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บทคัดย่อ     
 
         ผู้เดินทางท่องเที่ยวมักจะมีเหตุผลหรือประเภทของจุดมุ่งหมายในการเดินทางที่แตกต่างกัน
ออกไป โดยมีปัจจัยประกอบที่เป็นตัวสนับสนุนหรือ แรงผลักที่เป็นส่วนบุคคลซึ่งไม่เท่ากัน ปัจจัย
เหล่านี้ ได้แก่ รายได้ เวลา โอกาส ครอบครัว การได้รับข้อมูลข่าวสาร และความสนใจส่วนบุคคล เช่น
สนใจเรื่องราวของ วัฒนธรรม ประเพณี  สิ่งแวดล้อม มีความต้องการที่จะได้รับประสบการณ์ที่แปลก
ใหม ่ซึ่งไม่ว่าจะเดินทางด้วยเหตุผลใดก็ตาม สิ่งที่ผู้เดินทางต่างก็คาดหวังที่จะได้รับคือ ความสุข ความ
สนุกสนาน ความเพลิดเพลินความรู้ และประสบการณ์ใหม่ที่สนองตอบความต้องการส่วนบุคคลที่มีอยู่ 
จึงอยากถ่ายทอดความทรงจ า ออกมาในรูปแบบงานวาดเส้น โดยการสร้างสรรค์ผลงานออกมา
กระบวนการภาพพิมพ์ร่องลึก ด้วยเทคนิคภาพพิมพ์โลหะกรัดกรด(Hard Ground) ภายใต้หัวข้อ 
“ภาพจ าของการเดินทาง” 
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Abstract 
 

        Travelers often have different reasons or types of travel purposes with supporting 
factors or personal thrust that is not equal. These factors include income, time, 
opportunity, family, receiving information and personal interests such as the story of 
culture, tradition or environment need to get a new experience, etc. which whether 
traveling for any reason. What travelers expect to receive is happiness, fun, enjoyment, 
knowledge and new experiences that meet existing personal needs. Therefore wanted 
to convey memories out in the form of a line drawing by creating a work out of the 
process of Intaglio printing deep grooves with the technique of printing the Hard 
Ground metal under the heading “Voyage’s Snap” 
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ค ำน ำ 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
       การเดินทางของแต่ละคน ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ ที่ถือเป็นการเดินทางที่น่าตื่นตาใจใน
ช่วงเวลานั้นๆ มีใครเคยคิดไหมว่า การที่เราได้ออกเดินทางไปยังสถานที่ที่เราไม่เคยไปมาก่อนในชีวิต 
เรามักจะรู้สึกว่า ภาพจ าทุกอย่างในการเดินทาง ล้วนมีแต่ความสุขและความทรงจ า ถึงแม้ว่าเราจะ  
เหนื่อยล้ากับการเดินทางสักเพียงใดก็ตาม เราสามารถรอคอยให้ไปถึงสถานที่ที่ตัวเราใฝ่ฝันว่าจะได้
เห็นภาพความสุข ความสนุกสนาน และความทรงจ าให้เป็นรางวัลแก่ชีวิต สามารถเปิดโลกทัศน์และ
มุมมองใหม่ๆ มากมายจากการเดินทาง เพราะโลกใบนี้ยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่เรายังต้องเรียนรู้
และจดจ าอย่างไม่มีวันจบสิ้น 
 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของเรื่องที่ศึกษำ 
       ข้าพเจ้าเป็นผู้ชื่นชอบการเดินทางท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆ การเดินทางแต่ละครั้ง 
เปรียบเสมือนการเพ่ิมเติมพลังงานร่างการและจิตใจ ที่เหน็ดเหนื่อยจากการท างาน เมื่อมีเวลาว่างใน
หลายๆครั้ง ถึงถือเป็นโอกาศในการไปท่องเที่ยว ข้าพเจ้ารู้สึกว่าการได้ท่องเที่ยวหรือเดินทางไปยัง
สถานที่ต่างๆ นอกจากเป็นการพักผ่อนแล้ว ยังท าให้ได้พบเจอประสบการณ์ที่แปลกใหม่ และการ
คาดหวังถึงความสุข ความเบิกบานใจในแต่ละครั้งของการเดินทาง และในแต่ละการเดินทางที่ผ่านมา 
ท าให้ข้าพเจ้าได้พบเจอกับเรื่องราวต่างๆมากมาย ซ่ึงเรื่องราวเหล่านั้นล้วนเป็นความทรงจ าที่แสนมีค่า
เพ่ือหวนคิดถึงทุกความสุขได้ได้พบและทุกความทุกข์ท่ีได้ทิ้งไประหว่างการเดินทาง  
        อีกทั้งตัวข้าพเจ้าชื่นชอบการถ่ายภาพ ในทุกๆการเดินทางข้าพเจ้ามักถ่ายภาพเพ่ือบันทึก
เรื่องราวของสิ่งต่างๆ เหตุการณ์หรือสิ่งที่ก่อให้เกิดความประทับใจแก่ตัวข้าพเจ้า ซึ่งข้าพเจ้าคิดว่า
ภาพถ่ายแต่ละภาพล้วนมีเรื่องราวที่บันทึกไว้ในภาพนั้น ทุกครั้งเมื่อได้มองดูก็ท าให้หวนคิดค านึงถึง
เรื่องราวที่ผ่านมา  
        จึงก่อเกิดเป็นแรงบันดาลใจที่ข้าพเจ้าต้องการจะถ่ายทอดเรื่องราวที่ได้ไปพบเจอเหล่านั้น โดย
การน าภาพถ่ายที่คัดเลือกแล้ว มาเขียนเป็นงานลายเส้น ให้เหมือนกับว่าได้ไปนั่ งสเก็ตภาพลายเส้นใน
เหตุการ์ณและช่วงเวลานั้น เพ่ือเป็นการบันทึกความทรงจ าในรูปแบบงานศิลปะภาพพิมพ์ ด้วย
กระบวนการภาพพิมพ์ร่องลึก เทคนิคภาพพิมพ์โลหะกัดกรด เนื่องจากเป็นเทคนิคที่เหมาะสมกับ
แนวคิดและเป็นวิธีท าท่ีให้ความรู้สึกการวาดภาพสเก็ตมากที่สุด      
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จุดมุ่งหมำยในกำรสร้ำงสรรค์ 
1. เพ่ือถ่ายทอดภาพความประทับใจในการเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆ 
2. สร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบ 2 มิติ โดยใช้กระบวนการภาพพิมพ์ร่องลึก ด้วยเทคนิคภาพ 

พิมพ์โลหะกัดกรด 
3. สร้างสรรค์ผลงานด้วยการใช้ทัศนะธาตุเรื่องเส้น น้ าหนัก แสงเงา รูปร่าง และรูปทรงมา

ใช้ในการท างานภาพพิมพ์ร่องลึก ด้วยเทคนิคภาพพิมพ์โลหะกรัดกรด (Hard Ground) 
 

ขอบเขตแห่งกำรสร้ำงสรรค์ 
ขอบเขตของเนื้อหำ ได้แรงบันดาลใจมาจากภาพจ าได้มาจากการเดินทางไปเที่ยวยังสถานที่

