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บทคัดยอ 

 

ขาพเจาถายทอดถึงสรีระในความงามของธรรมชาติที่มีอยูจริง ที่มีความนาสน นาคนหา               

ซึ่งนําไปสูความลุมหลง และเพื่อตองการเปรียบเทียบพฤติกรรมการดํารงชีวิติธรรมชาติของ

หมอขาวหมอแกงลิงกับพฤติกรรมของมนุษยที่มีความตองการและสนใจในรสชาติความงาม ทรวดทรง 

กลิ่น สี ที่คลาย ๆ กัน จึงตองการแสดงออกในผลงานและสื่อใหเห็นถึงรูปทรงสรีระที่มีความงามใน

ธรรมชาติอยางแทจริง 
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Abstract 

 

 I express the true beauty of nature that is interesting and mystery. It can 

cause the obsession. The purpose of this art is for comparing between the nature 

behaviour of “nepenthes” and “human”. The artist compares about the desire and 

interest in taste of beauty, shape, colour and smell that is quite similar. I expose this 

idea in this art project and want to express the authentic natural beauty of shape 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

 จากการปฏิบัติงานศิลปนิพนธในครั้งน้ี ขาพเจาขอนอมรําลึกในพระคุณของบิดา มารดา             

ผูใหกําเนิดและทุก ๆ คนในครอบครัว ทั้งเรื่องกําลังใจและทุนทรัพยในการศึกษา และขอขอบคุณ

อาจารยทุกทานที่คอยใหกําลังใจและคําปรึกษาในเรื่องกระบวนการทางเทคนิคตาง ๆ ในการ

ปฏิบัติงานศิลปนิพนธในแตละครั้ง และขอขอบคุณ ผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย ปรัชญารัติกุล 

อาจารยผูควบคุมศิลปนิพนธ ที่คอยดูแลและช้ีแนะแนวทางในการสรางสรรคผลงานศิลปะ             

ทั้งกอใหเกิดทักษะ ความชํานิชํานาญในกระบวนการสรางสรรคผลงานเปนอยางมาก 

และขอขอบคุณ ทุนการศึกษา ช่ือทุน “ยกเวนคาธรรมเนียมพิเศษ” ที่มอบทุนทรัพยใน

การศึกษาใหอีกทางหน่ึง สงผลใหขาพเจามีแรงและกําลังในการทํางานศิลปนิพนธอยางมาก กําลังใจ

ทุก ๆ สวนเหลาน้ีไดนํามาสูผลสําเร็จทางการศึกษาและการสรางสรรคผลงานชุดศิลปนิพนธครั้งน้ีให

สําเร็จไดดวยดี 
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คํานํา 

 

 เอกสารฉบับน้ีเปนเอกสารประกอบการทําศิลปนิพนธ สาขาวิชาทัศนศิลป กลุมวิชาเอก              

ภาพพิมพ ปการศึกษา 2559 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร             

โดยมีวัตถุประสงคในการเขียนเพื่ออธิบายถึงข้ันตอนและกระบวนการในการศึกษาคนควา การคิด 

วิเคราะห ตีความ และสรางสรรคผลงานชุดศิลปนิพนธที่ดําเนินมาอยางตอเน่ือง เปนระบบภายใต

หัวขอเรื่อง “กับดัก………ธรรมชาติ” (TRAP………BEAUTY) ที่ขาพเจามองเห็นและมีความสนใจใน

ความงาม สรีระ รูปทรงทางธรรมชาติ ที่สะทอนใหเห็นแกนแทของความงามที่แทจริงโดยขาดการแตง

เติมแตอยางใด โดยผานกระบวนการภาพพิมพ เทคนิคภาพพิมพโลหะรองลึก (Etching) ในการ

สรางสรรคผลงาน 

 ขาพเจาหวังเปนอยางย่ิงวาผลงานศิลปนิพนธชุดน้ีจะสามารถสงมอบความสุขในการชม

ผลงาน และสามารถทําใหผูชมมองไดถึงลักษณะความงามของธรรมชาติไดอยางแทจริง เพื่อนําสู

ความสุขและความผอนคลายในชีวิตประจําวัน และขาพเจาอยากใหผูดูไดตระหนักถึงหลักความจริงใน

การดํารงชีวิตของธรรมชาติที่สวยงามเปนไปในรูปใดน้ัน จะข้ึนอยูตามลักษณะของสายพันธจะอยูใน

รูปแบบใดก็ตามยังคงยึดหลักของความงามในธรรมชาตอยูเชนเดิม 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 ธรรมชาติลวนแลวแตมีความงาม สีสันที่หลากหลาย ไมวาจะเปนตนไม หรือ ดอกไมนานา

ชนิด มีสรีระที่นาดึงดูดใจและชวนใหเกิดความหลงใหล เปนความงามที่มนุษยเขาไปสัมผัสและช่ืนชม           

ซึ่งในแตละรูปทรงของตนไม ใบ ดอก ก็มีความแตกตางกันทั้งรูปทรง สี กลิ่น และขนาด นอกจากน้ี

ตนไมบางชนิดยังสามารถนําไปเปนยารักษาโรค นําไปปลูกเพื่อช่ืนชมความงามและผอนคลาย แตใน

ขณะเดียวกันตนไมหลายชนิดน้ันเปนตนไมที่มีคุณลักษณะที่มีสัญชาตญาณการปกปองในตัวของมัน

เอง และยังมีพิษที่ไวดวยการปกปองจากสิ่งแวดลอมรอบขางเพื่อความอยูรอดของตัวมันเอง สิ่งเหลาน้ี

เปนธรรมชาติที่เกิดข้ึนในโลกใบน้ีอยางหลีกเลี่ยงมิได เปนวงจรชีวิตของชีววิทยา ความย่ัวยวนที่นา

หลงใหลของดอกไมที่มีสัญชาตญาณปกปอง รอคอยเหย่ือเขามาเกาะกัน โดยก็ตกเปนเหย่ือของ

ดอกไมชนิดน้ัน ๆ 

 

วัตถุประสงคของการสรางสรรค 

ขาพเจามีจุดมุงหมายในการนําเสนอรูปทรงของดอกไมที่มีรูปทรง และลักษณะที่แตกตาง

จากรูปทรงของดอกไมทั่ว ๆ ไป อีกทั้งความงาม สีสันจากธรรมชาติ กายภาพ การหลอกลอใหเกิด

ความนาดึงดูด มองแลวนาหลงใหล ทําใหชวนเขาไปสัมผัสและคนหา เปรียบเสมือนมนุษยที่มีความช่ืน

ชอบ และช่ืนชม สิ่งตาง ๆ ไมวาจะเปนพืชพันธุธรรมชาติ ขาวของเครื่องใช หรือแมจะเปนความช่ืน

ชอบมนุษยดวนกันแลวก็ตาม สิ่งเหลาน้ียังตองอาศัยรูปทรง  สรีระความงาม ที่ชวนใหเกิดความ

หลงใหลเปนอันดับแรก โดยอาจจะรูตัว หรือ ไมรูตัวก็ตามยอมสงผลใหถูกหลอกหลอดวยกับดักซึ่ง

เรียกวาความงามโดยงายดาย 
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แนวความคิดในการสรางสรรคผลงาน 

 ขาพเจาเปรียบเทียบถึงธรรมชาติของพืช และธรรมชาติของมนุษยซึ่งขาพเจามองวา                 

มีความงาม ความนาสนใจ นาคนหาและลวนซอนถึงอันตรายไวภายใตความสวยงาม และขาพเจา

ตองการสื่อใหเห็นถึงธรรมชาติของมนุษยที่มีความหลงใหลและช่ืนชอบในความงาม ขาพเจาอยากสื่อ

ใหเห็นถึงความงามในเรื่องเพศ ซึ่งสวนมากแลวธรรมชาติของมนุษยจะชอบและสนใจในสิ่งที่เยายวน

ลอตาลอใจ สิง่ของและสิ่งที่เกิดข้ึนจากความงาม ขาพเจาเลยสรางสรรคผลงานใหอยูในรูปแบบการ

ลอลวงดวย สีสัน สะรีระรูปทรงของธรรมชาติ มีการใชสีที่ดูออนหวานใหความรูสึกนุมนวลมีรูปทรงที่

นาสนใจนาสัมผัส แตความงามที่ขาพเจาไดสรางสรรคผลงานข้ึนมาน้ันลวนแลวแตเปนความงามที่

ลอลวงซึ่งอันตราย ลอตา ลอใจ ใหเกิดความนาสนใจ เลยนํามาเปรียบเทียบกับหมอขาวหมอแกงลิงที่

ลวนแลวแตอันตรายสําหรับสัตวในธรรมชาติดวยกัน เชน แมลง และเชนเดียวกับมนุษยที่กําลังติดอยู

กับความงามที่นาลุมหลงเพียงแคมองดวยสายตา และพิจารณาแคความงามที่มองเห็นชวงเวลาน้ัน ๆ 

เทาน้ันเอง 

 

ขอบเขตของโครงการ 

 ศึกษารูปทรงธรรมชาติของผลหมอขาวหมอแกงลิง และการใชชีวิตประจําวัน สังเกต

ลักษณะสี และพื้นผิวรวมถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงของผลหมอขาวหมอแกงลิง ศึกษาขอมูลและ

บันทึกการถายภาพในการศึกษาเพื่อสะทอนถึงพฤติกรรมของผลหมอขาวหมอแกงลิง   หาขอมูลเสนอ

เรื่องราวผานกระบวนการภาพพิมพเทคนิค ภาพพิมพโลหะกัดกรด (Etching) ใหบรรยากาศสีที่

นุมนวล นาหลงใหล โดยการใชโทนสีหวาน ๆ ใหความรูสึกชุมช่ืนนาสนใจในความงามของผล

หมอขาวหมอแกงลิง 

1. เปนผลงานภาพพมิพโลหะลองลึก  (Etching) 

2. ผานกระบวนการเทคนิค (Chine colle) 
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คํานิยาม 

 Etching เปนเทคนิคทางแมพมิพโลหะ ที่ทําใหเกิดรองลึกลงไปในแมพิมพ ซึง่รอยที่ถูกขีด

เขียนจะถูกกัดดวยนํ้ากรดเขาไปในแมพมิพโลหะ 

 Chine colle เปนวิธีการใชกระดาษของจีน และญี่ปุน เพื่อการพิมพกระดาษน้ีเรียบเปน

พิเศษและไวตอการพิมพแตถูกทําข้ึนเพื่อใชบนกระดาษอื่น ในภาษาฝรั่งเศส Chine  colle น้ีเราจะ

