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Thesis writing on the topic of nature and beauty, reflecting on natural life 
and the reality of life, aids us in understanding the possibilities of life; the sunlight 
that shines in the morning, and when the evening goes down, it returns again the 
next day; that is a cycle of life. I have presented my creative works using the 
principles of natural beauty in order to reflect on human behavior. Integrated nature 
into the process of developing techniques to match the content of the story 
recording by selecting the region's aesthetics, impressions, ways of life, and realities. 
Beauty starts when you let nature guide your imagination without knowing where it 
will end up. 
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   บทที่ 1 
ธรรมชาติและความงามสะท้อนชีวิต 

 
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
 ธรรมชาติแสดงความสวยงามทั้งดอกไม้ใบหญ้าต้นไม้ภูเขาแม่น้ำ สายฝนสายลมและฤดูกาลที่
เปลี่ยนแปลงไป กาลเวลาเป็นวัฏจักรและเป็นความจริงของชีวิตเช่นกับชีวิตมนุษย์ ตั้งแต่เกิดมาจนจำ
ความได้ ช่วงเวลาในวัยเด็กเป็นช่วงเวลาอันแสนสนุก การละเล่นต่างๆ ล้วนเกี่ยวข้องกับธรรมชาติ ไม่
ว่าจะเป็น การขี่ม้าที่ทำม้ามาจากกาบกล้วย การเล่นใยแมงมุมที่ทำมาจากเปลือกส้ม ความทรงจำที่ลืม
เลือนได้หวนกลับย้อนมาชัดเจนอีกครั้ง การเดินทางได้นำพาเราไปไกลแสนไกล ความคิดคำนึงถึงจึงได้
ทำงานการเดินทางครั้งใหม่จึงได้เริ่มต้นขึ้น การกลับไปสู่จุดเริ่มต้นอีกครั้ง   
 มนุษย์เรียนรู้ที่จะปรับตัวและอยู่ร่วมกับธรรมชาติ ตามถิ่นฐานที่อยู่อาศัยดำรงชีวิต 
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่แตกต่างกัน ต่างทำให้มนุษย์เกิดการเรียนรู้และใช้ชีวิตที่ต่างกัน 
ธรรมชาติส่งเสริมให้มนุษย์เกิดการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็น ความเชื่อ ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น หรือแม้กระทั่ง อาชีพ การแต่งกาย ความแตกต่างล้วนสร้างสรรค์เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น 
สร้างสรรค์ความงดงามในรูปแบบที่แตกต่างกัน 

การเดินทางในระบบการศึกษาใกล้สิ้นสุดลงอีกครั้ง การเรียนรู้ชีวิตวัยทำงานกำลังจะเริ่มต้น
ขึ้น ทุกๆสิ่งรอบตัวล้วนมีการเปลี่ยนแปลงแปรผัน เพ่ือนๆในรุ่นราวคราวเดียวกันต่างเริ่มทำงาน สร้าง
ฐานะสร้างครอบครัว เริ่มมองเห็นเป้าหมายของชีวิต ส่วนข้าพเจ้านั้นก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่
เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน การเรียนรู้กระบวนการทางความคิดที่มากขึ้น การยึดติดที่น้อยลง การพัฒนา
ผลงานศิลปะไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆ เมื่อลองสำรวจความคิด เรื่องราวเก่าๆได้ผ่านพ้นไป เรื่องราว
ใหม่ๆกำลังจะเริ่มต้นขึ้น สิ่งเหล่านี้เป็นไปตามความจริงของเวลา การบันทึกความทรงจำความงดงาม
ในช่วงเวลานั้นๆ คงจะเป็นสิ่งที่คอยเตือนและตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องราวที่ผ่านมา   
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ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา  

    ธรรมชาติสะท้อนความงดงามสวยงามของดอกไม้พืชพรรณ ฤดูกาลที่ เปลี่ยนแปลง ไป
เช่นเดียวกับชีวิตมนุษย์ ข้าพเจ้าต้องการบันทึกเรื่องราวต่างๆที่เกิดข้ึน  ผ่านความงดงามของธรรมชาติ
ที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่ ณ ขณะนั้น  โดยเก็บบันทึกผ่านการสร้างสรรค์ผลงานระยะเวลา 1 เดือนต่อ 1 
ชิ้นงาน โดยใช้เทคนิคกระบวนการที่สอดคล้องและส่งเสริมเนื้อหาเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้น รวมเป็น
ระยะเวลาทั้งหมดในการบันทึก เป็นเวลา 4 เดือนต่อ 4 ชิ้นงาน และต้องการประมวณผลของเรื่องราว
ที่เกิดขึ้น ในแต่ละเดือน เพ่ือทำความเข้าใจเรื่องราวและความรู้สึกที่เกิดขึ้น และนำไปเป็นแนว
ทางการปรับใช้ชีวิตไปในทิศทางท่ีดีขึ้น 
 

สมมุติฐาน 
 ความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ คือความเปลี่ยนแปลงของชีวิต ที่แสดงความงดงาม จาก
ประสบการณ์ในแต่ละเดือนจะมีเรื่องราวประสบการณ์ใหม่ๆเข้ามา ทั้งเรื่องราวที่ดี และไม่ดี อารมณ์
ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจะมีความรู้สึกที่แตกต่างกันไป เรื่องราวและความรู้สึกเหล่านั้นก็จะผ่านพ้นไปเป็น
ความทรงจำในแต่ละเดือน  การบันทึกประสบการณ์ต่างๆในแต่ละเดือน ตามเรื่องราวและเนื้อหาที่
เกิดข้ึนจะมีความแตกต่างกันหรือไม่ เทคนิคกระบวนการจะยังคงรูปแบบเดิมหรือไม่ อย่างไร 
 

ขอบเขต  
1.  สะท้อนภาพชีวิตและประสบการณ์ของข้าพเจ้า คนรอบข้าง ครอบครัวและเหตุการณ์

ทางสังคมผ่านภาพธรรมชาติ พืชพรรณ 
2. งานสร้างสรรค์จิตรกรรม 2 มิต,ิ 3 มิต,ิ ศิลปะจัดวาง 
3. เป็นศิลปะแบบ Expressionism, Realistic, Concepcual Art, Process Art 
4. เก็บบันทึกข้อมูลจากดอกไม้จริงที่พบเจอ 
5. เก็บข้อมูลเรื่องราวความรู้สึกในการสร้างสรรค์ผลงาน ในระยะเวลา 1 เดือน ต่อ 1 

ชิ้นงาน รวมระยะเวลา 4 เดือน ต่อ 4 ชิ้นงาน 
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ขั้นตอนการศึกษา 
1. ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลของธรรมชาติรอบตัว จดบันทึก ถ่ายรูป ลักษณะทางกายภาพของ

ธรรมชาติ ต้นไม้ ใบหญ้า แต่ละชนิด 
2. ค้นหาข้อมูลเพ่ิมเติมจากอินเตอร์เน็ต ในส่วนของความหมาย และส่วนประกอบข้อมูลเชิง

ลึกของธรรมชาติ ที่นำมาสร้างสรรค์ 
3. จดบันทึกสรุปกระบวนการต่างๆ เพ่ือนำมาเป็นส่วนประกอบในการสร้างสรรค์ผลงาน 
4. ศึกษาการแสดงออกในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของศิลปินในยุค Abstract, Art 

Nouveau, Impreesionism, Surrealism, Romanticicism, Rococo 
5. สั ง เค ร าะห์ ข้ อ มู ล ก ารแส ด งออก ขอ งศิ ล ปิ น ใน ยุ ค  Abstract, Art Nouveau, 

Impressionism, Surrealism, Romanticicism, Rococo ,Expreesionism แ ล ะ 
Realistic 

6. บันทึกเรื่องราวของตนเองในแต่ละวัน โดยการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมผ่านการ
เลือกใช้เฉดสี เทคนิค การจัดวางองค์ประกอบ กระบวนต่างๆ ในการสร้างสรรค์ สภาวะ
อารมณ์เรื่องราวขณะนั้น เป็นเวลา 30 วันต่อ 1ชิ้นงาน โดยจะสร้างสรรค์ผลงานทั้งหมด 
4 ชิ้นงาน เป็นเวลา 4 เดือน และจะมีการจดบันทึกอารมณ์ในแต่ละวันเป็นลายลักษณ์
อักษรร่วมด้วย 

7. นำบันทึกที่เป็นลายลักษณ์อักษรมาสรุปประจำเดือน ว่าเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นบ้าง และมี
การรับมือ และพัฒนาตนเองไปในทิศทางใด  

8. สังเคราะห์ข้อมูลจากที่ทำการบันทึกสร้างสรรค์ผลงานเป็นระยะเวลา 4  เดือน ว่า
ประสบการณ์เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นส่งผลต่อการพัฒนาตนเองในด้านความคิดอย่างไร 
การบันทึกประสบการณ์ต่างๆในแต่ละเดือน มีความแตกต่างกันหรือไม่ เทคนิค
กระบวนการในแต่ละชิ้นงานมีความแตกต่างกันหรือไม่ 

9. สรุปผลการศึกษา และนำเสนอผลการศึกษาเพ่ือเป็นประโยชน์ในการสร้างสรรค์ผลงาน
ต่อไปและเป็นแนวทางการศึกษาแก่ผู้อ่ืน 
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วิธีการศึกษา 

- ลงพื้นที่เก็บบันทึกข้อมูลจริง  

- ค้นคว้าหาข้อมูลเพ่ิมเติมทางอินเตอร์เน็ต 

- รวบรวมข้อมูล ทำสรุปเพ่ือนำไปต่อยอดในการสร้างสรรค์ผลงาน 

- เริ่มบันทึกประสบการณ์เรื่องราวต่างๆในแต่ละวัน โดยบันทึกผ่านการสร้างสรรค์ผลงาน
จนครบ 30 วัน ต่อ 1 ชิ้นงาน โดยเก็บบันทึกเป็นเวลา 4เดือน 4 ชิ้นงาน 
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บทที่ 2 
ทบทวนวรรณกรรม 

 

ความงามของธรรมชาติ 
 ธรรมชาติคือสิ่งที่เกิดขึ้นเอง ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นโดยฝีมือมนุษย์ ธรรมชาติต่างรายล้อมอยู่รอบตัว
เรา ทั้งภาพ สัมผัส กลิ่น และ เสียง มนุษย์สามารถมองเห็นภูเขาอันเขียวชอุ่ม ทะเลสีเขียวใสสะอาด
ตา สามารถสัมผัส คลื่นน้ำ และผืนทราย สามารถได้ยิน เสียงลมพัดที่แผ่วเบา เสี ยงคลื่นทะเลที่ให้
ความรู้สึกถึงความนิ่งสงบ และสามารถรับรู้กลิ่นของไอดิน ที่หอมโชยมาหลังฝนตก สิ่งต่างๆที่มนุษย์
สามารถรับรู้ได้จากธรรมชาติ ล้วนเป็นความงามที่ธรรมชาติสร้างขึ้น มนุษย์ได้เรียนรู้ และอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติ จนเกิดแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต เริ่มแรกมนุษย์เริ่มเลียนแบบเสียงจากธรรมชาติ ต่อมา 
มนุษย์ได้ใส่ความคิดสร้างสรรค์เพ่ิมอารมณ์ ความรู้สึก  เติมจินตนาการ จนเกิดความงามทางสุนทรียะ 
เป็นงานศิลปะที่ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ ที่มีธรรมชาติเป็นแรงบันดาลใจ  ธรรมชาติคือแหล่งต้น
กำเนิดขุมทรัพย์ทางความงาม ไม่เพียงแต่ความงามทางกายภาพเท่านั้น ธรรมชาติแสดงความงาม
ตั้งแต่ การเปลี่ยนผันของฤดูกาล ช่วงเวลาของกลางวันกลางคืน แม้แต่วัฏจักรวนเวียนของดอกไม้ใบ
หญ้า การเกิด ดับ เหี่ยวแห้ง สิ้นอายุไขไปตามกาลเวลา หรือภัยพิบัติต่างๆทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น ก็
เป็นการรักษาสมดุลให้ตัวมันเอง สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นล้วนเป็นความงามในธรรมชาติทั้งสิ้น มนุษย์เป็น
เพียงสิ่งเล็กๆที่เรียนรู้ และทำความเข้าใจธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ ธรรมชาติต่างสอนและเป็นแรงบันดาล
ใจให้กับมนุษย์  

ในอดีตมนุษย์เติบโตและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติ ตามถ่ินฐานที่ดำรงชีวิต มนุษย์คิดค้น
สิ่งต่างๆเพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเอง ตามองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนรู้ธรรมชาติ
รอบตัว และนำมาปรับปรุง แก้ไข พัฒนา จนเกิดเป็นภูมิปัญญาที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นนั้นๆ 
ธรรมชาติต่างเป็นต้นกำเนิดความงาม และต่างสร้างสรรค์ความงดงามที่หลากหลายผ่านการเรียนรู้
และกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานของมนุษย์1 

