียดอ่อนทุกขั้นตอนในการปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มจนจบ บางครั้งอาจเกิด
ข้อผิดพลาดได้ตลอดเวลาไม่มากก็น้อยอาจจะท าให้ไม่สามารถท าให้ได้เหมือนต้นแบบอย่างสมบูรณ์เพราะ
ไม่ได้ท าการวางแผนก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติ จึงได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์จากกระบวนการคิดและการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากสิ่งที่ผิดพลาดในครั้งนี้ เพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไขในการเรียนรู้ภายภาคหน้าต่อไป 

 
 

 



 

รายการอ้างอิง 

 

รายการอ้างอิง 
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ชื่อ-สกุล ธิญาวดี จันทวงษ ์
วัน เดือน ปี เกิด 10 มีนาคม 2540 
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒิการศึกษา 2555 : วิทยาลัยช่างศิลป์  

2558 : ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต (ศป.บ.ภาพพิมพ์) ภาควิชาวิจิตรศิลป์ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

ที่อยู่ปัจจุบัน 25 ซ.รามอินทรา 117 เเนก 14 ถนนรามอินทรา เเขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี 
กรุงเทพ 10510 

รางวัลที่ได้รับ รางวัลและเกียรติประวัติ  
รางวัลที่ได้รับ  เมื่อปี 2560 : Bienala internationnala de grayura 
contemporana  
'' IOSIF ISER ''  
 
รางวัลที่ได้รวมแสดง  เมื่อปี 2561 : Exhibtion of contemporary art 
by young artists35   
               : 13th national youth art exhibition.  
เมื่อปี 2563 : The Graphic Art Biennial of Szeklerland celebrates         
its 10th anniversary in the year 2020  
               : The International Biennial Print Exhibit: R.O.C. 2020  
               :  37th Model Railway Contemporary Art  
               : The 66th National Exhibition of Art.   
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