ทาแปงเปยกไวที่ดานหลังของกระดาษบางกอนที่จะควํ่าลงบนเพทที่มีหมึกซึ่งวางอยูบนแทนพิมพ 

จากน้ันจึงวางกระดาษพิมพซึ่งแข็งกวาทับลงไป เมื่อเราพิมพกระดาษบางจะถูกพิมพและเกาะติด

กระดาษพิมพในเวลาเดียวกัน 

 

ขั้นตอนและวิธีการศึกษา 

 1.บันทึกภาพถายหมอขาวหมอแกงลงิและถายทอดมาเปนภาพรางที่ใหอารมณที่ให

ความรูสึกเพื่อเปน ตนแบบในการสรางผลงาน 

  2. ศึกษาชีวิตจริงสภาพการเปนอยูทีส่ามารถสงผลดีถึงรูปทรงที่ทําใหเกิดความงาม 

  3. ศึกษาการเลอืกใชโทนสีและบรรยากาศทีจ่ะนํามาสรางสรรคผลงาน 

  4. ปฎิบัติงานโดยผานกระบวนการภาพพมิพ เทคนิค Etching 

 

แหลงขอมูล 

ศึกษาคนควาขอมูลจากผลหมอขาวหมอแกงลิง ที่มีอยูจริงตามธรรมชาติ และผาน

กระบวนการภาพถายเพื่อศึกษาเรื่องลักษณะของพื้นผิว และพฤติกรรมการดํารงชีวิตจริงที่มีความ

นาสนใจในเรื่องการดับจับแมงเพื่อนํามาเปนอาหารในการดํารงชีวิตประจําวันที่ตองพึ่งพาธรรมชาติ

ดวยกันคือแมลงเพื่อนํามาเพื่อความอยูรอดในชีวิติจริง        
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อุปกรณท่ีใชในการทําศิลปนิพนธ 

- แผนทองแดง (COPPERPLATE) 

- เหล็กขีด (NEEDEL) 

- กระดาษไข (STENCIL PAPER) 

- ปากกา (PEN) 

- คัตเตอร (CUTTER) 

- วานิชดํา (ASPHALTUM) 

- นํ้ามันสน (TURPENTINE) 

- ทินเนอร (THINNER) 

- เบนซินขาว (WHITE BENZINE) 

- กีดสําหรบักัดกรดทองแดง (HYDROCHLORIC ACID) 

- กระดาษสําหรับพมิพภาพผลงาน (FABRINO PAPER) 

- กระดาษฟรูฟ (NEWSPRINT) 

- หมึกพิมพ (ETCHING INK) 

- เกรียง (SPATULA) 

- แปรงขนออน (BRUSH) 

- กระบอกฉีดนํ้า (SPRAY BOTTLE) 

- ยางปาด (RUBBER) 

- ผา (CLOTH) 

- นํ้าสมสายชู (VINEGAR) 

- ดินสอไข (DERMATOGRAPH PENCIL) 

- พูกัน (PAINTBRUSH) 

- ซีฮิ้วขาว (SOY SAUCE) 

- นํ้ายาลางจาน (DISHWASHER DRUGS) 

- ไดรเปาผม (ELECTRIC HAIR DRYER) 

- ลูกกลิ้ง (ROLLER) 

- เทปกาวกระดาษ (MASKING TAPE) 

- ตะใบเหลก็ (RASP) 

- เตาแกสกระเปา (GAS CANS) 

- เตาแกส (GAS STOVE)
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บทท่ี 2 

ขอมูลแรงบันดาลใจท่ีเก่ียวของกับการสรางสรรค 

 

ขอมูลท่ีเก่ียวของกับการสรางสรรค 

 ผลงานศิลปะของศิลปนแตละคนลวนมีคุณคา ความงามแตกตางออกไปตามอัตลักษณ               

และทัศนคติของแตละคน สิ่งเหลาน้ีซึ่งเกิดจากบริบททางสังคม ทัศนคติ ความเช่ือและประสบการณที่

เปนแรงบันดาลใจในการสรางสรรคผลงานศิลปะที่มีรูปแบบที่แตกตางกันออกไป 

 ขาพเจามีความช่ืนชอบและสนใจในพืชพรรณตาง ๆ ที่เกิดข้ึนธรรมชาติ ตนไมที่มีลักษณะ 

และการดํารงชีวิต รูปทรง และสีสันที่แตกตางกันออกไป สิ่งเหลาน้ีทําใหเกิดความช่ืนชอบในเรื่องของ

สรีระรูปทรง และสีสันของตนไม ดอกไมที่มีความแปลกใหม และสนใจในพฤติกรรมของธรรมชาติทีค่ง

อยูรวมกันไดอยางกลมกลืน ซึ่งขาพเจาไดศึกษาการใชชีวิตในแตละวันโดยการสังเกตและจดบันทึก

ขอมูลเปนภาพราง (Sketch) และบันทึกโดยการถายภาพเพื่อใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน            

ในแตละชวงของเวลา 

อิทธิพลท่ีไดรับจากธรรมชาติ 

 ธรรมชาติของผลหมอขาวหมอแกงลิง มีสรีระที่สวยงามและแตกตางกันออกไปตามสาย

พันธุ ขาพเจาเลยมองเห็นไดถึงความงาม และพฤติกรรมการดํารงชีวิตที่มีความพิเศษ และหาดูไดยาก

โดยเนนถึงธรรมชาติของผลหมอขาวหมอแกงจะชอบอาศัยข้ึนในบริเวณที่มีนํ้า และความช้ืนมาก ๆ 

เชน ตามปาตามเขาแหลงนํ้าตาง ๆ เมื่อพืชชนิดน้ีรวมตัวกันเปนกลุมตามดงหญาและพืชพรรณสีเขียว

จะทําใหมีความงามและความโดดเดนเปนอยางมาก มีสีชมพูสงกลิ่นหอมหวานย่ัวยวน ลอใหแมลง

และสัตยชนิดตาง ๆ มาติดกับดักไดโดยงายดาย  
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อิทธิพลท่ีไดรับจากสภาพแวดลอม 

 สาเหตุที่พืชกลุมน้ีตองกินแมลงเพราะวาพืชในกลุมน้ีสวนใหญมักจะข้ึนอยูในพื้นที่ที่มีแรธาตุ

สารอาหารนอย ดินขาดความอุดมสมบูรณ โดยสารอาหารที่พืชตองการโดยหลัก ๆ ไดแก ไนโตรเจน 

ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม โดยเฉพาะธาตุไนโตรเจนเปนธาตุที่สําคัญมาก ๆ  ซึ่งแมลงก็มีธาตุอาหารน้ี

อยูภายในตัวพืชเหลาน้ีจะมีการพัฒนาใบที่มีความสามารถในการดักจับแมลงเพื่อดูดซับธาตุอาหารใน

ตัวแมลงเพื่อหลอเลี้ยงชีวิตใหมีความอยูรอดในธรรมชาติตอไป 

 

ทฤษฏีตาง ๆ 

 ตัวอยางอิทธิพลและแรงบันดาลใจในการสรางสรรคผลงานไดเริ่มตนมาจาก การสังเกต

พฤติกรรมทางธรรมชาติของผลหมอขาวหมอแกงลิงที่มีความนาสนใจ นํามาปลูกและคอยสังเกตการ

เปลี่ยนแปลงต้ังแตการเริ่มจากตนกลาจนถึง ข้ันตอนการเจริญเติบโต จากใบกลายเปนผล

หมอขาวหมอแกงลิง ดวยการดํารงชีวิตโดยทั่วไปของธรรมชาติหากเพียงแตการดูแลและสังเกตดวยตา

เปลาอาจจะไมเพียงพอ ขาพเจายังตองอาศัยการบํารุงตัดแตงใบใสปุย เรงดอก เรงผล รดนํ้าพรวนดิน

เหมือนกับพืชโดยทั่วไปเพื่อศึกษาการเจริญเติบโตเพราะโดยธรรมชาติแลวพืชชนิดน้ีตองอาศัยความ

ชุมช้ืนเปนอยางมากเพื่อการออกดอกผลที่สมบูรณและสวยงามเพื่อเปนขอมูลนํามาสูข้ันตอนการ

บันทึกภาพถ าย ใน ชี วิตจริ ง  ศึกษาข อมู ลลั กษณะการเปลี่ ยนแปลง ในแต ละ วันของผล

หมอขาวหมอแกงลิงและสังเกตวิธีการดักจับแมลง วิธีการลอลวงใหสัตวชนิดตาง ๆ ติดกับดัก และยัง

ศึกษาดานขอมูลภาพเปนสื่อประกอบในข้ันตอนของการศึกษาอีกดวย 
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ภาพท่ี 1 หมอขาวหมอแกงลิง  

ที่มา : การกินอาหารของหมอขาวหมอแกงลิง, เขาถึงเมื่อ 17 มีนาคม 2560, เขาถึงไดจาก

https://nepenthes1.wordpress.com/ 

 

 
 

ภาพท่ี 2 แมลงที่กําลังติดกบัดักจากผลหมอขาวหมอแกงลิง 

ที่มา : “พืชกินแมลง” ความอัศจรรยของธรรมชาติ ท่ีถายทอดผานคลิปวิดีโอแบบ Time-Lapse,

เขาถึงเมื่อ 17 มีนาคม 2560, เขาถึงไดจาก http://www.catdumb.com/carnivora-gardinum/ 
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อิทธิพลท่ีไดรับจากงานศิลปกรรม 

 ผลงานภาพพิมพเทคนิคภาพพิมพโลหะรองลึกโดย พัดชา แกวทองตาล นําเสนอแงคิดใน

เชิงบวกเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางมนุษยกับสรรพชีวิตแวดลอมในธรรมชาติซึ่งมีความเกี่ยวโยงเอื้อ

อิงกันอยูอยางลึกซึ้งดุจด่ังหวงโซแหงชีวิติในนิทรรศการ “ความสัมพันธแหงชีวิต” อันเปนนิทัศการ

แสดงศิลปกรรมเด่ียวครั้งแรกของศิลปนหญิงผูน้ี โดยศิลปนไดถายทอดความรูสึกนึกคิดและแสดงให

เห็นถึงการปรับตัวเขาหากันของมนุษยกับธรรมชาติเพื่อใหทุกชีวิตดํารงคอยูสืบตอไปในอนาคตเพราะ