 
 

 
1เทศบาลนครปากเกรด็. ภมูิปัญญาท้องถิ่น.  เข้าถึงเมื่อ 21 มิถุนายน  2565.  
เข้าถึงได้จาก https://www.pakkretcity.go.th/index.php/2-uncategorised/2873-local-wisdom.html 
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พิมพ์จากป่า สวยในใจ ญาณวิทย์ กุญแจทอง 

ภาพที่ 1 ศิลปินญาณวิทย์ กุญแจทอง 
        ที่มา MGRONLINE. (2557). พิมพ์จากป่าสงวน. เข้าถึงเมื่อ 21 มิถุนายน  2565. 
        เข้าถึงได้จาก https://mgronline.com/celebonline/detail/9570000064813 

 

“ป่าของผมมันเป็นเรื่องความรู้สึก มันเป็นเรื่องของการอนุรักษ์ มันเป็นเรื่องของธรรมชาติ 
หรือกระทั่งเรื่องสี มันก็เป็นเรื่องของป่า ป่าของผมก็เลยอาจจะไม่ได้เป็นป่าเชิงรูปธรรม แต่มันเป็นป่า
เชิงนามธรรม”2 
 
 ญาณวิทย์ กุญแจทอง เป็นศิลปิน และอดีตอาจารย์จากคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และ
ภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์จากสีธรรมชาติ โดยผลงานชุด 
พิมพ์จากป่า สวยในใจ ศิลปินได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะตั้งแต่กระบวนการดูแลป่าที่บิดาปลูกไว้
จำนวน 108 ไร่ ที่จังหวัดเพชรบุรี และได้นำผลผลิตจากธรรมชาติ ดอก ใบ ผล ราก เปลือก แก่น 
รวมทั้งส่วนอื่นๆ ของพืชพรรณ สามารถนำมาใช้ได้หมด  เพียงแต่ต้องทดลองก่อนเพ่ือหาสีธรรมชาติที่
ลงตัว ศิลปินจึงได้นำสีออแกนิคที่ได้นำมาสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ออแกนิค ในลำดับต่อไป 

 
2 Posttoday. (2555). พิมพ์จากป่า สวยในใจ ญาณวิทย์ กุญแจทอง. เข้าถึงเมื่อ 21  มิถุนายน  2565.  
   เข้าถึงได้จาก https://www.happinessisthailand.com 

 
 

https://www.happinessisthailand.com/
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ภาพที่ 2 ผลงานชุดพิมพ์จากป่า สวยในใจ 
             ที่มา Posttoday. (2555). พิมพ์จากป่า สวยในใจ ญาณวิทย์ กุญแจทอง. 

เข้าถึงเมื่อ 21 มิถุนายน  2565. เขา้ถึงได้จาก https://www.happinessisthailand.com 

 
สำหรับภาพพิมพ์ออร์แกนิกชุดนี้ ศิลปินนำเสนอเรื่องราวเชิงนามธรรม ผ่านริ้วรอย หยดสี 

และฝีแปรง สะท้อนถึงอารมณ์และความงามของธรรมชาติ ดอกไม้ ใบหญ้า สายน้ำ ท้องฟ้า กาลเวลา 
เมล็ดพันธุ์ ฯลฯ สีสันสดจากพืชพรรณชวนให้สนุกไปกับการเดินทางเข้าสู่ผืนป่าอันน่าอัศจรรย์ ผืนป่าที่
แฝงนัยต่างๆ ทั้งแนวคิด จิตวิญญาณ ขาดไม่ได้ก็คือ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ศิลปินเรียนรู้จากการทดลอง
ขนาดกว้าง โดยบางส่วนนั้นถูกนำจัดแสดงควบคู่กับภาพพิมพ์ออร์แกนิก ในลักษณะคล้ายๆ ผลงานจัด
วาง ทำให้ได้เห็นเบื้องหลังการทำงาน ขั้นตอนการสกัดสีจากพืชพรรณ ก่อนจะกลายเป็นงานภาพพิมพ์
ออร์แกนิกอย่างสมบูรณ์แบบ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 Posttoday. (2555). พิมพ์จากป่า สวยในใจ ญาณวิทย์ กุญแจทอง. เข้าถึงเมื่อ 21  มิถุนายน  2565.  
   เข้าถึงได้จาก https://www.happinessisthailand.com 
 

https://www.happinessisthailand.com/
https://www.happinessisthailand.com/
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ธรรมชาติกับชีวิต 
 ธรรมชาติกับชีวิตมีความสำคัญกับมนุษย์มาอย่างยาวนาน มนุษย์เกิดท่ามกลางธรรมชาติ จึง
ต้องเรียนรู้ ปรับตัว ทำความเข้าใจ เพื่อที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้ มนุษย์เป็นส่วนหนึ่ง
ของธรรมชาติ อยู่ภายใต้อำนาจของความเปลี่ยนแปลง ทั้งร่างกาย จิตใจ ประสบการณ์นำผลของ
ธรรมชาติมาสร้างเป็นกายเนื้อ และมีวิญญาณที่เสพสัมผัสธรรมชาติ ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
สภาพจิตใจของมนุษย์หรือว่าระบบสังคมของมนุษย์ ระบบครอบครัว ระบบต่างๆ มันเป็นเพียงกลไก
หนึ่งที่หมุนเวียนไปตามธรรมชาติที่เกิดขึ้น มนุษย์เรียนรู้ชีวิต ผ่ านการเรียนรู้ธรรมชาติ ธรรมชาติ
สะท้อนความจริงของชีวิตผ่านความงาม สัจธรรม ความไม่จีรังยั่งยืน เพียงทำความเข้าใจในความจริง
ของชีวิต ชีวิตจะเรียบง่ายขึ้นมาก 
 
ศาสตราจารย์ ระพี  สาคริก นักวิชาการเกษตรผู้คลุกคลีอยู่กับดอกไม้และวงการกล้วยไม้ 

ภาพที่ 3  ศาสตราจารย์ระพี  สาคริก 
ที่มา ความสุขประเทศไทย. (2557). ความสุขจากการสัมผัสธรรมชาติ. เข้าถึงเมื่อ 21 มิถุนายน  2565. 

เข้าถึงได้จาก https://www.happinessisthailand.com 

 
“แม้ผมทำเรื่องกล้วยไม้ แต่จริงๆ แล้วผมไม่ได้ทำเรื่องกล้วยไม้ ผมทำเรื่องมนุษย์  ความสุขของ

ผมคือการได้ทำงานเพ่ือแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมโดยใช้กล้วยไม้”4 

 
4 ความสุขประเทศไทย. (2557). ความสุขจากการสัมผัสธรรมชาติ. เข้าถึงเมื่อ 21 มิถุนายน  2565. 
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 ศาสตราจารย์ระพี  สาคริก นักวิชาการเกษตร ผู้ที่ให้ความสนใจกล้วยไม้ตั้งแต่วัยเยาว์ ท่าน
เริ่มปลูกกล้วยไม้เองด้วยอายุ 6-7 ขวบ ได้หยดเมล็ดกล้วยไม้ ด้วยความถนุถนอมและเฝ้าดูมันเติบโต 
ท่านไม่เพียงแต่หยดเมล็ดเพียงเท่านั้น ท่านยังได้หยดจิตวิญญาตที่บริสุทธิ์ลงไปด้วย ศาสตราจารย์ระพี
ได้เรียนรู้และทำความเข้าใจธรรมชาติกับชีวิต มนุษย์ล้วนแสวงหาความงาม และความสุข แต่เราจะ
พบเจอได้อย่างไรในเมื่อเรายังไม่ได้ผ่านอุปสรรค ความทุกข์ยาก แต่เมื่อไหร่ที่เราผ่านอุปสรรคต่างๆไป
ได้ ความสวยงามจะรอเราอยู่เสมอ ธรรมชาติเป็นเงาสะท้อนที่ทำให้เรามองเห็นสัจธรรมต่างๆของชีวิต 
ศาสตราจารย์ระพี  สาคริก ที่กล่าวไว้ว่า  

 
“สวยงามเป็นที่ต้องการของสิ่งมีชีวิตในโลกใบนี้ แต่ในขณะเดียวกัน การจะเดินไปหาสิ่งที่งดงาม 

เราก็ต้องเดินบุกป่าฝ่าดงไปก่อน ถ้าเราไม่เจอสิ่งที่ไม่พอใจ แล้วเราจะไปเจอสิ่งที่พอใจได้อย่างไร ผม
สนใจกล้วยไม้ เพราะมองเห็นว่า มันมีหนามเต็มไปหมดเลย ผมชอบเดินฝ่าดงหนาม ทุกเรื่อง มีปัญหา
ทั้งนั้นเลย กล้าที่จะเดินเข้าไปหามัน และเอาชนะใจตัวเองให้ได้หมดทุกเรื่อง”5 

 

เข้าถึงได้จาก https://www.happinessisthailand.com 
5 ความสุขประเทศไทย. (2557). ความสุขจากการสัมผัสธรรมชาติ. เข้าถึงเมื่อ 21 มิถุนายน  2565.  
เข้าถึงได้จาก https://www.happinessisthailand.com 
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คุณโจน จันได ผู้เป็นดั่งต้นแบบของการใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติ 
 

ภาพที่ 4 คุณโจน  จันได 
ที่มา adaybulletin. (2562). โจน จันได สโลว์ไลฟ์คือมายา ‘ชีวติต้องง่าย’ 

แต่จะง่ายอย่างไรเมื่อต้องดีลกับข้อจำกัดมากมาย. 
เข้าถึงเมื่อ 21 มิถุนายน  2565. เข้าถึงได้จาก https://adaybulletin.com 

 
คุณโจน จันได  เกิดและเติบโตที่จังหวัดยโสธร ชีวิตในช่วงแรกทำอาชีพเป็นคนสวน ชาวไร่ 

ชาวนา ต่อมาจึงได้เข้าไปทำงานในกรุงเทพ ทำอาชีพเด็กเสิร์ฟบ้าง พนักงานโรงแรมบ้าง พนักงานทำ
ความสะอาด ได้เงินวันละไม่กี่ร้อย ทำอยู่แบบนี้มา 7 ปี เริ่มคิดได้ว่าทำไมอยู่มา 7 ปีถึงไม่มีอะไรเลย 
ทำงานหนักแต่ไม่พอกิน แล้วจะต้องดิ้นรนไปทำไม เขาจึงกลับไปค้นหาการใช้ชีวิตที่ทำให้อยู่ได้อย่าง
ยั่งยืน และสุดท้ายได้ค้นพบว่าการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ คือคำตอบที่ดีที่สุดในชีวิต6 

 “ถ้าเราอยากได้รถคันนึงเมื่อเราซื้อมันมาได้ เราจะตื่นเต้นมากๆในช่วงแรกแต่พอเราใช้มันไป
สักพักความพึงพอใจต่างๆเริ่มลดลง ความตื่นเต้นเริ่มหมดไป กลายเป็นความธรรมดา แต่ถ้าเราใช้ชีวิต
อยู่กับธรรมชาติเราจะรู้สึกถึงความนิ่งสงบ เย็นสบาย ลมเย็นๆพัดผ่านเข้าทางหน้าต่าง ความเยือกเย็น
ในยามกลางคืนที่ทำให้นอนสบาย เราจะรู้สึกถึงความยั่งยืน ไม่เสื่อมลง ไม่แปรเปลี่ยนง่าย มันเป็น
ความยั่งยืนที่แท้จริง” 

 
 

 
6  adaymagazine. (2557). โจน จันได ชายผู้ชวนทุกคนกลับมาใช้ชีวิตอย่างท่ีมนุษย์ควรจะเปน็.  
เข้าถึงเมื่อ 21 มิถุนายน  2565. เข้าถึงได้จาก https://adaymagazine.com/yesterday-26 
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“ความสุขเกิดขึ้นจากตอนที่เราพ่ึงพาตนเองได้ ทำให้เราเกิดอิสรภาพ เราจะทำสิ่งไหนก็ได้
โดยไม่ต้องรบกวนผู้อ่ืนเราพ่ึงพาตนเองอย่างน้อยปัจจัย 4 อาหาร ,บ้าน ,ผ้า และยา ความกลัวต่างๆ
ของเราจะน้อยลงชีวิตจะเป็นอิสระมากข้ึน มันเป็นความสงบสุขในใจที่ทำให้ชีวิตมีคุณค่า มีความหมาย 
อิสรภาพและความสุขเป็นสิ่งเดียวกัน” 