ต่างๆ การเดินทางในชีวิตประจ าวัน  ซ่ึงเป็นทั้งภาพจ าที่มีคุณค่าไม่ว่าจะเป็น ช่วงเวลาที่มีความสุข 
และความทุกข์ ผ่านภาพถ่ายแล้วน ามาสร้างสรรค์ในรูปแบบงานศิลปะภาพพิมพ์ 

ขอบเขตของรูปภำพ สร้างสรรค์ผลงาน 2 มิติ โดยน าภาพถ่ายที่ผ่านการจัดองค์ประกอบมา
เขียนใหม่ในลักษณะของงานสเก็ตลายเส้นปากกามาสร้างสรรค์ให้เกิดน้ าหนักที่ลงตัว 

ขอบเขตด้ำนเทคนิค สร้างสรรค์ผลงานกระบวนการภาพพิมพ์ร่องลึก เทคนิคภาพพิมพ์โลหะ
กัดกรด (Hard Ground) 
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บทท่ี 2 
พื้นฐานความคิดและอิทธิพลในการสร้างสรรค์ 

 
ที่มาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ 
        ในการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ ข้าพเจ้าได้แรงบันดาลใจมาจากการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆของ
ข้าพเจ้า ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในชีวิตประจ าวัน การเดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ ที่นักท่องเที่ยวนิยม
ไปเที่ยว ตามแหล่งข้อมูลที่ดูจากรายการทีวีบ้าง ตามการเช็คอินที่เที่ยวตามสื่อโซเชียล การได้ออกไปสู่โลก
แห่งการเดินทาง ได้มองเห็นมุมมองที่แตกต่าง ไม่เคยพบเจอ เป็นภาพจ าที่มีคุณค่าสร้างความประทับใจ 
เพ่ิมบทเรียนใหม่ให้กับตัวเองเสมอ จากแนวคิดและแรงบันดาลใจที่กล่าวมาข้างต้นนั้น อิทธิพลที่ข้าพเจ้า
ได้รับมาเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน มีดังต่อไปนี้ 

 
อิทธิพลจากประสบการณ์ชีวิต  

ข้าพเจ้ามีโอกาศหลายครั้งที่ได้เดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ ทั้งเพ่ือท าภาระกิจ ศึกษาดู
งาน พักผ่อนหรือด้วยเหตุบังเอิญก็ตาม ท าให้เกิดความหลงไหลในการได้ออกไปสัมผัสกับประสบการณ์
ความรู้ใหม่ๆ ได้ไปยังสถานที่ที่คาดหวังและไม่ได้คาดหวังว่าจะได้ไป และเมื่อมีโอกาศจึงมักชักชวน
ครอบครัวหรือเพ่ือนๆ เพ่ือเดินทางท่องเที่ยวไปสถานที่ต่างๆที่ต้องการจะไป เพ่ือต้องการจะปลดล๊อคค
วามคิดที่ปิดกั้น ขัดแย้งในตัวเอง และหาความสุขให้กับตัวเอง เพ่ือให้ชีวิตได้เดินหน้าต่อไป การออกไปสู่
โลกภายนอก ท าให้สมองโลดแล่น และสร้างแรงกระตุ่นท าให้สมองเราได้คิดสิ่งที่แปลกใหม่ จากดวงตาที่
สัมผัส ร่างกายที่กิเสไปอยู่สถานที่จริง ทุกอย่างจริง ท าให้ความรู้สึกของตัวข้าพเจ้าเองมีชีวิตชีวาอีกครั้ง 
และหลายๆคน คงปฏิเสธไม่ได้ว่า การออกไปท่องเที่ยว เหมือนเป็นการไปเดิมพลังให้กับชีวิต และจิ ตใจ 
อีกท้ังยังสร้างความประทับใจใน เสียงหัวเราะ รอยยิ้ม สถานที่ เรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้น บันทึกไว้เพ่ือความ
ทรงจ าไม่เลือนหายไป 
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การออกเดินทางของแต่ละคนอาจมีจุดมุ่งหมายต่างกัน หลายคนออกเดินทางเพ่ือตามหาความสุข 
และอีกไม่น้อยที่ต้องการหนีออกจากความทุกข์ บางคนออกเดินทางเพ่ือให้หัวใจตัวเองแข็งแรง แต่ละ
จุดมุ่งหมายก็จะมีวิธีทางที่ต่างกันไปตามรูปแบบการเดินทางของแต่ละคน ซึ่งแน่นอนไม่มีใครบอกได้ว่า
แบบไหนดีกว่ากัน แต่มีสิ่งหนึ่งที่ทุกการเดินทางต้องมีนั่นคือ ความทรงจ า1 

 

 การท่องเที่ยวท าให้เราตระหนักว่าเรายังเป็นเด็กน้อยเสมอไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่ ข้างนอกมีสิ่ง
ใหม่ๆให้เราเรียนรู้ได้ไม่หยุด เช่น วิธีการทานอาหารอิตาเลียน การนุ่งผ้าถุงลงไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในน้ า
ของชาวบาหลี จงท าตัวให้เหมือนแก้วเปล่า พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และเมื่อเจอปัญหา จงบอกกับ
ตัวเองว่าโลกนี้ยังมีอะไรอีกเยอะ2 

 

 

ภาพที่ 1 ภาพบรรยากาศการเดินทางไปท่องเที่ยวกับเพ่ือนๆ 
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________ 
1การเดินทาง คอืการบันทึกเรื่องราวในความทรงจ า.(ออนไลน์).วันท่ีสืบค้น 5 มีนาคม 2562. 
     https://www.halallifemag.com/halal-trip-apr18/ 
215 บทเรียนจากการท่องเที่ยวท่ีจะเปลีย่นชีวิตคุณไปตลอดกาล.(ออนไลน์).วันท่ีสืบค้น 17 มีนาคม 2562. 
     https://blissoutthere.com/features/15-บทเรียนจากการทอ่งเที่
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ภาพที่ 2 ภาพบรรยากาศการเดินทางไปท่องเที่ยวกับเพ่ือนๆ 

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน 
 

 
ภาพที่ 3 ภาพบรรยากาศการเดินทางไปท่องเที่ยวกับเพ่ือนๆ 

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน 
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อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม  
ข้าพเจ้าใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเมือง รวมถึงในเขตที่ข้าพเจ้าพักอาศัยอยู่ อยู่ในย่านชานเมือง ซึ้งเป็น

ปกติในชีวิตประจ าวันที่ข้าพเจ้าจะต้องเดินทางเข้าเมือง ทั้งเพ่ือมามหาวิทยาลัย และไปท าธุระการงาน
ต่างๆ การเดินทางในบางส่วนได้กลายเป็น “ภาพจ า” ที่ท าให้ข้าพเจ้านึกถึงตลอดในทุกๆครั้งที่เดินทาง 
อย่างการไปต่อแถวรอใช้บริการรถสาธารณะ หรือรถประจ าทางที่ไม่สะดวกสบายแต่กลับไม่ต้องไปแออัด
กับผู้อ่ืน 

