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บทคัดยอ 

  

 ความงามที่แทจริงของเซลลธรรมชาติที่ไมถูกเปลี่ยนแปลงน้ันเปนอยางไร ในเมื่อปจจุบัน

วิวัฒนาการสมัยใหมกําลังกาวหนาอยางรวดเร็วและสิ่งตาง ๆ กําลังถูกครอบงําโดยระบบเศรษฐกิจ 

มนุษยพยายามใชความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรเพื่อเอาชนะกฎของธรรมชาติ ใหไดผลผลิตตาม

ความตองการดวยการตัดตอพันธุกรรม การลุมหลงในรูปลักษณภายนอกที่สวยงามของอาหารและ

มองขามอันตรายที่แฝงอยูภายใน สงผลใหเกิดความวิปริตแปรเปลี่ยนในระบบนิเวศวิทยา คําถาม

เกี่ยวกับความงามน้ีเปนแรงบันดาลใจในการสรางสรรคผลงานศิลปะภาพพิมพเทคนิคผสมชุด “กฎ

ของธรรมชาติและการตัดตอพันธุกรรม” ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงรูปทรงบิดเบี้ยวของเซลลสิ่งมีชีวิตที่ถูก

มนุษยกระทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ไมวาจะดวยการตัดตอพันธุกรรมหรือกรรมวิธีใดก็

ตาม ผลงานน้ีสรางสรรคข้ึนโดยตระหนักถึงความสําคัญของระบบธรรมชาติ และหวังวาวันหน่ึงในภาย

ภาคหนาธรรมชาติที่งดงามและแทจริงจะยังคงดํารงอยูเชนน้ีตลอดไป 
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Abstract 

  

 What is the beauty of natural gene that has never been modified? At the 

present, the modern science has moved too fast and everything are controlled by 

capitalist economy system. Human tries to use modern science to beat nature. 

Genetically Modified Organism or GMO is another example of modern science that 

focuses only about increasing products than the safety of consumers. GMO is the 

abnormality in the ecosystem. It inspired me to create mixed technique prints that 

has title “The Nature Rule and Genetics Engineering”. It presents the distorted shape 

of cells that were modified by human in GMO or other experiment processes.  This 

art also exposes the importance of nature system and the artist hopes that the 

beautiful and authentic nature will still be the same in the future.     
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กิตติกรรมประกาศ 

 

 ศิลปนิพนธฉบับน้ีสําเร็จไปไดดวยดี จากการอนุเคราะหและความชวยเหลือจากบุคคลอัน

เปนที่เคารพรัก ขาพเจาขอกราบขอบพระคุณบิดามารดาผูเปนบุพการี  สมาชิกครอบครัวสงทวน               

ที่คอยสนับสนุนในดานทุนทรัพยและเปนกําลังใจใหเสมอมา ดานการเรียนรูศาสตรทางศิลปะการ

ดําเนินงานศิลปนิพนธและการสรางสรรคผลงาน ขาพเจาขอขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย                 

วิมลมาลย ขันธะชวนะ อาจารยผูควบคุมศิลปนิพนธ ที่คอยแนะนําใหคําปรึกษาและตรวจทานแกไข

ขอบกพรองตาง ๆ ในการดําเนินงานศิลปนิพนธเปนอยางดี รวมถึงคณาจารยทุกทานในภาควิชาภาพ

พิมพ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ประสิทธ์ิประสาทวิชา

ความรู ตลอดจนประสบการณในการทํางานและการดําเนินชีวิตดวยคําแนะนํา สั่งสอนดวยดี       

ตลอดมา 

กกกกกกกกขาพเจาหวังเปนอยางย่ิงวาศิลปนิพนธฉบับน้ี จะสรางแรงบันดาลใจและเปนประโยชน

ใหกับผูที่สนใจศึกษาคนควาทางดานศิลปะที่เกี่ยวของกับกฎของธรรมชาติและการตัดตอพันธุกรรม 

สรางความสมดุลเรียนรูซึ่งการปรับตัวเขาหาธรรมชาติ  
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คํานํา 

 

 เอกสารฉบับน้ีเปนสวนประกอบของผลงานศิลปนิพนธ สาขาวิชาทัศนศิลป กลุมวิชาเอก

ภาพพิมพ ของคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากรในหัวขอ                      

“กฎของธรรมชาติและการตัดตอพันธุกรรม” (The Nature Rule and Genetics Engineering) 

ตามหลักสูตรการศึกษาช้ันปริญญาศิลปบัณฑิต โดยเรียบเรียงใหสามารถเขาถึงระบบแนวความคิด

และการปฏิบัติอันเปนการสรางสรรคผลงาน 

 เน้ือหาในโครงการศิลปนิพนธน้ีขาพเจาไดสรางสรรคผลงานภาพพิมพข้ึนเพื่อตองการ

แสดงออกถึงผลกระทบของความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีการตัดตอพันธุกรรมที่เขามามีบทบาท

ตอชีวิตผูคนและสภาพความเปนอยูรวมถึงการเกี่ยวพันกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรอบตัวเรา               

ซึ่งผลักดันใหเกิดความเปลี่ยนแปลงองคประกอบพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตขาดซึ่งความสมดุลในธรรมชาติ

รวมทั้งสะทอนใหเห็นถึง คุณคาของความเปนธรรมชาติที่แทจริง  ตระหนักวามนุษยเปนสวนหน่ึงของ

ธรรมชาติ ชีวิตมนุษยยอมขาดธรรมชาติไมได สิ่งที่มนุษยทําน้ันมีผลตอความเปลี่ยนแปลงทาง

ธรรมชาติและยอมสงผลตอตัวมนุษยเองอยางหลีกเลี่ยงไมได 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

 ชีวิตทุกชีวิตผูกพันกับธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมจนไมสามารถแยกออกจากกันได                 

มนุษยเราอาศัยทรัพยากรธรรมชาติในการดํารงชีวิตขณะที่ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยียังคง

กาวไปอยางไมหยุดย้ังควบคูกับการเพิ่มข้ึนของประชากรโลกดวยทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีอยูจํากัด 

อาจกลาวไดวาธรรมชาติเปนผูสราง มนุษยคือผูทําลาย 

 

ท่ีมาและความสําคัญของการสรางสรรค 

 ปจจุบันความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีเขามามีบทบาทตอชีวิตผูคนและสภาพความ

เปนอยูรวมถึงการเกี่ยวพันกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรอบตัวเรา ซึ่งผลักดันใหเกิดความ

เปลี่ยนแปลงองคประกอบพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต กอใหเกิดการทําลายกําแพงของธรรมชาติที่กั้น

ระหวางสายพันธุโดยการตัดตอพันธุกรรมในอาหาร เพื่อใหไดสายพันธุที่มีความทนทานและเปนการ

เพิ่มผลผลิตใหสัมพันธกับจํานวนประชากรที่เพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว ปรับเปลี่ยนสายพันธุธรรมชาติ

ด้ังเดิมที่มีมาดวยภัยอันตรายที่แอบแฝง ธรรมชาติถูกดัดแปลงเพื่อใหตอบสนองตอความตองการของ

มนุษยอันไมมีวันสิ้นสุด ความเสื่อมสลายสูญสิ้นไปของธรรมชาติอันแทจริง ที่สงผลในแงลบตอ

สิ่งมีชีวิต อันมนุษยเปนผูทดลองดวยตัวมนุษยเอง 

 การสรางสิ่งใหมที่ไมเปนธรรมชาติและไมเคยมีมากอนน้ัน เกิดการแพรกระจายไปในวง

กวางซึ่งเปนสิ่งที่มนุษยไมสามารถควบคุมและคาดการณไดในสิ่งที่จะเกิดข้ึนเกิดภายในอนาคต ความ

สวยงามที่ปรากฏสงผลกระทบตอชีวิตมนุษยและธรรมชาติ การแปรเปลี่ยนรูปลักษณ สีสัน การ

บิดเบือนความจริง  การลุมหลงในรูปลักษณภายนอก มองขามอันตรายที่แฝงอยูภายใน รวมถึงความ

วิปริตในการอยากเอาชนะธรรมชาติตามแรงปรารถนาโดยขาดการย้ังคิดของมนุษยอันสงผลกระทบ

รายแรงตอสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ ระบบนิเวศถูกทําลายทําใหเสียสมดุล หากธรรมชาติที่แทจริงสูญ

หายไปสิ่งที่เหลืออยูน้ันคงเปนสิ่งแปลกปลอมและปรุงแตงไมใชธรรมชาติที่แทจริงดังที่เคยเปน  
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วัตถุประสงคของการสรางสรรค 

 1. เพื่อคนควาหารูปแบบการแสดงออกที่มีลักษณะเฉพาะตน เปนผลงานภาพพิมพเทคนิค

ผสมที่สะทอนใหเห็นถึงการตัดทอนรูปทรงเซลลสิ่งมีชีวิตใหแตกตางไปจากธรรมชาติ 

 2. เพื่อสรางสรรคผลงานศิลปะซึ่งเปรียบเทียบสิ่งที่ธรรมชาติถูกมนุษยกระทําใหเปลี่ยน 

แปลงไปจากเดิมดวยการตัดตอพันธุกรรม 

 3. เพื่อกระตุนใหผูดูผลงานตระหนักถึงปญหาผลกระทบจากการตัดตอพันธุกรรมและคนหา

ความงามที่แทจริงของธรรมชาติ 

 

แนวความคิดในการสรางสรรค 

 ปจจุบันวิวัฒนาการสมัยใหมกําลังกาวหนาอยางรวดเร็ว และสิ่งตาง ๆ  กําลังถูกครอบงําโดย

ระบบเศรษฐกิจ มนุษยจึงพยายามใชความรูความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีเอาชนะ

ธรรมชาติ ดวยการตัดตอพันธุกรรมเพื่อใหไดผลผลิตมากตามความตองการของประชากรที่เพิม่มากข้ึน

รวมทั้งการลุมหลงในรูปลักษณภายนอกที่สวยงามของอาหารและมองขามอันตรายที่แฝงอยูภายใน 

สงผลใหเกิดความวิปริตแปรเปลี่ยนในระบบนิเวศวิทยา จึงเกิดคําถามวา ความงามที่แทจริงของเซลล

ธรรมชาติที่ไมถูกเปลี่ยนแปลงน้ันเปนอยางไร คําถามน้ีเปนแรงบันดาลใจในการสรางสรรคผลงาน

ศิลปะภาพพิมพเทคนิคผสม ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงรูปทรงบิดเบี้ยวของเซลลสิ่งมีชีวิตที่ถูกมนุษยกระทํา

ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมดวยการตัดตอพันธุกรรม ผลงานน้ีสรางสรรคข้ึนโดยตระหนักถึง

ความสําคัญของระบบธรรมชาติและหวังวาวันหน่ึงในภายภาคหนาธรรมชาติที่งดงามและแทจริงจะ

ยังคงดํารงอยูเชนน้ีตลอดไป 

 

ขอบเขตของโครงการ 

กกกกกกกกดานเน้ือหา แสดงถึงเน้ือหาเรื่องราวของชีวิตในธรรมชาติที่แปรเปลี่ยนไปดวยฝมือมนุษย 

โดยอาศัยเรื่องของเซลลสิ่งมีชีวิตและมุงประเด็นไปยังเรื่องการตัดตอพันธุกรรม 

ดานรูปแบบ  เปนการนําเสนอผลงานภาพพิมพ 2 มิติมีลักษณะเปนผลงานนามธรรม                      

เปนการถายทอดเรื่องราวตาง ๆ ที่ไมไดยึดถือกฎเกณฑที่เปนจริงตามสภาวะของสิ่งน้ัน ๆ ดวยการใช

รูปทรงเซลลสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติและรูปทรงเซลลที่มีลักษณะผิดเพี้ยนไปจากความเปนจริงโดย              
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ผันแปรรูปแบบของเซลลสิ่งมีชีวิต เชน ทําใหรูปทรงของเซลลผิดสัดสวนดวยการ ยืด บิด ขยาย และ

ใชโทนสี พื้นผิวลวดลายที่หลากหลายภายในผลงานเพื่อสรางอารมณความรูสึก  

ดานเทคนิค นําเสนอดวยการสรางสรรคผลงานเทคนิคภาพพิมพแกะไม (Woodcut) 

ผสมผสานกับเทคนิคภาพพิมพช้ินเดียว หรือโมโนพริ้นต (Monoprint)  

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

จีเอ็มโอ 

 จีเอ็มโอ ยอมาจากคําภาษาอังกฤษวา Genetically Modified Organisms (GMOs)  คือ

สิ่งมีชีวิตซ่ึงไมวาจะเปนพืช หรือสัตว หรือแบคทีเรีย หรือ จุลินทรีย ท่ีถูกดัดแปลงพันธุกรรม

จากกระบวนการทางพันธุวิศวกรรม (Genetic Engineering) โดยจากการตัดเอายีน (gene)                

ของสิ่งมีชีวิตชนิดหน่ึง มาใสเขาไปในยีน (gene) ของสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหน่ึง โดยตามปกติไมเคย

ผสมพันธุกันไดในธรรมชาติ เพ่ือใหสิ่งมีชีวิตชนิดน้ัน ท่ีมีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติตามท่ี

ตองการ ซ่ึงสิ่งมีชีวิตท่ีถูกนํายีน (gene) มาใสเขาไปแลวก็คือจีเอ็มโอ (GMOs)  

 พืชจีเอ็มโอ (GMOs) ท่ีมีขายตามทองตลาดในปจจุบัน ไดแก ถั่วเหลือง, ขาวโพด, มันฝร่ัง, 

มะเขือเทศ, มะละกอ, ฝาย, คาโนลา (Canola) พืชใหนํ้ามัน และสควอช (Squash)1 

ภาพพิมพโมโนพริ้นต (Monoprint) 

ภาพพิมพโมโนพริ้นต (Monoprint) ในการสรางผลงานชุดน้ีใชวิธีการลอยนํ้ามันวานิชบน

ผิวนํ้าสรางลวดลายและวางกระดาษบนผิวนํ้าเพื่อซับลวดลายข้ึนมา ซึ่งวิธีการน้ีโดยทั่วไปรูจักในช่ือ

ของเทคนิคการทํากระดาษลายหินออน (Paper Marbling) 

                                                             
1thaibiotech.info, จีเอ็มโอ (GMOs) คืออะไร (What is GMOs?), เขาถึงเม่ือ 3 กุมภาพันธ 2560 

เขาถึงไดจาก, http://www.thaibiotech.info/what-is-gmos.php 
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บทท่ี 2 

ขอมูลท่ีเก่ียวของกับการสรางสรรค 

 

จากอดีตที่มนุษยถูกควบคุมโดยธรรมชาติ ตองเกรงกลัวตอปรากฏการณธรรมชาติตาง ๆ 

ดํารงชีวิตดวยการไลลาสัตวและเก็บพืชพันธุตาง ๆ มาเปนอาหารดวยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปมนุษยได

พัฒนาความรูของตนโดยเฉพาะความเจริญทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มนุษยใชความเจริญของ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนเครื่องมือศึกษาเรียนรูและควบคุมจัดการธรรมชาติ จนกลายเปนวา

มนุษยตองพึ่งพาและเสพติดเทคโนโลยีมากข้ึน ซึ่งแตกตางจากวิถีชีวิตด้ังเดิมของมนุษยที่ผูกพันอยูกับ

ธรรมชาติมาเปนชีวิตที่ข้ึนอยูกับเทคโนโลยี 

 

ท่ีมาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ 

               ทุกสิ่งที่เกิดข้ึนจะตองมีเหตุและปจจัย แสดงผลของการกระทํากันทั้งสิ้น ระบบนิเวศถูก

ทําลายทําใหสูญเสียสมดุล อันเน่ืองมาจากสังคมโลกมีความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาในทุก ๆ  ดานไมวา

จะเปนเรื่องเศรษฐกิจ การเมือง ความเปนอยูและการพัฒนาความกาวหนาของเทคโนโลยีวิวัฒนาการ

สมัยใหม มีความเจริญรุดหนาอยางรวดเร็วและขยายวงกวางสงผลกระทบตอระบบนิเวศวิทยาผลักดัน

ใหเกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งในสวนที่มีคุณประโยชนและในสวนที่เปนการทําลาย อาจกลาวไดวา

ธรรมชาติเปนบอเกิดแหงชีวิต ทุกชีวิตจําตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน แตการเกิดข้ึนของสิ่งใหมที่ไม

เคยมีกอนน้ันกลับทําลายระบบนิเวศวิทยา ทําใหเกิดผลกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพ           

มีสายพันธุใหมที่เหนือกวาสายพันธุด้ังเดิมในธรรมชาติ สงผลกระทบสรางความเสี่ยงอันสงผลเสียตอ

การเจือปนของสารเคมีและสิ่งปลอมแปลง ขาดสมดุลในธรรมชาติที่สงผลตอชีวิตและความเปนอยูของ

มนุษยอยางหลีกเลี่ยงไมได 
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การเกิดข้ึนของการตัดตอพันธุวิศวกรรมไดสงผลกระทบตอสายพันธุด้ังเดิมของสิ่งมีชีวิต  ที่สามารถ

นํามาดัดแปลงสรางสิ่งมีชีวิตชนิดใหมที่แตกตางไปจากเดิม ความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตร

เขามามีอิทธิตอวิถีชีวิตความเปนอยู สรางความสะดวกสบายใหแกมนุษย โดยมนุษยเปน ผูทดลองและ

คุกคามธรรมชาติทําใหเสียสมดุลในระบบนิเวศ ทําใหเกิดสิ่งแวดลอมใหมที่ไมสามารถคาดการณและ

ควบคุมถึงภัยอันตรายที่แอบแฝงมากับวิทยาการน้ีได จากประเด็นน้ีจึงตองการนําเสนอถึงความนา

กลัวที่แอบแฝงอยูในสิ่งที่มนุษยเปนผูสรางข้ึน ผลของการกระทําที่สงผลรายกลับคืนมาในรูปแบบของ