การได้อยู่กับธรรมชาติทำให้เกิดความเงียบสงบในจิตใจ และเห็นความเป็นจริงบางสิ่ง
บางอย่างธรรมชาติ มีสายลมแสงแดด ไออุ่น ความเย็น มีความงดงามเมื่อเห็นแบบนั้นความเงียบสงบ
ก่อตัวขึ้นมา ไม่วุ่นวาย ไม่หลีกหนี ไม่วิ่งหา เพราะรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้นี่เอง ธรรมชาติไม่ใช่สิ่งที่เราต้อง
แสวงหา มันมีอยู่รายล้อมรอบตัวเรา ในบางครั้งเราอาจมองไปนอกหน้าต่าง แล้วเห็นความงดงามของ
ดอกหญ้ากลุ่มหนึ่ง ที่มีสีสวยละมุนสะดุดตา เห็นกลีบดอกที่บางเบาพลิ้วไสว ลำต้นโยกไปมาอย่างมี
ชีวิตชีวา เราเห็นความเป็นชีวิตอยู่ในนั้น เห็นความงามอยู่ตรงนั้นได้ 
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Process Art 

Process Art เป็นศิลปะที่เน้น กระบวนการทางความคิด การวางแผน และการลงมือทำ โดย
ไม่ยึดติดกับผลงานที่สวยงาม แต่จะมองลึกลงไปถึง ความคิดและการวางแผน ไม่มีบังคับลำดับการ
ทำงานแบบทีละขั้นตอน เป็นศิลปะแบบ Free From ซึ่งเป็นที่นิยมมากในหมู่ศิลปินที่ไม่ยึดติดกับ
อุปกรณ์ และ ทฤษฎี ศิลปินได้ให้ความสำคัญกับ “กระบวนการ” มากกว่า “ผลลัพธ์” ศิลปินเหล่านี้
สร้างงานที่แปรผันไม่คงที่ บ้างก็มีความเคลื่อนไหวมีความเปลี่ยนแปลง ผลงานเหล่านี้ได้รับการพูดถึง
ในชื่อว่า โพรเซส อาร์ต   
 

ภาพที่ 5  Process Art 

ที่มา Designer. (2552). โพรเซส อาร์ต. เข้าถึงเมื่อ 21 มิถุนายน  2565. เข้าถึงได้จาก 
https://www.designer.co.th/1362?doing_wp_cron=1625902144.7195060253143310546875 

 
ศิลปินในแนว Process art ทำงานศิลปะด้วยวัสดุที่ไม่มีความคงทนถาวร เช่น น้ำแข็ง น้ำ 

หญ้า ขี้ผึ้งและไขมัน ศิลปินหญิง อีวา เฮสสะ ใช้วัสดุอย่างไฟเบอร์กลาสและยางมาสร้างงานนามธรรม 
วัสดุเหล่านั้นค่อยๆ แปรเปลี่ยนและเสื่อมสภาพไป หรือ ศิลปิน ฮันส์ แฮค สร้างผลงานที่ชื่อ  Grass 
Grows ศิลปินได้นำดินมาจัดวางเป็นเนินดินในแกลลอรี่ เนินดินนั้นค่อยๆมีต้นหญ้าเติบโตขึ้นมาปก
คลุม จนกลายเป็นประติมากรรมนามธรรมที่มีชีวิตเติบโตเปลี่ยนแปลงได้7 

 
 

7Designer. (2552). โพรเซส อาร์ต. เข้าถึงเมื่อ 21 มิถุนายน  2565. เข้าถึงได้จาก 
https://www.designer.co.th/1362?doing_wp_cron=1625902144.7195060253143310546875   
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Conceptual Art 

คอนเซ็ปชวลอาร์ต หรือที่เรียกว่าศิลปะเน้นแนวคิด เป็นศิลปะแนวทางหนึ่งที่เน้นแนวคิดเป็น
สำคัญ มากกว่าความงามทางสุนทรียะ ศิลปินกลุ่มนี้ปฏิเสธและลดบทบาท ขนบธรรมเนียม ของศิลปะ
อย่างสิ้นเชิง ไม่ว่าจะเป็น รูปแบบ องค์ประกอบต่างๆที่พึงมีในงานศิลปะ หรือแทบจะไม่ต้องมีผลงาน
เลยก็ว่าได้ พวกเขาคิดว่า ความคิดเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในงานศิลปะ ส่วนสิ่งอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นทักษะ 
ความงาม มูลค่า เป็นสิ่งที่ไม่มีความจำเป็นเลย ศิลปินกลุ่มนี้ไม่เพียงละทิ้งความงาม หากแต่ยังต่อต้าน
และลดทอนความสูงส่งของศิลปะ 

ศิลปินคอนเซ๊ปชวลอาร์ตมักจะมีบทบาทในการวิพากษ์วิจารย์สังคมและสถาบัน ศิลปินหลาย
คนมุ่งเน้นและสนใจประเด็นทางการเมืองเป็นอย่างมาก และมักทำงานในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น 
ภาพถ่าย วิดิโอ สื่อ ศิลปะจัดวาง เป็นต้น ศิลปินกลุ่มนี้จะใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารความคิด
อยู่บ่อยครั้ง แต่ภาษาที่ว่าไม่ใช่ในรูปแบบของงานวรรณกรรม แต่ออกมาในรูปแบบทางความคิด ไม่ว่า
จะเป็นคำสั่งหรือข้อปฏิบัติต่างๆ   

ภาพที่ 6 One and Three Chairs 

ที่มา โจเซฟ โคซุธ. (2508). One and Three Chairs. เข้าถึงเมื่อ 21 มิถุนายน  2565. 
เข้าถึงได้จากhttps://goo.gl/o4WaV2 
 

ศิลปินชาวอเมริกัน โจเซฟ โคซุธ (Joseph Kosuth) ได้จัดแสดงผลงานศิลปะจัดวางที่
ประกอบไปด้วย เก้าอ้ีธรรมดาๆ หนึ่งตัว ภาพถ่ายเก้าอ้ีตัวที่จัดแสดงขนาดเท่าจริง กระดาษถ่ายสำเนา
ขนาดใหญ่ที่พิมพ์ความหมายของคำว่า ‘เก้าอ้ี’ จากพจนานุกรม โดยผลงานศิลปะจัดวางนี้จะถูกส่ง
ต่อไปจัดแสดงสถานที่ต่างๆ และต้องเปลี่ยนเก้าอ้ีเป็นเก้าอ้ีที่ใช้ในสถานที่นั้นๆ และเปลี่ยนภาพถ่าย
เก้าอ้ีขนาดเท่าจริง ในทุกๆครั้งด้วยเช่นกัน แต่กระดาษถ่ายสำเนาที่แสดงความหมายของเก้าอ้ียังคง

https://goo.gl/o4WaV2
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เป็นกระดาษแผ่นเดิม แล้วต้องถ่ายภาพผลงานทุกครั้งที่ไปจัดแสดงในที่ใหม่ๆ ผลงานชุดนี้ของโจเซฟ 
แสดงให้เห็นว่า ถึงแม้สถานที่จัดแสดงเปลี่ยน เก้าอ้ี และภาพถ่ายเปลี่ยน แต่เนื้อหาที่ศิลปินต้องการ
สื่อ ยังคงสื่อความหมายได้เหมือนเดิม คำสั่งของศิลปินยังคงเดิม  มันแสดงให้เห็นว่าความคิดของ
ศิลปินเป็นสิ่งสำคัญในงานศิลปะ ไม่ใช่เป็นองค์ประกอบอื่นๆ8 

 

Installation Art 
Installation art หรือที่เรียกว่าศิลปะจัดวาง เป็นงานศิลปะที่มีที่ตั้งเฉพาะจุด เป็นงานสาม

มิติ ที่ออกแบบเพ่ือที่จะแปรสภาพการรับรู้ของสิ่งแวดล้อม (perception of a space) โดยทั่วไปแล้ว 
“ศิลปะจัดวาง” จะหมายถึงศิลปะภายในตัวสิ่งก่อสร้าง ถ้าตั้งอยู่ภายนอกก็มักจะเรียกว่า “ศิลปะภูมิ
ทัศน์” (Land art) ศิลปะสองประเภทนี้คาบเกี่ยวกัน ศิลปะจัดวางอาจจะเป็นได้ทั้งศิลปะที่ติดตั้งอย่าง
ถาวร หรือเพียงชั่วคราวก็ได้ ประเภทของงานก็ครอบคลุมตั้งแต่การใช้วัสดุที่พบโดยทั่วไป ที่มักจะ
เลือกสรรจากวัสดุที่ทำให้มีความกระทบอารมณ์ รวมไปถึงวัตถุสมัยใหม่เช่นวิดีโอ เสียง การแสดง 
ความเสมือนจริงแบบดื่มด่ำ (Immersive virtual reality)  ศิลปะจัดวางหลายชิ้นเป็นศิลปะเฉพาะที่ 
(Site-Specific Art) ซึ่งหมายความว่าเป็นงานที่ออกแบบให้ติดตั้ง ตรงตำแหน่งหรือสถานที่ที่สร้างงาน
ศิลปะโดยเฉพาะเท่านั้น9 

           ภาพที่ 7  Andy Goldsworthy 
Touching North, 1989 
Galerie Springer Berlin 

 
8 Themomentum. (2561). Conceptula Art. เข้าถึงเมื่อ 21 มิถุนายน 2565.  
เข้าถึงได้จากhttps://themomentum.co/ / conceptual-art 
9 วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. (2564). Installation Art. เข้าถึงเมื่อ 21 มิถุนายน 2565.  
เข้าถึงได้จากhttps://th.wikipedia.org/wiki/ 
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แอนดี โกลด์สเวิร์ทธี (Andy Goldsworthy) เป็นประติมากร ช่างภาพ และนักต่อสู้เพ่ือ
สิ่งแวดล้อม คนสำคัญของอังกฤษที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในสกอตแลนด์ ผู้สร้างงานประติมากรรมประเภทที่
เรียกว่าศิลปะเฉพาะที่ และ ธรณีศิลป ที่จะตั้งอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ งานศิลปะของ
โกลด์สเวิร์ทธีใช้วัสดุธรรมชาติหรือวัสดุที่พบทั่วไปในการสร้างงานที่อาจจะเป็นทั้งงานชั่วคราวหรืองาน
ที่ถาวรที่มาจากลักษณะและสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ วัสดุที่โกลด์สเวิร์ทธีใช้ในการสร้างงานศิลปะก็
รวมทั้ง ดอกไม้สีสด, ใบไม้, แท่งน้ำค้างแข็งย้อย (icicle), โคลน, ดอกสน (pinecone), หิมะ, หิน, กิ่ง
ไม้ และ หนาม โกลด์สเวิร์ทธีกล่าวว่า 

 
“ผมคิดว่าการสร้างงานด้วยดอกไม้และใบไม้และกลีบดอกไม้เป็นสิ่งที่ทำได้ยากเป็นอย่างยิ่ง 

แต่ผมก็ต้องทำ ผมไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงวัสดุที่ผมใช้ คือผมจะต้องทำงานกับสิ่งที่ เป็นอยู่ตาม
ธรรมชาติ” 

 
ภาพถ่ายเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างงานศิลปะของโกลด์สเวิร์ทธี เพราะธรรมชาติ

ของที่สร้างมักจะเป็นงานประเภทที่ “แปรรูป” (transient state) ที่เป็นงานชั่วเวลาที่แปรเปลี่ยนไป
ทุกขณะที่ทำ เช่นการสร้างงานประติมากรรมด้วยแท่งน้ำค้างแข็งย้อยที่เมื่อสร้างแล้วก็อยู่ได้เพียงไม่กี่ช่ัวโมงก็จะ
สลายไป หรือการสร้างกองหินรูปดอกสนตามชายหาดก่อนน้ำขึ้น เมื่อน้ำขึ้นก็จะทลายกองหินท่ีทำไว้ ตามความเห็น
ของโกลด์สเวิร์ทธี “งานแต่ละช้ินจะเติบโต, คงอยู่, สูญสลายไป ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักร ท่ีการใช้การถ่ายภาพที่

บันทึกให้เห็นถึงจุดที่อิ่มตัวที่มีชีวิตที่สุดของงาน งานตรงจุดสูงสุดเต็มไปด้วยพลังที่ผมหวังว่าจะสามารถ
แสดงออกได้จากการจับภาพเอาไว้ ส่วนกระบวนการหักพังสูญสลายนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นตาม
ความเป็นจริง10 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
10วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. (2565). Andy Goldsworthy. เข้าถึงเมื่อ 21 มิถุนายน 2565.  
เข้าถึงได้จาก https://th.wikipedia.org. 
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บทที่ 3 
กระบวนการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ 