"ชีวิต" คือ "การเดินทาง" เป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด  ซึ่งในแต่ละวัน เราก้าวไปบน
เส้นทาง ที่เราเลือกที่จะเดิน เลือกที่จะเป็น โดยที่ไม่มีใครรู้ว่า ทางข้างหน้าเป็นทางที่ดีหรือทางที่ร้าย 
เพราะเราทุกคนไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น คงไม่มีใครอยากให้มัน "ผิดพลาด" มีแต่อยากให้
ทางข้างหน้าของเรานั้น สวยงามไปในแบบที่เราคิดไว้ บางวัน เราก้าวเดินอย่างรวดเร็ว เร็วจนแทบจะวิ่ง
ด้วยความเชื่อมั่นในตัวเอง บางวัน ใจดวงเดิมของเรา มันก็กลับฝ่อ เราแทบจะหยุดนิ่ง หมดแรง ไม่เข้าใจ
กับหลายสิ่งที่ไม่ได้คาดคิดเอาไว้ บางวัน เราขอเดินให้ช้าลงสักนิด เพ่ือจะได้มีเวลาคิดทบทวน หรือชื่นชม
ทิวทัศน์ข้างทางบ้าง จนบางที ก็มารู้ตัวว่า เราอาจเดินมาผิดทางด้วยซ้ า หรือสงสัยว่า ตัวเองก าลังหลงทาง
อยู่หรือเปล่า แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า เราจะไม่เจอกับทางออก เพราะอย่างน้อยเราก็ได้ลองไปในที่ที่ไม่
เคยไป หรือเราอาจจะก าลังไปในท่ีที่ไกลกว่าเดิมก็ได้ หากชีวิต คือ การเดินทางจริงๆ 

เมื่อมี "จุดเริ่มต้น" ก็ต้องมี "จุดหมายปลายทาง"และมีทางออกให้กับทุกเส้นทางเสมอโดยเราต้อง
ให้เวลาและหนทาง แล้วมันจะพาไปเจอเรื่องใหม่ๆและสิ่งใหม่ๆที่ดีของชีวิต แม้บางครั้ง หนทางจะพาเรา
ย้อนกลับมา เจอเรื่องเดิมๆ อย่างหนีไม่พ้น เราอาจต้องหัวเราะและร้องไห้ไปอีกหลายๆครั้ง ก็ไม่เป็นไร
หรอก เพราะทุกขณะที่ผ่านไป เราก าลังได้บทเรียนเพ่ิมขึ้นมา และจงท าความรู้จักกับความรู้สึกของตัวเอง
ให้มากขึ้น ให้ตัวเองได้ลองท า แล้วทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดี3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 
3เพราะชีวิตคือการเดินทาง. [ออนไลน์].วันท่ีสืบค้น 17 มีนาคม 2562. 
        https://storylog.co/story/55db1d601b9b8c6fe4522826 



7 
 

 
ภาพที ่4 ภาพบรรยากาศการเดินทางในชีวิตประจ าวัน 

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน 
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ภาพที ่5 ภาพบรรยากาศการเดินทางในชีวิตประจ าวัน 

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน 
 

 
ภาพที ่6 ภาพบรรยากาศการเดินทางในชีวิตประจ าวัน 

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน 
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อิทธิพลจากสื่อออนไลน์ 
 สื่อที่ถ่ายทอดเรื่ องราว สารคดี และความบันเทิงออกสู่สาธารณะชน ในรูปแบบของ
ภาพเคลื่อนไหว เพ่ือเรื่องราวหรือเหตุการ์ณขึ้นมา โดยอาศัยเทคนิค และความช านาญ ซึ้งสื่อออนไลน์
สามารถเข้าถึงง่ายและให้อรรถรสที่หลากหลาย จึงเป็นอีกหนึ่งเหตุจูงใจที่ท าให้ข้าพเจ้าเกิดความต้องการ
ในการเดินทางท่องเที่ยว ไม่ว่าจะในสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดัง ตามชนบท หรือในกรุงเทพมหานครเองก็ตาม 
 สื่อออนไลน์ที่ทุกๆ คนสามารถแสดงความคิดเห็น รับรู้ข่าวสาร ได้อย่างแพร่หลาย ไม่จ าเป็นว่า
คนๆ นั้นจะเป็นใครหรือมาจากไหนเพียงแค่พวกเขามีบัญชีผู้ใช้งานของ สื่อออนไลน์แต่ละชนิดก็สามารถที่
จะเข้าไปเป็นสมาชิกพร้อมกับใช้งานกับสิ่งเหล่านี้ได้อย่างหลากหลาย เราจะเห็นว่าด้วยเทคโนโลยีที่
พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน สื่อออนไลน์เองก็กลายเป็นสิ่งที่พัฒนาควบคู่กันไปด้วยอย่างไม่หยุดยั้ง 
อย่างไรก็ตามทุกๆ อย่างบนโลกใบนี้ก็ล้วนแล้วแต่มีข้อดีและข้อเสียด้วยกันทั้งสิ้น social media เองก็
เช่นเดียวกันที่จะต้องมี 2 สิ่งนี้ควบคู่กันไปข้ึนอยู่กับว่าใครจะสามารถดึงจุดไหนไปใช้งานได้ก็เท่านั้นเอง4 

   

 
ภาพที ่7 ภาพจากรายการ ทททททททท ของช่อง Rubsarb production (2019)  

ที่มา : Rubsarb production.ทททททททท.[ออนไลน์] วันที่สืบค้น 5 มีนาคม 2562 
จาก https://www.youtube.com/watch?v=-7Kj1Hh_KCM 

 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
4สังคมออนไลน์ของคนยุคใหม่.[ออนไลน์].วันท่ีสืบค้น 17 มีนาคม 2562. 
         จาก http://www.unmeeonline.org/ข้อดีและข้อเสยีของ-social-media-ม/ี 
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ภาพที ่8 ภาพจากรายการ ทททททททท ของช่อง Rubsarb production (2019)  

ที่มา : Rubsarb production.ทททททททท.[ออนไลน์] วันที่สืบค้น 5 มีนาคม 2562 
จาก https://www.youtube.com/watch?v=-7Kj1Hh_KCM 

 

 
ภาพที ่9 ภาพจากรายการ ทททททททท ของช่อง Rubsarb production (2018)  

ที่มา : Rubsarb production.ทททททททท.[ออนไลน์] วันที่สืบค้น 5 มีนาคม 2562 
จาก https://www.youtube.com/watch?v=-7Kj1Hh_KCM 
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ภาพที่ 10 ภาพจากรายการ เนวิเกเตอร์ ของช่อง Sabaideeclub by ต๊ิก เจษฎาภรณ์  

ที่มา : Sabaideeclub by ติ๊ก เจษฎาภรณ์.Navigator.[ออนไลน์] วันที่สืบค้น 5 มีนาคม 2562 
จาก https://www.youtube.com/channel/UCeU2vGU3Cz7Zba5qb9b3KQg 

 