มนุษยกับธรรมชาติคือสิ่งที่สอดคลองกันเสมอมา 

 

 
 

ภาพท่ี 3 พัดชา แกวทองตาล, ความสัมพันธแหงชีวิต หมายเลข 1 [ภาพพิมพโลหะรองลกึ],                  

120 X 80 เซนติเมตร 

ที่มา : ขอมูลศิลปน ชื่อ พัดชา แกวทองตาล, เขาถึงเมื่อ 18 มีนาคม 2560, เขาถึงไดจาก 

http://www.rama9art.org/artisan/artdb/artists/home.php?p=profiles&name=Patcha%2

0Kaewtongtal  
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ภาพท่ี 4 พัดชา แกวทองตาล, ความสัมพันธแหงชีวิต หมายเลข 2 [ภาพพิมพโลหะรองลกึ], 90 X 

200 เซนติเมตร 

ที่มา : ขอมูลศิลปน ชื่อ พัดชา แกวทองตาล, เขาถึงเมื่อ 18 มีนาคม 2560, เขาถึงไดจาก 

http://www.rama9art.org/artisan/artdb/artists/home.php?p=profiles&name=Patcha%2

0Kaewtongtal 

 

เอมิลี่   วิลเลียมส (Emily Williams)  

 ศิลปนผูสรางสรรคผลงานศิลปะประเภทประติมากรรมมาเปนระยะกวา 9 ป เธอไดสราง

ผลงานศิลปะที่ทํามาจากแกวโดยการใชไฟเปนเครื่องมือในการดัดแกวใหเปนรูปทรงตาง ๆ จึงทําให

แกวที่ธรรมดากลายเปนงานประติมากรรมที่สวยงาม ช่ือผลงานเหลาน้ีเธอไดรับแรงบันดาลใจมาจาก

การที่มีโอกาสไปเที่ยวชมธรรมชาติกับครอบครัวในวัยเด็ก เอมิลี่ วิลเลียมส มีสตูดิโออยูที่โคลัมบัส รัฐ

จอรเจียประเทศสหรัฐอเมริกา เธอสรางสรรคโดยใชไฟดัดแกวใหเปนรูทรงตาง ๆ เชน รูปใบไมตาง ๆ 

รวมถึงพืชบางชนิดใตทองทะเล ความทาทายใหม ๆ ที่เธอคนพบในการนําเทคนิคการแกะสลักกระจก

ซึ่งสามารถสรางสรรคผลงานใหมีความหลากหลายมากย่ิงข้ึน ผลงานเหลาน้ีเปนผลงานที่ได
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แนวความคิดจากรูปทรงของแมงกะพรุนใตทะเลที่มีสีสันนาต่ืนตาต่ืนใจและเปนรูทรงแบบที่นาคนพบ

ใหมที่นาสนใจ 

 

 
 

ภาพท่ี 5 การทํางานของศิลปน เอมลิี ่วิลเลียมส 

ที่มา : Meet the Artist Making Glass Coral Reefs, เขาถึงเมื่อ 22 มีนาคม 2560, เขาถึงได

จากhttps://creators.vice.com/en_us/article/meet-the-artist-making-glass-coral-reefs 

 

 

 

ภาพท่ี 6 Glass Feather Star Sculpture, Torched Boro Glass, 2015 

ที่มา : emilywilliamssculpture.com, เขาถึงเมือ่ 22 มนีาคม 2560, เขาถึงไดจาก https://www. 

pinterest.com/source/emilywilliamssculpture.com 
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เบลลา โวเลน (Bella Volen) 

 ศิลปนผูสรางสรรคผลงานในรูปแบบจินตนาการกับเรือนรางมนุษย (BodyPainting) งาน

จิตรกรรมของเธอมีความแตกตางไปจากผลงานจิตรกรรมทั่ว  ๆ ไปเธอใชรางกายของมนุษย

เปรียบเสมือนผืนผาใบที่บรรจงวาดภาพลงเพื่อเปลี่ยนแปลงใหเปนภาพของธรรมชาติ ผสมผสานกับ

การใชเครื่องแตงกายพื้นที่ เชน ผนังหองหรือหองมาเปนสวนประกอบของภาพทั้งหมด เบลลา โวเลน 

มาจากครอบครัวที่มีรกรากอยูในเมืองโซเฟย ประเทศบัลแกเรีย เธอไดกลาวไววาผลงานสวนใหญ

ไดรับแรงบันดาลใจจาก ฟสิกสควอนตัมและปรากฏการณของเวลาผสมผสานกับสถานที่และ

วัฒนธรรมของแหลงดังกลาว 

 

 
 

ภาพท่ี 7 ศิลปนเบลลา โวเลน 

ที่มา : Bella Volen, เขาถึงเมื่อ 22 มีนา 2560 ,เขาถึงไดจาก https://bodypainting-

festival.com/en/academy-en/wb-academy-instructors/item/bella-volen.html 
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บทท่ี 3 

การพัฒนาและวิธีการสรางสรรค 

 

 กระบวนการสรางสรรคผลงานมีความสําคัญอยางมากในการสรางสรรคผลงานศิลปะดวย

แนวความคิดของศิลปนจะสามารถถายทอดสาระออกมาสูผลงานไดดีหรือไมน้ันก็ข้ึนอยูกับการ

เลือกใชวิธีการถายทอดทางเทคนิค โดยกระบวนการสรางสรรคน้ันผานข้ันตอนที่หลากหลาย                

ทั้งข้ันตอนการศึกษา ขอมูล การประมวลความคิด การแสดงออกเปนรูปธรรม ผานสื่อเครื่องมือตาง ๆ 

ทางเทคนิควิธีการเพื่อผลงานศิลปะจะมีความสมบูรณแบบและมีคุณคาในการนําเสนอ 

 

ขั้นตอนการประมวลความคิด 

 มนุษยลวนแลวแตมีความช่ืนชมและช่ืนชอบในความงามกันทั้งสิ้น  ความงามเหลาน้ันก็

ข้ึนอยูกับความชอบของแตละบุคคลทั้งขาวของเงินทอง เสื้อผา  ของใช ตางรวมถึงธรรมชาติของตนไม 

พืชพรรณตาง ๆ ก็ เปนปจจัยห น่ึงของความ ช่ืนชอบที่ สามารถทําให เกิดความลุ มหลงได                   

เพราะธรรมชาติมีเสนหและเอกลักษณในตัวของมันเองที่มิไดเกิดการปรุงแตใด ๆ  เหลาน้ีเปนความงาม

ที่มีความพิเศษและนาลุมหลงอันเกิดข้ึนดวยตัวของมันเอง 

 

ขั้นตอนการวิเคราะหองคประกอบศิลป 

 ขาพเจานําเสนอแนวความคิดที่ถายทอดผลงานผานประสบการณของตนเอง เพื่อคนหา

ความเปนจริง ทั้งรูปแบบ รูปทรง สีสัน โดยอาศัยกระบวนการเก็บบันทึกขอมูลทางภาพถายและการ

เฝาสังเกตและจดจํา ลักษณะทางกายภาพของตนหมอขาวหมอแกงลิงเพื่อนํามาคัดกรองและถายทอด

เรื่องราวจากอารมณความรูสึกลงในผลงานจริงและสรางสรรคผลงานใหตรงกับแนวความคิดที่ขาพเจา

ตองการถายทอดและแสดงออกถึงเรื่องของการลุมหลงในความงามของธรรมชาติ 
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เทคนิค 

 การนําเสนอกระบวนการภาพพิมพโลหะกัดกรด (Etching) สามารถสรางสรรคกระบวนการ

ทางเทคนิคไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถสรางพื้นผิวที่มีลักษณะของพืชพรรณที่เปนธรรมชาติอยาง              

ลงตัว รวมทั้งการสรางสรรคบรรยากาศของหยดนํ้า ละอองนํ้า ที่ใหความรูสึกถึงความชุมช้ืนเปรียบได

กับธรรมชาติที่มีและอาศัยอยูจริง รวมไปถึงกระบวนการทําเทคนิคพื้นผิวของผลหมอขาวหมอแกงลงิที่

ใหความรูสึกเสมือนกับมีละอองนํ้าหยดเล็กทั่วทั้งผลจริง บงบอกถึงความอุดมสมบูรณทัง้ดานความงาม

และรูปทรงที่นาหลงใหลไดในธรรมชาติ 

 

รูปทรง (Form)  

 รูปทรงที่ไดมาจากผลของหมอขาวหมอแกงลิงที่มีอยูจริงตามธรรมชาตินํามาผสมผสานกับ

ความรูสึกของตนเองเพื่อถายทอดออกมาในรูปแบบในลักษณะที่มีความใกลเคียงกับลักษณะความเปน

จริงเพื่อใหเกิดความงามที่ยังคงรูปเปนธรรมชาติอยู 

 

นํ้าหนัก (Value)  

 ขาพเจาตองการใหรูปทรงของผลหมอขาวหมอแกงลิงเปนจุดเดนของภาพ โดยใหคานํ้าหนัก

ที่สวางกวาในสวนของพื้นผิวบรรยากาศที่กําหนดมีคานํ้าหนักที่เขมกวานํ้าหนักของรูปทรงหลัก ให

โทนสีดวยการสรางดวยเทคนิคพื้นผิวตาง ๆ  เขาไปชวยในการคุมโทนสใีหดูเขมกวารูปทรงที่ตองการให

เดนที่สุดในผลงาน 

 

สี (color)  

 ขาพเจาเลือกใชโทนสีในแบบวรรณะเดียวกัน จุดประสงคเพื่อสรางบรรยากาศในภาพใหเกดิ

ความนาหลงใหลและย่ัวยวน เปรียบเสมือนเปนกับดักของความงามที่คอยหลอกลอเขามาติดกับ 
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พ้ืนท่ีวาง (space)  

 พื้นที่วางเปนองคประกอบสําคัญในการสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธในชุดน้ีพื้นที่วางที่

กําหนดใหรองรับรูปทรงหลักในผลงานจะทําหนาที่สนับสนุนใหเกิดเปนบรรยากาศที่แสดงถึงความ

ลึกลับและลุมหลงรวมถึงการสรางระยะใหเกิดมิติภายในภาพ 

 

ขั้นตอนการแสดงออกดวยเทคนิควิธีการและการดําเนินงาน 

 ข้ันตอนการคนควาเริ่มจากการศึกษาหาขอมูลดวยการบันทึกจากภาพถายและการเฝา

สังเกตการดํารงชีวิตของพืชตนหมอขาวหมอแกงลิง ที่มีการดักจับแมลงการลอเหย่ือใหมาติดกับดัก 