เซลลสิ่งมีชีวิตแสดงใหเห็นถึงความวิปริตบิดเบือนนาขยะแขยงของภัยใกลตัวที่กลับมาสนองผลการ

กระทําของมนุษย 

 

ทัศนคติท่ีเก่ียวของกับการสรางสรรค 

กกกกกกกกมนุษยเราทุกคนอยูบนพื้นฐานของความไมแนนอน ทุกสิ่งทุกอยางที่ผานเขามาลวนสราง

ประสบการณในการเรียนรูผานประสาทสัมผัสทั้ง 5 รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ที่เปนแรงกระตุนในการ

สรางทัศนคติเฉพาะตน และเลือกที่จะแสดงออกผานผลงานศิลปะ การแสดงออกผานผลงานศิลปะ 

คือความจริงที่ทําใหเห็นซึ่งโลกอีกใบที่ผานการกลั่นกรอง ความเปนเอกลักษณ เรามักพูดวา เรายัง

ตามหาตัวเองไมเจอ ทั้งที่ตัวตนของเราไมใชสิ่งที่เราตองตามหา แตเปนสิ่งที่เราตองสรางข้ึนดวยตัวเอง 

ในการเลือกรับอิทธิพลจากสิ่งตาง ๆ น้ัน ตัวเราเองที่เปนคนเลือกในการรับขอมูลไมวาจะเปนเรื่อง

รูปแบบหรือแนวความคิดที่สรางแรงบันดาลใจ ไมใชการลอกเลียนแบบเพราะศิลปะเปนการคนพบ

ตัวตนและศิลปนทุกคนใสความเปนตัวของตัวเองลงไปในผลงาน  

กฎของธรรมชาติ อาจกลาวไดวาความเปลี่ยนแปลงบนโลกน้ี หนีความเปนธรรมชาติไปไม

พน เมื่อมีเกิดก็ตองมีดับ ลวนเปนความจริงของโลกที่ธรรมชาติสรางข้ึนไมมีสิ่งใดคงทนถาวร เมื่อแยก

ความหมายของคําวา “ธรรมชาติ”  ธรรมะ คือความจริง เปนสิ่งที่จับตองได รับรูได ชาตะ คือการเกิด 

ซึ่งเปนวัฏจักร การเกิด - ดับ เมื่อนําคําทั้งสองมารวมกัน ธรรมชาติ คือวัฏจักรของความจริงที่เกิดข้ึน 

ผิดกับคําวา ผิดธรรมชาติ น้ันคือการปรุงแตง คิดไปในแนวทางที่เราอยากใหเปน ในทางไตรลักษณ  

ธรรมชาติ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา  
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อนิจจัง  คือความไมคงท่ี ไมถาวร ทุกสิ่งทุกอยางในโลกไมมีอะไรท่ีเท่ียงแท สิ่งมีชีวิตเม่ือเกิด

 แลวก็มีการเปลี่ยนแปลง ทรุดโทรม ผุกรอน และเสื่อมโทรมไปในท่ีสุด 

ทุกขัง  ความเปนทุกขของสิ่งท้ังปวง ความอยูในสภาพเดิมน้ันไมได 

อนัตตา  ความเปนของไมใชตัวตน ไมมีอะไรท่ีเปนตัวเรา ท้ังกายและใจก็ตาม2 
 

 ในดานวิทยาศาสตร การคิดและการคนควาอยางเปนระบบ คือการเริ่มตนโลกแหง

วิวัฒนาการสมัยใหม วิทยาศาสตรถูกประยุกตใหเขากับวิถีชีวิตความเปนอยู ในปจจุบันโลก

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหมเขามามีบทบาท ไมวาจะเปนในดานเกษตรกรรมที่สงผลกระทบ

ตอความเปนอยูของมนุษยโดยตรง  เมื่อกลาวถึงผลงานศิลปะวิทยาศาสตรเปรียบไดกับ ความคิดใน

เชิงตรรกะ ที่มาในรูปแบบกระแสนามธรรม 

 

ธรรมชาติและการกําเนิดตามธรรมชาติ ของลัทธิเตา 

 มีสิ่งหน่ึงซ่ึงเปนอยูโดยตัวเองแลเปนธรรมชาติ เปนสิ่งอันมีอยูกอนฟาและดิน ไรซ่ึงความ

เคลื่อนไหวและความลึก ดํารงอยูอยางโดดเดี่ยวแลมิรูเปลี่ยนแปลง แผซานไปทุกหนแหงแลมิรู

หมดสิ้น อาจถือวาสิ่งน้ีเปนมารดรแหงเอกภาพก็ได ขาพเจามิรูนามชื่อของสิ่งน้ัน  หากจักบังคับ

ใหขาพเจาขนานนาม  ขาพเจาจักวานวาเตา แลจักขานวาเปนสิ่งสูงสูด3 

 จากบทความขางตน สิ่งสูงสุดยอมหมายถึงการดําเนินตอไปเรื่อย ๆ การดําเนินตอไป     

เรื่อย ๆ ในที่น้ียอมหมายถึงไปไกล การไปไกลน้ันยอมหมายถึงการหวนกลับ ดังน้ันลัทธิเตา จึงสูงสุด 

ฟาสูงสุด ดินสูงสุด แลมนุษยสูงสุด ในเอกภาพน้ีมีอยู 4 สิ่ง ซึ่งสูงสุด แลเปนมนุษยเปน 1 ใน 4 มนุษย

ดําเนินตามกฎของดิน ดินดําเนินตามกฎของฟา ฟาดําเนินตามกฎของเตา เตาดําเนินตามกฎอันเปน

ธรรมชาติภายในตัว 

 สภาวะที่สมดุลของธรรมชาติคือสภาวะที่สมบูรณและดีที่สุดของธรรมชาติ เปนสาเหตุของ

สิ่งมีชีวิตที่ธรรมชาติสรางข้ึน กฎของธรรมชาติ  ระบบนิเวศวิทยาดําเนินไปตามธรรมชาติ  หากแตไมมี

สิ่งใดมาแทรกแซงสภาวะแหงธรรมชาติน้ีก็จะดําเนินไปและคงอยู การเกิดและการเสื่อมสลาย                

แตการแทรกแซงธรรมชาติที่เกดิข้ึนทําใหเกิดผลกระทบที่จะตามมาดวยมือของมนุษยเองที่เปนสวน

                                                             
2 ขันทอง วิชาเดช, ไตรลักษณในชีวิตประจําวัน, เขาถึงเม่ือ 3 กุมภาพันธ 2560, เขาถึงไดจาก 

http://www.uniserv.buu.ac.th/forum2/topic.asp?TOPIC_ID=5065 
3 ปรีชา ชางขวัญยืน, ปรัชญากับวิถีชีวิต, พิมพครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ: หจก.อรุณการพิมพ, 2549), 35. 
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หน่ึงของธรรมชาติ การเขามาพยายามเปลี่ยนแปลงแกไขธรรมชาติซึ่งขัดตอกฎธรรมชาติที่สงผลของ

การกระทํามาสูตัวมนุษยเอง 

 

อิทธิพลท่ีไดรับจากธรรมชาติ 

 ทุกยุคทุกสมัยธรรมชาติเปนแหลงบอเกิดความบันดาลใจในทางศิลปะ ความงดงามที่เรียบ

งายของธรรมชาติเปรียบเสมือน “หนาตางเปดสูโลกกวาง” ที่สะทอนความเปนจริงดานจิตใจของ

มนุษยที่มีความผูกพันและเปนสวนหน่ึงในการดําเนินชีวิต ผานการกลั่นกรองถายทอดความรูสึก

ออกมาเปนผลงานตามชวงวันเวลาและประสบการณ ธรรมชาติจึงเปนเสมือนสื่อกลางที่ทําใหจิตใจ

มนุษยออนโยนและงดงาม การเขาหาธรรมชาติเปนอีกทางหน่ึงในการเปลี่ยนแปลงจิตใจที่แข็งกระดาง

ใหออนโยนและงดงาม 

 สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติถูกรุกล้ําทําลายมากข้ึนทุกวันเน่ืองจากผลประโยชนในดาน              

ตาง ๆ ของมนุษยเอง คงปฏิเสธไมไดวาในสวนลึกของคนเราทุกคน ก็ยังโหยหาความเปนธรรมชาติที่

แทจริง อันปลอบโยนจิตใจของเราใหออนโยนและมีความสุขกันอยูดวย ดังน้ันแมวามนุษยจะเปน              

ผูทําลายธรรมชาติในบางกรณี แตมนุษยก็ยังคงตองการดึงธรรมชาติมาสูชีวิต  

 

อิทธิพลท่ีไดรับจากสภาพแวดลอมและสังคม 

 มนุษยนอกจากเปนสวนหน่ึงของสิ่งแวดลอมแลว ชีวิต มนุษย ธรรมชาติ สภาพแวดลอมใน

ปจจุบัน ตลอดจนสรรพสิ่งทั้งหลายในระบบนิเวศวิทยา ตกอยูภายใตอิทธิพลของเทคโนโลยีสมัยใหม

และความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตร ที่เขามาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดําเนินชีวิตในอดีต ซึ่ง

การเกิดข้ึนของการเปลี่ยนแปลงน้ี ปรากฏใหเห็นถึงผลของการกระทําที่มนุษยไดรับทั้งทางตรงและ

ทางออม โดยที่มนุษยไมสามารถหลีกเลี่ยงได คุณภาพชีวิตความเปนอยูอาจสะดวกสบายข้ึนแตใน

ขณะเดียวกันความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีสมัยใหมน้ีกลับทําลายสิ่งแวดลอม กาซพิษจากโรงงาน

อุตสาหกรรมที่ปลอยสูอากาศทําใหอากาศเปนพิษ นํ้าเสียที่มีการปนเปอนของสารเคมีและสารพษิจาก

โรงงานที่ปลอยสูแหลงนํ้าธรรมชาติ อาหารที่ผานการตัดตอพันธุกรรม มนุษยสรางสิ่งใหมข้ึนมาโดย

ไมไดนึกถึงความเปนธรรมชาติที่มีอยูเดิม สภาพแวดลอมเปลี่ยนไปตามความตองการของมนุษย  ดวย

เหตุน้ีมนุษยจึงไมอาจปฏิเสธผลลัพธของการกระทําที่สงผลตอมนุษยโดยตรง ปมปญหาที่เกิดข้ึนเปน

แรงบันดาลใจในการถายทอดผลงานอันสะทอนมุมมองหรือภัยใกลตัวที่ถูกมองขาม 
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ภาพท่ี 1 สารปนเปอน มลพิษทางอากาศและทางนํ้าผลจากการกระทําของมนุษยทีส่งผลกระทบตอ

สภาพแวดลอมและสงัคม 

ที่มา : นํ้าเสีย, เขาถึงเมื่อ 3 พฤษภาคม 2560, เขาถึงไดจาก https://sites.google.com/site/kae 

wmaneekaewkla606/na-seiy 

 

อิทธิพลจากวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติน้ัน มนุษยไดกระทําตอเน่ืองกันมานาน นับต้ังแต

มนุษยอุบัติข้ึนบนพื้นผิวโลกการเพิ่มข้ึนของจํานวนประชากรและความเจริญกาวหนาทางดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเขามามีบทบาทในสังคมปจจุบัน หากแตในโลกสังคมปจจุบันสามารถผสม

พันธุขามสายพันธุที่ไมเกี่ยวของกันได การเกิดข้ึนของสิ่งน้ีไดทําลายกําแพงธรรมชาติที่กั้นระหวางสาย

พันธุผานการตัดตอพันธุกรรม หรือเรียกอีกอยางวา GMOs ซึ่งยอมาจาก Genetically Modified 

Organisms เปนการสรางสิ่งมีชีวิตโดยการเปลี่ยนหนวยพันธุกรรม สิ่งมีชีวิตที่ไมเคยมีมากอน                  
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เปนความนาสะพรึงกลัวที่ไมอาจคาดคิดหรือหยุดย้ังผลของการกระทําที่จะตามมาในอนาคต การตัด

ตอพันธุกรรมสรางสิ่งมีชีวิตที่แปรเปลี่ยนความเปนธรรมชาติที่ถูกปรุงแตงการคุกคามจากความ

เจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรที่อยูบนพื้นฐานของความตองการของมนุษย 

 

 
 

ภาพท่ี 2 กะหล่ําปลีพิษแมงปอง 

ที่มา : 8 การตัดตอพันธุกรรมสรางสิ่งมีชีวิตประหลาด!, เขาถึงเมื่อ 3 พฤษภาคม 2560, เขาถึงได

จาก https://board.postjung.com/819228.html 

 กะหล่ําปลีพิษแมงปอง ตอบสนองตอความกาวหนาทางการเกษตรกรรมที่ใชกระบวนการ

ทางตัดตอพันธุกรรมเขามามีสวนชวยในการลดปญหาศัตรูพืช โดยการสรางพืชที่มีพิษภายในตัวเพียง

แมลงกัดกินพืชที่ผานการตัดตอพันธุกรรมก็ทําใหแมลงเหลาน้ันตาย โดยไมตองใชสารเคมีในการฉีด 

ฆาแมลงเพื่อเปนการลดตนทุนในการผลิต โดยที่มนุษยมีความเช่ือวาสารพิษเหลาน้ีจะไมสงผลตอ

รางกายแตจะสงผลโดยตรงกับศัตรูพืชและแมลงที่มากัดกินพืชทางการเกษตร หากแตความเช่ือน้ีไม

สามารถพิสูจนได ก็คงเปนตัวมนุษยเองที่สะสมสารพิษและรับผลของการกระทําน้ีโดยตรง 
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ภาพท่ี 3 วัวที่ใหผลผลิตของนํ้านมที่มีคุณสมบัติเหมอืนนํ้านมมนุษย 

ที่มา : เมื่อมนุษยคิดโกงธรรมชาติ ตัดตอพันธุกรรม 7 สัตวสุดประหลาดจึงเกิดขึ้นบนโลก !, เขาถึง

เมื่อ 3 พฤษภาคม 2560, เขาถึงไดจาก https://news.jarm.com/view/25603 

 

 วัวที่ใหผลผลิตของนํ้านมที่มีคุณสมบัติเหมือนนํ้านมมนุษย อาจกลาวไดวาเปนสิ่งใกลตัวที่

เราทุกคนกําลังมองขาม การคุกคามของมนุษยเองที่กําลังทําลายระบบธรรมชาติ  จากการโคลนน่ิงวัว

ที่มียีนของมนุษยผสมอยูทําใหเกิดวัวสายพันธุใหมที่นํ้านมที่มีคุณสมบัติในการตานเช้ือโรคตาง ๆ               

ที่เกิดข้ึนโดยนักวิทยาศาสตรอารเจนตินา การสรางสิ่งใหมที่ผิดแปลกไปจากเดิมน้ี สรางผลลัพธที่นา

สะพรึงกลัวไวใหมนุษยเปนผูทดลองโดยตัวมนุษยเอง ผลลัพธที่ เกิดข้ึนจะเปนเชนไรหากความ

ปรารถนาของมนุษยและความตองการจะเอาชนะธรรมชาติ ของมนุษยยังคงอยูสิ่งเหลาน้ีที่เกิดข้ึนคง

ไมใชเรื่องที่ดีเลยหากตัวมนุษยเองยังคงตองดํารงชีวิตอยูในธรรมชาติ 
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ภาพท่ี 4 การตัดตอพันธุกรรมระหวางแมงมุมกบัแพะ 

ที่มา : เมื่อมนุษยคิดโกงธรรมชาติ ตัดตอพันธุกรรม 7 สัตวสุดประหลาดจึงเกิดขึ้นบนโลก !, เขาถึง

เมื่อ 3 พฤษภาคม 2560, เขาถึงไดจาก https://news.jarm.com/view/25603 

 

 
 

ภาพท่ี 5 แพะ 8 ขา ผลลัพธจากการตัดตอพันธุกรรม 

ที่มา : เมื่อมนุษยคิดโกงธรรมชาติ ตัดตอพันธุกรรม 7 สัตวสุดประหลาดจึงเกิดขึน้บนโลก !, เขาถึง

เมื่อ 3 พฤษภาคม 2560, เขาถึงไดจาก https://news.jarm.com/view/25603กกกกกก 
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 การตัดตอพันธุกรรมระหวางแมงมุมกับแพะที่สรางปรากฏการณการสรางสิ่งใหมที่ไมเคยมี

มากอนน้ัน ดวยวิธีการทีม่นุษยทดลองกับสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติน้ันไดกลายเปนโศกนาฏกรรมการขาม

สายพันธุสุดประหลาดระหวางแมงมุมและแพะ โดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยไวโอมิง ทําการตัดตอยีน

จากแมงมุมไปใสในตัวออนของแพะ กอเกิดเปนแพะสายพันธุใหมที่ผลิตนมผสมโปรตีนใยไหม 

นอกจากน้ันยังนํามาทําเปนเอ็นเทียม เสื้อกันกระสุน ตลอดจนนมถ่ัวเหลืองที่มีโปรตีนสูงที่ผลิตจัด

จําหนายในการบริโภคน้ันยอมแสดงวามนุษยเริ่มเปลี่ยนแปลงสายพันธุของตัวมนุษยเองโดยการ

เปลี่ยนแปลงสิ่งตาง ๆ ที่คิดวาเปนสิ่งที่ดี  มนุษยใชสัตวในการทดลองแตความเปนจริงที่ปรากฏ        

มนุษยกําลังทดลองตัวมนุษยเองใหกลายเปนสัตว 

กกกกกกกกการสรางสิ่งมีชีวิตชนิดใหมที่ไมเปนธรรมชาติและไมเคยมีมากอนน้ัน เกิดการแพรกระจาย

ไปในวงกวาง ใชธรรมชาติเปนหองทดลองขนาดใหญ ซึ่งเปนสิ่งที่มนุษยไมสามารถควบคุมและ

คาดการณไดในสิ่งที่จะเกิดข้ึนภายในอนาคต  ผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงองคประกอบพื้นฐาน

ของสิ่งมีชีวิต กอใหเกิดการทําลายกําแพงที่กั้นระหวางสายพันธุอันสงผลกระทบในแงลบตอสิ่งมีชีวิต  
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อิทธิพลท่ีไดรับจากงานศิลปกรรม  

ผลงานภาพพิมพแกะไม ของ วีรพงษ ศรีตระกูลกิจการ 

 

 
 

ภาพท่ี 6 วีรพงษ ศรีตระกลูกจิการ, กลายราง - รุกราน - ภัยแฝง [ภาพพิมพแกะไม], ผลงานสะสม

ของมหาวิทยาลัยศิลปากร, ไดรับรางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน (ภาพพมิพ) 

การแสดงศิลปกรรมแหงชาติครั้งที่ 54 พ.ศ. 2551. 