 
จุดเริ่มต้นของผลงานศิลปนิพนธ์ชุด “ธรรมชาติและความงามสะท้อนชีวิต”เกิดจากการหา

แนวทางและเทคนิคท่ีแปลกใหม่ในการสร้างสรรค์ผลงาน จนเกิดความสงสัยในตัววัสดุ ที่เราใช้อยู่เป็น
ประจำ ผ้าลินินที่ผ่านการเคลือบแล้วพร้อมสำหรับการเขียนสีน้ำมันในทันที จะเป็นไปได้ไหมถ้าเรานำ
ผ้าลินินเหมือนกันแต่ผ่านกระบวนการย้อมสีธรรมชาติ แล้วนำมาสร้างผลงาน ก่อนการเคลือบใส แล้ว
นำมาสร้างสรรค์ผลงานต่ออีกครั้ง จะเกิดเทคนิคที่ทับซ้อนกันหรือไม่ เมื่อเกิดความสนใจและสงสัยใน
ขณะเดียวกัน  กระบวนการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ชุด “ธรรมชาติและความงามสะท้อนชีวิต”จึง
เริ่มต้นขึ้น  โดยผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ จะมุ่งเน้นศึกษาเทคนิคกระบวนการทำงานที่สอดคล้องและ
ส่งเสริมเนื้อหาสภาพแวดล้อม โดยนำปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเป็นผู้นำพาในการสร้างสรรค์
ผลงาน  
 

1.  เทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค ์
 ข้าพเจ้าได้ศึกษาเทคนิคต่างๆจากการเรียนรู้ธรรมชาติ โดยมีหลากหลายเทคนิคท่ีแตกต่างกัน
ไปในแต่ละชิ้นงาน ดังต่อไปนี้ 

1.1 เทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 1  
 

1.1.1 การกัดผ้าและขยี้ผ้าจากไฮเตอร์ 

ภาพที่ 8 เทคนิคกระบวนการในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์ 
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เนื่องจากตัวผ้าลินินที่นำมาสร้างสรรค์ผลงาน ได้ถูกการย้อมด้วยสีธรรมชาติ 
ตามหัวข้อที่ตั้งไว้ คือการบันทึกความงามของธรรมชาติ ในสภาพแวดล้อมที่อาศัย
ดังนั้นกระบวนการนี้จึงเป็นเทคนิคที่ต้องการสื่อถึง การทำลายธรรมชาติด้วยสิ่ง
แปลกปลอมจากฝีมือมนุษย์ 

 
  1.1.2  การฉีดน้ำสีอะคลิลิค 

เป็นเทคนิคกระบวนการหนึ่งที่สามารถสร้างพ้ืนหลัง คุมโทน ได้ง่ายและมี
ความรวดเร็วมากขึ้น อีกทั้ งยังเป็นการตัดทอนความตั้งใจได้ดีอีกด้วย ทำให้
บรรยากาศพ้ืนหลังไม่แข็งกระด้าง 

 
1.1.3 การแต้มน้ำสีอะคลิลิคเป็นจุดๆด้วยพู่กัน 

                    ภาพที่ 9 การแต้มน้ำสีอะคลิลิคเป็นจุดๆด้วยพู่กัน 
                     ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์ 
 โดยเทคนิคนี้ใช้การเคลื่อนไหวของน้ำเป็นตัวกำหนดรูปทรงที่จะเกิดขึ้น 

โดยผู้สร้างสรรค์มีการกำหนดส่วนร่วมได้เพียงเฉดสีที่ใช้ และองค์ประกอบของ
ผลงานโดยรวมเพียงเท่านั้น 
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1.1.4  เทคนิคการใช้แท่งถ่าน  

                     ภาพที่ 10 เทคนิคการใช้แท่งถ่าน 
                      ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์ 
เป็นเทคนิคกระบวนการที่นำท่อนไม้มาเผาให้เป็นแท่งถ่านแล้วนำมาเขียน

บนผืนผ้า เพื่อสื่อถึงสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ ที่มีการเผากันเป็นจำนวนมาก และการ
เผาเป็นกิจวัตรประจำของคนในพื้นที่นั้น 

 
1.1.5 การเขียนลวดลายต่างๆด้วย Gasso   

                    ภาพที่ 11 การเขียนลวดลายต่างๆด้วย Gasso   
                  ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์ 
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เทคนิคนี้จะใช้ Gesso ใส ในการเขียนลวดลายด้วยพู่กัน โดยลักษณะพิเศษ
ของเทคนิคนี้คือ  การแสดงตัวตนของลวดลายที่เขียนลงไป เมื่อแสงเปลี่ยนการ
มองเห็นก็เปลี่ยนเช่นกัน บางเวลา หรือบางมุม เราจะไม่สามารถมองเห็นลวดลายที่
เขียนได้เลย แต่บางเวลา บางมุม ลวดลายก็จะปรากฏเช่นเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น 
ผลงานถูกเซตในพ้ืนที่ ที่แสงจัดมาก  ตัวลวดลายที่เขียนด้วย Gesso จะปรากฏขึ้น  
แต่เมื่อผลงานไม่ได้รับแสงโดยตรง หรืออยู่ในที่ร่ม เราจะไม่สามารถมองเห็นลวดลาย
ได้จากทางด้านหน้าผลงาน แต่จะสามารถมองเห็นลวดลายได้จากมุมด้านข้าง 
เทคนิคนี้จึงเป็นเทคนิคที่แสงมีผลอย่างมากต่อการแปรเปลี่ยน การมองเห็น การมี
ตัวตน  

 
1.1.6 การใช้ร่มเงาของต้นไม้  

                          ภาพที่ 12 การใช้ร่มเงาของต้นไม้ 
                       ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์ 
เทคนิคกระบวนการนี้ได้ใช้ความงามของธรรมชาติเข้ามามีส่วนร่วม โดยมี

ตัวแปรต้นคือต้นไม้ ตัวแปรตามคือเงาที่เกิดขึ้น และตัวแปรควบคุมคือแสงของพระ
อาทิตย์ที่ควบคุมการเงา โดยเทคนิคนี้เราไม่สามารถควบคุมการเกิดเงาที่จะตก
กระทบกับตัวผืนผ้าได้ พระอาทิตย์จะเป็นตัวกำหนด และมีการเคลื่อนไหว
เปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา โดยเริ่มจากทางทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก เพียงแค่
ไม่กี่นาทีเงาที่ตกกระทบก็มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ เทคนิคนี้จึงเป็น
เทคนิคที่เราให้ธรรมชาติเป็นตัวกำหนดทิศทางการสร้างสรรค์ผลงาน 
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1.1.7  การเขียนสีน้ำมันบนผ้าลินิน ที่เคลือบด้วย Gesso ใส  

                                ภาพที่ 13 การเขียนสีน้ำมันบนผ้าลินิน ที่เคลือบด้วย Gesso ใส 
                 ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์ 

เขียนสีน้ำมันบนผ้าลินิน ที่เคลือบด้วย Gesso ใส ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
เมื่อตัวผลงานไม่ถูกแสง จะเห็นเพียงแต่ผลงานทางด้านหน้า แต่เมื่อแสงมีบทบาท
เข้ามาสาดส่อง ผลงานด้านหลังผืนผ้าจะปรากฎทับซ้อนกับผลงานทางด้านหน้า 
เปรียบเสมือนภาพที่ทับซ้อนจากทางด้านใน โดยเทคนิคนี้ แสงเป็นตัวแปรสำคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 21 
 

1.1.8  การกัดและขยี้สี,ผงถ่าน ด้วยไฮเตอร์  

                              ภาพที่ 14 การกัดและขยี้สี,ผงถ่าน ด้วยไฮเตอร์ 
      ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์ 

เทคนิคนี้คือการกัดกร่อนและทำลายสิ่งที่มีอยู่ให้เกิดการแตกสลายและ 
เจือจาง แต่ยังคงท้ิงร่องรอยของสิ่งที่มีอยู่ สิ่งที่เคยเกิดขึ้นนั้นไว้ 

 

1.2  เทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 2  
 

1.2.1 Impasto 
เทคนิค lmpasto เป็นเทคนิคการเขียนสีที่หนา สามารถสร้างพ้ืนผิว ความ

นูนต่างๆได้ง่าย สนับสนุนร่องรอยของการปาดทีแปรงให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และมีความ
พิเศษในการสร้างมิติการเล่นแสงได้มากกว่าเทคนิคอ่ืนๆ 

   1.2.2 Glazing 
เป็นเทคนิคการเขียนสีที่มีความบางเบา มีความนุ่มละมุม เนื่องจากมีมวล

ของสีที่น้อย และส่วนผสมของน้ำมันที่มาก สามารถเขียนสีแบบบางแล้วยังคงรักษา
รายละเอียดชั้นก่อนหน้าได้ สามารถเขียนบางซ้อนบางได้หลายเลเยอร์ และทำให้
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เกิดมิติที่ทับซ้อนและดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นและเทคนิคนี้เหมาะสำหรับการเคลือบสี 
หรือการคุมบรรยากาศ ให้นุ่มนวล เรียบเนียน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

    1.1.3 Scumbling 
เทคนิค Scumbling เป็นเทคนิคที่เขียนสีแบบแห้งบนแห้ง โดยใช้พู่กันและ

สีที่มีความแห้งมีส่วนผสมของน้ำมันที่น้อย มีลักษณะคล้ายกับเทคนิค Glazing 
 
 

1.3  เทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 3 
 

1.3.1 เทคนิคน้ำจากกากกาแฟ  
นำกากกาแฟที่ได้จากการบดทำกาแฟมาผสมน้ำและใช้สีจากกากกาแฟ

เขียนเงาของกิ่งไม้แห้งที่เซตไว้ด้านหลังผ้าลินิน โดยเทคนิคกระบวนการนี้ต้องการสื่อ
ถึงธรรมชาติที่ถูกทำลาย 

 
1.3.2 เทคนิคน้ำจากผงถ่าน 

 นำแท่งถ่านที่ผ่านการเผานำมาบดให้ละเอียด และผสมน้ำจนเป็นน้ำขี้เถ้า 
 

1.3.3 เทคนิคการซ้อนทับของตัวผ้าลินินบาง  

                             ภาพที่ 15 เทคนิคการซ้อนทับของตัวผ้าลินินบาง 
     ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์ 

ซ้อนทับกันสองชั้น เพ่ือให้ลวดลายของผ้าลินินด้านหลังแสดงตัวตนขึ้นมา
เมื่อถูกแสงกระทบ 
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1.4  เทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 4  
 

1.4.1 เทคนิคการทำกระดาษสารีไซเคิลแบบหนา  

                           ภาพที่ 16 เทคนิคการทำกระดาษสารีไซเคิลแบบหนา 
              ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์ 

พ้ืนผิว (Texture) กระดาษต่อกันแบบไม่ต่อเนื่อง  โดยนำกระดาษสามาแช่
น้ำทิ้งไว้ 1 คืน ฉีกกระดาษให้เป็นชิ้นเล็กๆ โดยไม่ผ่านการปั่นกระดาษ นำตะแกรง
ช้อนเยื่อสาขึ้นมาตาก ให้แห้ง 

 
1.4.2 เทคนิคการทำกระดาษแบบเรียบ 

                                ภาพที่ 17 เทคนิคการทำกระดาษแบบเรียบ 
       ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์ 

 นำเยื่อสาที่ผ่านการปั่นละเอียด นำมาแช่น้ำในปริมาณท่ีมาก ตีเยื่อสาให้
เข้ากันกับน้ำ  แล้วใช้ตะแกรงช้อนเยื่อสาขึ้นมาตากท้ิงไว้จนแห้ง 
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1.4.3 เทคนิคการทำกระดาษสาให้ได้สีต่างๆ  

                              ภาพที่ 18 เทคนิคการทำกระดาษสาให้ได้สีต่างๆ 
      ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์ 

เตรียมน้ำใส่กะละมังในปริมาณที่มาก ผสมสีย้อมผ้าลงไปคนสีให้เข้ากัน นำ
เยื่อสา แช่ทิ้งไว้ 10 นาที เพ่ือให้สีซึมเข้าเยื่อสาและให้สีติดแน่น นำตะแกรงช้อนเยื่อ
สาขึ้นมาตากให้แห้ง 
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2. อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 
 
- โทรศัพท์มือถือ เพ่ือใช้เก็บบันทึกถ่ายรูปสิ่งต่างๆที่น่าสนใจในการนำมาสร้างสรรค์ผลงาน 
- สมุดจดบันทึก ใช้จดข้อมูลขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน และจดสรุปความคิดก่อน     
สร้างสรรค์ผลงาน 
- โครงไม้ 
- ผ้าลินินสำเร็จรูป 
- ผ้าลินินย้อมสีธรรมชาติไม่ผ่านการเคลือบ 
- อุปกรณ์ในการขึงผ้า ( แม๊ก,ไส้แม๊ก,ที่ดึงผ้า ) 
- อุปกรณ์สำหรับการเขียนงานจิตรกรรมสีน้ำมัน ( พู่กัน, เกรียง) 
- สีน้ำมัน 
- สื่อผสมสำหรับสีน้ำมัน 
- สีย้อมผ้า 
- สีอะคลิลิค 
- Gesso 
- แท่งถ่าน 
- กากกาแฟ 
- สีไม ้
- เปลือกสา 
- เยื่อสา 
- กระดาษสารีไซเคิล 
- ตะแกรง 
- น้ำ 
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3. ขั้นตอนในการสร้างสรรค์ 