ประกอบรวมไปถึงการหาขอมูลอื่น ๆ ของภาพตนหมอขาวหมอแกงลิง เพื่อนํามาประกอบเปนขอมูล

สําหรับการสรางสรรคตอไป 

 

     

     

 

ภาพท่ี 8 ข้ันตอนการหาขอมูลภาพ เพื่อนํามาเปนสวนประกอบการสรางสรรค 

ที่มา : เขาถึงเมื่อ 29 เมษายน 2560, เขาถึงไดจาก https://pantip.com/topic/31197583 
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ภาพท่ี 9 ผลงานภาพถายสถานทีจ่รงิ 
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ภาพท่ี 10 ตัวอยางภาพถายสถานที่จริง 
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ภาพท่ี 11 ข้ันตอนการขอมูลภาพพิมพวิเคราะหเพื่อประกอบการสรางเปนภาพราง (sketch) ของ

ผลงานทั้งโครงสรางของพืชพรรณและสสีันตทีเ่ปนจรงิตามธรรมชาติครอบคลมุถึงแสงและเงาที่มสีวน

สําคัญใหภาพมจีุดเดนและมีความนาสนใจย่ิงข้ึน 

ที่มา : เขาถึงเมื่อ 29 เมษายน 2560, เขาถึงไดจาก https://pantip.com/topic/31197583 
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ขั้นตอนการสรางสรรคผลงานผานกระบวนการพิมพ 

ความหมายของศิลปะภาพพิมพ 

 คําวา ศิลปะภาพพิมพ (printmaking) เปนทัศนศิลปสาขาใหมท่ียังไมเปนท่ีรูจักอยาง

แพรหลายนักในประเทศไทย เม่ือเปรียบเทียบกับทัศนศิลปสาขาอ่ืน เชน จิตรกรรม 

ประติมากรรม เปนตน เพราะศิลปะภาพพิมพยอมมีบทบาทเปนท่ียอมรับวาเปนศิลปกรรมอยาง

แทจริงเม่ือไมนานมาน้ี ท้ังท่ีกอนหนาน้ีเทคนิคทางภาพพิมพ (printing) ไดถูกนํามารับใชในดาน

การออกแบบภาพประกอบสําหรับการพิมพหนังสือ ตลอดจนอุตสาหกรรมตาง ๆ มาตลอด 

 ในปจจุบันเปนท่ียอมรับภาพพิมพเปนงานทัศนศิลปแขนงหน่ึงแลว ศิลปะภาพพิมพมี

กระบวนการในการผลิตดวยการพิมพโดยใชแบบพิมพเดียวกันหลาย ๆ รูป แตในวงการศิลปะถือ

วาภาพพิมพแตละภาพท่ีพิมพจากแมพิมพท่ีศิลปนทําดวยมือน้ัน เปนภาพตนฉบับมากกวาจะเปน

งานเลียนแบบ หรืองานพิมพท่ีใชเคร่ืองจักรจากโรงพิมพท่ัวไป ท้ังน่ีเปนเพราะวาศิลปนจะตองทํา

แมพิมพเองและพิมพดวยมือทีละใบ พิมพแตละคร้ังก็ตองแกไขดัดแปลงในดานเทคนิคตาง ๆ อยู

ตลอดเวลา ฉะน้ันแมแตแมพิมพเดียวกัน เม่ือพิมพแลวก็ยังมีความตางกันได ในการพิมพแตละ

ภาพน้ัน ศิลปนอาจเพ่ิมเติมในดานเทคนิคตาง ๆ เชน ใชสีพ้ืนผิวใหมีความแตกตางเพ่ือแสวงหา

ภาพท่ีตนเองพอใจ  จึงมีการปรับปรุงแบบพิมพและเทคนิคไปเร่ือย ๆ ภาพพิมพแตละภาพถือวา

เปนภาพตนฉบับได เพราะศิลปนจะเนนหลักไปในดานเทคนิคการพิมพในแตละคร้ังเปนกรณี

พิเศษ สิ่งท่ีเปนปญหาถกเถียงกันอยูคือวางานภาพพิมพมิไดมีหนวยเดียว หรือภาพเดียวเทาน้ัน 

เราจะเห็นแลววา การทําแมพิมพไม แมพิมพโลหะ เปนตน เพียงหนวยเดียวก็สามารถพิมพภาพ

ออกมาไดเปนจํานวนมาก แตถึงอยางไรก็ตาม ภาพท่ีพิมพออกมาทุกภาพ เราถือวาเปนงาน

ตนแบบท้ังสิ้น และโดยท่ีงานตนแบบในทางภาพพิมพมีอยูหลายภาพผิดกับงานจิตรกรรมและ

ประติมากรรม ซ่ึงมีเพียงภาพเดียวเทาน้ัน จึงมีนักวิชาการศิลปะเรียกฐานะของงานพิมพวา เปน

งานศิลปะตนแบบ (Multiple - Original) การท่ีจัดงานภาพพิมพเปนตนแบบทุกภาพ ก็เพราะวา

ศิลปนแสดงถึงความตั้งใจจริง และครํ่าเครงอยูกับการทําภาพพิมพทุกขั้นตอน จนสําเร็จออกมา

เปนภาพพิมพแกะไม ภาพพิมพกัดกรด หรือภาพพิมพหิน เม่ือศิลปนกะการท่ีจะทําภาพพิมพน้ัน 

เขาจะตองรูอยูกอนแลววา สวนไหนของแมพิมพไปติดบนกระดาษแมพิมพเปนอยางน้ีแลวจะ

พิมพออกมาเปนอยางน้ีแลวจะพิมพภาพออกมาเปนอยางไรดวย 

 ภาพพิมพโดยท่ัวไปมีลักษณะเชนเดียวกับจิตรกรรมและภาพถาย คือ ผลงานมีเพียง 2 มิติ 

สวนมิติท่ี 3 คือ ความลึกเกิดขึ้นจากการใชภาษาเฉพาะของทัศนศิลปอันไดแก เสน สี นํ้าหนัก 

และพ้ืนผิว สรางใหดูลวงตาเขาไปในระนาบ 2 มิติของผิวภาพ แตภาพพิมพมีลักษณะเฉพาะตรง

กรรมวิธีการสรางผลงาน จิตรกรรมน้ันศิลปนผูสรางขีดเขียนหรือวาดระบายสีลงไปบนฝนผาใบ 

กระดาษและสรางออกแบบมาโดยทันที แตการสรางผลงานภาพพิมพ ศิลปนตองสรางแมพิมพ
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ขึ้นมาเปนสื่อกอน แลวจึงผานกระบวนการถายทอดออกมาเปนภาพท่ีตองการได ในการพิมพ

ผลงานแตละชิ้นศิลปนจะจํากัดจํานวนพิมพตามหลักเกณฑสากลท่ีศิลปสมาคมระหวางชาติได

กําหนดไว โดยศิลปนผูสรางผลงานจะเขียนกํากับไวท่ีดานซายของภาพ เชน 3/30 ดานหนา

หมายถึงภาพท่ี 3 สวนเลข 30 ตัวหลังหมายเลขจํานวนพิมพท้ังหมด ในภาพพิมพบางชิ้นศิลปน

อาจจะเซ็นคําวา A/P ไวแทนเลขจํานวนพิมพ A/P น้ียอมาจาก Artist’s Proof ซ่ึงหมายความวา 

ภาพ ๆ น้ีเปนภาพพิมพท่ีพิมพขึ้นหลังจากศิลปนไดมีการทดลองแกไขจนไดคุณภาพสมบูรณ

ตามท่ีตองการ จึงเซ็นรับรองไวหลังจากพิมพ  A/P ครบตามจํานวนปริมาณ 10 %  ของจํานวน

พิมพท้ังหมด จึงจะเร่ิมพิมพใหครบตามจํานวนเต็มท่ีกําหนดไว หลังจากน้ันศิลปนจะทําลาย

แมพิมพดวยการขูดขีดหรือวิธีการอ่ืน ๆ 

 อัศนีย ชูอรุณ ไดกลาววาภาพพิมพ (Print) มีคําจํากัดความหลายอยางพจนานุกรมฉบับเว็บ

สเตอร ไดใหคําจํากัดความไววา ภาพพิมพคือ เคร่ืองหมายหรือรองรอยท่ีทําใหเกิดขึ้นโดยการ

พิมพ (ประทับรอย) เสน รูปคน สัตว และรูปลักษณะทาทางตาง ๆ ตองทําบนวัสดุอันหน่ึงกอน

แลวจึงกดใหติดบนวัสดุอีกอันหน่ึง 

 โทมัส เดนนิสโทมัส (Denis Thomas) ไดกลาวถึงความหมายศิลปะภาพพิมพไววาศิลปะ

ภาพพิมพเปนทัศนศิลปแขนงหน่ึงท่ีเกิดจากการขีดเขียนหรือแกะสลักบนวัสดุอยางใดอยางหน่ึง

เปนสื่อการสรางเสียกอน แลวจึงนําไปกดใหติดบนสื่อวัสดุอีกอยางหน่ึง 

 ไมเคิล แอนดรูว (Michael F. Anderws) ไดกลาววาถึงแมความจริงในเร่ืองของคําจํากัด

ความจะเปนสื่ออันสําคัญเพ่ือท่ีจะเปนแนวทางในการคิดคนเทคนิคภาพพิมพใหมขึ้นภาพพิมพจะ

ไดรับคําจํากัดความหลาย ๆ นิยามซ่ึงจะอยูในขอบเขตวากระบวนการภาพพิมพประกอบขึ้นดวย

การใชหมึกหรือสีกลิ้งลงไปบนพ้ืนท่ีเตรียมไวและถายโยงไปสูอีกพ้ืนท่ีหน่ึงโดยใชแรงกดดวยเหตุน้ี

จึงไดนิยามโดยยึดเคร่ืองมือท่ีใชพิมพเปนหลัก 
1
 

 

 

 

 

 

                                                             
 

1 ผูชวยศาสตราจารยกมล คงทอง, หนังสือศิลปะภาพพิมพในประเทศไทยโดย, (กรุงเทพฯ : ฝาย

เทคโนโลยีทางการศึกษา สํานักวิทยาบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2541) 
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กระบวนการพิมพเทคนิคภาพพิมพโลหะกัดกรด (Etching) 