ที่มา : วีรพงษ ศรีตระกูลกจิการ, กลายราง - รุกราน - ภัยแฝง, เขาถึงเมื่อ 3 พฤษภาคม 2560,

เขาถึงไดจาก http://resource.lib.su.ac.th/artsu/web/artdetail.php?item_id=712 
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ภาพท่ี 7 วีรพงษ ศรีตระกลูกจิการ, กลายราง - รุกราน – ภัยแฝง (S) [ภาพพิมพแกะไม], ผลงาน

สะสมของหอศิลปมหาวิทยาลัยศิลปากร, ไดรับรางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญ

ทองแดง (ภาพพิมพ) การแสดงศิลปกรรมแหงชาติ ครั้งที่ 55 พ.ศ. 2552.  

ที่มา : วีรพงษ ศรีตระกูลกจิการ, กลายราง - รุกราน - ภัยแฝง, เขาถึงเมื่อ 3 พฤษภาคม 2560,

เขาถึงไดจาก http://resource.lib.su.ac.th/artsu/web/artdetail.php?item_id=712 

 ศิลปนวีรพงษ ศรีตระกูลกิจการ ศิลปนไทยที่นําเสนอผลงานภาพพิมพแกะไม (Woodcut) 

ในชุดศิลปนิพนธ กลายราง-รุกราน-ภัยแฝง  ป พ.ศ. 2551 นําเสนอเรื่องราวภัยใกลตัวจากการกระทํา

ของมนุษย ความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรการตัดตอพันธุกรรม การดัดแปลงปรุงแตง              

พืชผักและผลไมที่ตอบสนองตอความตองการของมนุษยโดยไมไดคํานึงถึงภัยพิบัติของผลลัพธ ที่จะ

สงผลกระทบตอรางกายและจิตใจของผูบริโภค ความนากลัวของการตัดตอพันธุกรรม โดยการนํา

รูปทรงของพืชผักผลไม มาสะทอนเรื่องราวความวิปริตผิดเพี้ยนไปจากรูปทรงเดิมตามธรรมชาติใหมี

ลักษณะนาขยะแขยงและนาสะพรึงกลัว ดวยลักษณะสีที่ใชในผลงานและขนาดของรูปทรงที่มีขนาด

ใหญสรางแรงปะทะทางอารมณของความรูสึกดวยการเลือกใชสีคูตรงกันขามระหวางสีแดงและสีนํ้า

เงินอันแสดงถึงความรุนแรงและความนาหวาดกลัว ตอเน่ืองถึงลักษณะพื้นผิวของรูปทรงพืชผักและ

ผลไมที่มีความนาสนใจดวยลักษณะพื้นผิวที่มีความหลากหลายโดยวิธีการพิมพที่ซอนทับกัน 

ผสมผสานจินตนาการลงบนพื้นที่แยกระหวางรูปทรงและพื้นหลังไดอยางลงตัว 

กกกกกกกกอาจกลาวไดวา ศิลปนวีรพงษ ศรีตระกูลกิจการ เปนศิลปนที่ใหความสนใจตอการเกิดข้ึน

ของเทคโนโลยีความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตร การตัดตอพันธุกรรม ที่สงอิทธิพลตอการนําเสนอ

ผลงานในรูปแบบเหนือจริงเพื่อกระตุนอารมณแสดงความรูสึกไดตรงกับความตองการของตัวศิลปน 

ขาพเจาเองไดหยิบยกเรื่องราวการตัดตอพันธุกรรมมาเปนประเด็นในการสะทอนปญหา ภัยใกลตัว

ของสิ่งแปลกปลอมที่มีอยูในธรรมชาติ ดวยรูปแบบวิธีการภาพพิมพแกะไม  (Woodcut) เชนเดียว    
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กับศิลปนวีรพงษ ศรีตระกูลกิจการ ที่ไดเล็งเห็นถึงผลกระทบที่จะตามมาในอนาคตการสูญเสีย

ธรรมชาติที่แทจริงไป เหลือไวเพียงสิ่งแปลกปลอมที่มนุษยสรางข้ึน 
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บทท่ี 3 

การดําเนินงานสรางสรรคผลงาน 

 

 จากการศึกษาคนควาวิเคราะหขอมูลทางเน้ือหารูปแบบ เทคนิคและอิทธิพลของศิลปนที่มี

ความเกี่ยวของกับผลงาน เปนจุดเริ่มตนของการเรียนรูนํามาสรางผลงานศิลปะในรูปแบบเฉพาะตน

ผานขอผิดพลาดตาง ๆ อันกอใหเกิดประสบการณสรางสรรคอยางเปนลําดับข้ันตอน โดยมีข้ันตอนใน

การดําเนินงานสรางสรรคผลงานดังน้ี 

 

การดําเนินรูปแบบและวิธีการสรางสรรค 

ในการดําเนินงานศิลปนิพนธภายใตหัวขอ กฎของธรรมชาติและการตัดตอพันธุกรรม  

(The Nature Rule and Genetics Engineering) ดวยวิธีการทางศิลปะภาพพิมพ เทคนิคภาพพิมพ

ผสม สะทอนเรื่องราวปญหาการคุกคามธรรมชาติจากความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาสตร การตัด

ตอพันธุกรรม ในรูปแบบกึ่งนามธรรมผสมผสานรูปลักษณของเซลลพืชและเซลลสัตวที่มองผานกลอง

จุลทรรศน ผานจินตนาการสรางรูปลักษณใหมที่แปรเปลี่ยนจากความเปนจริง เพื่อสื่อถึงภัยใกลตัว

ความอันตรายที่แอบแฝงผานรูปทรงหลักในผลงานโดยหยิบยกผลของการกระทําที่มนุษยเปนผู

เปลี่ยนแปลงธรรมชาติ ซึ่งผลของการกระทําน้ันสงผลตอมนุษยโดยตรงอันขัดตอกฎธรรมชาติ 

 

เน้ือหาสาระ  

ปจจุบันความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรเขามามีอิทธิพลตอชีวิตความเปนอยู 

สรางความสะดวกสบายใหแกมนุษยในการดํารงชีวิต บนพื้นฐานของความอยากเอาชนะธรรมชาติ
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ผลักดันธรรมชาติใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยฝมือมนุษยเอง อันไมไดตระหนักถึงผลกระทบที่จะ

ตามมาภายในอนาคต  ดวยแรงบันดาลใจในขางตนเปนแรงกระตุนในการสรางสรรคผลงานที่มี

รูปแบบการแสดงออกเฉพาะตน ที่สะทอนรูปทรงของเซลลสิ่งมีชีวิตที่แตกตางไปจากธรรมชาติ ความ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการตัดตอพันธุกรรม  ผลกระทบที่สะทอนการคุกคามโดยฝมือมนุษยอันสงผล

ตอธรรมชาติ 

 

รูปแบบของผลงาน 

กกกกกกกกการแสดงออกภายในผลงาน มีลักษณะเปนรูปแบบกึ่งนามธรรมนําเอาลักษณะของเซลล

สิ่งมีชีวิต หยิบยกลักษณะพิเศษของรูปทรงเซลลธรรมชาติที่มองผานเลนสกลองจุลทรรศนผสมผสาน

จินตนาการปรับเปลี่ยนสรางรูปทรงใหมที่ปรากฏภายในงานสรางสัญลักษณที่แสดงความหมายดวย

การตัดทอนรูปทรงจากธรรมชาติมาเลือกใชในผลงาน ใหมีความนาสนใจและกระตุนอารมณความรูสกึ

มากย่ิงข้ึน ดวยการใชสีที่สื่ออารมณถึงความเสื่อมโทรมและความนากลัวขยะแขยงที่ซอนมาในรูปแบบ

สวยงาม   

 

เทคนิค 

กกกกกกกกดานเทคนิควิธีการสรางสรรคผลงานไดเลือก เทคนิคภาพพิมพแกะไม (Woodcut) เปน

เทคนิคหลักซึ่งสอดคลองกับรูปแบบและการเลือกใชแผนพลาสวูด (Plastwood) แทนการใชแผนไม

ในการแกะดวยคุณสมบัติของแผนพลาสวูดที่มีเ น้ือสัมผัสน่ิมกวาไม งายตอการแกะและสราง

รายละเอียดไดดีกวาในสวนที่มีรูปทรงขนาดเล็ก ดวยความคมของเครื่องมือแกะเสนที่ปรากฏบน            

แผนพลาสวูดใหความคมชัดเสนไมแตกและงายตอการขนยาย แตดวยหนาผวิสัมผัสที่มีความน่ิมก็งาย

ตอการเกิดรองรอยและยุบตัวรับแรงกดตอแทนพิมพไดไมดีนักเมื่อเทียบกับไม  ในสวนน้ีก็ข้ึนอยูกับ

ความถนัดและความเหมาะสมตองานวาจะเลือกแผนไมหรือแผนพลาสวูดในการแกะ สําหรับภาพ

พิมพแกะไม ไมใชการแกะเพื่อสรางลวดลายดวยเครื่องมือเพียงเทาน้ัน แตสามารถสรางพื้นผิว 

(Texture) ที่มีความหลากหลายและสรางความแปลกใหมใหกับผลงานไดดวย 
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ขั้นตอนการสรางสรรคผลงาน 

 ขั้นตอนการคนควาหาขอมูล  

 ในการคนควาขอมูลไดทําการสองกลองจุลทรรศนเพื่อหาขอมูลเกี่ยวกับรูปทรงลักษณะ         

ตาง ๆ ของเซลลพืช ซึ่งเปนแรงบันดาลใจในการสรางรปูทรงใหมในผลงาน 

 

 

 

ภาพท่ี 8 กลองจลุทรรศน ที่ใชในการสองภาพดูลักษณะของเซลลทีผ่านการขยายดวยเลนส  
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ภาพท่ี 9 ลักษณะของเซลลใบผกัชีและเซลลลําตนผักชี 

 

  
 

ภาพท่ี 10 ลักษณะของเซลลกระเทียมและเซลลทุเรียน 
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ภาพท่ี 11 ลักษณะของเซลลเปลือกหัวหอมใหญและเซลลหวัหอมใหญ   

 

  

 

ภาพท่ี 12 ลักษณะของเซลลเปลือกมะเขือเทศและเซลลมะละกอ 

 



21 

 

 
 

 ขอมูลที่ไดจากการสองกลองจุลทรรศน เปนจุดเริ่มตนของการสรางสรรคผลงานที่ไดหยิบ

ยกรูปทรงของเซลลพืชมาจินตนาการตอเติมเปนรูปทรงใหมที่ตางไปจากธรรมชาติเดิมของเซลล  

 นอกจากภาพและรูปแบบที่ ไดจากการสองกลองจุลทรรศนแลวการหาขอมูลดวย 

คอมพิวเตอรจากเวปไซด www.pinterest.com ในหมวดหมูวิทยาศาสตรและธรรมชาติไดรวบรวม 

รูปภาพของเซลลสิ่งมีชีวิตรอบโลก ในการคนควาหาขอมูลเพิ่มเต็มอันเปนที่นาสนใจ 

 

  
 

ภาพท่ี 13 แหลงขอมูลรูปภาพเซลล 

ที่มา : Science and nature, เขาถึงเมือ่วันที่ 24 มกราคม 2560, เขาถึงไดจาก www.pinterest. 

com/categories/science_nature 
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ภาพท่ี 14 แหลงขอมูลรูปภาพเซลล 

ที่มา : Science and nature, เขาถึงเมือ่วันที่ 24 มกราคม 2560, เขาถึงไดจาก www.pinterest. 

com/categories/science_nature 

 

ขั้นตอนการการประมวลความคิด 

ในข้ันตอนการสรางภาพรางไดหยิบยกกระบวนการ ทางเทคนิคภาพพิมพ โมโนพริ้นต 

(Monoprint) ดวยวานิชลอยนํ้า มาเปนตนแบบในการจินตนาการตอเติมจากรูปรางที่ปรากฏบนพื้น

กระดาษ ดัดแปลงใหเขากับรูปทรงของเซลลสิ่งมีชีวิต ปรับเปลี่ยนรูปทรงตามจินตนาการและเรื่องราว

เน้ือหา ในข้ันตอนการสรางภาพรางตนแบบในการทํางาน สิ่งหน่ึงที่ขาดไปไมไดคือการเตรียมพื้น

กระดาษที่ผานข้ันตอนเทคนิคการทํา โมโนพริ้นต (Monoprint) ดวยวานิชลอยนํ้า ที่ชวยสราง

จินตนาการในการข้ึนรูป กําหนดการสรางสรรคผลงานโดยการเปลี่ยนแปลงรูปทรงจากธรรมชาติใหมี

ลักษณะเปนรูปแบบกึ่งนามธรรมโดยไมยึดติดกับความเปนจริง  
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ภาพท่ี 15 ภาพแสดงลกัษณะเทคนิค โมโนพริ้นท (วานิชลอยนํ้า) การลอยตัวของวานิชที่แตกตัว

กระจายทั่วผิวนํ้า 

 

  
 

ภาพท่ี 16 ภาพแสดงลักษณะพื้นผิว (Texture) ที่ปรากฏบนกระดาษกอนการสรางสรรคภาพราง 
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ภาพท่ี 17 ภาพรางทีผ่านการจินตนาการสรางสรรค 

 

 

 
 

ภาพท่ี 18 ตัวอยางผลงานภาพรางชุดที่ 1 
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ภาพท่ี 19 ตัวอยางผลงานภาพรางชุดที่ 2 
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ภาพท่ี 20 ชุดภาพแสดงภาพรางทีเ่ปรียบเทียบคานํ้าหนัก ขาว เทา ดํา 
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 การปรับคานํ้าหนักนํ้าหนักจากภาพสีเปน ขาว เทา ดํา ชวยใหเห็นระยะใกล กลาง ไกล 

และบรรยากาศโดยรวมของตัวผลงาน การสรางภาพรางมีความสําคัญเปนอยางย่ิงในการลดปญหา

และระยะเวลาในการทํางาน เปนจุดเริ่มตนของจินตนาการซึ่งในขณะเดียวกัน ภาพรางก็สามารถ

ปรับเปลี่ยนใหเขากับรูปแบบการทํางานและความเหมาะสมกับเทคนิคที่เลือกใชพัฒนาตอยอดเพื่อ

ความสมบูรณแบบของผลงานจริง 

 

การจัดองคประกอบศิลปในผลงาน 

 รูปแบบของผลงาน 

 สัญลักษณ (Symbol) ที่เกิดข้ึนในงานน้ันโดยรวมแลวไดรับอิทธิพลมาจากรูปทรงธรรมชาติ

ที่อยูรอบตัวเรา เปนเสมือนสัญลักษณที่ซอนเรน ความลับความแอบแฝงที่กําหนดข้ึนใหเขากับ

เรื่องราวการตอบโตกันระหวางรูปทรงตามธรรมชาติที่กําลังแปรเปลี่ยนไปตามสภาพแวดลอมของ

ความเสือ่มสลาย  
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ภาพท่ี 21 ฝกบัวและดอกบัวเปรียบเทียบลักษณะรายละเอยีดที่ปรากฏในผลงานภาพพิมพ 

ที่มา : Science and nature, เขาถึงเมือ่ 24 มกราคม 2560, เขาถึงไดจาก www.pinterest. 

com/pin/200410252138591748/ 

กกกกกกกกฝกบัวและดอกบัวคือสัญลักษณของหลมุพราง ความอันตรายที่แอบแฝงบอเกิดแหงความ

โลภความตองการที่ไมมีวันสิ้นสุดของมนุษย 
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ภาพท่ี 22 เซลลทําลาย 

กกกกกกกกลวดลายเทคนิคโมโนพริ้นต จากวานิชลอยนํ้า คือสัญลักษณของเซลลที่ผานการตัดตอ

พันธุกรรมที่คอยกลืนกินสิ่งที่เปนธรรมชาติ แสดงถึงความเสื่อมโทรม กฎของธรรมชาติที่ถูกทําลาย

ดวยคราบสกปรกที่ปดบังความเลือนรางของธรรมชาติที่แทจริงกําลังสูญหาย 
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ภาพท่ี 23 หนวดปลาหมึกเปรียบเทียบลกัษณะรายละเอียดที่ปรากฏในผลงานภาพพิมพ 

ที่มา : Science and nature, เขาถึงเมือ่ 24 มกราคม 2560, เขาถึงไดจาก www.pinterest. 

com/pin/496803402614239426/ 

 หนวดปลาหมึกคือสัญลักษณที่ใชแทนผูลา มนุษยคิดวาตัวเองสามารถควบคุมไดทุกอยาง 

เพื่อเปนการเอาชนะธรรมชาติแลว มนุษยคิดคนวิธีการเพื่อเปลี่ยนแปลงธรรมชาติไมไดเคารพตอกฎที่

ธรรมชาติสราง 
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ภาพท่ี 24 ปะการังเปรียบเทียบลักษณะรายละเอียดทีป่รากฏในผลงานภาพพิมพ 

ที่มา : Science and nature, เขาถึงเมือ่ 24 มกราคม 2560, เขาถึงไดจากwww.pinterest. 