เก็บบันทึกข้อมูลต้นแบบด้วยการถ่ายรูปธรรมชาติในพ้ืนที่นั้นๆที่ผู้สร้างสรรค์อาศัยอยู่ และ
คัดสรรความงามในธรรมชาติเหล่านั้นมาบันทึกผ่านกระบวนการทางจิตรกรรม โดยข้าพเจ้าจะแสดง
ขั้นตอนกระบวนการทำงานจิตรกรรมทั้งหมด 4 ชิ้น 
 

3.1  ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 

        ภาพที่ 19 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 
    ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์ 

 
ขั้นตอนที่ 1นำไฮเตอร์มาเขียนลวดลายลงบนผืนผ้าเพ่ือกัดสีธรรมชาติที่ย้อมลงบนผ้า

ลินินออก โดยได้กัดลายเป็นลายลูกไม้ประดับตกแต่งกรอบผ้า โดยได้รับแรงบันดาลใจจาก
งานศิลปะยุคอาร์ตนูโว ที่มีการเขียนเครือเถาว์ไว้ประดับตกแต่ง 
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ภาพที่ 20  ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 
                                          ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์ 

ขั้นตอนที่ 2 นำสีย้อมผ้ามาผสมน้ำใส่ฟ๊อกซี่ แล้วนำมาฉีดลงบนผืนผ้า เพ่ือให้เกิด
ความรู้สึกถึงความฟุ้งกระจายและไม่แข็งกระด้างของผลงาน 

         ภาพที่ 21 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 
     ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์ 

ขั้นตอนที่ 3 แต้มน้ำสีอะคลิลิคที่เกิดจากการนำสีมาละลายน้ำและตีสี ให้ละเอียดให้
เกิดความเบาบางของสีให้ได้มากที่สุด เพ่ือให้สีอะคลิลิคที่เกาะบนผืนผ้าไม่มีความแข็งและ
เป็นพลาสติกจนเกินไป 
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ภาพที่ 22 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 
                                         ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์ 

ขั้นตอนที่ 4 นำพู่กันกลม จุ่มด้วย Gesso ใส แล้วนำมาเขียนลวดลายเครือเถาว์ 
ใบไม้แห้ง ตามต้นแบบที่เก็บข้อมูลได้ในบริเวณนั้นๆ 

 

               ภาพที่ 23 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 
      ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์ 

ขั้นตอนที่ 5 นำผลงานไปวางไว้ใต้เงาของต้นไม้ เพ่ือที่ให้เงาของต้นไม้เป็นตัวนำทาง
ในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยจะเขียนทับเงาของต้นไม้ไปเรื่อยๆตามการเปลี่ยนแปลงของเงา 
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามแสงของพระอาทิตย์ 
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ภาพที่ 24 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 
  ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์ 

ขั้นตอนที่ 6 นำกิ่งไม้แห้งมาเป็นต้นแบบในการเขียนผลงาน โดยใช้ดินสอสีในการ
เขียนแบบเส้นร่าง  

       ภาพที่ 25 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 
     ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์ 

ขั้นตอนที่ 7 นำแท่งถ่านที่เกิดจากการเผา นำมาสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้แท่งถ่าน
ร่างภาพและดรออ้ิงให้ทึบ จากนั้นนำพู่กันจุ่มด้วยไฮเตอร์ และนำมาขยี้ให้ผงถ่านแตก
กระจาย แล้วใช้ทิชชูซับออก จะได้ค่าน้ำหนักท่ีบางเบาลง และทำให้เกิดมิติหลายเลเยอร์ เกิด
แบบรูปทรงที่น่าสนใจมากขึ้น 
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ขั้นตอนที่ 8 รองพ้ืนผ้าลินินด้วย Gesso ใส ทิ้งไว้จนแห้งสนิท เพ่ือเตรียมพ้ืนไว้
สำหรับการเขียนสีน้ำมัน  

ภาพที่ 26 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 
  ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์ 

ขั้นตอนที่ 9 เขียนสีน้ำมันเป็นรูปทรงของใบไม้แห้งในด้านหน้าของผลงาน 

ภาพที่ 27 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 
                                          ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์ 

ขั้นตอนที่ 10 เขียนสีอะคริลิค ทับบริเวณท่ีเขียนสีน้ำมัน ในด้านหลังของผลงาน 
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3.2  ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 

 
ขั้นตอนที่ 1 เตรียมโครงเฟรม และทำการขึงผ้าลินินให้ตึงและเรียบร้อย 

         ภาพที่ 28 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 
     ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์ 

ขั้นตอนที่  2 ลงสี พ้ืนหลังให้ เต็ม เฟรมโดยมีต้นแบบจากท้องฟ้ายามเย็นใน
สภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ ณ ขณะนั้น 

 
 
 



 32 
 

ภาพที่ 29 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 
 ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์ 

ขั้นตอนที่ 3 เขียนต้นยูคาลิปตัส โดยใช้เทคนิค Impasto ที่ทำให้เกิดร่องรอย และ
ความนูน  

 

ภาพที่ 30 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 
 ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์ 

ขั้นตอนที่ 4 เขียนใบไม้ที่พาดผ่านต้นยูคาลิปตัส แบบบาง ตัดทอนรายละเอียดของ
ใบไม้ออก คงเหลือแต่ความงามของรูปทรงใบไม้ 



 33 
 

ภาพที่ 31 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 
 ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์ 

ขั้นตอนที่ 5 เคลือบสีบรรยากาศ โซนด้านบนของผลงาน เพ่ือให้เกิดความรู้สึกถึง
ความอึมครึม มีพายุฝน 

     ภาพที่ 32 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 
  ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์ 

ขั้นตอนที่ 6 เขียนใบไม้ที่โบกสะบัดของต้นยูคา ด้วยทีแปรงที่รุงแรง และรวดเร็ว  
รอจนแห้ง แล้วเคลือบสีบรรยากาศซ้ำอีก ทำขั้นตอนนี้ซ้ำอีกหลายๆรอบ เพ่ือเพ่ิมเลเยอร์การ
ทับซ้อนและความหนาของตัวต้นและใบยูคา ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นจุดเด่น ด้วยเทคนิคที่เขียนสี
หนา นูน และ เขียนด้วยสีขาวเพื่อให้สีเปล่งแสงออกมาให้ได้มากท่ีสุด 
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ภาพที่ 33 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์ 

ขั้นตอนที่ 7 เขียนรายละเอียด ใบไม้ ,ดอกผักบุ้ง ,เครือเถาว์ต่างๆ โดยใช้เทคนิค 
Glazing แล้วรอจนแห้ง แล้วทำการ Glazing ทับอีกหลายๆครั้ง เพ่ือให้เกิดเลเยอร์การ
ซ้อนทับจำนวนมาก จนเกิดเป็นรูปทรงใหม่เกิดขึ้นแบบไม่ได้ตั้งใจออกแบบรูปทรงตั้งแต่แรก 

ภาพที่ 34 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์ 

ขั้นตอนที่ 8 เขียนกิ่งไม้แห้งและควันไฟ โดยใช้เทคนิคการเขียนสี แล้วเช็ดสีวนๆไป 
ซ้ำๆ เพื่อให้เกิดความฟุ้งของสี และให้ความรู้สึกบางเบา ใกล้เคียงควันไฟให้ได้มากที่สุด 
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ภาพที่ 35 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 
  ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์ 

ขั้นตอนที่ 9 Glazing สีบรรยากาศโดยรวมของผลงาน เก็บรายละเอียดผลงาน 
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3.3  ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 

 
ขั้นตอนที่ 1 นำผ้าลินินมาแขวนไว้กับเส้นลวด นำคลิปติดกระดาษมายึดผ้ากับเส้น

ลวดไว้ 

                  ภาพที่ 36 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 
         ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์ 

ขั้นตอนที่ 2 เขียนลวดลายดอกไม้ ด้วย Gesso ใส 

               ภาพที่ 36 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 
        ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์ 

ขั้นตอนที่ 3 นำดินสอสีมาเขียนรายละเอียดดอกไม้แบบบางๆ ทับลาย Gesso ใสที่
เขียนไว้ก่อนหน้า 



 37 
 

ภาพที่ 37 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 
 ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์ 

ขั้นตอนที่ 4 นำผ้าลินินผืนที่ 2 มาซ้อนทับกับลินินผืนแรก นำผ้าลินินผืนแรกม้วนไป
ด้านหลังผ้าลินินผืนที่สอง 

ภาพที่ 38 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 
  ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์ 

ขั้นตอนที่ 5 นำกิ่งไม้แห้งมาจัดไว้ด้านหลังผ้าลินิน  
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ภาพที่ 39 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 
 ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์ 

ขั้นตอนที่ 6 นำกากกาแฟที่ผ่านการบดจากการทำกาแฟ นำมาผสมน้ำ แล้วใช้น้ำสี
จากกากกาแฟเขียนเงาก่ิงไว้ที่เซตไว้ 

                 ภาพที่ 40 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 
        ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์ 

ขั้นตอนที่ 7 นำแท่งถ่านที่ผ่านการเผา นำมาบดให้ละเอียด นำน้ำมาผสมจนเป็นน้ำ
จากผงถ่าน ใช้พู่กันจุ่มน้ำผงถ่านแล้วเขียนรายละเอียดกิ่งไม้ซ้อนทับเงาที่เขียนจากกากกาแฟ  
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ภาพที่ 41 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 
 ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์ 

ขั้นตอนที่ 8 เย็บผ้าลินินสองผืนติดกัน แล้วนำมาแขวนเซตติดตั้ง 
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3.4  ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4 
 

3.4.1 ขั้นตอนการทำกระดาษจากเปลือกสา 
 นำเปลือกสาที่ผ่านการต้ม นำมาโม่ปั่นละเอียดจนเป็นเยื่อสา หลังจากนั้น

นำเยื่อสามาละลายน้ำในปริมาณที่มาก คนเยื่อสาให้ละเอียด ใช้ตะแกรงช้อนเยื่อสา
ขึ้นมาแล้วนำมาพิมพ์ลงบนผืนผ้า โดยการฟองน้ำ กดๆซับน้ำจากเยื่อสาออก เพ่ือให้
แห้งเร็วขึ้น แล้วตากแดดทิ้งไว้จนแห้ง 

 
3.4.2 ขั้นตอนการทำกระดาษจากเศษกระดาษสา 

นำเศษกระดาษมาละลายน้ำ แช่ทิ้งไว้ 1 คืน เพื่อให้กระดาษเปื่อย ต่อมานำ
กระดาษมาปั่นจนละเอียด แล้วนำเยื่อกระดาษที่ได้ นำมาละลายน้ำ คนให้ละเอียด 
ใช้ตะแกรงช้อนเยื่อกระดาษขึ้นมา แล้วนำมาพิมพ์ลงบนผืนผ้าโดยการฟองน้ำ กดๆ
ซับน้ำจากเยื่อสาออก เพ่ือให้แห้งเร็วขึ้น แล้วตากแดดทิ้งไว้จนแห้ง 

ภาพที่ 42 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4 
   ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์ 

ความแตกต่างของกระดาษแต่ละรูปแบบขึ้นอยู่กับการผสมตัววัตถุดิบไม่ว่า
จะเป็น ดอกไม้ ,ใบไม้แห้ง , ทราย , สีย้อมผ้า  และสภาพฝน ฟ้า อากาศ ความร้อน 
ความชื้น ในวันนั้นๆ  
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3.4.3 ขั้นตอนการมัดเชือก จากเปลือกสาธรรมชาติ และเปลือกสาที่ผ่านการ
ฟอกขาว  

 
3.4.3.1 เชือกแบบแห้ง  

-   นำเปลือกสามาฉีกเป็นเส้นๆ ในขนาดที่แตกต่างกัน แล้วนำมามัด
ต่อกันหลายๆเส้น โดยไม่ได้กำหนดว่าจะต้องต่อกันจำนวนกี่เส้น มัดเสร็จ
เรียบร้อย นำเชือกท่ีได้มาตากแดดจนแห้งสนิท  

 
3.4.3.2 เชือกแบบเปียก  

นำเปลือกสามาฉีกเป็นเส้นๆ ในขนาดที่แตกต่างกัน แล้วนำมามัด
ต่อกันหลายๆเส้น โดยไม่ได้กำหนดว่าจะต้องต่อกันจำนวนกี่เส้น มัดเสร็จ
เรียบร้อย นำมาหมักไว้ในถุง มัดถุงให้เรียบร้อยไม่ให้ลมเข้า  
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บทที่ 4 
วิเคราะห์พัฒนาการในการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ 

 

ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ความงดงามได้อย่างไม่สิ้นสุด อากาศที่บริสุทธิ์ ท้องฟ้าที่มืดครึ้ม ฝน
ตกที่โหมกระหน่ำ กลิ่นไอดินที่หอมฟุ้งจนตีจมูก ความเป็นไปของธรรมชาติล้วนเป็นความงดงามที่
บริสุทธิ์ ธรรมชาติที่แปรเปลี่ยนต่างสะท้อนภาพความทรงจำในวัยเด็ก การละเล่นขายของ เงินที่แทน
ด้วยก้อนหิน  น้ำโอวัลตินที่ทำจากน้ำผสมดิน คงเป็นช่วงเวลาที่เราได้ใกล้ชิดและคลุกคลีกับธรรมชาติ
มากที่สุด เมื่อย้อนนึกคำนึงถึง การทดลองจึงได้เริ่มต้นขึ้น การสร้างสรรค์ผลงานครั้งใหม่จะเป็นไปใน
ทิศทางใด ธรรมชาติคงจะนำพาเราไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆท่ีงดงาม 

 

1. วิเคราะห์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ 
 

ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 1
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ภาพที่ 43  ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์  ชิ้นที่ 1  
  ชื่อผลงาน  : ของขวัญ 
  เทคนิค   : สีน้ำมันบนลินิน ( oil on linen) 
  ขนาด  : 123*123 cm. 
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์ 
 
วิเคราะห์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่  1 

การจัดวางองค์ประกอบของผลงานชิ้นนี้มีการจัดวางองค์ประกอบไว้ตรงกลางของภาพ เป็น
กลุ่มก้อน มีการออกแบบขนาดของผลงานให้เป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสให้มีมุมเท่ากันทุกด้าน โดยขนาดที่ใช้
คือ 123*123 cm. ซึ่งเป็นขนาดที่มีความหมายของผู้สร้างสรรค์ โดยเลข 13 มาจากเลขวันเกิด เลข 
23 คืออายุในช่วงเวลาที่สร้างสรรค์ โดยผลงานชิ้นนี้ใช้เทคนิคสีน้ำมัน มีการเลือกใช้พู่กันที่ขนยาวและ
นุ่ม เพ่ือให้ปลายขนพู่กันสร้างความฟุ้งกระจาย บางเบา และนุ่มนวลผ่านการเขียนอย่างเบามือ มีการ
ใช้เทคนิคเขียนดอกไม้ให้มีความโปร่งบางเบา ด้วยวิธีการ ใช้สีน้ำมันผสมกับลินซีดในปริมาณมาก รอง
พ้ืนฟอร์มของดอก แล้วใช้สีขาว ไทเทเนียม เขียนรายละเอียดของดอกขึ้นมา ดอกไม้ที่เขียนจึง ไม่ทึบ
ตัน และดูมีอากาศมากยิ่งขึ้น และมีการใช้เทคนิคการ Glazing สีขาวเข้าไปเพ่ือสร้างวอลลุ่มของโบว์
ให้มีความใสโดยยังคงเห็นสีของบรรยากาศแทรกขึ้นมาจากพ้ืนหลัง และมีการ Glazing สีในหลายๆ
ชั้นซ้อนทับกันเพ่ือให้ผลงานดูมีการทับซ้อนมีความแฟนตาซีมากขึ้น ทีแปรงการฟุ้งกระจายของแบล๊ก
กราวในบรรยากาศ มีการเขียนให้เส้นมีการวิ่งเคลื่อนไหวอยู่ทุกขณะ 
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ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่  2 

 
ภาพที่ 44  ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์  ชิ้นที่  2 
  ชื่อผลงาน  : เพียงอดีต 
  เทคนิค   : สีน้ำมันบนลินิน ( oil on linen ) 
  ขนาด   : 160*130 cm. 
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์ 
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วิเคราะห์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่  2 

การจัดวางองค์ประกอบของผลงานชิ้นนี้มีการจัดวางองค์ประกอบไว้ตรงกลางของภาพ
เช่นเดิม โดยให้จุดเด่นคือดอกกุหลาบสองดอกวางซ้อนทับกันอยู่กลางภาพ บรรยากาศโดยรอบดอก
กุหลาบมีความหอมหวานฟุ้งละมุน เปรียบเสมือนโลกของเราสองคนและรักอันหวานฉ่ำ แต่ถูก
ล้อมรอบด้วยกรอบทอง ที่เปรียบเสมือนกรอบรูปที่บันทึกเรื่องราวความรักในอดีตที่ผ่านพ้นมาเนิ่น
นาน สภาพแวดล้อมภายนอกกรอบมีความแห้งเหี่ยว เหี่ยวเฉา ไร้ซึ่งชีวิตชีวา และมีร่องรอยของ
ประสบการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นผ่านรอยฝีแปรงและการถูกเช็ดออก การกำจัดสี ซึ่งเป็นเทคนิคที่
สอดคล้องกับเนื้อหาในเรื่องของการถูกกัดกร่อนทำลาย และเสื่อมสลายตามประสบการณ์ โดยผลงาน
ชิ้นนี้ใช้เทคนิคสีน้ำมัน มีการเลือกใช้พู่กันที่ขนยาวและนุ่ม ในการเขียนดอกตรงกลางภาพ และ 
เปลี่ยนมาใช้พู่กันที่ขนสั้น ที่เกิดจากการใช้งานมาเป็นเวลานาน เขียนภาพในบริเวณดอกที่แห้งเหี่ยว
ด้านนอก เทคนิคนี้สอดคล้องไปตามสัจธรรมของชีวิต เริ่มแรกขนยาวนุ่มสลวย ยังไม่ได้ผ่าน
ประสบการณ์มามากนัก เปรียบเสมือนความรักเริ่มแรก ที่ยังคงมีความงดงาม หวานฉ่ำ แต่เวลาผ่าน
ไป ประสบการณ์ต่างๆเริ่มมากข้ึน เจอปัญหาและอุปสรรคมากข้ึน ความรักนั้นก็เริ่มชอกช้ำ ความรู้สึก
ในจิตใจเริ่มแข็งกระด้างก็คงจะเปรียบเสมือนขนพู่กันที่ผ่านการใช้งานมาอย่างมาก ความนุ่มสลวยเริ่ม
หายไป ขนแปรงที่หยาบกระด้างเข้ามาทดแทน  เมื่อขนพู่กันเปลี่ยน เทคนิคก็เปลี่ยนเช่นกัน 
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ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 3 

 
ภาพที่ 45  ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์  ชิ้นที่  3 
  ชื่อผลงาน  : มาลี มาลัย เมย์รี 
  เทคนิค   : สีน้ำมันบนลินิน ( oil on linen ) 
  ขนาด   : 67*90 cm. 
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์ 
 
วิเคราะห์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่  3 

ผลงานชิ้นนี้ มีชื่อว่า มาลี มาลัย เมย์รี เนื่องจาก คุณย่า มีชื่อว่ามาลี ที่แปลว่า ดอกไม้ และ
คุณย่าชื่นชอบดอกไม้มาก คุณแม่ชื่อมาลัย ที่แปลว่า ดอกไม้และใบไม้ที่นำมาร้อยเรียงกันอย่าง
สวยงามเป็นพวงมาลัย และคุณแม่ชื่นชอบงานฝีมือและประดิดประดอยมาก ส่วนเมย์รี คือชื่ อที่รุ่นพ่ี
ตั้งให้ตอนเรียนศิลปกรรม ในสมัยเรียนมหาวิทยาลัย และชื่นชอบการเขียนดอกไม้และความงามเป็น
ชีวิตจิตใจ ผลงานชิ้นนี้จึงรวบรวม เหล่าดอกไม้นานาพรรณ มาร้อยเรียงเป็นพวงมาลัย ในรูปแบบที่ให้
ความสำคัญกับความงาม ตามแบบท่ีผู้สร้างสรรค์ชื่นชอบ  
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ภาพที่ 46  เทคนิคการเขียนดอกไม้ของผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 

ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์ 
 
เทคนิคการเขียนดอกไม้ของผลงานชิ้นนี้ มีการใช้เทคนิคการวางสีแต่ละเฉดเป็นหย่อมๆ แบบ

ไม่ชัดเจนมากนัก มีการเกลี่ยผสมสีที่อยู่บริเวณรอบข้างให้เกิดเป็นสีใหม่ เพื่อให้สีไล่เรียงเข้าหากัน โดย
ใช้เทคนิค Glazing ในการขึ้นรูปรายละเอียดของดอกไม้ โดยส่วนใหญ่ผลงานชิ้นนี้ใช้ เทคนิคการ 
Glazing เพ่ือความโปร่งบาง แต่เมื่อทำการทับซ้อนของสีแต่ละเฉดขึ้น จึงทำให้เกิดเฉดสีใหม่ แต่ยังคง
ความโปร่งบาง ใส และไม่ทึบตันนั้นได้  
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ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 4  

 
ภาพที่ 47  ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์  ชิ้นที่ 4 
  ชื่อผลงาน  : วงจรหัวใจ 
  เทคนิค   : สีน้ำมันบนลินิน ( oil on linen) 
  ขนาด   : 103*103 cm. 
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์ 
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วิเคราะห์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่  4 

ผลงานชิ้นนี้มีการจัดวางองค์ประกอบไว้ตรงกลาง แบ่งดอกทั้งหมดเป็น 4 กลุ่มอย่างละ
เท่าๆกัน มีการเวียนไล่เฉดสี ตามอารมณ์ความรู้สึกในขณะนั้น โดยเริ่มจากสีน้ำเงิน ที่ให้ความรู้สึกขุ่น
มัว เศร้าหมอง ดอกมีลักษณะที่หุบ บรรยากาศโดยรอบมีความอึมครึม ไม่สดใส และไล่ระดับไปดอก
สองที่กำลังจะผลิดอก  บรรยากาศภายในเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินอมม่วง และเปลี่ยนเป็นสีม่วง ดอก
เริ่มผลิบานมากข้ึน เริ่มรู้สึกถึงชีวิตใหม่กำลังจะเริ่มขึ้นในเวลาอันใกล้ และแล้วก็เวียนไปอีกดอก ดอกมี
ลักษณะสีม่วงอมชมพู ดอกมีความผลิบานมากขึ้นจนเกือบจะผลิบานอย่างเต็มที่ จนมาถึงกลุ่มดอก
สุดท้ายดอกมีความสดใส เบ่งบาน สีชมพูหวานแหว๋ว ต้อนรับความสุขที่กำลังเกิดขึ้น บริเวณโดยรอบ
เปรียบเหมือนมีงานเลี้ยงฉลอง บรรยากาศอ่ิมเอิบ เติมเต็มไปด้วยความรัก ความสุข วัฏจักรชีวิตก็คง
จะเป็นเช่นนี้เหมือนกัน เริ่มต้นด้วยความสุขจบด้วยความทุกข์  หรือไม่ก็เริ่มต้นด้วยความทุกข์แล้วจบ
ด้วยความสุข หรือไม่ก็คงจะเริ่มจากจุดไหนสักจุด เป็นวัฏจักรวนเวียนอยู่เช่นนี้ มีทุกข์มีเศร้า มีอกหักมี
สมหวัง เศร้ามาก จนเริ่มหายเศร้า อาการเริ่มดีขึ้น จนสุดท้ายความเศร้ามลายหายไปถูกเติมเต็มไป
ด้วยความรัก ความสมหวัง แต่แล้วช่วงเวลาแห่งความสุขคงไม่ได้อยู่กับเราตลอดไป มันคงจะมา
บรรจบเข้ากับความเศร้าอีกสักครั้ง ความจริงก็เป็นเช่นนี้ 
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ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่  5 

 
ภาพที่ 48  ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 5  

ชื่อผลงาน  : ฝัน 
  เทคนิค   : สีน้ำมันบนลินิน ( oil on linen) 
  ขนาด   : 150*140 cm 
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์ 
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วิเคราะห์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 5 
 