 
ภาพที่ 11 ภาพจากรายการ เนวิเกเตอร์ ของช่อง Sabaideeclub by ต๊ิก เจษฎาภรณ์ (2018) 
ที่มา : Sabaideeclub by ติ๊ก เจษฎาภรณ์.Navigator.[ออนไลน์] วันที่สืบค้น 5 มีนาคม 2562 

จาก https://www.youtube.com/watch?v=uQcVyH9Jxyw 
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อิทธิพลทางศิลปกรรม 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พงศ์เดช ไชยคุตร 

อาจารย์ประจ าภาควิชาภาพพิมพ์  จิตรกรรม  และประติมากรรม  คณะวิจิ ตรศิลป์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศิลปินผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นที่รู้จักกันดีใน
แวดวงของศิลปะร่วมสมัยของไทย จากงานภาพพิมพ์ที่ท าออกมาในเชิงงานวาดเส้น ที่ลายเส้นแสดงออก
ถึงอารมณ์และรายละเอียดของผลงาน 
 

 
ภาพที ่12 ชื่อภาพ : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ขนาด : 78 x 35 เซนติเมตร 
ที่มา : พงศ์เดช ไชยคุตร.กรุงเทพมหานคร. [ออนไลน์].วันสืบค้น 1 มีนาคม 2562. 

จาก http://ingrampro.com/post/419298706668AA36218_18032A7416 

 
 ข้าพเจ้าได้แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานจากศิลปิน ที่มีวิธีถ่ายทอดผลงานออกมาใน
รูปแบบลายเส้นโดยเทคนิคภาพพิมพ์ร่องลึก จึงได้น าเอาเทคนิควิธีการเขียนลายเส้นของศิลปินมา
ประยุกต์ใช้กับการสร้างน้ าหนักบนเพลทแม่พิมพ์และวิธีการในการพิมพ์งานของข้าพเจ้า 
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ศาสตราจารย์เกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท์ 
อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับ 11 เป็นสถาปนิก และ

นักวิจัย ที่มีผลงานมากมายศิลปินหญิงที่มีผลงานวาดลายเส้นและเขียนสีน้ าที่มีชื่อเสียงในระดับแนวหน้า
ของประเทศ โดยเฉพาะผลงานชิ้นหนึ่งคือ ภาพร่างในการเก็บข้อมูลภาคสนามในงานวิจัยในงานวิจัย
สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นได้กลายเป็นผลงานศิลปะที่สวย น่าดู ทั้งการเลือกมุม การจัดองค์ประกอบ สี 
บรรยากาศ อารมณ์ และที่ส าคัญที่สุด คือ มีเนื้อหาสาระส าคัญ และรายละเอียดทางด้านวิชาการ
สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นอย่างครบถ้วน 
 

 
ภาพที ่13 ชื่อภาพ : วัดชลประชุมชนาราม (วัดบ้านใน) 

ที่มา : อรศิริ ปาณินท์.กรุงเทพมหานคร. [ออนไลน์].วันสืบค้น 3 มกราคม 2562. 
จาก https://www.facebook.com/varp.su/photos/a.550485528348371/550517561678501/?type=3&theater 

 
ข้าพเจ้าได้แรงบันดาลใจจากการใช้ลายเส้นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ด้วยการใช้ลายเส้นแบบ  

contour drawing ข้าพเจ้าจึงน าเอาเทคนิควิธีการใช้ลายเส้นแบบ contour drawing ของศิลปินมา
ประยุกต์การเขียนลายเส้นมาใช้ในการท าแบบร่างของข้าพเจ้า เพ่ือให้เกิดความน่าสนใจในผลงานมากยิ่ง
ขิ้น 
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Ieva Ozola 

นักออกแบบและวาดภาพจากประเทศลัตเวีย ในระหว่างที่เธออยู่ที่ปราก ก็ได้เริ่มท าโปรเจกต์หนึ่ง

ขึ้นมา เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมในปี 2015 ซึ่งทุกๆวันเธอจะวาดรูปสถานที่ที่เธอได้ไป แตกต่างกันไป

เรื่อยๆเธอวาดภาพพร้อมกับถ่ายรูปคู่กับสถานที่จริง แล้วอัพลงในอินสตาแกรมของเธอ ส่วนอุปกรณ์ที่ใช้

ในการวาดนั้นก็มีแค่ปากกา ดินสอ และสีน้ าเท่านั้นเธอเล่าว่าเธอรู้ว่าไม่ใช่คนแรกที่ท าอะไรแบบนี้ แต่เธอ

ต้องการที่จะจดจ าสถานที่ที่เธอเคยไปในมุมมองของเธอเอง และตอนนี้เธอก็ท าได้เกือบครบ 200 วันแล้ว 

นี่คือภาพบางส่วนที่เธอเคยวาดไว้ 

 
ภาพที่ 14 ชื่อภาพ : Day 19 – Alesund Port,Norway 

                         ที่มา : Ieva Ozola.กรุงเทพมหานคร. [ออนไลน์].วันสืบค้น 18 มีนาคม 2562. 
                         จาก https://www.catdumb.com 

 
 ข้าพเจ้าได้แรงบันดาลใจจากศิลปิน ที่บันทึกความทรงจ าของสถานที่ๆไปด้วยการสเก็ตถ่ายของ
สถานที่นั้นๆลงในสื่อออนไลน์ ข้าพเจ้าจึงน าแนวความคิดวิธีการในการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินมา
พัฒนาต่อยอด เพ่ือใช้ในการท าแบบร่างและท าผลงานจริง ตามจิตนาการและความรู้สึกของข้าพเจ้า 
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บทท่ี 3 
กระบวนการสร้างสรรค์ เทคนิค วิธีการ และขั้นตอนการท างาน 

 
 ข้าพเจ้าต้องการถ่ายทอดภาพจ าในการเดินทางท่องเที่ยว โดยผ่านผลงาน 2 มิติ โดยน าภาพถ่าย
ที่ผ่านการจัดองค์ประกอบมาเขียนใหม่ในลักษณะของงานสเก็ตลายเส้นปากกา ด้วยกระบวนการภาพ
พิมพ์ร่องลึก (Intaglio Process) เทคนิคภาพพิมพ์โลหะกัดกรดร่องลึก (Hard Ground) เพ่ือน ามา
สร้างสรรค์ ผลงานให้เกิดรูปทรง (Format) น  าหนัก (Value) แสงเงา (Light Shadow) และพื นผิว 
(Texture) ให้เกิดความรู้สึกถึงบรรยากาศที่บันทึกไว้ด้วยภาพถ่าย มีขั นตอนการท างานดังต่อไปนี  
 
ขั้นตอนการประมวลความคิด 

1. รวบรวมเอกส่ารและศึกษาข้อมูลจากสื่อต่างๆ ได้แก่ สื่อออนไลน์ และข้อมูลข่าวสารทาง
อินเตอร์เน็ต ฯลฯ  

2. ปฏิบัติการภาคสนามด้วยการถ่ายภาพจากสถานที่จริง  
3. ร่างภาพผลงาน (Sketch) จากภาพถ่ายที่ผ่านการจัดวางมาแล้ว มาร่างเป็นลายเส้นปากกา 