com/pin/321163017154095102/ 

 ลายปะการังคือสัญลักษณของความอุดมสมบูรณของระบบนิเวศที่ถูกทําลาย ความเสื่อม

โทรมเขามาแทนที่ความอุดมสมบูรณ ลักษณะการทํางานของทัศนธาตุเปนการสรางพื้นผิวที่มีความ

อิสระดวยลักษณะของเสนและจุดที่ปรากฏบนผลงาน 

 



32 

 

 
 

 
 

ภาพท่ี 25 รูปทรง รูปราง  (Form, Shape) 

 รูปทรงและรูปรางที่ใชในผลงานเปนรูปทรงที่เลียนแบบธรรมชาติ โดยการนําเอารูปทรง

ลักษณะของเซลลพืชและเซลลสัตวมาเปนแมแบบในการสรางสรรคผลงาน แลวนํามาสรางข้ึนมาใหม

เพื่อสะทอนเรื่องราวการตัดตอพันธุกรรม รูปทรงกลมแสดงถึงกลุมเซลลที่อยูรวมกันเปนกลุมกอน 

รูปทรงอิสระทิ้งหางความเปนจริงในธรรมชาติ สรางเปนรูปทรงของเซลลข้ึนมาใหมที่บิดเบี้ยวไป                 

จากเดิม 
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ภาพท่ี 26 เสน (Line)  

 เสนเปนสวนประกอบที่สําคัญของโครงสรางทางศิลปะที่แสดงออกมาอยางมีความหมาย

และใหความรูสึกทางอารมณ เสนในผลงานเกิดจากรองรอยการแกะและขูดขีดดวยเครื่องมือและวัสดุ

ตาง ๆ เกิดเปนเสนในจินตนาการที่แสดงความเคลื่อนไหว คลายการเคลื่อนไหวของเซลลสิ่งมีชีวิต 
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ภาพท่ี 27 สี (Color) 

 การใชสีในการพิมพ นับเปนสวนประกอบที่สําคัญในการสรางสรรคงานศิลปะ สรางอารมณ

ความรูสึกที่แตกตางกันออกไป สีสามารถทําใหเกิดจุดเดน เกิดนํ้าหนักออนแกสรางระยะต้ืนลึก ใกล

ไกล   ในการสรางสรรคผลงานเลือกการพิมพสีแบบระนาบ (Plan) เปนการพิมพสีเรียบ ซึ่งในแตละ

ระนาบอาจจะมีสีที่แตกตางกันออกไป ไลคานํ้าหนักจากสีออนไปสีเขม สีที่ใชในผลงานเปนสีถูกผสม

ดวยสีดําเปนสวนใหญแสดงความรูสึกถึงความเสื่อมโทรมของธรรมชาติที่ถูกทําลาย สีสวนใหญที่ใชใน

ผลงานเปนโทนสีนํ้าตาลอมแดง อันแสดงความรูสึกถึงความเสื่อมโทรมของธรรมชาติ และสีเขียวอมดํา

แสดงถึงความสมบูรณของธรรมชาติที่กําลังสูญสิ้นไปเหลือเพียงรองรอยความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน 
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ภาพท่ี 28 แสงและเงา (Light and Shade) 

แสงและเงาในผลงานเปนการจัดแสงเงาตามจินตนาการที่ยังคงใหความสําคัญกับปริมาตร

ของรูปทรง แสงเงาเปนตัวกําหนดระดับคานํ้าหนัก ความเขมของเงาจะข้ึนอยูกับความเขมของแสง       

ในสวนที่มีแสงสวางมากเงาจะมีความเขมข้ึน และในสวนที่มีแสงสวางนอยเงาจะไมชัดเจน สวนในที่   

ไมมีแสงสวางจะไมมีเงา ดวยลักษณะผลงานที่ตองการใหรูปทรงมีความเดนชัดมีการไลคานํ้าหนักสวาง

สุดจะอยูดานหนาไลลงมาเปนสวนของเงาและนํ้าหนักเขมสุดในสวนทายที่ชวยขับระยะสรางมิติลวง

ใหกับผลงาน 
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ภาพท่ี 29 พื้นผิว (Texture) 

พื้นผิวที่ปรากฏในผลงานเปนพื้นผิวที่เปนการสรางพื้นผิวลวงตาบนระนาบ 2 มิติ เปน

พื้นผิวที่สัมผัสไดดวยสายตาแตไมใชพื้นผิวของวัสดุที่แทจริง สรางข้ึนโดยการเลียนแบบลักษณะ

ธรรมชาติ สรางอารมณความรูสึกที่แตกตางกันออกไปในการเลียนแบบพื้นผิวในธรรมชาติน้ัน ปะการัง

เปนพื้นผิวที่สรางข้ึนมาบอกเลาเรื่องราวถึงความสมบูรณในธรรมชาติที่กําลังสูญสิ้นไป และพื้นผิวที่

ของเซลลทําลายคือลวดลายที่เกิดจากเทคนิค โมโนพริ้นต จากวานิชลอยนํ้า ที่สรางอารมณความรูสึก

ของความนากลัวที่แอบแฝงภัยอันตรายที่กลืนกินความเปนธรรมชาติ ซึ่งสรางความนาสนใจใหกับ

ผลงาน 

 

 

 

 



37 

 

 
 

ขั้นตอนการแสดงออกดวยเทคนิควิธีการ 

วัสดุอุปกรณสําหรับการทําโมโนพริ้นต (Monoprint) ดวยวานิชลอยนํ้า 

 - กระดาษสาญี่ปุน 

 - วานิชสีดํา 

 - นํ้ามันสน 

 - ทินเนอร 

 - กระบะรปูทรงสี่เหลี่ยมสําหรบัใสนํ้า 

 - แกวนํ้าสําหรับ ผสม 

 - ไม, พูกัน สําหรับคนส ี

วัสดุอุปกรณการทําภาพพิมพแกะไม  

 - แผนพลาสวูด (Plastwood sheet) 

 - หมึกดําและแปรงทาสี ใชทาแมพิมพกอนการแกะภาพลวดลาย 

 - ดินสอสีขาว ใชรางภาพบนแมพิมพที่ทาหมึกดํา 

 - สีโปวผนัง (Wall Putty) ใชทําพื้นผิว 

 - เครื่องมือแกะไม (Woodcut tools) 

 - นํ้ามันจักร 1 ขวดใชทาไมใหเครือ่งมอืแกะไมเปนสนิม 

 - หินลับมีดเน้ือละเอียดและกระดาษทรายนํ้า เบอร 800-1000 
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 วัสดุอุปกรณสําหรับการพิมพภาพ 

 - แทนพิมพ (Woodcut press) 

 - แทนกลิ้งหมึก (Ink slab) 

 - หมึกพิมพออฟเซท (Offset ink) 

 - ลูกกลิ้งยาง (Brayer, Roller) 

 - กระดาษภาพพิมพฟาบริอาโน (Fabriano) 

 - เกรียงปาดสี (Scraper) 

 - นํ้ามันพืช ใชลางเครื่องมือแทนการใชนํ้ามันสน 

 - เศษผาใชทําความสะอาดเครื่องมืออปุกรณ 

 

 
 

ภาพท่ี 30 ลูกกลิ้งยาง (Brayer, Roller)  
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ภาพท่ี 31 หมึกพิมพออฟเซท (Offset ink) 

 

 
 

ภาพท่ี 32 เกรียงปาดสี (Scraper) 

 

 
 

ภาพท่ี 33 เครื่องมือแกะไม (Woodcut tools)  
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ภาพท่ี 34 หินลับมีด (Whestone) 

 

 
 

ภาพท่ี 35 วัสดุอุปกรณทําความสะอาด 
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ขั้นตอนการสรางสรรคผลงาน 

 ดวยเทคนิคและวิธีการ ภาพพิมพแกะไม (Woodcut) เปนกระบวนการที่สามารถถายทอด

อารมณความรูสึกไดอยางตรงไปตรงมา สรางรูปทรง รายละเอียดและบรรยากาศภายในผลงานได

ใกลเคียงกับภาพรางและตนแบบความคิดซึ่งสามารถสรางพื้นผิวไดอยางหลากหลายสรางนํ้าหนักแสง

เงาไดอยางชัดเจนจากการพิมพทับกันของสี มีการผสมผสานเทคนิค (โมโนพริ้นต) วานิชลอยนํ้า             

ในการสรางพื้นผิวตาง ๆ เพื่อชวยใหผลงานเกิดความสมบูรณมากข้ึน โดยแบงข้ันตอนการดําเนินงาน

เปน 5 ข้ันตอนไดคือ 1) การออกแบบภาพราง 2) การเตรียมแมพิมพ 3) การแกะ 4) การพิมพ 5) 

ตากและการเก็บรักษาภาพพิมพ 6) การทําโมโนพริ้นตและปะติดลงบนภาพพิมพแกะไม 

 ขั้นตอนการออกแบบภาพรางและการขยายแบบราง   

 ถือเปนหลักสําคัญของการวางโครงสรางทั้งหมดของการทํางาน  เลือกแบบรางที่มีความ

สมบูรณอันสะทอนแนวความคิดเพื่อเปนสื่อกลางในการถายทอดผลงาน  ในการขยายแบบรางดวย

วิธีการถายเอกสารลงบนกระดาษไขกอนการขยายแบบรางควรกลับดานซาย-ขวาเพื่อความสะดวกใน

การคัดลอก และปรับภาพเปนขาว-ดําเพื่อความสะดวกในการดูนํ้าหนักในข้ันตอนการแกะ  

 

 

 

 

 



42 

 

 
 

 
 

ภาพท่ี 36 ภาพตนฉบับของภาพราง 

 
 

ภาพท่ี 37 ภาพตนแบบที่ผานการกลบัซาย - ขวาและปรับภาพสีใหเปนภาพขวา - ดํากอนการถาย

เอกสาร 
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 ขั้นตอนการเตรียมแมพิมพ  

 ในสวนของวิธีการเตรียมพื้นแมพิมพและการรางแบบบนแมพิมพ เปนจุดเริ่มตนในการ

ปฏิบัติงาน ในการทํางานไดเลือกใชแผนพลาสวูด (Plastwood sheet) โดยทาหมึกดําใหทั่วทั้งแผน 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 38 ข้ันตอนการเตรียมแมพิมพโดยการใชพูกันจุมหมกึดํา ทาลงบนแผนพลาสวูด 
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ภาพท่ี 39 ภาพรางที่ผานการถายเอกสารลงบนกระดาษไข 

 ในสวนของการลอกแบบรางทีผ่านการถายเอกสารลงบนกระดาษไขมาน้ัน ไดใชกระดาษ

คารบอนสีขาววางซอนใตกระดาษไข แลวใชปากกาหรือดินสอกดนํ้าหนักมือไปบนแบบราง เมื่อเปด

แบบรางที่ถายเอกสารและกระดาษคารบอนออกจะปรากฏเสนรางบนแผนพลาสวูด  

 

 
 

ภาพท่ี 40 ข้ันตอนการลอกแบบรางลงบนแผนพลาสวูด 
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ภาพท่ี 41 ภาพรางที่ปรากฏบนแผนพลาสวูด 

 ขั้นตอนการแกะแมพิมพ  

 ใชวิธีการแกะแมพิมพสีเดิมออกและพิมพสีทับ เมื่อรางภาพลงบนแผนพลาสวูดเสร็จแลว  

หากภาพรางเห็นรูปทรงไมชัดเจนสามารถใชดินสอขาวเนนรูปทรงกอนการแกะ ซึ่งการแกะแมพิมพ

โดยใชเครื่องมือประเภทตาง ๆ กอนการแกะตองคํานึงวา การแกะภาพพิมพผิวนูนน้ัน สวนที่แกะออก

จะเปนสวนที่ไมติดหมึก ตอมากําหนดคานํ้าหนักจากสีออนไปสีเขม เริ่มการแกะดวยการแกะแมพิมพ

ที่เปนสีขาวหรือสีที่ออนที่สุดออก โดยที่คานํ้าหนักแรกจะเปนสีของกระดาษพิมพฟาบริอาโน

(Fabriano) ในตัวผลงานเลือกใชกระดาษสีขาวเพราะสามารถแสดงคานํ้าหนักที่ชัดเจน    

 

 

ภาพท่ี 42 เครื่องมือแกะไม (สิ่วชนิดตาง ๆ ) 
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ภาพท่ี 43 แสดงข้ันตอนการแกะแมพิมพและสรางพื้นผิว (Texture) ของแมพิมพในสวนทีท่ําพื้นผิว

ดวยสีโปว (Putty) และกาวใส UHU 

 

 
 

ภาพท่ี 44 ภาพแมพิมพที่แกะและสรางพื้นผิว 
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ขั้นตอนการพิมพ 

ในสวนของการพิมพน้ัน ใชวิธีการพิมพภาพหลายสีโดยใชแมพิมพแผนเดียวพิมพดวยแทน

พิมพ (Woodcut press) สีที่จะพิมพแรกสุดคือ สีออนที่ถัดมาจากสีขาว อยางที่กลาวไปขางตนสีแรก

สุดคือสีของกระดาษ ซึ่งในการพิมพครั้งแรกจะพิมพสีโครงรวมทั้งหมดลงบนกระดาษ เพื่องายตอการ

ควบคุมคานํ้าหนักของสีในข้ันถัดไปจากสีออนไปสีเขม  

 

 
 

ภาพท่ี 45 ภาพแสดงคานํ้าหนักของผลงานใชวิธีการพิมพภาพหลายสีโดยใชแมพิมพแผนเดียว 
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 ดวยวิธีการน้ี จากการออกแบบภาพรางใหมีความสมบูรณในเรื่องรูปรางและสีที่ตองใช

ภายในตัวงาน เริ่มแกะนํ้าหนักที่ออนสุดไปเขมสุด คือการแกะแมพิมพสวนที่เปนสีขาวออกกอน (สวน

ที่เปนสีขาวคือสวนที่เปนสีของกระดาษ) ดังน้ันการพิมพสีข้ันตอไปคือ สีที่ออนถัดมาจากสีขาว (ของ

กระดาษ) พิมพโดยวิธีกลิ้งหมึกพิมพสีน้ันลงไปทั่วทั้งแผนแมพิมพ  ทําการพิมพภาพสีน้ัน ๆ ไวตาม

จํานวนที่ตองการบนกระดาษที่เตรียมไว แลวนําไปแขวนรอใหสีแหงสนิท ระหวางที่รอภาพที่พิมพให

แหงน้ัน สามารถนําแมพิมพมาแกะสีที่เราพิมพแลวออก ตามแบบรางในสีและรูปรางของตัวงานตอไป 

หรือใชหลักการจํางาย ๆ คือ  แกะสวนที่เราตองการออก เพราะสวนที่แกะออกน้ันคือสวนที่พิมพลง

กระดาษแลว เมื่อแกะบริเวณสีน้ันครบทุกสวนแลว ก็นําไปพิมพสีตอไปดวยกรรมวิธีเดิม คือการกลิ้ง

หมึกพิมพสีตอไปจนทั่วแมพิมพ เขาแทนพิมพ ผลที่ไดคือ สีที่พิมพทับลงไปน้ันจะไปทับสีเดิมเปน

สวนมาก แตก็เหลือพื้นที่สีเดิมไวเพราะบริเวณน้ันคือสวนที่แกะออกไปกอนแลว ขอสําคัญในการพิมพ

ทับกันในแตละครั้งน้ัน จะตองใหกระดาษกับแมพิมพอยูตําแหนงตามจุดกําหนดเดิมทุกครั้ง และเพื่อ

เปนการเปรียบเทียบคานํ้าหนักของสีที่จะพิมพทุกครั้งควรทําตารางสีในการเปรียบเทียบเพื่อตรวจดูสี

ที่จะพิมพทับในนํ้าหนักถัดไป 

 

 
 

ภาพท่ี 46 แสดงข้ันตอนการเตรียมหมึกพมิพ 
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 ในข้ันตอนการเตรียมสีน้ี หมึกพิมพ (Printing ink) ที่ใชในงานภาพพิมพแกะไมมีอยู 2 ชนิด 

คือหมึกพิมพสีนํ้า และหมึกพิมพสีเช้ือนํ้ามัน ซึ่งในข้ันตอนการทํางานน้ันไดเลือกหมึกสีเช้ือนํ้ามันใน

การพิมพงาน ดวยลักษณะของเน้ือสีที่มีความหนาแนนมันวาวและทึบแสง ที่สามารถเพิ่มและลดความ

หนาแนนของเน้ือดวย สีใสหรือมีเดียม (Medium) ในการทําใหตัวเน้ือสีมีความเหลวและโปรงใส ตาม

ลักษณะของสีที่ใชภายในตัวงาน 

 

 
 

ภาพท่ี 47 ตารางเปรียบเทียบคานํ้าหนักส ี

 เปนการทดลองคานํ้าหนักของสีทีจ่ะพิมพทับลงไปในกระดาษเพื่อดูอัตราสวนการผสมสีวามี

ความถูกตองเพียงใดกับตนฉบบัและรูปแบบผลงาน  

 

 
 

ภาพท่ี 48 การเตรียมหมึกพมิพและการกลิง้หมึก 
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 เมื่อไดสีที่ตองการแลวเขาสูกระบวนการกลิ้งหมึก ลูกกลิ้งถือเปนอุปกรณที่สําคัญมากที่สุด

ในการทํางานภาพพิมพเทคนิคแกะไม ลักษณะการใชงานคือ การกลิ้งหมึกจากแทนกลิ้ง แลวนําไป

กลิ้งบนแมพิมพกอนการเขาแทนพิมพ  ลูกกลิ้งที่ใชในการทํางานเปนลูกกลิ้งยางที่มีขนาดและหนา

กวางที่แตกตางกันไปตามลักษณะของขนาดแมพิมพ ในการดูแลรักษาอยาปลอยวางลูกกลิ้งทิ้งนาน

เกินไปหลังกลิ้งหมึกพิมพ เพราะจะทําใหผิวสัมผัสรอบลูกกลิ้งมีรองรอยของสีหมึกพิมพที่ยากตอการ