ผลงานชิ้นนี้ ขั้นตอนการลงพ้ืนหลัง ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสีของท้องฟ้าในยามเย็น สีของ
แสงที่สาดส่องผ่านมวลของก้อนเมฆ ถูกสอดแทรกไปด้วยบรรยากาศที่อึมครึม หมองหม่น ครึ้มๆ
เหมือนกับพายุฝนกำลังจะใกล้เข้ามา ซึ่งปรากฏการณ์ธรรมชาตินี้เป็นเรื่องน่ายินดีสำหรับเราเสมอ 
เมฆครึ้มๆที่กำลังห่อตัว แสงสุดท้ายที่กำลังจะลาลับหายไป ความสุขได้ก่อกำเนิดขึ้นในใจอีกครั้ง ราว
กับรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น  เมฆฝน ความเย็นชุ่มฉ่ำเสียงฝนตกที่ขับกล่อม กลิ่นไอดินที่หอมฟุ้งชวนผ่อน
คลาย คงไม่มีอะไรจะดีไปกว่านี้อีกแล้ว 
 ขั้นตอนการสร้างมวลดอกไม้แสนหวาน เริ่มต้นด้วยดอกกุหลาบ ดอกประจำที่ถูกนำมาเป็น
ต้นแบบในการทำงาน ดอกไม้ที่สื่อถึงความรัก แต่แค่นั้นคงยังไม่เพียงพอ เพราะรูปลักษณ์ของดอก
ชนิดนี้  บ่งบอกถึงความเป็นผู้หญิงไว้อย่างสวยงาม ด้วยตัวรูปทรงที่มีการซ้อนเป็นชั้น คับคล้ายกับ
กระโปรงของเจ้าหญิง สีของดอกท่ีหวานฉ่ำชวนเคลิบเคลิ้มหลงไหล มักเป็นเสน่ห์ที่ชวนหลง นำมาเป็น
ต้นแบบในการทำงานเสมอดอกไฮเดรนเยียร์ ดอกไม้เมืองหนาว ที่สีสวยชวนฝัน ดูมีความลึกลับปะปน
ไปกับมนต์เสน่ห์ รูปลักษณ์ดอกเป็นกลุ่มๆ ที่เกิดจากการรวมตัวของเจ้าดอกตัวเล็กตัวน้อย และ
สุดท้ายดอกที่ยังไม่รู้ชื่อ เพราะเกิดจากการคัดสรรความงาม จากดอกสองดอก นำส่วนที่สวยงามที่สุด
นำมาผสมผสานจนเกิดเป็นดอกใหม่   
 บรรยากาศในงานถูกจำลองให้เป็นเหมือนสรวงสวรรค์ ถูกร้อยเรียงผ่านความงามของ
ธรรมชาติแต่ยังคงสอดแทรกเนื้อหาสัจธรรมของชีวิต ความจริง ความทุกข์ ความสุข ความฝัน ความ
เบาสบาย สิ่งต่างๆยังคงอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน  ชีวิตมนุษย์ก็เฉกเช่นเดียวกัน 

วิเคราะห์สีในส่วนของพ้ืนหลัง มีการแบ่งสีคู่ตรงข้ามอย่างชัดเจน ด้วยสีส้ม น้ำเงิน ด้านล่างมี
การคุมบรรยากาศด้วยสีน้ำเงิน แต่ยังมีสีส้มมาแซมในมุมล่างขวา ส่วนด้านบนคุมบรรยากาศด้วยสีส้ม 
ก็จะมีสีน้ำเงินที่เป็นสีคู่ตรงข้ามเข้ามาแซมเช่นกันในมุมบนซ้าย ซึ่งเป็นการวางองค์ประกอบสีที่มีความ
เยื้องและบาลานซ์กัน ส่วนสีของดอกไม้จะมีการใช้สีคู่ตรงข้ามวางไว้ใกล้กันให้สีเกิดการล้อกันไปมา 
การจัดวางองค์ประกอบ มีการถ่วงด้านบนล่าง ซ้ายขวา เพ่ือให้เกิดความสมดุลและเพ่ิมความสนใจ 
องค์ประกอบโดยรวมมีการเกาะกลุ่มกัน บนขวา กับล่างซ้าย  

 
 
 
 

 



 52 
 
2. วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ 

 

ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 1 
 

 
ภาพที่ 49  ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 

ชื่อผลงาน  :  จิตรกรรม หน้า-หลัง 
  เทคนิค   :  สื่อผสม 
  ขนาด   :  125*200 cm. 
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์ 
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วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 

ผลงานชิ้นนี้เกิดขึ้นจากความคิดที่ว่า ปกติเขียนสีน้ำมันด้วยผ้าลินินที่ถูกการรองพ้ืนด้วย 
Gesso ขาวสำเร็จรูป แล้วถ้าเรานำผ้าลินินที่ยังไม่ได้ถูกการรองพ้ืน นำมารองพ้ืน Gesso ใสเอง จะ
เกิดอะไรขึ้น แล้วถ้าสร้างสรรค์งานก่อนรองพ้ืน Gesso ใส จะยังคงเห็นงานที่สร้างสรรค์นั้นอยู่ไหม  
การทดลองจึงเริ่มขึ้นต่อจากนี้ 

ผลงานชิ้นนี้ถูกสร้างสรรค์ขึ้นผ่านปรากฏการณ์ทางธรรมชาติในสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 
โดยผู้สร้างสรรค์ไม่สามารถรับรู้ได้เลยว่าจุดหมายปลายทางของผลงานชิ้นนี้จะเป็นอย่างไร ธรรมชาติ 
จะนำพาและคัดสรรความงามเหล่านั้นร้อยเรียงสู่ผลงานจิตรกรรม ผลงานจิตรกรรมชิ้นนี้จึงเป็นการ
จดบันทึกความงามในธรรมชาติและปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น โดยมีการใช้เทคนิคกระบวนการที่
แตกต่างกัน ตั้งแต่นำไฮเตอร์มากัดสีย้อมผ้าที่ย้อมจากสีธรรมชาติ เปรียบเสมือน สิ่งแปลกปลอมที่ เข้า
มาทำลายกัดกินสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติ, การใช้น้ำสีอะคลิลิค แต้มเป็นจุดๆตามจังหวะ ทิศทางของ
พุ่มไม้ ใบไม้, การนำผ้าไปวางใต้ร่มเงาของต้นไม้ ให้เงาเป็นตัวนำทางการสร้างสรรค์ผลงาน โดยเงาจะ
มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาตามการเคลื่อนไหวของดวงอาทิตย์ , การใช้แท่งถ่านที่เกิดจากการเผา 
นำมาสร้างสรรค์เพ่ือบ่งบอกถึงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยบริเวณนั้นที่มีการเผาไร่อ้อยกันเป็นจำนวน
มาก เพื่อง่ายต่อการเก็บเกี่ยวของชาวบ้าน , การเขียนสีน้ำมัน ที่มีการขัดแย้งอย่างชัดเจนกับส่วนอ่ืนๆ
ในผลงาน เพ่ือต้องการเน้นเนื้อหาที่ว่า สิ่งๆหนึ่ง สิ่งเดียวกัน ยังมีสองด้านที่ควบคู่กันเสมอ มีเกิดต้องมี
ดับ มีกลางวันก็ต้องมีกลางคืน มีความสุขก็ต้องมีความทุกข์ ผลงานชิ้นนี้จึงเป็นการรวบรวม
กระบวนการต่างๆที่มีความเชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อมธรรมชาติ ถิ่นที่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะด้านเนื้อหา 
ด้านเทคนิค หรือด้านกระบวนการทำงาน 
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ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 
 

 
ภาพที่ 50  ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่  2 

ชื่อผลงาน  :  หลังฝน 
  เทคนิค   :  oil on linen 
  ขนาด  :  149*80 cm. 
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์ 
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วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 2 

ผลงานชิ้นนี้ เป็นการบันทึกสภาพแวดล้อมความงามของธรรมชาติถิ่นที่อยู่ในภาคอิสานใน
ช่วงเวลานั้นๆ โดยผ่านเทคนิคกระบวนการทางสีน้ำมันบนผ้าลินิน จุดเริ่มต้นของผลงานชิ้นนี้เกิดจาก
ความประทับใจในท้องฟ้าของภาคอิสานที่มีสีสันที่สวยงามมากๆ อย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ก้อนเมฆ
ก้อนโต ให้ความรู้สึกว่าก้อนเมฆนั้นใกล้มากๆ ท้องฟ้าสามารถมองเห็นได้ 180 องศา ซึ่งแตกต่างจาก
บ้านเกิดของผู้สร้างสรรค์อย่างสิ้นเชิง เนื่องจากทางภาคเหนือ มีลักษณะภูมิประเทศที่เป็นภูเขา
ล้อมรอบ แต่ทางภาคอิสานแทบจะไม่มีภูเขา ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ราบจึงทำให้สามารถมองท้องฟ้าได้
มากยิ่งขึ้น ความประทับใจที่สอง ในช่วงบรรยากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนในยามเย็น ได้เห็นต้นยูคากำลังโบก
สะบัดไปตามทิศทางของสายลม ความงามได้ปรากฏขึ้นผ่านสายตาของผู้สร้างสรรค์ทั้งรูปลักษณ์ การ
เคลื่อนไหว รายละเอียดถูกตัดทอนด้วยบรรยากาศและแสงที่ไม่เพียงพอ แต่ถึงอย่างนั้น ผู้สร้างสรรค์
กลับยิ่งชอบ ยิ่งหลงไหล ในบรรยากาศที่อึมครึม หลายๆคนอาจไม่ชอบบรรยากาศเช่นนี้ แต่สำหรับผู้
สร้างสรรค์ บรรยากาศเช่นนี้เป็นที่โปรดปราน และปราถนา เป็นที่สุด จึงนำมาสู่การเขียนต้นยูคา
ลิปตัส ที่ถูกแทนค่าด้วยสีขาว เพ่ือบ่งบอกถึงพ้ืนที่แห่งสรวงสวรรค์ พ้ืนที่แห่งความสุข  เทคนิคการ
เขียน เขียนด้วยสีที่หนาและทึบ  ความประทับใจที่สาม ความงามของพืชเลื้อย จริตการบิดตัวการวาง
ท่าทีของใบที่สวยงาม ถูกนำมาสร้างสรรค์ผ่านการเขียนแบบบาง ตัดทอนรายละเอียด หลงเหลือไว้แต่
ความงามของรูปร่างที่อ้อนแอ่น ปลายแหลม  ต่อไป คงจะเป็นความแปลกใจมากกว่าความประทับใจ
แรกเห็น ไม่ว่าจะไปที่ไหนแห่งใดในภาคอิสาน จะต้องพบเจอบ่อน้ำบ่อยมาก แต่เมื่อได้ลงพ้ืนที่
สอบถามผู้คนในท้องถิ่น ได้ความว่าเนื่องจากภูมิประเทศภาคอิสานเป็นพ้ืนที่แห้งแล้งจึงต้องมีการ
กักตุนน้ำไว้เป็นจำนวนมาก ดังนั้น การบันทึกแหล่งน้ำจึงเป็นข้อมูลสำคัญของงานจิตรกรรมชิ้นนี้ เพ่ือ
สามารถบ่งบอกบริเวณถิ่นที่อยู่ได้อย่างชัดเจน  อีกสิ่งประหลาดใจอย่างหนึ่งที่ทำให้ต้องบันทึกลงใน
ผลงานจิตรกรรมชิ้นนี้คือ การได้กลิ่นควันไฟ และเขม่าลอยคลุ้งอยู่ในอากาศเป็ นจำนวนมาก แต่
เหมือนจะเป็นเรื่องปกติของชาวบ้านบริเวณนั้น จนได้ความว่า จังหวัดหนองบัวลำภูเป็นจังหวัดที่ปลูก
อ้อยมากที่สุดในประเทศ และ ชาวบ้านใช้วิธีการเผา เพ่ือที่จะตัดอ้อยได้ง่ายขึ้น จึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่
ควรค่าแก่การบันทึกในผลงาน 
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ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 

 
ภาพที่ 51  ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่  3 

ชื่อผลงาน  : ซ้อนบาง 
  เทคนิค   : สื่อผสม 
  ขนาด   : 145*100 cm. 
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์ 
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วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 

ผลงานชิ้นนี้ต่อยอดมาจากผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1  โดยผ้าลินินที่นำมาสร้างสรรค์ผลงานใน
ชิ้นที่ 1 มีคุณสมบัติของผ้าที่โปร่งบาง สามารถมองทะลุเห็นวัตถุที่อยู่ด้านหลังได้ จึงเป็นจุดเริ่มต้น
ความคิดของงานชิ้นนี้ มันจะเป็นยังไงถ้าเรานำผ้าที่โปร่งบางสองผืนมาทับซ้อนกัน จะยังสามารถ
มองเห็นรายละเอียดผลงานที่สร้างสรรค์ของผืนด้านหลังอยู่หรือไม่ การให้ธรรมชาตินำพาได้เริ่มต้นขึ้น
อีกครั้ง ผ้าลินินผืนแรก ได้เขียนลวดลายของดอกไม้ใบไม้บริเวณนั้น   โดยใช้เทคนิคการเขียนด้วย 
Gesso ใส แล้วเขียนทับบน Gesso ใสอีกทีด้วยสีไม้ ผลงานที่ปรากฏขึ้น จึงดูละมุน ดู เข้าถึง
ธรรรมชาติมากขึ้น ผนวกกับการที่ใช้ผ้าลินินที่ไม่ได้ผ่านการเคลือบ ผ้าจึงมีความโปร่งบางและพริ้วไป
ตามทิศทางของสายลม ผ้าลินินผืนที่สอง ที่ถูกทับซ้อนด้วยผ้าผืนแรก ได้นำวัตถุดิบจากธรรมชาติมา
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างสรรค์ โดยนำตัววัตถุดิบที่เป็นเมล็ดกาแฟมาผ่านการบด จน
กลายเป็นกากกาแฟ และนำมาผสมน้ำ จนได้น้ำกากกาแฟ แล้วจึงนำมาสร้างสรรค์ผลงาน วัตถุดิบที่
สอง คือแท่งถ่านที่เกิดจากการเผา และนำมาทุบให้แตกละเอียด แล้วนำมาผสมน้ำ จนได้เป็นน้ำถ่าน 
กระบวนการทำงานทั้งสองอย่างนี้ คือกระบวนการที่ถูกทำลาย ซึ่งเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่ไม่มีอะไรเป็นนิ
รันดร์ ผลงานผืนแรกมีเกิด ผลงานผืนที่สองมีเสื่อมสลาย ล้วนเป็นสัจธรรมของชีวิตทั้งสิ้น 
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ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4 