ให้เกิดน  าหนัก แสงเงา แล้วจ าน ามาสร้างสรรค์ผลงานด้วยกรรมวิธีภาพพิมพ์ร่องลึก 
(Intaglio Process) 

รูปทรงและเนื้อหาในการสร้างสรรค์ผลงาน 
 รูปทรง  ใช้รูปทรงของธรรมชาติและสิ่งของจากภาพถ่าย ที่มีมุมมองและการจัดวางที่น่าสนใจ มา
ร่างและสร้างน  าหนักด้วยลายเส้นปากกาที่มีความหลากหลายรูปแบบในการเขียนเพ่ือสร้างน  าหนัก แสง
เงา ปริมาตร พื นผิว และระยะ 
 เนื้อหา ถ่ายทอดภาพจ าของข้าพเจ้า ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ซ่ึง
เป็นทั งภาพจ าที่มีคุณค่าไม่ว่าจะเป็นความประทับใจ ความทรงจ าหรือกระทั งเป็นบทเรียนให้กับข้าพเจ้า 
 เส้น ใช้ลายเส้นในการสร้างน  าหนัก แสงเงา และท าให้เกิดพื นผิวที่แตกต่าง ตามรูปแบบของวัตถุ 
สิ่งของ สถานที่ ในแต่ล้ะชิ นงานใช้เส้นที่หลากหลาย เช่น เส้นตรง เส้นตาราง เส้นก้นหอย เส้นหยัก เส้น
โค้ง  
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ขั้นตอนการสร้างสรรค์ภาพร่าง (sketch) และเทคนิควิธีการ 
 ปฏิบัติการภาคสนามด้วยการถ่ายภาพจากสถานที่จริง และคัดเลือกภาพถ่ายที่มีมุมมองและ
องค์ประกอบที่น่าสนใจ มาท าเป็นภาพร่างผลงานด้วยลายเส้นปากกาที่มีความหลากหลายรูปแบบในการ
เขียนเพ่ือสร้างน  าหนัก แสงเงา ปริมาตร พื นผิว และระยะ 
 
ภาพร่างระยะหัวข้อศิลปนิพนธ์ 

 
ภาพที่ 15 ภาพร่างผลงานระยะหัวข้อศิลปนิพนธ์หมายเลข 1 

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน 
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ภาพที่ 16 ภาพร่างผลงานระยะหัวข้อศิลปนิพนธ์หมายเลข 2 

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน 
 
 
 
 



18 
 
 

 
ภาพที่ 17 ภาพร่างผลงานระยะหัวข้อศิลปนิพนธ์หมายเลข 3 

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน 
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ภาพที่ 18 ภาพร่างผลงานระยะหัวข้อศิลปนิพนธ์หมายเลข 4 

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน 
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ภาพที่ 19 ภาพร่างผลงานระยะหัวข้อศิลปนิพนธ์หมายเลข 5 

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน 
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ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ 

 
ภาพที่ 20 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข 1 

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน 
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ภาพที่ 21 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข 2 

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน 
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ภาพที่ 22 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข 3 

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน 
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ภาพที่ 23 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข 4 

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 
 
 

 
ภาพที่ 24 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข 5 

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน 
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ภาพที่ 25 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข 6 

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน 
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ภาพที่ 26 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข 7 

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน 
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ภาพที่ 27 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข 8 

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน 
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อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน  
ชื่ออุปกรณ์ ภาพอุปกรณ์ 

1.แผ่นโลหะตะกั่วผสมดีบุก 
 

 
2.แท่นพิมพ์ Etching 
 

 
3.หมึกพิมพ์ 
 
 
 

 
4.ผ้าสักหลาดส าหรับการพิมพ์ 
 
 
 

 
5.กระดาษฟาบริอาโน่ 
(Fabriano) 
 

 
ภาพที ่28 ภาพอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานที่ 1 

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน 
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ชื่ออุปกรณ์ ภาพอุปกรณ์ 
6.กระดาษบรู๊ฟ 

 
 

 

 
7.กระดานขึงงาน 

 
 

 

 
8.เหล็กขูด 

 

 
9.กรดดินประสิว 

 
 

 

 
10.วานิชด า 

 
 
 

 
ภาพที่ 29 ภาพอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานที ่2 

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน 
 

 
 
 



31 
 
 

ชื่ออุปกรณ์ ภาพอุปกรณ์ 
11.อ่างไฟเบอร์ 

 
 

 

 
12.น  ามันสนและทินเนอร์ 

 

 
13.น  ายาล้างจาน 

 
 

 

 
14.เทปกาวน  า 

 
 

 

 
15.ผ้าและกระดาษซับหมึก 

 

 
ภาพที่ 30 ภาพอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานที ่3 

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน 
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กระบวนการสร้างแม่พิมพ์และการพิมพ์งาน 
การสร้างแม่พิมพ์  
1.เตรียมเพลทตะกั่วผสมดีบุก โดยการน าเพลทมาล้าง น  ามันสน ทินเนอร์และน  ายาล้างจานแล้ว

ซับให้แห้ง  
2.น าวานิชด าที่ผสมน  ามันสนและทินเนอร์ ทาให้ทั่วทั งหน้าเพรท รอจนแห้งสนิท  
3.น าภาพร่างผลงานที่ขยายและกลับด้านแล้วมาวางลง บนเพลทที่เตรียมไว้ ใช้สก็อตเทปติดยึด

แบบขยายกับเพลท จากนั นใช้ปากกาลูกลื่นเขียนตามเส้น Out Line ของแบบขยายเพ่ือให้เกิดรอยบนวา
นิชด าที่เคลือบเพลทไว้ เมื่อเขียนครบตามท่ี ต้องการแล้วจึงแกะแบบขยายออก  

4.ใช้เหล็กขูด ขีดทับตามรอยบนวานิชด าอีกครั ง เพ่ือให้เห็น แผ่นโลหะเป็นลายเส้นตามที่ต้องการ 
 5.น าแผ่นโลหะไปกัดกรดดินประสิวในอัตราส่วน กรด 1 ส่วน ต่อน  าเปล่า 30ส่วน เป็นเวลา 5 
นาท ีเพ่ือให้เห็นเส้น Out Line  

6.ล้างเพลทด้วยน  ามันสน ทินเนอร์และน  ายาล้างจาน แล้วทาวานิชด าปิดให้ทั่วอีกรอบ เพ่ือเตรียม
ท าลายเส้น (Hard Ground) รอจนวานิชแห้งสนิท  

7.เหล็กขูดเขียนลายเส้นลงไปบนเพลทตามเส้น Out Line ที่ท าไว้ก่อนหน้า  
8.น าเพลทไปกัดกรดเพ่ือให้ได้น  าหนักตามที่ต้องการ  

ตัวอย่างตารางเวลาที่น าไปใช้ในการแช่น  ากรดเทคนิค Hard Ground 
ครั งที่แช่ เวลาที่แช่ เวลารวม 
1. 5 นาท ี 5  นาท ี
2. 5 นาท ี 10 นาท ี
3. 10 นาท ี 20 นาท ี
4. 20 นาท ี 40 นาท ี
5. 20 นาท ี 60 นาท ี