ลางออก  

 

 
 

ภาพท่ี 49 แมพิมพที่แกะลายและทําพื้นผิวแลว 
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ภาพท่ี 50 การกลิ้งสีลงแมพิมพ 

 จัดเตรียมโตะสําหรับวางแมพิมพในการกลิ้งหมึกพิมพ นํามาพิมพที่แกะเสร็จแลววางบนโตะ

ที่จัดเรียมไว โดยการยึดแมพิมพกับโตะ ดวยการติดเทปกาวเพื่อกันแมพิมพเคลื่อนในขณะกลิ้งหมึก

พิมพ  ใชลูกกลิ้งที่กลึ้งหมึกพิมพแลว กลิ้งสลับไปมาใหทั่วทั้งแมพิมพ โดยสังเกตจากผิวหนาแมพิมพ 

ในสวนที่ที่เขมที่สุดของภาพ หมึกพิมพจะมีความอิ่มตัวเมื่อมองยอนแสงสามารถพิมพทดสอบ (Proof) 

กอนการพิมพลงกระดาษภาพพิมพฟาบริอาโน 
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ภาพท่ี 51 ข้ันตอนการพิมพดวยแทนพิมพ 
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ในการพิมพดวยแทนพิมพน้ันจะตองระบุตําแหนงการวางกระดาษ และแมพิมพใหตรง

ตามตําแหนงทุกครั้ง จึงสามารถพิมพไดเหมือนกันทุกแผน รวมทั้งการพิมพทับซอนกันของสีใหไดตาม

ตําแหนงที่กําหนดตามแบบรางกอนการพิมพทดลองนํ้าหนักแรงกดของลูกกลิ้งเหล็กของแทนพิมพ  

โดยการวางเศษกระดาษฟาบริอาโนไวปลายสุดของบล็อกที่จะใสแมพิมพ  แลวหมุนแทนพิมพเพื่อ

ทดสอบแรงกดของแทนที่มีตอแมพิมพ วาภาพที่จะปรากฏออกมาบนกระดาษมีความชัดเจนของเสน

เพียงใด ทั้งสองฝงคานํ้าหนักเทากันหรือไมปรับหาสมดุล หลังจากที่ต้ังแทนเสร็จเรียบรอยแลวซึ่งการ

พิมพดวยแทนพิมพจะวางแมพิมพ กระดาษและสักหลาด ตามลําดับ แลวหมุนลูกกลิ้งแทนพิมพเพื่อ

ทําการพิมพไป - กลับหน่ึงรอบ แลวเปดผาสักหลาด ตามดวยกระดาษนําผลงานภาพพิมพออกจาก

แมพิมพดวยความระมัดระวัง 

 

 
 

ภาพท่ี 52 แสดงลักษณะพื้นผิวของเศษกระดาษฟาบรอิาโนเปรียบเทียบคานํ้าหนักของการต้ังแทน

พิมพ 

การตากและการเก็บรักษาผลงานภาพพิมพ 

การเก็บรักษาผลงานภาพพิมพนับเปนสิ่งที่มีความสําคัญเปนอยางย่ิง เน่ืองจากผลงาน

ภาพพิมพเปนงานที่มีลักษณะบอบบาง ชํารุดเสียหายไดงาย และตองคํานึงถึงความสะอาดในข้ันตอน

การตากและการเก็บรักษา 

การตากผลงานภาพพิมพหลังการพิมพเสร็จน้ันเปนข้ันตอนที่ตองระมัดระวังเปนอยางย่ิง

ในการรักษาความสะอาดของขอบกระดาษและตัวผลงาน เน่ืองจากเมื่อพิมพเสร็จแลวผลงานจะยังไม

แหงสนิทในทันที ตองมีการตากใหแหงเสียกอนจึงจะนําไปเก็บรักษาหรือรอสําหรับการพิมพในช้ันสี

ตอไปในลักษณะการตากงานไดใชแผนไมที่มีขนาดใหญกวาตัวผลงานเปนแผนรองหลังกระดาษ ซึ่งใน

ลักษณะการตากงานแบบน้ีมีสวนชวยในการแกะนํ้าหนักสีตอไปในระหวางที่รอผลงานแหงสนิท 
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นอกจากแบบรางที่ดูประกอบในข้ันตอนการแกะแลว การไดดูผลงานที่พิมพทับสีในแตละช้ันยังมีสวน

ชวยในการตัดสินใจวาตําแหนงของผลงานควรแกะทิ้งหรือเก็บไวในการพิมพทับสีในนํ้าหนักตอไป 

 

 
 

ภาพท่ี 53 ลักษณะการตากผลงานภาพพิมพ 

การตากผลงานไมควรใหผลงานภาพพิมพผึ่งรับแสงแดด โดยเฉพาะภาพพิมพสีอาจทําให

สีเปลี่ยนและมีผลตอกระดาษหลังจากที่ผลงานแหงสนิทแลวในข้ันตอนการเก็บรักษาผลงานควรจับ

กระดาษอยางระมัดระวัง รักษาความสะอาดของขอบกระดาษไมควรหยิบจับมุมกระดาษผลงานภาพ

พิมพดวยมือขางเดียวอาจทําใหกระดาษขาดได  ในการเก็บรักษาผลงานภาพพิมพควรมีตูเก็บผลงาน

โดยเฉพาะไมควรวางผลงานทับซอนกันโดยไมมีกระดาษบางวางทาบกั้นระหวางช้ินงาน 
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 ขั้นตอนการทําโมโนพริ้นต (วานิชลอยนํ้า) และปะติดลงบนภาพพิมพแกะไม  

 โมโนพริ้นต (วานิชลอยนํ้า) ลักษณะภาพที่พิมพออกมาไดเพียงแผนเดียวไมสามารถทําซ้ําได

อีกเปนกรรมหน่ึงที่เลือกใชในการสรางพื้นผิว (Texture) บนกระดาษสาญี่ปุน 

 
 

ภาพท่ี 54 กระดาษสาญี่ปุน 

ดวยลักษณะเน้ือผิวสัมผัสของกระดาษสาญี่ปุนที่มีความบางเบาและโปรงแสงสามารถซึม

ซับลักษณะของวานิชที่ลอยอยูบนพื้นผิวนํ้าไดดี สามารถนํามาใชไดทั้ง 2 ฝง มีคานํ้าหนักของสีที่ออน

และเขมตามการผสมนํ้ามันสนหรือทินเนอรอันเปนสารทําละลายวานิช 

 

 
 

ภาพท่ี 55 อุปกรณการทําวานิชลอยนํ้า วานิชสีดํา, นํ้ามันสน, ทินเนอร 
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ภาพท่ี 56 แสดงข้ันตอนการทํา โมโนพริ้นต (วานิชลอยนํ้า) บนกระดาษสาญีปุ่น 

ในการทําวานิชลอยนํ้าเตรียมกระบะรูปทรงสี่เหลี่ยมสําหรับใสนํ้า โดยการผสมวานิชกับ

ทินเนอรและวานิชผสมนํ้ามันสน  อยางที่กลาวไปขางตน วาทินเนอรกับนํ้ามันสนเปนสารทําละลาย 

ปริมาณของสารทําละลายยอมแสดงคานํ้าหนักสีเมื่อลงบนกระดาษ การใสสารทําละลายในปริมาณที่

มากสีของวานิชจะออนหากใสสารทําละลายนอยสีจะเขมและตกตะกอน ในข้ันตอนการทําน้ัน เมื่อใส

นํ้าในกระบะสี่เหลี่ยมเต็มแลว ใชพูกันหยดวานิชที่เตรียมไว  วางกระดาษสาญี่ปุนทาบลงบนพื้นผิวนํ้า

ใชมือลูบใหทั่วอยางเบามือ แลวยกกระดาษข้ึนตาก รอใหแหงสนิท ก็สามารถนํามาใชงานได  
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ภาพท่ี 57 แสดงข้ันตอนการปะติดโมโนพริ้นต (วานิชลอยนํ้า) ลงบนผลงานภาพพิมพแกะไม

woodcut 

การปะติดกระดาษสาญี่ปุนที่ทําพื้นผิว (Texture) มาแลวน้ันเปนข้ันตอนสุดทายของ

กระบวนการทํางาน ที่เลือกเอาบางสวนของพื้นผิวกระดาษที่มีลักษณะรูปทรงเหมาะสมแสดงลาย

ละเอียดที่ชัดเจน นํามาตัดประกอบและจัดวางใหมเพื่อใหเขากับลักษณะรูปแบบของผลงาน เกิดการ

ทับซอนเปนคานํ้าหนักของสีข้ึนมาใหมพรอมกับรูปทรงอิสระที่มีความหลากหลาย สรางเสนหใหกับ

ผลงานภาพพิมพแกะไม 

 

 
 

ภาพท่ี 58 ผลงานที่เสร็จสมบูรณ
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บทท่ี 4 

การวิเคราะหและการพัฒนาผลงาน 

 

 ความคิดสรางสรรคสวนบุคคลไมใชสิ่ งที่ ถูกกําหนดมาแลว แต เปนสิ่งที่ ไดมาจาก

ประสบการณการเรียนรู การลงมือปฏิบัติไมใชสิ่งที่พัฒนาใหเกิดข้ึนภายในวันเดียว แตคือการใชเวลา

อยางสม่ําเสมอกับสิ่งที่เปนแรงบันดาลใจ ทราบถึงจุดเดนและจุดดอยของผลงานเพื่อการพัฒนาและ

ตอยอดความคิดสรางสรรคในข้ันตอไป 

 ในวงการศิลปะมีการพัฒนารูปแบบผลงานที่ไมหยุดน่ิง ดวยเจตนารมณของศิลปนในการ

สรางสรรคผลงานอันเปนเอกลักษณในรูปแบบเฉพาะตน ที่สรางความแปลกใหมอันเกิดจากความคิด

สรางสรรคอันเปนบอเกิดแหงจิตนาการอันไมสิ้นสุดซึ่งในการสรางสรรคศิลปนิพนธของขาพเจา               

เกิดจากการเรียนรู และประสบการณในการทํางานศิลปะ ซึ่งตองอาศัยขอมูลจากแหลงความรูตาง ๆ             

ในการพัฒนาและตอยอดผลงาน  ไมวาจะเปนความคิดสรางสรรค จินตนาการ เทคนิควิธีการ ลวน

สงผลตอผลงาน ในการพัฒนาอยางตอเน่ืองเพื่อความสมบูรณอันนํามาซึ่งผลงานที่มีเอกลักษณเฉพาะ

ตนในดานความคิดและรูปแบบผลงาน 

 

กอนศิลปนิพนธ ระยะท่ี 1 ป พ.ศ. 2558 

 ในระยะแรกเริ่มน้ัน  ขาพเจาไดสรางสรรคผลงานภาพพิมพในชุด “รูปชีวิต” เพื่อแสดงให

เห็นถึงจุดเริ่มตนของความแปรเปลี่ยนของรางกายมนุษยที่บริโภคอาหาร ผานการตัดตอพันธุกรรมที่

แสดงออกผานใบหนาของมนุษยที่มีลักษณะผิดแปลกไปจากมนุษยทั่วไปปรากฏเปนรูปแบบกึ่ง

นามธรรม ทิ้งหางความจริงไปสูจินตนาการที่ตองการ ในดานรูปแบบวิธีการเนนการทดลอง เทคนิคโม

โนพริ้นต (Monoprint), แมพิมพกระดาษ (Paperblock) และปะติด (Collage) ในการสรางสรรค

ผลงานที่เปนจุดเริ่มตนของจินตนาการในการพัฒนางานในลําดับตอไป 
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ภาพท่ี 59 ภาพผลงานกอนศิลปนิพนธ ระยะที่ 1 ช้ินที่ 1 

 ช่ือผลงาน  รูปชีวิต 

 ขนาด   120 X 100 ซม. 

 เทคนิค   โมโนพริ้นต, แมพิมพกระดาษและปะติด 

 ปที่สรางผลงาน พ.ศ. 2558 
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ผลงานกอนศิลปนิพนธ ระยะท่ี 1 ชิ้นท่ี 1 (ภาพที่ 59) ช่ือผลงาน “รูปชีวิต” ผลงานภาพ

พิมพเทคนิคโมโนพริ้นต, แมพิมพกระดาษ และปะติดใหความสําคัญกับผลกระทบเกษตรกรรมพืชตัด

ตอพันธุกรรมที่มนุษยบริโภคผานทางอาหารที่ผานการตัดตอพันธุกรรมอันกอใหเกิดการสะสมภายใน

รางกาย จนเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สงผลตอพันธุกรรมของมนุษยโดยตรงใชรูปทรงที่มีรองรอยและ

รูปรางที่สรางข้ึนจากแนวความคิดเฉพาะตน โดยไดแรงบันดาลใจมาจากกระบวนการตัดตอพันธุกรรม

ลักษณะผลงานโครงสรางเปนใบหนาของมนุษยที่คลี่คลายไปในรูปแบบกึ่งนามธรรม 

 

       
 

ภาพท่ี 60 รูปแบบผลงานที่มองไดทั้งสองดาน 

กกกกกกกกลักษณะเดนของผลงานภาพพิมพช้ินน้ีคือสามารถมองภาพไดทั้ง 2 ดาน เมื่อกลับอีกดาน

หน่ึงแลวยังคงมองออกเปนรูปใบหนาคนที่มีลักษณะแตกตางกันในรูปแบบนามธรรม มีการใชเทคนิค

โมโนพริ้นตดวยวานิชลอยนํ้าบนกระดาษกอนการพิมพดวยการใชสีไล นํ้าหนักเขมออนตางสี 

(Rainbow) แทนคาในสวนของแสงที่ตกกระทบมายังรูปทรงที่ดูทับซอน บรรยากาศภายในภาพให

ความรูสึกถึงความมีมิติลึกลงไปภายใตรูปทรงที่ดูเคลื่อนไหวจากรองรอยพื้นผิวกระดาษซึ่งผาน

กระบวนการวานิชลอยนํ้า มีความหลากหลายในการทําพื้นผิวของผลงาน  คลี่คลายไปสูรูปแบบกึ่ง

นามธรรม ไมบงช้ีความจริงที่เห็นโดยเดนชัด 
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ภาพท่ี 61 ภาพผลงานกอนศิลปนิพนธ ระยะที่ 1 ช้ินที่ 2 

 ช่ือผลงาน  บอเกิดรูปชีวิต 

 ขนาด  80 X 60 ซม. 

 เทคนิค  โมโนพริ้นต, แมพิมพกระดาษและปะติด 

 ปที่สรางผลงาน     พ.ศ. 2558 
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ผลงานกอนศิลปนิพนธ ระยะท่ี 1 ชิ้นท่ี 2 (ภาพที่ 61) ช่ือผลงาน “บอเกิดรูปชีวิต” 

ผลงานภาพพิมพเทคนิคพิมพแกะไม, โมโนพริ้นต, แมพิมพกระดาษ และปะติดในช้ินน้ี ไดรับแรง

บันดาลใจมาจากลักษณะของดอกไมที่กําลังเบงบานเห็นกลีบทับซอนกันเปนช้ัน ๆ ผานจินตนาการ 

คลี่คลายรูปทรงมาเปนผลงานในแบบเฉพาะตน นําเสนอเรื่องราวของการตัดตอพันธุกรรม ผลงาน

ภาพพิมพช้ินน้ี เปรียบเสมือนพืชผักซึ่งผานการตัดตอพันธุกรรมที่มองจากภายนอกมีลักษณะเปลือก

นอกสวยงามแตกลับแฝงไปดวยสิ่งที่เปนอันตรายหากมองมาจากภายใน สิ่งแปลกใหมที่ไมคุนตาเปน

จุดสนใจในระยะแรกเริ่ม เมื่อเวลาผานไปความแปลกใหมหรือวิวัฒนาการกลับทําลายธรรมชาติโดย

ฝมือของมนุษยเองที่เปนผูกระทําและรับผลของการกระทําน้ันโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได  ความ

เปลี่ยนแปลงในชีวิต ธรรมชาติและสภาพสังคม ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีเขามามีบทบาทใน

การดําเนินชีวิตของคนในสังคมปจจุบันเพื่อใหเกิดสิ่งใหม ที่ดัดแปลงแปรเปลี่ยนสูความอยากเอาชนะ

ธรรมชาติ เปลี่ยนสิ่งมีชีวิตบนโลกใหเปนหองทดลองขนาดใหญสรางความหลากหลายทางพันธุกรรมที่

มนุษยไมสามารถควบคุมความเปลี่ยนแปลงได  

ลักษณะรูปทรงที่ใชภายในงาน คลี่คลายจากลักษณะของพันธุพืชในสวนของดอกไมที่มี

กลีบดอกที่ซับซอน ใหเกสรของดอกไมอยูตรงกลางภาพ ไลคานํ้าหนักสีจากสวางมาเขมในสวนของ

เกสรที่มองดูใหความรูสึกที่ลึกเขาไป คลุมโทนสีภาพดวยสีสมอมมวง ทําใหผลงานดูมีมิติ มีความ

หลากหลายของลักษณะพื้นผิว 

พื้นหลังของผลงาน ไลนํ้าหนักมวงอมดํา มีรองรอยของพื้นผิวเปนเสนเล็ก ๆ อยูบริเวณ

โดยรอบที่เช่ือมเขากับตัวผลงานไดเปนอยางดี ในสวนของพื้นผิวที่ดูแตกตัวเปนกลุมเซลลมีลักษณะ

แตกตางกันออกไปสรางความหลากหลายใหกับผลงาน 
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ภาพท่ี 62 ภาพผลงานกอนศิลปนิพนธ ระยะที่ 1 ช้ินที่ 3 

 ช่ือผลงาน  สะทอนรูปธรรมชาติ 

 ขนาด  120 X 74 ซม. 