 ในบรรดาเทคนิคการพิมพแบบรองลึกท้ังหมดนับวาภาพพิมพโลหะกัดกรดเปนท่ีรูจักกัน

กวางขวางท่ีสุด จนกลายเปนตัวแทนของการพิมพในกระบวนการพิมพแบบน้ีไปเสียดวย การท่ี

เรียกวา “เอทชิ่ง” น้ันหมายถึงการใชนํ้ากรดชวยใหเกิดปฏิกิริยาปรากฏเปนรองรอยบนแผน

โลหะน้ันเอง วิธีการก็คือเราจะตองขัดแผนโลหะใหเรียบเสียกอนแลวใชขี้ผึ้งเตรียมพ้ืนแมพิมพ                  

(Hard Ground) ท้ังแผนจากน้ันจึงนําไปเขียนดวยเหล็กแหลม 

 เม่ือนําแมพิมพไปแชกรดไนตริค (Nitric Acid) กรดจะทําปฏิกิริยากับโลหะเฉพาะสวนท่ีเรา

เขียนเสนลงไปเทาน้ันสวนผิวโลหะบริเวณอ่ืนๆท่ีมีขี้ผึ้งเตรียมพ้ืนคอยปองกันอยูจะไมถูกนํ้ากรด

กัดเม่ือใชเวลานานพอสมควรแลวก็ลางขี้ผึ้งออกใหหมดและสังเกตเห็นรอยเสนตางๆท่ีเขียนไว

ปรากฏเปนรองลึกบนแผนโลหะตามตองการ ลักษณะงานเทคนิคน้ีจะคลายกับการเขียนภาพ

ลายเสนปากกาเชนเดียวกันกับเทคนิคภาพพิมพพ้ืนแหง (Dry Point)แตมีการแสดงนํ้าหนักตางๆ

ไดมากกวา และมีผลสะทอนบางอยางจากการทําปฏิกิริยากับนํ้ากรดท่ีเทคนิคภาพพิมพพ้ืนแหง

ทําไมไดเชนเสนท่ีไมเปนแนวเรียบราบมีลักษณะเกิดรอยขยุกขยิกจากการกัดของนํ้ากรดจนเสน

กรอน นอกจากน้ันยังสรางสรรคความงามของพ้ืนผิววัสดุไปปรากฏบนผิวโลหะผานขี้ผึ้งท่ีเตรียม

พ้ืนลงไปเม่ือปลอยใหแหงดีแลวก็นําไปแชกรดตามวิธีของเทคนิคภาพพิมพโลหะกัดกรด 

(Etching) ทุกประการเราเรียกวิธีการน้ีวาเทคนิคภาพพิมพพ้ืนน่ิม (Soft Ground Etching) 

 ภาพพิมพเทคนิคเอทชิ่ง เร่ิมทํากันคร้ังแรกในราวป 1913 แตมาเปนท่ีรูจักกันแพรหลายใน

ศตวรรษท่ี 17 จากผลงานของ เร็มบรังค (Rembrandt van Ryn1606-69) 
2
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 2  อัศนีย ชูอรุณ, ทฤษฎีศิลปะภาพพิมพไม, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุติมาการพิมพ, 2517) 
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ขั้นตอนการสรางภาพรางผลงาน (sketch)  

 ข้ันตอนการออกแบบภาพรางและการขยายแบบรางถือเปนหลักสําคัญของการวาง

โครงสรางของภาพทั้งหมด เมื่อไดแบบรางที่มีความสมบูรณแลวจึงนําไปขยายแบบรางดวยวิธีการถาย

เอกสารลงบนกระดาษไขและกอนการขยายแบบรางควรกลับดาน ซาย - ขวา เพื่อความสะดวกในการ

คัดลอกแบบรางลงบนแผนโลหะที่เตรียมไว 

 

      

     

 

ภาพท่ี 12 ภาพรางผลงาน      
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ขั้นตอนการเตรียมแผนแมพิมพ 

 ข้ันตอนการเตรียมแผนแมพิมพโลหะในสวนของวิธีการเตรียมพื้นแมพิมพและการรางแบบ

บนแมพิมพโลหะเปนจุดเริ่มตนในการปฏิบัติงาน ดวยวิธีการขัดทําความสะอาดพื้นผิวหนาของแผน

โลหะ โดยใชกระดาษทรายนํ้าเบอร 1000 ขัดวน ๆ ไปเรื่อย ๆ จนผิวหนาแผนโลหะสะอาด แลวลาง

ดวยเกลือ นํ้าสมสายชู ซีอิ้วดํา นํ้ายาลางจาน เพื่อชําระลางคราบที่ติดอยูบนผิวหนาของแผนโลหะให

สะอาด 

 

 

    

    

 

ภาพท่ี 13 ข้ันตอนการเตรียมแมพิมพโลหะ   



23 
 

 

 ข้ันตอนการเตรียมแผนแมพิมพโลหะทองแดงโดยใชวานิชดําที่ผสมนํ้ามันสนไวเรียบรอย

แลวทาเคลอืบลงบนแผนแมพมิพโลหะทองแดง 

 

     

 

ภาพท่ี 14 ข้ันตอนการเคลือบแมพิมพโลหะ   

 ข้ันตอนการใชเหล็กแหลม (Needle) ในการรางเสนที่ตองการตามตนแบบเรียกวาการเขียน

เสนดวยเทคนิคภาพพิมพพื้นแข็งเพื่อจะนํ้าไปแชในอางนํ้ากรดเพื่อใหกรดทําปฏิกิริยากับผิวโลหะ

เพื่อใหเกิดเปนนํ้าหนักดวยระยะเวลาของการแชนํ้ากรด 

 

      

 

ภาพท่ี 15 ข้ันตอนการใชเหลก็แหลม 
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 ข้ันตอนการทําพื้นผิวในสวนของรูปทรงหลักโดยการใชวานิชดําทาใหทั่วรูปทรงหลักแลวใช

กระบอกฉีดนํ้าฉีดลงไปขณะวานิชดํายังไมแหงจะเกิดฟองอากาศเม็ดเล็กๆทั่วทั้งรูปทรงหลักและใน

สวนของพื้นผิวบรรยากาศดานหลังจะใชเทคนิคสีอะครายลิคผสมกับกาวทาใหทั่วในบริเวณที่ตองการ

หลังจากน้ันใชนํ้ามันสนมาทาทับจะเกิดการทําปฏิกิริยากันระหวางนํ้ากับนํ้ามันเกิดการแตกตัวจะได

รอยพื้นผิวที่แตกและคลายกับหยดนํ้าไหล 

 

         

 

ภาพท่ี 16 การทาวานิชบริเวณรูปทรงหลัก  

 ข้ันตอนการปดบริเวณที่ผานการกัดกรดนํ้าหนักไวเรียบรอยแลววานิชดําจะชวยในการปด

ไมใหกรดกัดหนาพื้นผิวโลหะ หากปดไมสนิทพื้นผิวหนาแผนโลหะจะโดนกัดซ้ําอีกครั้งทําใหความลึก

และนํ้าหนักของเสนไมเทากันอาจสงผลตอผลงานได 
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ภาพท่ี 17 การทาวานิชปดบริเวณที่กัดกรดแลว  

 ข้ันตอนการลางทําความสะอาดผิวหนาแผนโลหะดวยนํ้ามันสนและนํ้ามันทินเนอร 

 

 

 

ภาพท่ี 18 การทําความสะอาดแผนโลหะ  
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 ข้ันตอนการทําความสะอาดหนาเพทเพื่อลางคราบมันดวยเกลือ นํ้าสมสายชู ซีอิ้วดําและ

นํ้ายาลางจาน กอนจะนําแผนแมพิมพโลหะไปโรยผงแอสฟลตัม (Asphaltum) 

 

     

     

 

ภาพท่ี 19 ลางคราบมันดวยเกลือ นํ้าสมสายชู ซอีิ้วดําและนํ้ายาลางจาน  
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 ข้ันตอนการนําแผนแมพิมพโลหะเขาตูโรยผงแอสฟลตัม (Asphaltum) และข้ันตอนการใช

ความรอนในการยางผงแอสฟลตัมใหละลายเกาะติดผิวหนาแผนแมพิมพโลหะ 

 

 

 

 

ภาพท่ี 20 ภาพข้ันตอนโรยผงแอสฟลตัม  
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 ข้ันตอนการเขียนคานํ้าหนักดวยดินสอไขในเทคนิคภาพพิมพสรางคานํ้าหนัก (Aquatint) 

ดวยการเขียนคานํ้าหนักความเขมออนของภาพใหไดนํ้าหนักและบรรยากาศตามที่ตองการและนําไป

แชลงอางนํ้ากรดเพือ่ทีจ่ะสรางคานํ้าหนักจนจากออนจนถึงนํ้าหนักสุดทายที่เขมสุด 

 

     

     

 

ภาพท่ี 21 เขียนคานํ้าหนักดวยดินสอไข 

 ข้ันตอนการลบขอบแผนแมพิมพโลหะใชนํ้ามันสน ทินเนอร ขัดเบา ๆ ตรงบริเวณดานหนา

และดานหลังใหสะอาด จากน้ันลางดวยเกลือ นํ้าสมสายชู ซีอิ้ว นํ้ายาลางจาน ตามลําดับ แลวนําแผน

แมพิมพโลหะไปเปาใหแหง 

 เริ่มทําการลบขอบดวยตะไบโดยทํามุมเฉียง 45 องศากับขอบแผนแมพิมพโลหะ ในข้ันตอน

น้ีควรระมัดระวังอยาใหตะไบเกินเขามาในภาพผลงาน ทําการลบขอบดวยตะไบใหครบทั้ง 4 ดานแลว
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นํากระดาษทรายขัดขอบแผนแมพิมพโลหะที่ลบแลวทุกดาน เพื่อปองกันขอบที่คมและเกิดการบาดมอื

ในการอุดหมึกในข้ันตอนตอไป เสร็จแลวนําไปลางทําความสะอาดและเปาดวยเครื่องเปาผมใหแหง 

เพื่อเตรียมความพรอมกอนพิมพ 

 

       

 

ภาพท่ี 22 ข้ันตอนการลบขอบแผนแมพิมพโลหะ 

 ข้ันตอนการเตรียมอปุกรณการพมิพประกอบไปดวยหมึกพิมพสําหรับพมิพผลงานสีดํา,              

หมึกพมิพสีนํ้าเงิน, เกรียง, ตะแกรงกรองหมึกและถุงมือ 

 ใชหมึกพิมพสีดําอัตรา 2 สวนตอหมึกพิมพสีนํ้าเงิน 1 สวน ใชเกรียงผสมหมึกใหเขากันแลว

นําใสกลองพักไวปองกันฝุนละอองตกลงไปในหมึกพิมพ 

     
 