 
9.เมื่อได้ตามน  าหนักที่ต้องการ น าเพรทมาล้างด้วยน  ามันสน ทินเนอร์และน  ายาล้างจาน แล้วซับ

ให้แห้งเพ่ือเตรียมเข้าสู่กระบวนการพิมพ์ 
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ภาพที ่31 เตรียมเพลทตะกั่วผสมดีบุก โดยการน าเพลทมาล้าง น  ามันสน ทินเนอร์และน  ายาล้างจาน 
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน 

 

 
ภาพที่ 32 การทาวานิชด าเพ่ือท าการดราฟแบบร่างลงบนเพรท 

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน 
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ภาพที ่33 การใช้ปากกาลูกลื่นเขียนตามเส้น Out Line ของแบบขยาย 

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน 
 

 
ภาพที ่34 การใช้เหล็กแหลมขูดลงบนวานิชด า เพ่ือท า Hard Ground 

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน 
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ภาพที ่35 การกัดกรดเพ่ือสร้างน  าหนักลงบนเพรท 

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน 
 

 
ภาพที ่36 สภาพเพรทที่พร้อมเข้าสู่กระบวนการพิมพ์ 

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน 
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ขั้นตอนการพิมพ์  
1.น ากระดาษฟาบริอาโน่ (Fabriano) มาท าชื นโดยการน ากระดาษมาฉีดน  าสะอาดให้ทั่วแล้วจึง

ซับน  าออกให้กระดาษชื นดี   
2.ท ามาร์คต าแหน่งวางแม่งพิมพ์และกระดาษพิมพ์งานบนแท่นพิมพ์ 
3.น าเพลทแม่พิมพ์โลหะที่ผ่านกะบวนการต่างๆ จนเสร็จสมบูรณ์แล้ว มาปาดหมึกพิมพ์ลงไปให้

ทั่วตามที่ต้องการ  
4.ใช้นิ ววนอัดหมึกให้เข้าร่องบนเพลทแม่พิมพ์ให้ทั่วทั งเพลท  
5.ใช้ผ้าและกระดาษซับหมึกเช็ดหมึกส่วนเกินออกให้เหลือแต่หมึกที่อยู่ในร่องที่กัดกรดไว้  

 6.น าเพลทที่อัดและเช็ดหมึกเสร็จแล้วไปวางบนแท่นพิมพ์ที่ก าหนดมาร์กไว้  
7.น ากระดาษพิมพ์วางทับลงบนแม่พิมพ์ตามมาร์กที่ท าไว้แล้วจึงตามด้วยกระดาษบรู๊ฟแล้วทับ

ด้วยผ้าสักกะหลาดอีกชั นหนึ่ง  
8.ก าหนดน  าหนักแรงกดของแท่นพิมพ์ให้พอดีแล้วจึงค่อยหมุนแท่นพิมพ์    
9.น ากระดาษท่ีพิมพ์ไว้ออกมาขึงบนการดาษขึงงาน เพ่ือให้กระดาษเรียบตึง  
10.เมื่อกระดาษแห้งดีจึงเขียนชื่อผลงานเตรียมน าไปใส่กรอบงานเพ่ือน าเสนองานต่อไป 

 

 
ภาพที ่37 ปาดหมึกพิมพ์ลงไปให้ทั่วเพลทแม่พิมพ์โลหะ 

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน 
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ภาพที ่38 ใช้นิ ววนอัดหมึกให้เข้าร่องบนแม่พิมพ์ 

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน 
 

 
ภาพที ่39 ใช้ผ้าและกระดาษซับหมึกเช็ดหมึก 

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน 
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ภาพที่ 40 ท ามาร์คเพ่ือวางเพรทและกระดาษ 

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน 
 

 
ภาพที่ 41 น าเพลทที่อัดและเช็ดหมึกเสร็จแล้วไปวางบนแท่นพิมพ์ 

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน 
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ภาพที ่42 การท าชื นกระดาษเพ่ือเตรียมพิมพ์ 

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน 
 

 
ภาพที่ 43 การท าชื นกระดาษเพ่ือเตรียมพิมพ์ 

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน 
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ภาพที ่44 ซับกระดาษเพ่ือเตรียมพิมพ์ 

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน 
 

 
ภาพที่ 45 วางกระดาษพิมพ์ทับลงบนแม่พิมพ์ตามมาร์กที่ก าหนดไว้ 

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน 
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ภาพที่ 46 วางกระดาษบรู๊ฟทับบนกระดาษพิมพ์งาน 

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน 
 

 
ภาพที่ 47 วางผ้าสักกะหลาดทับบนกระดาษบรู๊ฟ 

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน 
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ภาพที ่48 ก าหนดน  าหนักแรงกดของแท่นพิมพ์ 

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน 
 

 
ภาพที่ 49 หมุนแท่นพิมพ์ 
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน 
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ภาพที ่50 ดึงผ้าสักกะหลาด กระดาษบรู๊ฟและการดาษพิมพ์งานออกจากแท่นพิมพ์ 

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน 
 

 
ภาพที่ 51 น ากระดาษท่ีพิมพ์ไว้ออกมาขึงบนกระดานขึงงาน 

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน 
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บทท่ี 4 
การวิเคราะห์และพัฒนาผลงาน 

 
 จากการท างานที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้ท างานระยะหัวข้อศิลปนิพนธ์ เรื่อง “ความขัดแย้งใน
ความคิด” และไม่ประสบความส าเร็จด้วยเทคนิค แนวความคิด ข้าพเจ้าจึงออกเดินทางท่องเที่ยวเพ่ือพัก
ร่างกายและจิตใจจากการท างานที่ล้มเหลวมา ออกท่องเที่ยวเพ่ือค้นหาแรงบันดาลใจ จนท าให้ข้าพเจ้า
เกิดแรงบันดาลใจ จากเรื่องราวของการเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆ และการใช้ชีวิตประจ าวัน เป็นภาพ
ความประทับใจที่ได้จากการเดินทาง ผ่านมุมมองภาพถ่ายที่ข้าพเจ้าได้บันทึกไว้ตามสถานการณ์ สถานที่
ท่องเที่ยว ที่ได้ไปพบเจอ จึงต้องการน าเสนอผลงานภายใต้หัวข้อ “ภาพจ าของการเดินทาง” มาเขียนใน
รูปแบบของงานลายเส้น ให้เหมือนก าลังเขียนภาพลายเส้นในช่วงเวลานั้นจริงๆ โดยการน าภาพถ่ายที่ผ่าน
การจัดวางองค์ประกอบมาแล้ว มาวาดใหม่ในรูปแบบของงานวาดเส้น ผ่านกระบวนการภาพพิมพ์ร่องลึก 
เทคนิคภาพพิมพ์โลหะกัดกรด จากการสร้างสรรค์ผลงานได้ท าการวิเคราะห์องค์ประกอบ ทัศนธาตุ ที่
เกิดข้ึนในงาน ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 