 เทคนิค  พิมพแกะไม, โมโนพริ้นต, แมพิมพกระดาษและปะติด 

 ปที่สรางผลงาน   พ.ศ. 2558 

 

 



64 

 

 
 

ผลงานกอนศิลปนิพนธ ระยะท่ี 1 ชิ้นท่ี 3 (ภาพที่ 62) ช่ือผลงาน “สะทอนรูป 

ธรรมชาติ” ผลงานภาพพิมพเทคนิคพิมพแกะไม, โมโนพริ้นต, แมพิมพกระดาษ และปะติด เปน

ผลงานภาพพิมพที่สะทอนเรื่องราวการตัดตอพันธุกรรมทั้งในสวนดีและสวนไมดี มาอยูรวมกันภายใน

ภาพที่สามารถมองรูปไดทั้ง 2 ดาน ในการจัดองคประกอบภายในภาพทั้ง 2 ดานมีลักษณะที่คลายกัน

ในรูปทรงแตมีสวนที่ไมเหมือนกันคือสีและลักษณะของพื้นผิว เน้ือหาภายในภาพสะทอนใหเห็นถึงสอง

สิ่งที่เหมือนกันถูกจัดวางใหสลับตําแหนงในความเหมือนแตก็มีความแตกตาง 

มนุษยในปจจุบันพยายามลอกเลียนแบบธรรมชาติใหมากที่สุดและสรางสิ่งใหมเพื่อ

ตอบสนองความตองการของตนเองในการอยากเอาชนะธรรมชาติเพิ่มความเสี่ยงตอสิ่งแวดลอม ทําให

เกิดผลกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพ มีสายพันธุใหมที่เหนือกวาสายพันธุด้ังเดิมในธรรมชาติ

อาจทําใหเกิดผลกระทบยากที่จะควบคุม 

รูปทรงภายในภาพไดแรงบันดาลใจมาจากลักษณะของดอกกุหลาบที่ใหความหมายในเชิง

สัญลักษณที่วา กลีบดอกที่สวยงามแตแฝงไปดวยหนามที่อันตราย เปรียบเสมือนหากเราบริโภคพืชผัก

ที่ผานการตัดตอพันธุกรรม ซึ่งมีความสวยงามแปลกตาแปลกใหมยอมเปนจุดสนใจใหคนอยากบริโภค 

เมื่อเราบริโภคเขาไปอาจสงผลกระทบตอรางกายไมปลอดภัยตอผูบริโภคในระยะยาว 

สีที่ใชภายในภาพ เปนโทนสีแดงอมมวงในสวนของลักษณะดอกไมภายในภาพ สีดําเปน

พื้นหลังมีความหลากหลายของลักษณะพื้นผิวที่ไดมาจากเทคนิคโมโนพริ้นตสรางความแปลกตาและ

นาสนใจใหกับผลงาน 
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ภาพท่ี 63 ภาพผลงานกอนศิลปนิพนธ ระยะที่ 1 (ช้ินที่ 4) 

 ช่ือผลงาน  วงจรชีวิต 

 ขนาด  60 X 40 ซม. 

 เทคนิค  พิมพแกะไม, โมโนพริ้นต, แมพิมพกระดาษและปะติด 

 ปที่สรางผลงาน  พ.ศ. 2558 
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ผลงานกอนศิลปนิพนธ ระยะท่ี 1 ชิ้นท่ี 4 (ภาพที่ 63) ช่ือผลงาน “วงจรชีวิต” ผลงาน

ภาพพิมพเทคนิคพิมพแกะไม, โมโนพริ้นต, แมพิมพกระดาษและปะติดเปนผลงานภาพพิมพที่ไดแรง

บันดาลใจมาจากกนหอยที่ขดกันเปนวงกลม ซึ่งเปรียบเสมือนวงจรวัฏจักรชีวิตในธรรมชาติที่มี

จุดเริ่มตนและมีจุดจบดําเนินอยูในธรรมชาติไมมีวันสิ้นสุด ผานจินตนาการรูปทรงในรูปแบบกึ่ง

นามธรรมที่นําเสนอเน้ือหาเกี่ยวกับการตัดตอพันธุกรรมที่เขามามีบทบาทในการสรางความ

หลากหลายทางธรรมชาติ ตัดวงจรด้ังเดิมของธรรมชาติอันแทจริง การเกิดข้ึนของพันธุวิศวกรรมได

ทําลายกําแพงธรรมชาติที่กั้นระหวางสายพันธุ ปจจุบันสิ่งมีชีวิตตาง ๆ สามารถนํามาดัดแปลง

พันธุกรรม เพื่อสรางสิ่งมีชีวิตชนิดใหมที่ไมเคยมีมากอนโดยมีลักษณะเฉพาะ  

ลักษณะของรูปทรงภายในภาพ ในสวนดานบนที่มีลักษณะคลายดอกไม ไดรับแรงบันดาล

ใจมาจากตนหมอขาวหมอแกงลิง ที่มีความนาสนใจเปนพืชที่กินแมลงสิ่งมีชีวิตตัวนอยใชตัวเองเปนตัว

ลอเหย่ือสรางเปนจุดสนใจที่ประกอบกันกับลักษณะกนหอยที่นํามาประกอบใหมผานจินตนาการเปน

ผลงาน “วงจรชีวิต” พืชเริ่มมีการปรับตัวเพื่อความอยูรอดโดยมีธรรมชาติเปนตัวบงช้ีของวิวัฒนาการ

เหลาน้ี โดยที่จริงแลวมนุษยไมควรเขาไปปรับเปลี่ยนธรรมชาติ ควรที่จะเรียนรูจากธรรมชาติและ

ปลอยใหวัฏจักรวงจรชีวิตเดินไปตามกาลเวลาในรูปแบบธรรมชาติ 

เสนสีสมและสีแดงที่ประกอบอยูภายในภาพ แสดงถึงเสนรอบปบงบอกถึงอายุของวัฏจักร

ของธรรมชาติที่เปลี่ยนไปอันเกิดจากยุคและสมัยที่เปลี่ยนแปลง  ธรรมชาติก็ตองปรับเปลี่ยนรูปแบบ

การดําเนินชีวิตจากเดิมเพราะความกาวหนาทางวิทยาสตรที่เขามาสรางความหลากหลายทางการตัด

ตอพันธุกรรม  

พื้นหลังภายในผลงานทิ้งรองรอยคราบที่สรางมิติใหภาพดูมีมิติใกล กลาง ไกล มีพื้นผิวที่

หนาสนใจดวยเทคนิควานิชลอยนํ้าที่เพิ่มเสนหใหกับผลงาน 
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ผลงานกอนศิลปนิพนธ ระยะท่ี 2 ป พ.ศ. 2559 

ในการสรางสรรคผลงาน มีแนวความคิดที่ตอเน่ืองจากผลงานระยะแรกเกี่ยวกับการตัดตอ

พันธุกรรม เมื่อเริ่มในระยะที่ 2 มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบผลงานไดรับแรงบันดาลใจมาจากรูปทรง

ธรรมชาติ ความอิสระของรูปทรงที่นํามาผานจินตนาการเปนรูปทรงใหมที่มีเน้ือหาเกี่ยวของกับการตัด

ตอพันธุกรรมในดานการเกษตรกรรม เชน เมล็ดพืชพันธุผักและผลไม เลือกใชสีที่ใหอารมณความรูสึก

ตามสภาวะที่แตกตางกัน  เนนความชัดเจนของรูปทรงและพื้นผิวที่มีความหลากหลายในการใช

เครื่องมือแกะและเทคนิคทางดานภาพพิมพเขามาชวยใหผลงานมีความนาสนใจมากย่ิงข้ึน 

 

 
 

ภาพท่ี 64 ภาพผลงานกอนศิลปนิพนธ ระยะที่ 2 ช้ินที่ 1 

 ช่ือผลงาน  ลอกเลียนแบบ 

 ขนาดผลงาน 45 X 120 ซม. 

 เทคนิค    พิมพแกะไม, โมโนพริ้นต และปะติด 

 ปที่สรางผลงาน พ.ศ. 2559 
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ผลงานกอนศิลปนิพนธ ระยะท่ี 2 ชิ้นท่ี 1 (ภาพที่ 64) ช่ือผลงาน “ลอกเลียนแบบ”

ผลงานภาพพิมพเทคนิคพิมพแกะไม, โมโนพริ้นตและปะติดเปนผลงานที่นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกบัโทษ

ของการตัดตอพันธุกรรม การลอกเลียนแบบธรรมชาติ ไดรับแรงบันดาลใจมาจากเมล็ดพืช ที่ผานการ

สรางสรรครูปแบบใหม ใหรูปทรงของภาพทั้ง 2 สวนมีขนาดเทากัน เพียงสลับบน-ลางประกอบภาพ

ข้ึนมาใหมโดยใชโมโนพริ้นต (วานิชลอยนํ้า) เปนตัวเช่ือมผลงานเขาหากัน เปรียบเทียบสิ่ง 2 สิ่งที่อยู

รวมกัน มีความเหมือนกันในดานรูปทรง แตกลับแตกตางกันในดานลักษณะพื้นผิว ในความเหมือน

กลับมีความแตกตาง เปนบทสะทอนของการตัดตอพันธุกรรมที่พยายามลอกเลียนแบบธรรมชาติ 

พยายามสรางสิ่งใหมที่ไมใชการทดแทนแตกลับเปนการทําลาย  

ลักษณะรูปทรงที่ปรากฏภายในผลงานเปนการประกอบกันของรูปทรงเมล็ดพืชที่ผานการ

ตัดทอนเปน 2 สวน ทิ้งหางความเปนจริงดวยลักษณะภายในที่ถูกแตงเต็มใหมีความซับซอน ขนาด

รูปทรงที่มีขนาดใหญสรางแรงปะทะทางอารมณความรู แสดงออกถึงความนากลัว ความหมองเศรา

ของสีมวงอมแดงที่เลือกใชในผลงาน สีดําที่ถูกใชเปนพื้นหลังชวยขับใหรูปทรงมีความเดนชัดย่ิงข้ึน 

ดวยขนาดของรูปทรงที่มีขนาดใหญขาดพื้นที่วางในผลงาน แตกลับเปนพื้นที่สีดําที่ปกคลุมรูปทรงไว

สะทอนการคุกคามที่ถูกลอกเลียนแบบจากการตัดตอพันธุกรรม  
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ภาพท่ี 65 ภาพผลงานกอนศิลปนิพนธ ระยะที่ 2 ช้ินที่ 2 

 ช่ือผลงาน  เช่ือมโยง 

 ขนาดผลงาน 45 X 120 ซม. 

 เทคนิค    พิมพแกะไม, โมโนพริ้นตและปะติด 

 ปที่สรางผลงาน    พ.ศ. 2559 

ผลงานกอนศิลปนิพนธ ระยะท่ี 2 ชิ้นท่ี 2 (ภาพที่ 65) ช่ือผลงาน “เช่ือมโยง”  ผลงาน

ภาพพิมพเทคนิคพิมพแกะไม, โมโนพริ้นต และปะติดเปนผลงานที่นําเสนอเรื่องราวการทับซอนกัน

ของธรรมชาติที่แทจริงกับธรรมชาติที่จําลองข้ึน ภายใตการตัดตอพันธุกรรมที่กลืนกินความเปน

ธรรมชาติดวยลักษณะรูปแบบของผลงานที่นํามาประกอบกันใหเปนรูปทรงใหม ที่ดูขัดแยงขาดความ

ลงตัว แสดงเสนรอบนอกระหวางรูปทรงและพื้นหลังดวยการใชสีคูตรงกันขาม สีเหลืองในสวนของ

รูปทรงภายใน และพื้นหลังดวยสีมวงอมดําที่ชวยขับรูปทรงใหดูเดนชัด สรางแรงปะทะทางดาน

อารมณ ความรูสึกดวยลักษณะรูปทรงที่มีขนาดใหญและสีที่เลือกใช บรรยากาศในผลงานไมระบุ

สถานที่และเวลาเปนเพียงพื้นระนาบ 2 มิติ ลักษณะพื้นผิวที่สรางข้ึนเพื่อลวงตาดวยเทคนิคโมโนพริ้นต

(วานิชลอยนํ้า)  
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ภาพท่ี 66 ภาพผลงานกอนศิลปนิพนธ ระยะที่ 2 ช้ินที่ 3 

 ช่ือผลงาน  กับดัก 

 ขนาดผลงาน  60 X 92 ซม. 

 เทคนิค    พิมพแกะไม, โมโนพริ้นต, แมพิมพกระดาษและปะติด 

 ปที่สรางผลงาน   พ.ศ. 2559 

ผลงานกอนศิลปนิพนธ ระยะท่ี 2 ชิ้นท่ี 3 (ภาพที่ 66) ช่ือผลงาน “กับดัก”  ผลงานภาพ

พิมพเทคนิคพิมพแกะไม, โมโนพริ้นต, แมพิมพกระดาษและปะติดเปนผลงานที่นําเสนอเรื่องราว             

กับดักทางธรรมชาติที่แปรเปลี่ยนดวยฝมือมนุษยใชลักษณะรูปทรงของ หมอขาวหมอแกงลิงมา

ดัดแปลงใหเปนรูปทรงใหมที่มีความซับซอนของกลีบใบ ถูกรายลอมไปดวยเซลลที่ผานการตัดตอ

พันธุกรรม ดวยลกัษณะของสีโทนรอนอันเปนรูปทรงของ หมอขาวหมอแกงลิงสรางความรูสึกถึงความ

ต่ืนกลัวความเรารอนที่แยกระหวางรูปทรงและพื้นหลัง การไลนํ้าหนักของกลีบใบดวยเทคนิคแมพิมพ

กระดาษสรางความกลมกลืนในสวนของรูปทรง แตกลับแตกแยกออกมาจากสวนของพื้นหลังทําให

รูปทรงและพื้นผิวขาดความเช่ือมโยง ซึ่งควรแกไขและปรับปรุงในงานช้ินตอไป 
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ภาพท่ี 67 ภาพผลงานกอนศิลปนิพนธ ระยะที่ 2 ช้ินที่ 4 

 ช่ือผลงาน   เมล็ดพันธุ พันธุกรรม 

 ขนาดผลงาน  80 X 60 ซม. 

 เทคนิค   พิมพแกะไม, โมโนพริ้นต, แมพิมพกระดาษและปะติด 

 ปที่สรางผลงาน   พ.ศ. 2559 
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ผลงานกอนศิลปนิพนธ ระยะท่ี 2 ชิ้นท่ี 4 (ภาพที่ 67) ช่ือผลงาน “เมล็ดพันธุ  

พันธุกรรม” ผลงานภาพพิมพเทคนิคพิมพแกะไม, โมโนพริ้นตและปะติดเปนผลงานที่นําเสนอเรื่องราว 

การเกิดข้ึนของเมล็ดพันธุที่ผานการตัดตอพันธุกรรมเขามามีบทบาทมากย่ิงข้ึนในทางเกษตรกรรม การ

เพาะปลูกสิ่งตาง ๆ ที่กําลังเปลี่ยนแปลงไปการเผชิญหนากับสิ่งใหมที่ไมมีใครคาดคิด ผลกระทบที่

มนุษยเปนผูรับทั้งทางตรงและทางออม ดวยลักษณะรูปทรงของเมล็ดพันธุพืชที่สรางสรรคในผลงาน

แสดงลักษณะภายในของเมล็ดพันธุพืชที่เต็มไปดวยเซลลที่เกิดจากการตัดตอพันธุกรรม ลักษณะ

รูปทรงที่บิดเบือนความเปนจริงถูกซอนทับไปดวยพื้นผิวที่สรางภาพลวงตา จากเทคนิคโมโนพริ้นต                       

(วานิชลอยนํ้า) และการแกะสรางคานํ้าหนักดวยการพิมพทับสีเหลืองอมนํ้าตาลแสดงความรูสึกถึง

ความเสื่อมโทรมของธรรมชาติ พื้นที่สวนใหญปกคลุมดวยมวลของรูปทรงไมระบุพื้นที่และเวลาของ

บรรยากาศ มีเพียงพื้นผิวและคานํ้าหนักของสีที่รายลอมรูปทรง 
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ผลงานศิลปนิพนธ 

การสรางสรรคผลงานทั้ง 2 ระยะที่ผานมาดวยเทคนิค กระบวนการทําภาพพิมพแกะไม

และเทคนิคโมโนพริ้นต (วานิชลอยนํ้า) สามารถสะทอนเรื่องราวรูปแบบวิธีการสรางสรรคตาม

แนวความคิด เน้ือหา ที่มีถายทอดอารมณความรูสึก การเกิดข้ึนของวิวัฒนาการทางวิทยาศาสตรการ

ตัดตอพันธุกรรมที่เขามาเปนสวนหน่ึงในชีวิต สิ่งแปลกปลอมที่พยายามกลืนกินความเปนธรรมชาติ 

ภัยใกลตัวที่มนุษยมองขาม สภาพแวดลอมทางเทคโนโลยีใหมที่เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว เปลี่ยนแปลง

ธรรมชาติใหกลายเปนหองทดลองขนาดใหญที่ไมอาจควบคุมถึงสิ่งที่เกิดข้ึนภายในอนาคต 

การเปลี่ยนแปลงของเซลลในธรรมชาติ นํามาซึ่งจุดเริ่มตนของการจินตนาการ สราง

รูปทรงใหมไมยึดติดตามความเปนจริงในรูปแบบกึ่งนามธรรม แสดงลักษณะพื้นผิวที่มีความ

หลากหลาย ดวยลักษณะของสีที่แสดงถึงความเสื่อมโทรม สัญลักษณที่แอบแฝงเรื่องราวกฎของ

ธรรมชาติ และการตัดตอพันธุกรรม สะทอนออกมาเปนผลงานศิลปะที่ตระหนักถึงความสวยงามที่

แทจริงของธรรมชาติ หากสิ่งที่ เกิดข้ึนใหมน้ีลวนเปนความงามที่เกิดจากการตัดตอพันธุกรรม 

ธรรมชาติที่แทจริงคงสูญสิ้นลงไปในมิชา 

การสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธในสองภาคการศึกษาน้ัน ไดสรางสรรคผลงานจํานวน 14