ภาพท่ี 23 ข้ันตอนการเตรียมอุปกรณการพิมพ 
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 เตรียมอุปกรณ  เทปสีนํ้าตาล, หมึกที่ผสมไวแลว, ยางปาดหมึกพิมพ, ลูกกลิ้งยาง,

กระดาษพรูฟสีนํ้าตาล โดยเตรียมติดเทปสีนํ้าตาลบนแทนอุดหมึกและดานหลังแผนแมพิมพโลหะเพื่อ

ปองกันไมใหขยับเขย้ือน แลววางแผนแมพิมพโลหะทับแลวใชยางปาดหมึกตักหมึกจากกระปุกที่

เตรียมไวมาปาดใหทั่วทั้งผิวหนาแผนแมพิมพจากน้ันใชน้ิวมืออุดหมึกพิมพใหทั่วทั้งแผนแมพิมพโลหะ 

 

    

    
 

ภาพท่ี 24 ข้ันตอนอุดหมกึพิมพ 

 ข้ันตอนการวางกระดาษพรูฟทับบนผิวหนาแผนแมพิมพ แลวใชลูกกลิ้งยางกลิ้งไปมาเพื่อ

ซับดึงหมึกออกจากหนาแผนแมพิมพโลหะใหมากที่สุด เพื่อใหหมึกที่ติดอยูบางลงจะทําใหงายตอการ

เช็ดหมึกออก ใชกระดาษลอกลายคอย ๆ ซับหมึกจากภายในตัวงานออกมานอกตัวงาน เมื่อแนใจแลว

วาหมึกสวนเกินน้ันออกไปหมดแลว นําฝามือทาบบนกระดาษลอกลายแลววนเปนวงกลมใหทั่วทั้งงาน 
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ภาพท่ี 25 ข้ันตอนอุดหมกึพิมพ 
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 ข้ันตอนการใชนํ้ามันเบนซินขาวเช็ดขอบแผนแมพิมพใชผาขาวเช็ดขอบจนสะอาดกอน

เตรียมเขาแทนพิมพ 

 

 
 

ภาพท่ี 26 ข้ันตอนเช็ดขอบแมพมิพดวยนํ้ามันเบนซินขาว 

 ข้ันตอนการเตรียมกระดาษสําหรับการปะติด (Chine - Colle) ดวยการสรางเทคนิคพื้นผิว

และสีดวยกระดาษสาญี่ปุน แลวนํามาขึงทิ้งไวใหแหง จะไดพื้นผิวกระดาษใชสําหรับรองพื้น

กระดาษพิมพ เมื่อกระดาษแหงแลวใหพลิกกลับอีกฝง ใชกาวผสมนํ้าอตัราสวน 1/1 ทาลงบนกระดาษ

อีกครั้ง 

 

    
 

ภาพท่ี 27 ข้ันตอนการเตรียมกระดาษสําหรับการปะติด (Chine - Colle) 
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ขั้นตอนการพิมพ  

 ข้ันตอนการเตรียมช้ืนกระดาษภาพพิมพ (Frabriano Paper) โดยการแชกระดาษทิ้งไวใน

อางนํ้าเปลาที่สะอาดประมาณ 30 นาที จากน้ันนํากระดาษพิมพมาวางลงบนกระดาษพรูฟและปดทับ

ดานบนอีกครั้งเพื่อซับนํ้าออก 

 

 

 

ภาพท่ี 28 ข้ันตอนการเตรียมช้ืนกระดาษ 
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 ข้ันตอนการพิมพภาพผลงานงาน วางแผนแมพิมพทองแดงบนแทนรองพิมพตามตําแหนงที่

กําหนดไว นํากระดาษสาญี่ปุนที่เตรียมไวมาวางลงบนผิวหนาแผนแมพิมพ โดยใหดานที่เปนสีควํ่าลง

ไปบนแผนแมพิมพ สวนดานที่ทาดวยกาวนํ้าหงายข้ึนมาดานบน เพื่อที่จะใหกระดาษสวนที่เปนกาวยึด

ติดกับกระดาษพิมพ หลังจากน้ันนํากระดาษพิมพที่ทําช้ืนเอาไวมามวนแลววางทับบนแมพิมพตาม

ตําแหนงที่กําหนดไว นํากระดาษพรูฟมาวางทับ 2 - 3 แผน แลวจึงวางดวยผาสักหลาดทับอีกครั้ง 

 

     

 

ภาพท่ี 29 ข้ันตอนการพมิพภาพผลงานงาน 

 หมุนแทนพิมพจนสุดแลวมวนผาสักหลาดและกระดาษพรูฟออก แลวคอย ๆ หยิบกระดาษ

ที่พิมพภาพออกดวยการจับปลายกระกระดาษมุมใดมุมหน่ึงตามที่ตนเองถนัด แลวนํากระดาษที่พิมพ

งานเสร็จลงบนกระดานขึงภาพผลงานใชเทปกาวนํ้าพนดวยกระบอกฉีดนํ้าใหช้ืนนํามาติดบนขอบ

กระดาษพิมพทั้ง 4 ดานและตรวจสอบช้ินงาน หากขอบกระดาษเลอะเปอนใหนําผาขาวชุบนํ้าแลว

คอย ๆ ซับใหสิ่งสกปรกออกนํากระดานขึงงานออกจากบริเวณที่พิมพงานปองกันสิ่งสกปรกหลังจาก

น้ันทําความสะอาดแทนพิมพดวยเบนซินขาวและนําแผนแมพิมพลางคราบหมึกดวยนํ้ามันสน ทิน

เนอร แลวทําความสะอาดใหทั่ว จากน้ันนําไปเปาดวยเครื่องเปาผมใหแหง นํากระดาษพรูฟสีนํ้าตาล

หอแผนแมพิมพเพื่อรักษาแมพิมพและใชในการพิมพในครั้งตอไป 
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ภาพท่ี 30 ข้ันตอนนําผลงานมาขึงลงบนกระดาน 

 

    

 

ภาพท่ี 31 ข้ันตอนการเขียนจํานวนช้ินที่พิมพ ช่ือผลงาน และเซ็นช่ือศิลปน
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บทท่ี 4 

การวิเคราะหและการพัฒนาผลงาน 

 กระบวนการถายทอดผลงานศิลปะของขาพเจาไดผานกระบวนการคิดมาจากการสัมผัส 

ความรูสึก ทางดานอารมณ และสภาพจิตใจ โดยปกติในชีวิตจริงแลวขาพเจาช่ืนชอบในธรรมชาติเปน

ชีวิตจิตใจ สนใจถึงความงามในรูปทรงของธรรมชาติที่มีทั้งความแปลก ทั้งกลิ่น รส สี ที่นาคนหา 

สนใจในเรื่องของธรรมชาติที่ไดถูกสรางสรรคข้ึนดวยตัวของมันเอง สามารถทําใหขาพเจาเกิดการ

สังเกตถึงมุมมองตาง ๆ เชน สรีระรูปทรง การดํารงชีวิต  และรวมไปถึงวิธีการตาง ๆ ในการปกปองตัว

มันเอง ใหอยูรอดไดในแตละวัน ขาพเจาจึงคิดวานาสนใจเปนอยางมากเลยหยิบยกเรื่องธรรมชาติ

ข้ึนมาทําศิลปนิพนธในครั้งน้ี 

 

ผลงานกอนศิลปนิพนธ ระยะท่ี 1 (ภาคการศึกษาตอนตน ปการศึกษา 2558) 

 แรกเริ่มการปฏิบัติงานขาพเจามีความสนใจในธรรมชาติเริ่มจากการสังเกตรูปทรงสรีระของ

ธรรมชาติ ที่ดูแลวเกิดเห็นในความพิเศษดานความงามและพฤติกรรมในการดํารงชีวิตในแตละวัน

ธรรมชาติชนิดน้ีใชความงามในการหลอกลอเหย่ือ ในการติดกับดักทําใหขาพเจาเกิดสนใจ และนํามา

เสนอเรื่องราวในรูปแบบของขาพเจาเอง 

 ขาพเจาเลือกใชรูปทรงของผลหมอขาวหมอแกงลิงเปนรูปทรงหลัก การสรางผลงานใน 

ระยะน้ีสวนของรูปทรงจะมีสีสันนุมนวล ใชโทนสีชมพูซึ่งเปรียบไดกับธรรมชาติที่แทจริงของ               

ผลหมอขาวหมอแกงลิง ที่มีลวดลายดังกลาวและในสวนของเทคนิค ขาพเจาใชเทคนิคภาพพิมพโลหะ

กัดกรดสรางพื้นผิวใหมีลวดลายที่คลายกับพื้นผิวของผลหมอขาวหมอแกงลิงและการใชคานํ้าหนักแสง

และเงากําหนดระยะระหวางรูปทรงกับพื้นที่วาง   
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ภาพท่ี 32 ภาพผลงานกอนศิลปนิพนธ ระยะที่ 1 ช้ินที่ 1 

 ช่ือผลงาน สรรีะ  

 ขนาด 41 X 60 เซนติเมตร 

 เทคนิค  ภาพพิมพโลหะกัดกรด 

 ปที่สราง  2558 
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ภาพท่ี 33 ภาพผลงานกอนศิลปนิพนธ ระยะที่ 1 ช้ินที่ 2 

 ช่ือผลงาน ลุมหลง 

 ขนาด 30 X 40 เซนติเมตร 

 เทคนิค  ภาพพิมพโลหะกัดกรด 

 ปที่สราง  2558 
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ผลงานกอนศิลปนิพนธ ระยะท่ี 2 (ภาคการศึกษาตอนปลาย ปการศึกษา 2558) 

 ชุดที ่1 จะยังคงใชโทนสีที่มีสีที่มีความหวาน ยังคงใชสีสื่อถึงลักษณะของสีที่ใชในการลอลวง

ธรรมชาติดวยกัน  เพราะความหอมหวานและความงาม ยอมเปนจุดเดนในการลอสายตาใหชวนมอง 

ขาพเจาคิดวาการดํารงชีวิตของธรรมชาติที่สวยงามน้ัน คงตองพึ่งพาความงามของตัวมันเองในการลอ