45 
 

การสร้างสรรค์ผลงานระยะหัวข้อศิลปนิพนธ์ Terminal project (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560) 
ผลงานระยะหัวข้อศิลปนิพนธ์หมายเลข 1  
        ผลงานภาพพิมพ์ในระยะแรกเป็นการถ่ายทอดความคิดที่ขัดแย้งอันเป็นต้นเหตุของความ ไม่มั่นใจ
ในตัวเองของข้าพเจ้า ลงในผลงาน โดยให้มีรูปแบบที่มี 2 นัยยะ เพ่ือให้ผู้ชมเกิดความคิด ที่ขัดแย้ง
เช่นเดียวกับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงได้น ารูปร่างของหน้าผู้คน มาแฝงให้กลมกลืนกับรูปแบบ ของป่าและ
ต้นไม้ ให้บรรยากาศที่คลุมเครือ และระยะตามหลัก Perspective  
 

 
ภาพที ่52 : ผลงานระยะหัวข้อศิลปนิพนธ์หมายเลข 1 

ชื่อผลงาน : Ambiguous. 
                                           ขนาด : 51 x 72 เซนติเมตร 

                                             เทคนิค : Etching 
                                          ที่มา : จากผู้เขียน 

 
 
 



46 
 

ผลงานระยะหัวข้อศิลปนิพนธ์หมายเลข 2 
ผลงานชิ้นนี้ข้าพเจ้าได้ต่อยอดมาจากชิ้นที่ 1 ซึ้งภาพร่างผลงานชิ้นนี้ข้าพเจ้าได้แรง บันดาลใจมาก

จากรอยยิ้มที่ดูเหมือนก าลังหัวเราะแยะหรือก าลังมองตัวข้าพเจ้าเป็นเรื่องตลก อัน เป็นหนึ่งในสาเหตุ
ของความไม่มั่นใจในตัวเองของข้าพเจ้ายังคงใช้รูปแบบและมุมมองของ ต้นไม้ที่มีลักษณะที่มีกิ่งก้าน
ซ้อนทับกันเพ่ือสร้างระยะและให้ดูยุ่งเหยิง กับบรรยากาศที่ดู คลุมเครือเหมือนกับความคิดที่ขัดแย้งของ
ข้าพเจ้า โดยผลงานชิ้นนี้เน้นการคลี่คลายรูปทรงของ ต้นไม้และปรับน้ าหนักของบบรรยากาศในงาน ให้มี
ความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น  

 

 
ภาพที ่53 : ผลงานระยะหัวข้อศิลปนิพนธ์หมายเลข 2 

ชื่อผลงาน : That smile. 
                                           ขนาด : 51 x 90 เซนติเมตร 

                                             เทคนิค : Etching 
                                          ที่มา : จากผู้เขียน 
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ผลงานระยะหัวข้อศิลปนิพนธ์หมายเลข 3  
        ผลงานชิ้นนี้ข้าพเจ้าได้ต่อยอดมาจากชิ้นที่ 2 ภาพร่างผลงานชิ้นนี้ข้าพเจ้าได้อิทธิพลมา จากการที่
ข้าพเจ้าได้มีสมาชิกใหม่ในครอบครัวของข้าพเจ้าเอง และได้เปลี่ยนมองของต้นไม้ที ่ข้าพเจ้าใช้ จากมุมมอง
แนวระนาบ เป็นมุมมองแบบ Ant eyes view ซึ้งเป็นมุมเงยแบบ90องศา 
 

 
ภาพที ่54 : ผลงานระยะหัวข้อศิลปนิพนธ์หมายเลข 3 

ชื่อผลงาน : New life. 
                                            ขนาด : 51 x 72 เซนติเมตร 

                                              เทคนิค : Etching 
                                           ที่มา : จากผู้เขียน 
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ผลงานระยะหัวข้อศิลปนิพนธ์หมายเลข 4  
ผลงานชิ้นนี้ข้าพเจ้าได้ต่อยอดมาจากชิ้นที่ 3 ภาพร่างผลงานชิ้นนี้ข้าพเจ้าได้อิทธิพลมา จากเพ่ือน

รักของข้าพเจ้าที่พ่ึงจะประสบเหตุ อันเป็นเหตุให้ต้องแยกทางกับข้าพเจ้าและเพ่ือนคน อ่ืน ๆ และใช้
รูปแบบของปรากฏการณ์ Crown Shyness ซึ้งเป็นปรากฏการณ์ที่ต้นไม้เว้นช่องว่าง ระหว่างกัน กิ่งก้าน
ของต้นไม้จะไม่สัมผัสกัน ท าให้เกิดเป็นลวดลายที่สวยงาม  
 

 
ภาพที ่55 : ผลงานระยะหัวข้อศิลปนิพนธ์หมายเลข 4 

ชื่อผลงาน : Hide. 
                                            ขนาด : 51 x 72 เซนติเมตร 

                                              เทคนิค : Etching 
                                            ที่มา : จากผู้เขียน 
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ผลงานระยะหัวข้อศิลปนิพนธ์หมายเลข 5 
ผลงานชิ้นนี้ข้าพเจ้าได้ต่อยอดมาจากชิ้นที่  4 ภาพร่างผลงานชิ้นนี้ข้าพเจ้าได้อิทธิพลมา จาก

ความรู้สึกในห้วงเวลาที่ข้าพเจ้าท าภาพร่างผลงานชิ้นนี้ ซึ่งเป็นห้วงเวลาแห่งการเตรียมถวาย พระเพลิง
พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมิณ มหาถูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิธ พระผู้ เสด็จสู่สวรรคคาลัย 
ซึ้งเป็นความรู้ที่อาลัย และน้อมส านึกในพระมหากรุณาคุณอย่างหาที่สุดมิได้ 

 

 
ภาพที ่56 : ผลงานระยะหัวข้อศิลปนิพนธ์หมายเลข 5 

ชื่อผลงาน : Rama Nine. 
                                           ขนาด : 51 x 72 เซนติเมตร 

                                             เทคนิค : Etching 
                                          ที่มา : จากผู้เขียน 
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การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ Thesis (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561) 
  ในการท างานชุดศิลป์นิพนธ์ ข้าพเจ้าได้พัฒนาผลงาน อละศึกษาข้อมูล ท้งด้านแนวความคิด 
รูปแบบ ขั้นตอนการท างาน เทคนิค  วิธีการ และแก้ไขปัญหาต่างๆตามจุดมุ่งมาย เพ่ือให้ผลงานออกตาม
อย่างที่คาดหวังรวมทั้งการจัดวางองค์ประกอบดังนี้ 
 ด้านเนื้อหา ข้าพเจ้าต้องการถ่ายทอด “ภาพความประทับใจ” ที่ตัวข้าพเจ้าได้จากการเดินทางไป
ยังสถานที่ต่างๆ ทั้งในชีวิตประจ าวันและการท่องเที่ยว 
 ด้านรูปแบบ ลักษณะของรูปแบบผลงานเป็นในลักษณะของงานลายเส้น ที่เขียนมาจากภาพถ่าย
ที่ผ่านการจัดองค์ประกอบมาแล้ว 
 ด้านเทคนิค ใช้กระบวนการภาพพิมพ์ร่องลึก ด้วยเทคนิคภาพพิมพ์โลหะกัดกรดแบบร่องลึก 
(Hard Ground) 
 ด้านการจัดวางองค์ประกอบ ใช้การจัดองค์ประกอบแบบภาพเหมือนที่ไร้องค์ประกอบตาม
ธรรมชาติ แล้วมาปรับแสงเงาและน้ าหนักตามตามเหมาะสม 
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ผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข 1  