ภาพ โดยภาคการศึกษาตนมีผลงานจํานวน 10 ภาพ (ศิลปนิพนธ ระยะที่ 1) และภาคการศึกษาปลาย

มีผลงานจํานวน 4 ภาพ (ศิลปนิพนธ ระยะที่ 2) 

 

ผลงานศิลปนิพนธ ระยะท่ี 1 ป พ.ศ. 2559 

การสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ ระยะท่ี 1 ชิ้นท่ี 1 (ภาพที่ 68) ช่ือผลงาน “กฎของ

ธรรมชาติและการตัดตอพันธุกรรม หมายเลข 1” ผลงานภาพพิมพเทคนิคพิมพแกะไม, โมโนพริ้นต 

(วานิชลอยนํ้า) เปนผลงานที่นําเสนอเรื่องราวการกระจายตัวของกลุมเซลลที่ผานการตัดตอพันธุกรรม

การกลืนกินความเปนธรรมชาติความเสื่อมโทรมเขามาแทนที่จากพื้นที่เขียวขจีกลับดูหมนหมองดวย

การทําลายธรรมชาติ ภายในผลงานเลือกใชสีโทนเย็นดวยขนาดของรูปทรงที่มีขนาดใหญถูกจัดวางไว

ตรงกลางภาพสามารถสรางพื้นผิวที่มีความหลากหลายในการแสดงคาหนักของสีและรูปทรง

บรรยากาศโดยรอบของผลงานมีการซอนทับกระดาษสาญี่ปุนที่ผานการทําโมโนพริ้นต (วานิชลอยนํ้า) 

กระจายอยูตามรูปทรงและพื้นที่ดานหลังของผลงาน สิ่งหน่ึงที่ขาดในผลงานช้ินน้ีคือ นํ้าหนักเขมสุด
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น้ันคือสีดํามีเพียงคานํ้าหนักของ กระดาษสาญีปุ่นที่ผานการทําโมโนพริ้นตน้ันคือสีนํ้าตาลที่ถูกติดทับ

ลงไปเพื่อสรางคานํ้าหนักและพื้นผิวเปนสัญลักษณของเซลลที่ผานการตัดตอพันธุกรรม นอกจากน้ัน

แลวภายในผลงานยังมีการใชสัญลักษณ “หนวดปลาหมึก” ที่ใชแทนผูลาเปรียบเทียบกับมนุษยที่

พยายามเอาชนะธรรมชาติเพยีงเพื่อผลประโยชนของตนที่กลับทําลายสวนรวมเสียเปนสวนใหญ 

การสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ ระยะท่ี 1 ชิ้นท่ี 2 (ภาพที่ 69) ช่ือผลงาน “กฎของ

ธรรมชาติและการตัดตอพันธุกรรม หมายเลข 2 ” ผลงานภาพพิมพเทคนิคพิมพแกะไม, โมโนพริ้นต

(วานิชลอยนํ้า) เปนผลงานที่นําเสนอเรื่องราวของการลอกเลียนแบบธรรมชาติ เปนผลงานที่นําเสนอ

รูปทรงของเม็ดบัวที่มีความผิดแปลกไปจากความเปนจริง เบื้องหลังถูกปกคลุมไปดวยพื้นผิวของเซลล

ที่ผานการตัดตอพันธุกรรม บรรยากาศไมระบุสถานที่และเวลา เปนผลงานที่ผานการคลี่คลายรูปทรง

จากความเปนจริง สีสวนรวมเปนสีโทนนํ้าตาลเพื่อใชเปนสัญลักษณในการสื่อความหมายถึงธรรมชาติ 

สีนํ้าตาลอมดําแสดงถึงความลึกลับซอนเรน บริเวณวางดานหลังรปูทรงชวยทําใหภาพดูโปรง ไมทึบตัน

เกินไป ลักษณะของพื้นผิวที่เลือกใชในผลงานเปนพื้นผิวที่เกิดจากการทําโมโนพริ้นต (วานิชลอยนํ้า)  

สรางทั้งพื้นผิวที่เปนสัญลักษณของเซลลที่ผานการตักตอพันธุกรรมและสรางคานํ้าหนักใหกับผลงาน 

รูปทรงของผลงานถูกจัดไวตรงกลางภาพสรางแรงปะทะทางอารมณความรูสึกถึงความเสื่อมโทรมที่

กําลังยางกลายเขามา ดวยลักษณะเดนของรูปทรงฝกเม็ดบัวที่เปรียบเสมือนหลุมพรางแหงความโลภ

ความตองการที่ไมมีวันสิ้นสุดของมนุษยที่คอยสรางสรรคสิ่งแปลกใหมจนลืมนึกถึงผลกระทบที่จะ

ตามมาในอนาคต 

การสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ ระยะท่ี 1 ชิ้นท่ี 3 (ภาพที่ 70) ช่ือผลงาน “กฎของ

ธรรมชาติและการตัดตอพันธุกรรม หมายเลข 3” ผลงานภาพพิมพเทคนิคพิมพแกะไม, โมโนพริ้นต 

(วานิชลอยนํ้า) เปนผลงานที่แสดงถึงการคุกคามธรรมชาติภัยอันตรายที่แอบแฝงมาในรูปแบบของ

ความสวยงาม สิ่งที่มองดูแลวสวยงามแตกลับซอนเรนไปดวยพิษภัย ดวยลักษณะของรูปทรงที่อยู

รวมกันเปนกลุมกอนเปนผลงานที่ไดรับแรงบันดาลใจมาจากตนกระบองเพชร ซึ่งเปนพืชที่อยูไดในที่

แหงแลงโดยไมตองการนํ้าผานการสรางสรรครูปทรงข้ึนมาใหมในการกําหนดพื้นที่จํากัด ใหรูปทรงมี

ขนาดใหญรายลอมไปดวยเซลลที่ผานการตัดตอพันธุกรรมที่ถูกแทนคาของเซลลน้ันโดยใชโมโนพริ้นต

นํามาซอนทับบนรูปทรงเพื่อเกิดคานํ้าหนักและบอกเลาเรื่องถึงการคุกคามธรรมชาติ ภายในผลงานสี

สวนรวมเปนสีเทาเขียวอมดํา สีเขียวแสดงความอุดมสมบูรณของปาไม สีเทาอมเขียวแสดงความรูสึก

ถึงความหมนหมองเพราะสีสวนใหญถูกผสมดวยสีเทากอนการพิมพทับไลคานํ้าหนักจากออน - แก         

ใชสีดําในการพิมพทับเปนนํ้าหนักสุดทายเพื่อสรางระยะและขับรูปทรงดานหนาใหมีความชัดเจน

ย่ิงข้ึน มีการใชสัญลักษณปะการังที่แสดงถึงความอุดมสมบรูณของระบบนิเวศที่กําลังจะถูกทําลายไป 

ความเสื่อมโทรมเขามาแทนที่โดยผลที่เกิดข้ึนน้ีมาจากฝมือมนุษยทั้งสิ้น                  
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การสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธระยะท่ี 1 ชิ้นท่ี 4 (ภาพที่ 71) ช่ือผลงาน “กฎของ

ธรรมชาติและการตัดตอพันธุกรรม หมายเลข 4” ผลงานภาพพิมพเทคนิคพิมพแกะไม, โมโนพริ้นต 

(วานิชลอยนํ้า) เปนผลงานที่นําเสนอรูปทรงของปะการัง ในรูปแบบใหมที่ไมยึดติดถึงความเปนจริง

ตามธรรมชาติดวยบรรยากาศที่ดูพิศวง ดวยการเลือกใชสีและการจัดองคประกอบของภาพที่ดู

ลองลอยอยูในบรรยากาศที่ปรุงแตงข้ึน มีการใชสัญลักษณของรูปทรงปะการังที่สื่อความหมายถึง

ความอุดมสมบูรณของระบบนิเวศ ที่กําลังถูกคุกคามดวยความเสื่อมโทรมของเซลลที่ผานการตัดตอ

พันธุกรรม มีความโดดเดนในการสรางรูปทรงที่หยิบยกลักษณะทางสัญลักษณที่ใชในผลงานมา

ประกอบเปนรูปทรงใหม อาทิ เม็ดฝกบัว ที่สื่อความหมายถึงหลุมพรางความอันตรายที่แอบแฝงมาใน

รูปแบบความสวยงาม หนวดปลาหมึกที่สื่อความหมายถึง มนุษยอันเปนผูลา เปนผลงานที่แสดงระยะ

ต้ืนลึกและบรรยากาศไดอยางนาสนใจ 

การสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธระยะท่ี 1 ชิ้นท่ี 5 และ 6 (ภาพที่ 72 และ 73)                   

ช่ือผลงาน “กฎของธรรมชาติและการตัดตอพันธุกรรม หมายเลข 5 และ 6” ผลงานภาพพิมพเทคนิค

พิมพแกะไมและโมโนพริ้นต (วานิชลอยนํ้า) การสรางสิ่งใหมที่ไมเคยมีมากอนน้ันอาจเปนจุดเริ่มตน

ของภัยพิบัติที่สงผลกระทบตอระบบนิเวศวิทยา เปนผลงานที่มีความหลากหลายของ เสน จุด และ

พื้นผิว มีความซับซอนในดานรูปทรงที่มีความอิสระ ถูกจัดองคประกอบใหอยูกึ่งกลางภาพนอกจากน้ัน

ผลงานช้ินน้ียังสะดุดตาดวยสีแดงที่เลือกใชสะทอนเรื่องราวถึงความนากลัวและความสยดสยองของสิง่

แปลกปลอมที่เขามาทําลายชีวิตมนุษย เปนผลงานที่แทนคาเซลลของตัวมนุษยเองในการสรางรูปทรง

ที่มีความผิดแปลกไปจากธรรมชาติ พื้นที่สีดําปกคลุมรูปทรงและพื้นหลังของผลงานสะทอนถึงความ

สกปรก มืดมนคลายด่ังเน้ือรายที่กลืนกินตัวเอง 

การสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ ระยะท่ี 1 ชิ้นท่ี 7 (ภาพที่ 74) ช่ือผลงาน “กฎของ

ธรรมชาติและการตัดตอพันธุกรรม หมายเลข 7” ผลงานภาพพิมพเทคนิคพิมพแกะไม, โมโนพริ้นต 

(วานิชลอยนํ้า) มนุษยเราจะรูสึกหวงแหนธรรมชาติในตอนที่ธรรมชาติกําลังจะสูญสิ้นไป จึงเลือกใชสี

เขียวที่สื่อถึงธรรมชาติโดยตรง ความอุดมสมบูรณที่กําลังจางหายไป มนุษยสรางสิ่งใหมเพื่อแทนที่

ธรรมชาติ อันเปนหลุมพรางของความโลภและความอยากเอาชนะธรรมชาติ ดวยสัญลักษณฝกบัวและ

เม็ดที่อยูในระยะหนาของผลงาน อีกทั้งใชความหลากหลายของ เสน จุด และพื้นผิวที่สรางความ

นาสนใจไดอยางลงตัว  

การสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ ระยะท่ี 1 ชิ้นท่ี 8 และ 9 (ภาพที่ 75 และ 76) ช่ือ

ผลงาน “กฎของธรรมชาติและการตัดตอพันธุกรรม หมายเลข 8 และ 9 ผลงานภาพพิมพเทคนิคพิมพ

แกะไม, โมโนพริ้นต (วานิชลอยนํ้า) ดวยความนาสนใจของรูปลักษณภายในของเซลลพืชที่มองผาน
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เลนสกลองจุลทรรศน เปนจุดเริ่มตนของแรงบันดาลใจในการหยิบยกรูปทรงของเซลลเหลาน้ัน มา

สรางสรรคเปนผลงานผานมุมมองใหมในประเด็นการตัดตอพันธุกรรม ลักษณะสีที่เลือกใชในผลงาน

ช้ินน้ีดูผอนคลายกวาหลายช้ินที่ผานมา ดวยการกระจายรูปทรงความโปรงของบรรยากาศจากการลด

ใชสีดํา ที่เมื่อกอนในพื้นหลังของผลงานจะเปนนํ้าหนักสุดทายในการพิมพทับเพื่อสรางระยะและขับ

รูปทรงของผลงานใหดูชัดเจน แตในผลงานช้ินน้ีมีเพียงบางสวนเทาน้ันที่ใชสีดําในการพิมพทับ บอก

เลาเรื่องราวระยะแรกเริ่มของการคุกคามธรรมชาติ ที่มีมนุษยเปนผูลาดวยสัญลักษณของหนวด

ปลาหมึกที่ประกอบเขากับรูปทรงซึ่งตางกับผลงานหมายเลข 9 ซึ่งขับเนนรูปทรงดวยพื้นหลังสีดํา

แสดงใหเห็นถึงความอึดอัดความทึบตันจากโครงสีและรูปทรง 

การสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ ระยะท่ี 1 ชิ้นท่ี 10 (ภาพที่ 77) ช่ือผลงาน “กฎของ

ธรรมชาติและการตัดตอพันธุกรรม หมายเลข 10” ผลงานภาพพิมพเทคนิคพิมพแกะไม, โมโนพริ้นต

(วานิชลอยนํ้า) เปนผลงานอีกช้ินหน่ึงที่ทดลองทํารูปทรงจากพื้นผิว (Texture) พิมพทับสีดําในการ

สรางคานํ้าหนักและแยกรูปทรงออกจากพื้นหลังแตยังไมประสบความสําเร็จเทาที่ควรในการควบคุม

นํ้าหนักสีของภาพและในการสรางระยะทําใหผลงานช้ินน้ีขาดความสมบูรณปรับปรุงใหมในช้ินถัดไป 
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ภาพท่ี 68 ภาพผลงานศิลปนิพนธ ระยะที่ 1 ช้ินที่ 1 

 ช่ือผลงาน   กฎของธรรมชาติและการตัดตอพันธุกรรม หมายเลข 1 

 ขนาดผลงาน  92 X 62 ซม. 

 เทคนิค    พิมพแกะไม, โมโนพริ้นตและปะติด 

 ปที่สรางผลงาน   พ.ศ. 2559 
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ภาพท่ี 69 ภาพผลงานศิลปนิพนธ ระยะที่ 1 ช้ินที่ 2 

 ช่ือผลงาน   กฎของธรรมชาติและการตัดตอพันธุกรรม หมายเลข 2 

 ขนาดผลงาน  92 X 62 ซม. 

 เทคนิค    พิมพแกะไม, โมโนพริ้นตและปะติด 

 ปที่สรางผลงาน   พ.ศ. 2559 
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ภาพท่ี 70 ภาพผลงานศิลปนิพนธ ระยะที่ 1 ช้ินที่ 3 

 ช่ือผลงาน   กฎของธรรมชาติและการตัดตอพันธุกรรม หมายเลข 3 

 ขนาดผลงาน  59 X 80 ซม. 

 เทคนิค    พิมพแกะไม, โมโนพริ้นตและปะติด 

 ปที่สรางผลงาน   พ.ศ. 2559 
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ภาพท่ี 71 ภาพผลงานศิลปนิพนธ ระยะที่ 1 ช้ินที่ 4 

 ช่ือผลงาน   กฎของธรรมชาติและการตัดตอพันธุกรรม หมายเลข 4 

 ขนาดผลงาน  60 X 80 ซม. 

 เทคนิค    พิมพแกะไม, โมโนพริ้นตและปะติด 

 ปที่สรางผลงาน   พ.ศ. 2559 
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ภาพท่ี 72 ภาพผลงานศิลปนิพนธ ระยะที่ 1 ช้ินที่ 5 

 ช่ือผลงาน   กฎของธรรมชาติและการตัดตอพันธุกรรม หมายเลข 5 

 ขนาดผลงาน  61 X 81 ซม. 

 เทคนิค    พิมพแกะไม, โมโนพริ้นตและปะติด 

 ปที่สรางผลงาน   พ.ศ. 2559 
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ภาพท่ี 73 ภาพผลงานศิลปนิพนธ ระยะที่ 1 ช้ินที่ 6 

 ช่ือผลงาน   กฎของธรรมชาติและการตัดตอพันธุกรรม หมายเลข 6 

 ขนาดผลงาน  81 X 122 ซม. 

 เทคนิค    พิมพแกะไม, โมโนพริ้นตและปะติด 

 ปที่สรางผลงาน   พ.ศ. 2559 
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ภาพท่ี 74 ภาพผลงานศิลปนิพนธ ระยะที่ 1 ช้ินที่ 7 

 ช่ือผลงาน   กฎของธรรมชาติและการตัดตอพันธุกรรม หมายเลข 7 

 ขนาดผลงาน  62 X 76 ซม. 

 เทคนิค    พิมพแกะไม, โมโนพริ้นตและปะติด 

 ปที่สรางผลงาน   พ.ศ. 2559 

 



84 

 

 
 

 

 

 
 

ภาพท่ี 75 ภาพผลงานศิลปนิพนธ ระยะที่ 1 ช้ินที่ 8 

 ช่ือผลงาน   กฎของธรรมชาติและการตัดตอพันธุกรรม หมายเลข 8 

 ขนาดผลงาน  60 X 81 ซม. 

 เทคนิค    พิมพแกะไม, โมโนพริ้นตและปะติด 

 ปที่สรางผลงาน   พ.ศ. 2560 
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ภาพท่ี 76 ภาพผลงานศิลปนิพนธ ระยะที่ 1 ช้ินที่ 9  

 ช่ือผลงาน   กฎของธรรมชาติและการตัดตอพันธุกรรม หมายเลข 9 

 ขนาดผลงาน  60 X 162 ซม. 

 เทคนิค    พิมพแกะไม, โมโนพริ้นตและปะติด 

 ปที่สรางผลงาน   พ.ศ. 2560 
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ภาพท่ี 77 ภาพผลงานศิลปนิพนธ ระยะที่ 1 ช้ินที่ 10 

 ช่ือผลงาน        กฎของธรรมชาติและการตัดตอพันธุกรรม หมายเลข 10 

 ขนาดผลงาน  79 X 59 ซม. 