เหย่ือใหติดกับดัก เปนเพราะเพื่อความตองการอยูรอดในชีวิตจริง เพียงแตใชความงามที่มีอยูในตัวตน

เปนสิ่งหลอกลวงใหเขามาติดกับดักโดยงายดาย 

 ชุดที ่2 จากงานชุดที่น้ีขาพเจาเริ่มลดคาสีที่ดูหวาน จะใชสีแคสองสีเพียงแตเพิ่มคานํ้าหนัก

แสงเงาในช้ินงานข้ึน ยังคงใชฟอรมของผลหมอขาวหมอแกงเปนหลักในการดึงดูดความนาสนใจ ให

ฟอรมอยูบริเวณตรงกลางดานลางของภาพ จะเห็นไดวาภาพขวาจะคงแสดงสะรีระของผล

หมอขาวหมอแกงลิง และพื้นผิวเริ่มมีการลวดลายของธรรมชาติดอกไมชนิดอื่น ๆ ที่มีอยูจริงตาม

ธรรมชาติ เพื่อใหสอดคลอง อิงถึงความงามในชีวิตจริง ในสวนฟอรมจะเนนแสงสวางที่เห็นไดชัดกวา

สวนพื้นผิวบริเวณดานหลัง จะมีโทนสีที่ทึบแตยังคงทิ้งรองรอยของธรรมชาติอื่น ๆ อยูบาง เพื่อใหมี

ความสอดคลองกบัสิ่งที่มีอยูจริง  สวนภาพขวามือ ขาพเจาเลือกใชฟอรมที่แตกตางสายพันธุออกไป 

แตยังคงความหมายเดิม พืชชนิดน้ีมีช่ือวา กาบหอยแครง พืชชนิดน้ีมีความวองไวในการลาเหย่ือ

เชนเดียวกับหมอขาวหมอแกงลิง แตแคมีฟอรมที่ไมเหมือนกันเทาน้ันเอง ใชความงามงามในการ

ลอลวงเหย่ือในการมาติดกับดักเชนกัน ขาพเจายังคงใหฟอรมกาบหอยแครงเนนแสงสวาง นํ้าหนักแสง

เงาชัดเจน 
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ภาพท่ี 34  ภาพผลงานกอนศิลปนิพนธ ระยะที่ 2 ชุดที ่1 ช้ินที่ 1 

 ช่ือผลงาน   แยมบาน 

 ขนาด         39 X 49.5 เซนติเมตร 

 เทคนิค  ภาพพิมพโลหะกัดกรด 

 ปที่สราง 2558 
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ภาพท่ี 35  ภาพผลงานกอนศิลปนิพนธ ระยะที่ 2 ชุดที ่1 ช้ินที่ 2 

 ช่ือผลงาน   เยายวน หมายเลข 1 

 ขนาด         49 X 70 เซนติเมตร 

 เทคนิค        ภาพพิมพโลหะกัดกรด 

 ปที่สราง      2558 
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ภาพท่ี 36  ภาพผลงานกอนศิลปนิพนธ ระยะที่ 2 ชุดที ่2 ช้ินที่ 1 

 ช่ือผลงาน     ลอความงาม 

 ขนาด         29 X 38 เซนติเมตร 

 เทคนิค       ภาพพิมพโลหะกัดกรด  

 ปที่สราง      2558 
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ภาพท่ี 37  ภาพผลงานกอนศิลปนิพนธ ระยะที่ 2 ชุดที ่2 ช้ินที่ 2 

 ช่ือผลงาน  เยายวน หมายเลข 2 

 ขนาด       39 X 60 เซนติเมตร 

 เทคนิค      ภาพพิมพโลหะกัดกรด 

 ที่สราง      2558 
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ผลงานกอนศิลปนิพนธ ระยะท่ี 3 (ภาคการศึกษาตอนปลาย ปการศึกษา 2558) 

 ขาพเจาสรางสรรคผลงานระยะน้ีดวยการนําสัญลักษณตาง ๆ เชน ฟอรมเปด ฟอรมปด               

ใชจุดกลม ๆ แสดงเมล็ดพันธุตาง ๆ ที่เกี่ยวกับพืชตามธรรมชาติ เถาวัลยหอยระโยงรยางคเขามาเสริม

เพิ่มเติมในงาน แตยังคงใหฟอรมโชวสรีระของความงามเชนเดิม ใชดอกไมตามธรรมชาติที่มีอยูจริง 

เถาวัลยจะเลื้อยตามผลหมอขาวหมอแกงลิงอิงใหเห็นถึงธรรมชาติที่มีอยูจริงมากที่สุด ผลงานในระยะ

น้ีจะใชสีแบบทูโทนเนนสีนํ้าตาลเปนหลัก ขาพเจาตองการสื่อถึงหากธรรมชาติจะอยูในที่มืดหรือในที่ที่

สวางก็ตาม หากธรรมชาติมีสรีระและรูปทรงที่เยายวนและดึงดูดใหเกิดความสนใจไดเชนกัน แต

ธรรมชาติของพืชชนิดน้ีใชแตเพียงมีรูปทรงและสีสันที่สวยงามและสัมผัสเพื่อความผอนคลายเพียงแต

อยางเดียวยังวองไวในการลาเหย่ือเพื่อมาติดกับดัก ฟอรมเปดคือลักษณะปากหมอขาวหมอแกงลิงจะ

เปดอาตลอดเวลามีความเหนียวและลื่นงายตอการลาเหย่ือเพื่อดํารงชีวิตใหอยูรอดในแตละวัน โดยที่

ไมตองทําอะไรเลย เพียงแตยืนตนหอยผลโชวสรีระความงามเทาน้ันเอง และจุดเล็กในพื้นที่บรรยากาศ

น้ัน ขาพเจาตองการสื่อถึงความอุดมสมบูรณในธรรมชาติที่เต็มไปดวยเม็ดหยาดฝน และหยาดนํ้าคาง 

มีความชุมฉํ่า เปรียบไดกับธรรมชาติที่มีอยูจริง 
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ภาพท่ี 38  ภาพผลงานกอนศิลปนิพนธ ระยะที่ 3 ช้ินที่ 1 

 ช่ือผลงาน   ทรวดทรงธรรมชาติ 

  ขนาด         40 X 60 เซนติเมตร 

 เทคนิค        ภาพพิมพโลหะกัดกรด 

 ปที่สราง      2559 
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ภาพท่ี 39  ภาพผลงานกอนศิลปนิพนธ ระยะที่ 3 ช้ินที่ 2 

 ช่ือผลงาน    กับดักดวยสรีระ หมายเลข 1 

 ขนาด         40 X 60 เซนติเมตร 

 เทคนิค       ภาพพิมพโลหะกัดกรด 

 ปที่สราง      2559 
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ภาพท่ี 40  ภาพผลงานกอนศิลปนิพนธ ระยะที่ 3 ช้ินที่ 4  

 ช่ือผลงาน  กับดักดวยสรีระ หมายเลข 2 

 ขนาด         40 X 60 เซนติเมตร 

 เทคนิค        ภาพพิมพโลหะกัดกรด 

 ปที่สราง      2559 
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ภาพท่ี 41  ภาพผลงานกอนศิลปนิพนธ ระยะที่ 3 ช้ินที่ 3 

             ช่ือผลงาน   พิษจากความงาม 

 ขนาด         40 X 60 เซนติเมตร 

 เทคนิค      ภาพพิมพโลหะกัดกรด 

 ปที่สราง     2559 
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ภาพท่ี 42  ภาพผลงานกอนศิลปนิพนธ ระยะที่ 3 ช้ินที่ 5  

 ช่ือผลงาน  เมล็ดพันธ กับ ความงาม 

 ขนาด         40 X 60 เซนติเมตร 

 เทคนิค      ภาพพิมพโลหะกัดกรด 

 ปที่สราง     2559 
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ภาพท่ี 43  ภาพผลงานกอนศิลปนิพนธ ระยะที่ 3 ช้ินที่ 6  

 ช่ือผลงาน   กับดักของสรีระในธรรมชาติ 

 ขนาด        40 X 60 เซนติเมตร 

 เทคนิค      ภาพพิมพโลหะกัดกรด 

 ปที่สราง   2559 
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ผลงานศิลปนิพนธ (ปการศึกษา 2559) 

 ขาพเจายังคงสนใจถึงความงามในรูปทรงของธรรมชาติที่มีทั้งความแปลก กลิ่น สี ที่นา

คนหาขาพเจาเลือกใชรูปทรงผลหมอขาวหมอแกงลิงเปนรูปทรงหลักในการสรางสรรคผลงาน โดยการ

ใช เทคนิคภาพพิมพโลหะกัดกรดในการสรางพื้นผิวใหมี ลวดลายที่คลายกับพื้นผิวของผล

หมอขาวหมอแกงลิงมากที่สุด เนนบรรยากาศใหเสมือนกับธรรมชาติ มีทั้งพื้นผิวของหยาดนํ้าคาง 

พื้นผิวหญา และโทนสีของบรรยากาศที่บงบอกถึงความอุดมสมบูรณในธรรมชาติ จากการสรางสรรค

ศิลปนิพนธครั้งน้ีขาพเจามีการมุงเนนถึงการสังเกตลักษณะของสรีระของผลหมอขาวหมอแกงลิงมาก

ข้ึน เพื่อสรางความโดดเดน ใหเปนที่ตองตาตองใจ มองแลวเกิดความเยายวน สามารถทําใหเกิดความ

หลงใหลในธรรมชาติมากที่สุด 
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ภาพท่ี 44  ภาพผลงานศิลปนิพนธ ช้ินที่ 1   

 ช่ือผลงาน กับดัก.........ความงาม หมายเลข 1 

 ขนาด   69 X 50 เซนติเมตร 

 เทคนิค  ภาพพิมพโลหะกัดกรด 

 ปที่สราง  2559 
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ภาพท่ี 45  ภาพผลงานศิลปนิพนธ ช้ินที่ 2   

 ช่ือผลงาน  กับดัก.........ความงาม หมายเลข.2 

 ขนาด  69X49.5 เซนติเมตร 

 เทคนิค  ภาพพิมพโลหะกัดกรด 

 ปที่สราง  2559 
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ภาพท่ี 46  ภาพผลงานศิลปนิพนธ ช้ินที่ 3 

 ช่ือผลงาน  กับดัก.........ความงาม หมายเลข 3 

 ขนาด  39.5 X 59.5 เซนติเมตร 

 เทคนิค ภาพพิมพโลหะกัดกรด 

 ปที่สราง  2559 
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ภาพท่ี 47  ภาพผลงานศิลปนิพนธ ช้ินที่ 4 