 
ภาพที่ 52  ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4 

ชื่อผลงาน : สามี 
  เทคนิค   : สื่อผสม 
  ขนาด  : 150*140 cm. 
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์ 
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วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4 

ผลงานชิ้นที่ 4 ผลงานชิ้นนี้มีจุดเริ่มต้นมาจากความสนใจที่อยากจะทำงานศิลปะตั้งแต่
กระบวนการทำกระดาษ คงจะดีไม่น้อยถ้าเราได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะตั้งแต่กระบวนการทำ
กระดาษขึ้นมาเอง จนได้มีโอกาสได้ลงพ้ืนที่หมู่บ้านต้นเปาในอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
หมู่บ้านที่เป็นแหล่งทำกระดาษสาขนาดใหญ่  ในเมื่อเราได้อยู่ในแหล่งวัตถุดิบแล้ว คงจะน่าเสียใจไม่
น้อยถ้าเราไม่ได้นำสิ่งที่น่าสนใจนั้นมาต่อยอด การทำกระดาษจึงเริ่มต้นขึ้นโดยเรากำหนดจุดหมาย
ปลายทางไว้ว่า เราไม่ได้ต้องการกระดาษที่ บาง เรียบเนียนสม่ำเสมอกัน เหมือนที่ทำขายทั่วไป แต่
กระดาษของเราคืองานศิลปะที่เราสร้างสรรค์ขึ้น เป็นกระดาษที่จดบันทึกความงาม จดบันทึก
สภาพแวดล้อม และจดบันทึกปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลต่อกระดาษที่เราสร้างสรรค์ขึ้น โดย
ผลงานชุดนี้เป็นการเล่าเรื่องกระบวนการต่างๆ กว่าจะเกิดมาเป็นกระดาษ ตัวเชือกที่ถักทอลงมาจาก
เพดาน ที่มีสีน้ำตาลร้อยเรียงลงมา คือเปลือกสาจากธรรมชาติ เชือกสีขาว คือเปลือกสาที่ผ่าน
กระบวนการฟอกกัดสี จนได้สีขาวที่บริสุทธิ์ ตัวเชือกที่มีความนุ่มเป็นเกลียว คือเชือกที่ถูกการแปรรูป
จากเปลือกสาจนมาเป็นกระดาษแบบบาง และนำมาพันเกลียวเป็นเชือก เชือกแบบต่างๆที่ร้อยเรียงลง
มาจากเพดานเปรียบเสมือนต้นสา ที่ถูกนำมาแปรรูป ตามกระบวนการต่างๆของการทำกระดาษ  ใน
ส่วนของกระดาษที่ร้อยเรียงกันหลากหลายรูปแบบ คือผลิตภัฑณ์ที่ผ่านกระบวนการแปรรูปมา
เรียบร้อยแล้ว โดยจะมีรูปแบบต่างๆเช่น กระดาษสาที่ถูกผสมผสานด้วยเม็ดทราย จากที่บ้าน ,
กระดาษสาที่ผสมผสานด้วยดอกไม้ที่ปลูกขึ้นเองในบริเวณบ้าน ,กระดาษสาที่ผสมด้วยใบไม้แห้ง, 
กระดาษสาที่ดูดซึมสีจากแผ่นไม้เข้าสู่กระดาษ, กระดาษสารีไซเคิลแบบหนาที่ไม่ถูกการปั่น, กระดาษ
สารีไซเคิลที่ผสมเยื่อต้นกล้วย , กระดาษสาที่ผ่านการย้อมสี  
 
 การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ ชุด ธรรมชาติและความงามสะท้อนชีวิตเป็นการสร้างสรรค์
ผลงานผ่านเทคนิควิธีการที่นำเอาวิถีของธรรมชาติเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการทำงาน โดย
จุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้เกิดจากการทดลองเปลี่ยนวัสดุ จึงทำให้กระบวนการ
สร้างสรรค์ผลงานชิ้นที่ 1 เกิดการเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆไปพร้อมกับการเรียนรู้วิถีของธรรมชาติ ผลงาน
ชิ้นที่ 2 ได้ความต่อเนื่องในเรื่องของวิธีการและกระบวนการทางความคิด โดยผลงานชิ้นนี้เป็นการเก็บ
บันทึกความประทับใจ ความงาม ความจริง เอกลักษณ์ต่างๆเฉพาะถิ่น ผลงานชิ้นที่ 3 ได้นำวัตถุทาง
ธรรมชาติมาผ่านกระบวนการทำลายและนำวัตถุที่ถูกทำลายนำมาเป็นอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์
ผลงาน ซึ่งเป็นความต่อเนื่องในการหยิบจับธรรมชาติเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการทำงาน ผลงาน
ชิ้นที่ 4 ได้นำเอาธรรมชาติมาเป็นวัตถุดิบในกระบวนการสร้างสรรค์ซึ่งมีความต่อเนื่องในเรื่องของการ
สร้างสรรค์ผลงานที่นำเอาธรรมชาติเข้ามามีส่วนร่วมและพัฒนาในส่วนของการเปลี่ยนรูปแบบงาน
ศิลปะ เป็นศิลปะจัดวาง 
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บทที่ 5 
บทสรุป 

 
ความงดงามของธรรมชาติต่างสะท้อนความงดงามของชีวิต ฤดูกาลที่ผันเปลี่ยน ยังคงไม่ต่างจาก

เรื่องราวที่ผันแปร การเปลี่ยนแปลงได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง หมุนเวียนและกลับมาบรรจบกันอีกครั้ง  สิ่ง
ต่างๆล้วนเป็นระบบ มีวัฏจักรการดำรงอยู่ของมันเอง เราต่างต้องเรียนรู้ธรรมชาติ เพ่ือมองเห็นและ
เข้าใจความเป็นจริงของชีวิต ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1 เปรียบเสมือนเป็นการเดินทางครั้งใหม่ใน
เส้นทางศิลปะ ความไม่คุ้นเคย ความไม่กล้าที่จะหลุดออกจากกรอบของความงามในอุดมคติ อุปสรรค์
ที่เกิดขึ้นจากความกลัว กลัวว่าจะไม่งาม ได้ส่งผลให้การสร้างสรรค์ผลงานเป็นไปอย่างเชื่องช้า ทุก
ขั้นตอนล้วนผ่านกระบวนการคิดซ้ำแล้วซ้ำเล่า ความกลัวแฝงสลับกับความกล้าไปทุกขณะ ความกลัว
เริ่มจางหายไป ความกล้าเริ่มมาทดแทน เมื่อการทดลองทำให้เราเกิดการเรียนรู้ ผลงานชิ้นนี้จึงค่อยๆ
นำพาเราออกจากหลุมพรางของตนเอง เราได้เรียนรู้ธรรมชาติรอบข้างมากข้ึน เข้าใจชีวิตมากข้ึน และ
ยึดติดกับตนเองน้อยลง ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2 เกิดจากห้วงความคิดถึง คิดถึงการเขียนบรรเลงสี
น้ำมันลงบนผ้าลินินการกลับมาจึงเริ่มต้นขึ้น ด้วยการตามใจตนเองกลับมาเขียนสีน้ำมันอีกครั้ง การ
เดินทางครั้งนี้เป็นการเดินทางเส้นเดิมที่เคยเดิน เพียงแต่เราเข้าหาและเรียนรู้ธรรมชาติให้มากขึ้น ลด
บทบาทความเพ้อฝันของตนเองลง การบันทึกเรื่องราวเป็นไปตามสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้น โดยผ่าน
การคัดสรรจากความงาม ความประทับใจ วิถีชีวิต และความเป็นจริงในพ้ืนที่นั้นๆ และการสร้างสรรค์
ครั้งนี้ก็จบลงอย่างอ่ิมเอมใจ ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3 การเรียนรู้กลับมาอีกครั้ง กลับมาพร้อม
ความรู้สึกที่ย่ำแย่ ความรู้สึกที่เป็นปมในเรื่องของความรัก สิ่งๆต่างที่เกิดขึ้นล้วนหล่อหลอมให้เราเป็น
เราในวันที่โตขึ้นกว่าเดิม  การรับรู้ ความเข้าใจ  ความเป็นจริงของเหตุและผล การสร้างสรรค์ผลงาน
ครั้งนี้จึงเริ่มต้นขึ้นด้วยการแฝงเนื้อหา ในเรื่องของ ชีวิต การเกิด ดับ  ความจริง สัจธรรม  ผลงานศิลป
นิพนธ์ชิ้นที่ 4 การสร้างสรรค์ผลงานครั้งนี้เกิดขึ้นจากความรักที่นำพาให้ได้มีโอกาสไปลงพ้ืนที่ใน
หมู่บ้านที่ทำกระดาษสา ได้เห็นกระบวนการ และวัตถุดิบ ความคิดที่จะสร้างสรรค์ผลงานก็พุ่งพล่าน
ในหัวสมอง วิ่งเต้นจนจับต้นชนปลายไม่ถูก การสร้างสรรค์ครั้งนี้เป็นครั้งที่แปลกใหม่ไปจากเดิมอีกครั้ง 
การเรียนรู้ การเริ่มต้น การหลุดจากกรอบที่แท้จริง การหยิบจับธรรมชาติมาทำงานที่มากขึ้น การลด
ตัวตนของตัวเองลงไปมาก แล้วเข้าหาเรียนรู้ธรรมชาติมากขึ้นเช่นกัน การสร้างสรรค์ผลงานในแต่ละ
ชิ้น ล้วนมีเรื่องราวและเนื้อหาที่แตกต่างกัน กระบวนการทำงานก็แตกต่างไปเช่นกัน ตามการเรียนรู้ 
เติบโต และประสบการณ์ที่มากขึ้น  เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นล้วนเป็นสิ่งที่ดี และงดงาม ธรรมชาติและ
ความงามสะท้อนชีวิตเสมอ 
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ธรรมชาติสะท้อนความงดงามของชีวิต การศึกษาและเรียนรู้ธรรมชาติ ทำให้เราเข้าใจความ
เป็นไปของชีวิต ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีระบบ มีวัฏจักร มีวันเวลา มีการหมุนเวียน เราเรียนรู้ ความเป็น
จริงจากวิถีของธรรมชาติ ธรรมชาติมีกลางวันยังมีกลางคืน มีฤดูร้อน ยังมีฤดูหนาวฤดูฝน หรือ
แม้กระทั่งดอกไม้ที่เบ่งบานงดงามสะพรั่ง ยังต้องรอวันร่วงโรยเหี่ยวเฉา ชีวิตมนุษย์ก่เฉกเช่นเดียวกัน 
มีทุกข์ยังมีสุข มีเศร้ายังมีสุขสมหวัง วนเวียนไปไม่จบไม่สิ้น ไม่มีสิ่งใดถาวร สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นภาพ
สะท้อนความจริงที่งดงามของธรรมชาติ หากมนุษย์เราเข้าใจความเป็นจริงที่เกิดขึ้น การใช้ชีวิตจะเบา
สบายขึ้นมาก 
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ชื่อ-สกุล นริสรา  เขียวอ่อน 
วัน เดือน ปี เกิด 13 เมษายน  2540 
สถานที่เกิด ลำปาง 
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
ที่อยู่ปัจจุบัน 139  ม.5  ต.ปงเตา  อ.งาว จ.ลำปาง  52110 
ผลงานตีพิมพ์ Art Thesis Exhibition ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
แสดงงานนิทรรศการ SILVER LINING CLOUD ณ HEAD IN THE 
CLOUDS ART SPACE  
แสดงงานนิทรรศการ บุษบา Don' lie Art exhibition ณ หอศิลป์ปิ
ยะศิลปาคาร พัทยา  
แสดงงานเทศกาลศิลปะนานาชาติ สงขลา ' เชื่อมโยงจากรุ่นสู่รุ่น'  NEW 
GEN CONNECTED ART FEST   
แสดงงานนิทรรศการ MEDIUM art exhibition ณ PSG Art Gallery   
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