 เทคนิค    พิมพแกะไม, โมโนพริ้นตและปะติด 

 ปที่สรางผลงาน   พ.ศ. 2560 
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ผลงานศิลปนิพนธ ระยะท่ี 2 ป พ.ศ. 2560 

การสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ ระยะท่ี 2 ชิ้นท่ี 1 และ 2 (ภาพที่ 78 และ 79)                 

ช่ือผลงาน “กฎของธรรมชาติและการตัดตอพันธุกรรม หมายเลข 11 และ 12” ผลงานภาพพิมพ

เทคนิคพิมพแกะไม, โมโนพริ้นต (วานิชลอยนํ้า) เปนผลงานที่เสนอรูประบบนิเวศใตทองทะเลใน

รูปแบบกึ่งนามธรรม สรางสรรครูปทรงที่มีความหมายเกี่ยวเน่ืองกับการตัดตอพันธุกรรม ในการใช

สัญลักษณปะการังแทนคาความอุดมสมบูรณในธรรมชาติที่กําลังจะสูญหายไปภายในผลงานมีความ

หลากหลายของลักษณะพื้นผิว สรางระยะของภาพโดยการพิมพทับสีแบบไลคานํ้าหนักของสีที่

ใกลเคียงกันจากออน - แก (Rainbow) ปดทับพื้นผิวในสวนโมโนพริ้นต (วานิชลอยนํ้า) แทนคาเซลลที่

ผานการตัดตอพันธุกรรมลอมรอบรูปทรงแสดงถึงการคุกคามธรรมชาติโดยฝมือมนุษย 

การสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ ระยะท่ี 2 ชิ้นท่ี 3 และ 4 (ภาพที่ 80 และ 81)                  

ช่ือผลงาน “กฎของธรรมชาติและการตัดตอพันธุกรรม หมายเลข 13 และ 14” ผลงานภาพพิมพ

เทคนิคพิมพแกะไม, โมโนพริ้นตและปะติดในผลงานทั้ง 2 ช้ินเปนการสรางรูปทรงของเซลลเรืองแสง 

สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูในความมืดใตทองทะเลลึก สรางแสงสวางโดยตัวมันเองผานจินตนาการในการ

สรางบรรยากาศภายในผลงานโดยสีสวนรวมเปนสีนํ้าเงินอมมวงแสดงถึงความเงียบสงบความเยือก

เย็นของสถานที่อันแฝงไปดวยอันตราย รูปทรงอิสระของ เสน สี จุด สรางความเคลื่อนไหวใหกับ

ผลงาน ลดพื้นผิวในงานใหนอยลงเพื่อเนนความชัดเจนของรูปทรง ปดทับพื้นผิวในสวนโมโนพริ้นต

แทนคาเซลลที่ผานการตัดตอพันธุกรรมลอมรอบรูปทรงแสดงถึงการคุกคามธรรมชาติโดยฝมือมนุษย 

ที่ไมไดคิดถึงภัยพิบัติที่จะตามมาในอนาคต 
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ภาพท่ี 78 ภาพผลงานศิลปนิพนธ ระยะที่ 2 ช้ินที่ 1 

 ช่ือผลงาน         กฎของธรรมชาติและการตัดตอพันธุกรรม หมายเลข 11 

 ขนาดผลงาน  60 X 86 ซม. 

 เทคนิค    พิมพแกะไม, โมโนพริ้นตและปะติด 

 ปที่สรางผลงาน   พ.ศ. 2560 

 

 



89 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 79 ภาพผลงานศิลปนิพนธ ระยะที่ 2 ช้ินที่ 2 

 ช่ือผลงาน      กฎของธรรมชาติและการตัดตอพันธุกรรม หมายเลข 12 

 ขนาดผลงาน  60 X 86 ซม. 

 เทคนิค    พิมพแกะไม, โมโนพริ้นตและปะติด 

 ปที่สรางผลงาน   พ.ศ. 2560 
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ภาพท่ี 80 ภาพผลงานศิลปนิพนธ ระยะที่ 2 ช้ินที่ 3 

 ช่ือผลงาน     กฎของธรรมชาติและการตัดตอพันธุกรรม หมายเลข 13 

 ขนาดผลงาน     86 X 60 ซม. 

 เทคนิค    พิมพแกะไม, โมโนพริ้นตและปะติด 

 ปที่สรางผลงาน   พ.ศ. 2560 
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ภาพท่ี 81 ภาพผลงานศิลปนิพนธ ระยะที่ 2 ช้ินที่ 4 

 ช่ือผลงาน    กฎของธรรมชาติและการตัดตอพันธุกรรม หมายเลข 14 

 ขนาดผลงาน      86 X 60 ซม. 

 เทคนิค    พิมพแกะไม, โมโนพริ้นตและปะติด 

 ปที่สรางผลงาน พ.ศ. 2560
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บทท่ี 5 

บทสรุป 

 

การสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธชุด กฎของธรรมชาติและการตัดตอพันธุกรรม                     

(The Nature Rule and Genetics Engineering ) ไดสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค และจุดมุงหมาย

ของการแสดงออกที่ไดสะทอนเรื่องราวความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตร การตัดตอพันธุกรรม 

การเกิดข้ึนของสิ่งใหมที่ไมเคยมีมากอนน้ัน ลวนสงผลตอระบบนิเวศวิทยา ธรรมชาติถูกแปรเปลี่ยนไป

ตามความตองการของมนุษยโดยการฝนกฎธรรมชาติ เปนผลงานภาพพิมพเทคนิคผสมที่สะทอน

รูปทรงของเซลลสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ ที่มนุษยเปนผูกระทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลง สิ่งแปลกปลอม

เขามาแทนที่ความงามที่แทจริง ผลลัพธของการกระทําที่สงผลตอมนุษยโดยตรง  

ตลอดจนข้ันตอนการทํางานผานกระบวนการภาพพิมพ เทคนิคภาพพิมพแกะไม

ผสมผสานการพิมพโมโนพริ้นตดวยวานิชลอยนํ้า เปนข้ันตอนในการปฏิบัติงานที่อาศัยระยะเวลาใน

การเรียนรูและสรางสรรคผลงาน การวางแผนในการดําเนินงานอยางเปนระบบหลอมรวมเปน

ประสบการณผานวิธีการความคิดนําเสนอเปนผลงานศิลปะที่มีรูปแบบเอกลักษณเฉพาะตน ปรับปรุง

และแกไขเพื่อความสมบูรณ อันเปนบทสะทอนของผลงานที่จะสื่อสารตอมนุษยในสังคมในการดําเนิน

ชีวิตภายใตกฎของธรรมชาติ 
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บรรณานุกรม 

 

หนังสือภาษาไทย 

ปรีชา ชางขวัญยืน. ปรัชญากับวิถีชีวิต. พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: หจก. อรุณการพิมพ, 2549. 

 

ขอมูลระบบออนไลน 

กะหล่ําปลีพิษแมงปอง [ออนไลน]. เขาถึงเมื่อ 3 พฤษภาคม 2560. http://news.jarm.com 

 /view/25603. 

การตัดตอพันธุกรรมระหวางแมงมุมกับแพะ [ออนไลน]. เขาถึงเมื่อ 3 พฤษภาคม 2560. เขาถึงได

 จาก http://news.jarm.com/view/25603.  

ขันทอง วิชาเดช. ไตรลักษณในชีวิตประจําวัน. เขาถึงเมื่อ 3 กุมภาพันธ 2560. เขาถึงไดจาก http:// 

 www.uniserv.buu.ac.th/forum2/topic.asp?TOPIC_ID=5065 

วีรพงษ ศรีตระกูลกิจการ. กลายราง - รุกราน - ภัยแฝง. เขาถึงเมื่อ 3 พฤษภาคม 2560. เขาถึงได

 จาก http://resource.lib.su.ac.th/artsu/web/artdetail.php?item_id=712 

วัวท่ีใหผลผลิตของนํ้านมท่ีมีคุณสมบัติเหมือนนํ้านมมนุษยปอง [ออนไลน]. เขาถึงเมื่อ 3 พฤษภาคม 

 2560. เขาถึงไดจาก http://news.jarm.com/view/25603.  

สารปนเปอน มลพิษทางอากาศและทางนํ้า [ออนไลน]. เขาถึงเมื่อ 3 พฤษภาคม 2560. เขาถึงได

 จาก https://dreamsuchada.files.wordpress.com/2014/09/1343810604.jpg.  

Science and nature [ออนไลน]. เขาถึงเมื่อ 24 มกราคม 2560. เขาถึงไดจาก www.pinterest. 

 com/categories/science_nature 

thaibiotech.info, จีเอ็มโอ (GMOs) คืออะไร (What is GMOs?) [ออนไลน]. เขาถึงเมื่อ 3 

 กุมภาพันธ 2560. เขาถึงไดจาก http://www.thaibiotech.info/what-is-gmos.php 
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รายชื่อผลงานศิลปนิพนธ 

 

การสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ ระยะท่ี 1 ป พ.ศ. 2559 

กฎของธรรมชาติและการตัดตอพันธุกรรม หมายเลข 1 ขนาด 92 X 62 ซม.                                

เทคนิคพิมพแกะไม, โมโนพริ้นตและปะติด 

กฎของธรรมชาติและการตัดตอพันธุกรรม หมายเลข 2   ขนาด 92 X 62 ซม.                            

เทคนิคพิมพแกะไม, โมโนพริ้นตและปะติด 

กฎของธรรมชาติและการตัดตอพันธุกรรม หมายเลข 3 ขนาด 59 X 80 ซม.                            

เทคนิคพิมพแกะไม, โมโนพริ้นตและปะติด 

กฎของธรรมชาติและการตัดตอพันธุกรรม หมายเลข 4    ขนาด 60 X 80 ซม.                           

เทคนิคพิมพแกะไม, โมโนพริ้นตและปะติด 

กฎของธรรมชาติและการตัดตอพันธุกรรม หมายเลข 5    ขนาด 61 X 81 ซม.                              

เทคนิคพิมพแกะไม, โมโนพริ้นตและปะติด 

กฎของธรรมชาติและการตัดตอพันธุกรรม หมายเลข 6   ขนาด 61 X 122 ซม.                                 

เทคนิคพิมพแกะไม, โมโนพริ้นตและปะติด 

กฎของธรรมชาติและการตัดตอพันธุกรรม หมายเลข 7    ขนาด 62 X 76 ซม.                           

เทคนิคพิมพแกะไม, โมโนพริ้นตและปะติด 

กฎของธรรมชาติและการตัดตอพันธุกรรม หมายเลข 8    ขนาด 60 X 81 ซม.                                 

เทคนิคพิมพแกะไม, โมโนพริ้นตและปะติด 

กฎของธรรมชาติและการตัดตอพันธุกรรม หมายเลข 9   ขนาด 60 X 162 ซม.                            

เทคนิคพิมพแกะไม, โมโนพริ้นตและปะติด 

กฎของธรรมชาติและการตัดตอพันธุกรรม หมายเลข 10    ขนาด 79 X 59 ซม.                             

เทคนิคพิมพแกะไม, โมโนพริ้นตและปะติด 
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รายชื่อผลงานศิลปนิพนธ (ตอ) 

 

ผลงานศิลปนิพนธ ระยะท่ี 2 ป พ.ศ. 2560 

กฎของธรรมชาติและการตัดตอพันธุกรรม หมายเลข 11 ขนาด 60 X 86 ซม.                  

เทคนิคพิมพแกะไม, โมโนพริ้นตและปะติด 

กฎของธรรมชาติและการตัดตอพันธุกรรม หมายเลข 12 ขนาด 60 X 86 ซม.                  

เทคนิคพิมพแกะไม, โมโนพริ้นตและปะติด 

กฎของธรรมชาติและการตัดตอพันธุกรรม หมายเลข 13 ขนาด 86 X 60 ซม.                

เทคนิคพิมพแกะไม, โมโนพริ้นตและปะติด 

กฎของธรรมชาติและการตัดตอพันธุกรรม หมายเลข 14 ขนาด 86 X 60 ซม.                      

เทคนิคพิมพแกะไม, โมโนพริ้นตและปะติด 
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ประวัติผูสรางสรรค 

 

ชื่อ – นามสกุล  นางสาววริฏฐา  สงทวน 

วันเดือนปเกิด      25 มกราคม 2537 

ท่ีอยู                  93 ม. 9 ต. ทายาง อ. ทุงใหญ จ. นครศรีธรรมราช 

โทรศัพท             092-4060439  

facebook พิมพไทย 

E-mail Tik_2537_13@hotmail.co.th 

ประวัติการศึกษา - ศูนยพัฒนาเด็กเลก็ หมูบานจุฬาภรณพฒันา 1 

 - โรงเรียนสุมณฑาศึกษา  

 - โรงเรียนบานบางตะเภา 

 - โรงเรียนวัดทายาง 

 - โรงเรียนสตรทีุงสง 

 - ประกาศนียบัตร วิชาชีพศิลปะวิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช 

 - สาขาวิชาทัศนศิลป กลุมวิชาเอกภาพพิมพ คณะจิตรกรรม    

   ประติมากรรม และภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร       

ประวัติการแสดงงาน / เกียรติประวัติ 

2554  : รางวัลดีเดน ศิลปกรรมไทยทักษิณสงขลา ครั้งที่ 9 ณ หอศิลปรวมสมัยภาคใต 

 : รางวัลดีเดน ศิลปกรรมโตชิบา "นําสิ่งที่ดีสูชีวิต" ครั้งที่ 23 ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ              

   หอศิลป ถนนเจาฟา กรุงเทพฯ 

 : รางวัลดีเดน 84 พรรษา ธรรมราชาประชาธิปไตย ณ หอศิลปสมเด็จพระนางเจาสิรกิิต์ิ        

   พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ 

 : รางวัลดีเดน รกัลุมนํ้าปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ หอศิลปรวมสมัยเมืองคอน               

   จ. นครศรีธรรมราช 

 : รางวัลชมเชย เซรามิค วิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช 

 : รางวัลชมเชย ประติมากรรมนูนตํ่า วิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช 
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ประวัติผูสรางสรรค (ตอ) 

 

2555  : ศิลปกรรม เยาวชนไทยทักษิณสงขลาครั้งที่ 10 ณ หอศิลปรวมสมัยภาคใต 

 : การแสดงผลงานนักเรียนวิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช ณ วิทยาลัยชางศิลป  

   นครศรีธรรมราช 

 : การตูนไทยในใจฉัน กระทรวงวัฒนธรรม 

 : รางวัลดีเดน ศิลปกรรมโตชิบา "นําสิ่งที่ดีสูชีวิต" ครั้งที่ 24 ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ

   หอศิลป ถนนเจาฟา กรุงเทพฯ 

2557   : รวมแสดงผลงาน 60 ป ไทย - อิสราเอล กบัศิลปน ชาวอิสราเอล ฮานนอต พีเวน ณ 

   พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หอศิลป ถนนเจาฟา กรุงเทพ ฯ 

 : รวมโครงการบูรณะวัดในชนบท เขียนจิตรกรรมฝาผนัง จงัหวัดสุรินทร 

 : โครงการจิตรกรรมพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที ่9                          

   คณะนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ศิลปะโดยประชาชนเพื่อพอหลวงของแผนดิน     

2558   : รวมแสดงผลงานในโครงการสงเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมสายอุดมศึกษา 

   ประจําป 2558 ในงานมหกรรมงานวิจัยแหงชาติ (Thailand Research Expo 2015) 

 : รวมแสดงผลงานภาพพิมพ ในงาน Prints for You ครั้งที่ 3 ณ ลานศาสตราจารยศิลป                    

   พีระศรี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร  

 : ทุนพระราชทานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ: พระเจาหลานเธอพระองคเจาอทิตยาทรกิติคุณ

   ทรงประทานเหรียญทีร่ะลึกเน่ืองในวโรกาสเสด็จพระดําเนินทรงยกชอฟาอุโบสถ                            

   วัดธรรมโพธ์ิศรี คณะนักศึกษามหาลัยศิลปากร ทีมชางจิตรกรรมไทยฝาผนังอุโบสถ 

 : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ออกแบบลายกระเบื้องสยามคลาสสิค (Creative Contest)

   ครั้งที่ 1 

 : รางวัลชมเชย แตงแตมสีสันตในเสนสายลายหมึก สวนปริศนา Secret Garden 

 : เขารวมพิธีไหวครูดนตรีไทย-โรงเรียนทหาร ตํารวจ 10 สถาบัน ครั้งที่ 22 เฉลิมพระ-

   เกียรติ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี ในวโรกาสฉลอง

   พระชนมายุ 5 รอบ ณ โรงละครแหงชาติ 
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ประวัติผูสรางสรรค (ตอ) 

 

2559 : “คนหา (Search)” นิทรรศการแนะนําหลักสูตรและภาควิชา โดยคณะจิตรกรรม     

   ประติมากรรมและภาพพิมพ ณ หอศิลปคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพมิพ 

   มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 : จัดต้ังเพจ อะตอม สรางศิลป ในการเผยแพรผลงานศิลปะผานทางระบบคอมพิวเตอร 

2560 : “Noir Art Thesis” โดยนักศึกษาปรญิญาตรีช้ันสุดทาย คณะจิตรกรรม ประติมากรรม

   และภาพพิมพ ณ หอศิลปรวมสมัยอารเดล ถนนบรมราชชนนี 

 : ประกาศนียบัตรนักศึกษาผูชวยสอน วิชาภาพพิมพพื้นฐาน ภาควิชาภาพพิมพ                        

   คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 : ไดรับทุนการศึกษา กองทุน “เมทินี ธาราณิชกุล” 

 : รวมปฏิบัติงานจัดสรางพระโกศจันทนและงานศิลปกรรมเครื่องประกอบพระเมรมุาศใน

   งานพระราชพิธีถวายพระเพลงิพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล- 

   อดุลยเดช ณ สํานักงานชางสิบหมู 
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