 ช่ือผลงาน  กับดัก.........ความงาม หมายเลข 4 

 ขนาด  79.5 X 59.5  เซนติเมตร 

 เทคนิค  ภาพพิมพโลหะกัดกรด 

 ปที่สราง  2559 
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ภาพท่ี 48 ภาพผลงานศิลปนิพนธ ช้ินที่ 5 

 ช่ือผลงาน  กับดัก.........ความงาม หมายเลข 5 

 ขนาด   59.5 X 49 เซนติเมตร 

 เทคนิค  ภาพพิมพโลหะกัดกรด 

 ปที่สราง 2559 
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ภาพท่ี 49  ภาพผลงานศิลปนิพนธ ช้ินที่ 6 

 ช่ือผลงาน  กับดัก.........ความงาม หมายเลข 6 

 ขนาด   69.5 X 49.5 เซนติเมตร 

 เทคนิค  ภาพพิมพโลหะกัดกรด 

 ปที่สราง   2559 
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ภาพท่ี 50  ภาพผลงานศิลปนิพนธ ช้ินที่ 7 

 ช่ือผลงาน  กับดัก.........ความงาม หมายเลข 7 

 ขนาด  69.5 X 49 เซนติเมตร 

 เทคนิค   ภาพพิมพโลหะกัดกรด 

 ปที่สราง  2559 
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ภาพท่ี 51  ภาพผลงานศิลปนิพนธ ช้ินที่ 8 

 ช่ือผลงาน  กับดัก.........ความงาม หมายเลข 8 

 ขนาด   69.5 X 49.5 เซนติเมตร 

 เทคนิค   ภาพพิมพโลหะกัดกรด 

 ปที่สราง 2560 
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ภาพท่ี 52  ภาพผลงานศิลปนิพนธ ช้ินที่ 9 

 ช่ือผลงาน  กับดัก.........ความงาม หมายเลข 9 

 ขนาด   69.5 X 49.5 เซนติเมตร 

 เทคนิค  ภาพพิมพโลหะกัดกรด 

 ปที่สราง   2560 
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ภาพท่ี 53  ภาพผลงานศิลปนิพนธ ช้ินที่ 10 

 ช่ือผลงาน  กับดัก.........ความงาม หมายเลข 10 

 ขนาด   69.5 X 49.5 เซนติเมตร 

 เทคนิค  ภาพพิมพโลหะกัดกรด 

 ปที่สราง   2560 
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ภาพท่ี 54  ภาพผลงานศิลปนิพนธ ช้ินที่ 11 

 ช่ือผลงาน  กับดัก.........ความงาม หมายเลข 11 

 ขนาด   69.5 X 49.5 เซนติเมตร 

 เทคนิค  ภาพพิมพโลหะกัดกรด 

 ปที่สราง   2560 
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บทท่ี 5 

บทสรุป 

 

 ขาพเจาสรางสรรคผลงานในรูปแบบของสรีระในความงามของธรรมชาติ ที่มีความนาสนใจ

ทั้งรูปทรง กลิ่น สี และความเยายวนใจ ทําใหเกิดความนาคนหาใหรูปทรงของผลหมอขาวหมอแกงลิง

ที่เจาะจงใหเปนจุดสนใจในภาพ เนนใหมีนํ้าหนักแสงเงาที่ชัดเจนและใหบรรยากาศพื้นผิวภายใน

ภาพเสมือนธรรมชาติที่มีอยูจริงมากที่สุด โดยการสรางพื้นผิวใหบรรยากาศที่ดูชุมช่ืนดูแลวเห็นถึง

ความอุดมสมบูรณดวยการสรางพื้นผิวที่คลายกับละอองหยาดนํ้าคาง สงผลใหผลงานโดยรวมเปน

ธรรมชาติมากที่สุดและเปนไปตามวัตถุประสงคเพราะผลงานโดยรวมเปนธรรมชาติสามารถคลี่คลาย

ไดหลายรูปแบบตามจินตนาการสามารถสรางพื้นผิวของรูปทรงไดอยางอิสระ  

 การสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธในชุด “กับดัก………ความงาม” เปนไปตามวัตถุประสงคที่

ไดต้ังเปาหมายไวทุกประการ ซึ่งการมีสมาธิและความมุงมั่นในการปฎิบัติงานนับเปนสิ่งสําคัญอันดับ

หน่ึงหากผิดพลาดในข้ันตอนใดข้ันตอนหน่ึงก็สามารถหาวิธีแกไขไดอยางมีสติ ทําใหเกิดขอผิดพลาด

นอยที่สุดซึ่งจะทําใหสรางสรรคผลงานศิลปะไดอยางมีประสิทธิภาพและศิลปะยังเปนสวนหน่ึงในการ

กลอมเกลาจิตใจใหเกิดทัศนคติที่มีมุมมองในทางสรางสรรคอีกดวย 
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บรรณานุกรม 

 

หนังสือภาษาไทย 

ผูชวยศาสตราจารยกมล คงทอง, หนังสือศิลปะภาพพิมพในประเทศไทยโดย, (กรุงเทพฯ :                     

 ฝายเทคโนโลยีทางการศึกษา สํานักวิทยาบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2541)  

อัศนีย ชูอรุณ, ทฤษฎีศิลปะภาพพิมพไม, (กรุงเทพฯ : โรงพมิพชุติมาการพมิพ, 2517) 

 

ขอมูลระบบออนไลน 

การกินอาหารของหมอขาวหมอแกงลิง, เขาถึงเมื่อ 17 มีนาคม 2560, เขาถึงไดจาก

 https://nepenthes1.wordpress.com/ 

ขอมูลศิลปน ชื่อ พัดชา แกวทองตาล, เขาถึงเมื่อ 18 มีนาคม 2560, เขาถึงไดจาก http://www 

 .rama9art.org/artisan/artdb/artists/home.php?p=profiles&name=Patcha%20K

 aewtongtal 

 “พืชกินแมลง” ความอัศจรรยของธรรมชาติ ท่ีถายทอดผานคลิปวิดีโอแบบ Time-Lapse,   

 เขาถึงเมื่อ 17 มีนาคม 2560, เขาถึงไดจาก http://www.catdumb.com/carnivora-

 gardinum/ 

Bella Volen, เขาถึงเมื่อ 22 มีนาคม 2560 ,เขาถึงไดจาก https://bodypainting-festival.com 

 /en/academy-en/wb-academy-instructors/item/bella-volen.html 

emilywilliamssculpture.com, เขาถึงเมือ่ 22 มนีาคม 2560, เขาถึงไดจาก https://www. 

 pinterest.com/source/emilywilliamssculpture.com  

Meet the Artist Making Glass Coral Reefs, เขาถึงเมื่อ 22 มีนาคม 2560, เขาถึงไดจาก

 https://creators.vice.com/en_us/article/meet-the-artist-making-glass-coral-

 reefs 
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รายชื่อผลงานศิลปนิพนธ 

 

ผลงานศิลปนิพนธ ชวงป พ.ศ. 2559 

 กับดัก.........ความงาม หมายเลข 1  ขนาด 69 X 50 เซนติเมตร 

เทคนิค ภาพพิมพโลหะกัดกรด 

 กับดัก.........ความงาม หมายเลข 2 ขนาด 69 X 49.5 เซนติเมตร 

เทคนิค ภาพพิมพโลหะกัดกรด 

 กับดัก.........ความงาม หมายเลข 3 ขนาด 39.5 X 59.5 เซนติเมตร 

เทคนิค ภาพพิมพโลหะกัดกรด 

 กับดัก.........ความงาม หมายเลข 4 ขนาด 79.5 X 59.5 เซนติเมตร 

เทคนิค ภาพพิมพโลหะกัดกรด 

 กับดัก.........ความงาม หมายเลข 5 ขนาด 59.5 X 49 เซนติเมตร  

เทคนิค ภาพพิมพโลหะกัดกรด 

 กับดัก.........ความงาม หมายเลข 6 ขนาด  69.5 X 49.5 เซนติเมตร 

เทคนิค ภาพพิมพโลหะกัดกรด 

 กับดัก.........ความงาม หมายเลข 7 ขนาด  69.5 X 49 เซนติเมตร 

เทคนิค ภาพพิมพโลหะกัดกรด 
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รายชื่อผลงานศิลปนิพนธ (ตอ) 

 

ผลงานศิลปนิพนธ ชวงป พ.ศ. 2560 

 กับดัก.........ความงาม หมายเลข 8 ขนาด  69.5 X 49.5 เซนติเมตร 

เทคนิค ภาพพิมพโลหะกัดกรด 

 กับดัก.........ความงาม หมายเลข 9 ขนาด  69.5 X 49.5 เซนติเมตร 

เทคนิค ภาพพิมพโลหะกัดกรด 

 กับดัก.........ความงาม หมายเลข 10 ขนาด  69.5 X 49.5 เซนติเมตร 

เทคนิค ภาพพิมพโลหะกัดกรด 

 กับดัก.........ความงาม หมายเลข 11 ขนาด  69.5 X 49.5 เซนติเมตร 

เทคนิค ภาพพิมพโลหะกัดกรด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

 

ประวัติผูสรางสรรค 

 

ชื่อ – สกุล  นางสาวกรรณิการ  ทองอุปการ 

วันเดือนปเกิด  8 ธันวาคม 2536 

ท่ีอยู 110 /1 หมู 13 ต.ควนกรด อ.ทุงสง จ.นครศรีธรรมราช 10800  

โทรศัพท  08-2800-8835  

อีเมลล thong.kannikare@gmail.com 

ประวัติการศึกษา - โรงเรียนกาญจนศึกษา 

- โรงเรียนสตรีทุงสง  

- วิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช                                                                                      

- คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร   

ประวัติการแสดงงาน       

2558 - นิทรรศการ “ภาพพิมพเพือ่คุณ ครั้งที่ 3 : PRINT FOR YOU 3” ณ  ลาน

อนุสาวรียศาสตราจารยศิลป พีระศรี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและ

ภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ 

2560 - นิทรรศการศิลปนิพนธ “Noir Art Thesis” โดยนักศึกษาช้ันปสุดทาย 

(ภาควิชาภาพพิมพ) คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ

มหาวิทยาลัย 

เกียรติประวัติ 

2559 - ไดรับทุนการศึกษาจากทุน ยกเวนคาธรรมเนียมพิเศษ 
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