 
ภาพที ่57 : ผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข 1 

ชื่อผลงาน : Always waiting 
                                           ขนาด : 51 x 75 เซนติเมตร 

                                            เทคนิค : Etching 
                                         ที่มา : จากผู้เขียน 

 ผลงานชิ้นนี้ต้องจะสื่อถึงการเดินทางในชีวิตประจ าวันของข้าพเจ้า ซึ่งเป็นปกติที่จะต้องไปเข้า
แถวเพ่ือรอใช้บริการรถตู้สาธารณะที่มาความสะดวกสบายและรวดเร็วในการเดินทาง แต่ก็ต้องพบกับผู้คน
มากมายที่มาเข้าแถวอยู่ก่อน ในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ข้าพเจ้าต้องการสื่อออกมาในลักษณะของการ
เขียนภาพเลียนแบบสิ่งที่มีอยู่จริง เริ่มจากการทดลองใช้ลายเส้นพ้ืนฐานอย่าง เส้นตรง และเส้นวนก้นหอย
มาสร้างน้ าหนังแสงเงาและระยะในงาน เพ่ือให้เห็นถึงผู้คนที่เข้าแถวรอใช้บริการรถตู้โดยสารกัน รูปทรง
ของผู้คนและโครงสร้างทางคมนาคมในเมืองที่ผ่านการคลี่คลายให้ซับซ้อนน้อยลงเพ่ือให้เกิดความน่าสนใจ
และแปลกใหม่ในผลงาน ซึ่งเป็นที่น่าพอใจ จึงน าการใช้ลายเส้นและการคลี่คลายรูปทรงที่กล่าวมา ไป
ประยุกต์ใช้กับงานชิ้นต่อๆไป 
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ผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข 2 

 
ภาพที ่58 : ผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข 2 

ชื่อผลงาน : On the grasses 
                                           ขนาด : 51 x 75 เซนติเมตร 

                                             เทคนิค : Etching 
                                         ที่มา : จากผู้เขียน 

 ผลงานชิ้นนี้ข้าพเจ้าต้องจะเล่าเรื่องครั้งหนึ่งในการเดินทางไปกางเต้นพักแรมของข้าพเจ้าและ
เพ่ือนๆ ซึ่งเมื่อตื่นนอนในยามเช้าขึ้นมามา สิ่งที่ข้าพเจ้าพบคือ ตั้กแตนตัวหนึ่งก าลังเกาะนอนอยู่บนกอ
หญ้าข้างๆเต้น ข้าพจึงหยิบกล้องถ่ายภาพ ถ่ายภาพมัน เพ่ือภาพเตือนให้ระลึกถึงความสงบของสถานที่ๆ
ข้าพเจ้าไปมา สื่อออกมาในลักษณะของการเขียนภาพเลียนแบบสิ่งที่มีอยู่จริง ใช้เส้นตรงในการสร้าง
น้ าหนักของต้นหญ้าแต่ล้ะต้นที่ซ้อนทับกันเพ่ือท าให้ผลงานมีระยะมากขึ้น ใช้เส้นโค้งและเส้นหยักในการ
สร้างน้ าหนักพ้ืนหลัง เพ่ือผลักดันให้ตั้กแตนลัต้นฆย้ามีความโดนเด่นมากขึ้น 

ในการสร้างผลงานชิ้นนี้ข้าพเจ้าให้น้ าหนักในส่วนของตั้กแตนไม่ดีนัก ท าให้ความชัดเจนและ
รายละเอียดในรูปทรงของสิ่งนั้นหายไป ข้าพเจ้าจึงอยากพัฒนาในด้านของค่าน้ าหนักให้ดีขึ้นในงานชิ้น
ต่อๆไป 
 
 
 



53 
 

ผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข 3 

 
ภาพที ่59 : ผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข 3 

ชื่อผลงาน : Under shadow 
                                           ขนาด : 51 x 75 เซนติเมตร 

                                            เทคนิค : Etching 
                                        ที่มา : จากผู้เขียน 

 เช่นเดียวกันผลงานชิ้นที่ 2 อีกหนึ่งภาพจ าของการเดินทางนั้นคือ การไปได้สังสรรค์กับเพ่ือน ซึ่ง
ผลงานชิ้นนี้มีที่มาจากภาพถ่ายของต้นปาร์มที่ปกคุมให้ร่มเงาเหนือที่ๆพวกข้าพเจ้านั่งสังสรรค์กัน เพ่ือ
เตือนให้นึกถึงบรรยายความสุขตอนนั้น ข้าพเจ้าจึงสร้างสรรค์ผลงานชิ้นออกมาในลักษณะของการเขียน
ภาพเลียนแบบสิ่งที่มีอยู่จริง ใช้เส้นตรงสานกันในการสร้างน้ าหนักของใบต้นปาร์มที่มีการซ้อนทับกัน
เพ่ือให้เกิดระยะแสงเงาที่น่าสนใจในผลงาน 

การสร้างผลงานข้าพเจ้าประสบกับปัญหาในเรื่องของเวลาในการท างาน เนื่องจากต้องท าผลงาน 
2 ชิ้นในเวลาเดียวกัน และใช้เวลากับชิ้นหนึ่งมากกว่าอีกชิ้นหนึ่งมากจนเกินไป จนส่งผลให้ต้องมาเร่งท าอีก
ชิ้นหนึ่งในภายหลัง ข้าพเจ้าจึงอยากพัฒนาในเรื่องการจัดสรรเวลาในการท างานให้รอบครอบมากขึ้น 
 
 
 
 



54 
 

ผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข 4 

 
ภาพที ่60 : ผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข 4 

ชื่อผลงาน : Always Slowly 
                                           ขนาด : 51 x 75 เซนติเมตร 

                                             เทคนิค : Etching 
                                          ที่มา : จากผู้เขียน 

 อีกหนึ่งการเดินทางในชีวิตประจ าวันของข้าพคือ รถประจ าทางสายหนึ่ง ซึ่งต้องเจอกับสภาพ
อากาศที่ร้อนกับความล่าช้าในการเดินทาง แต่ก็ไม่ต้องไปรอเข้าแถวหรือนั่งเบียดกันเหมือนรถตู้สาธารณะ
ที่กล่าวถึงในผลงานชิ้นที่ 1 การสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ข้าพเจ้าต้องการสื่อออกมาในลักษณะของการเขียน
ภาพเลียนแบบสิ่งที่มีอยู่จริง ใช้เส้นตรง เส้นหยักที่ตัดกันมาสร้างน้ าหนัก โครงสร้าง และระยะแบบเปอร์
สเปคทีฟ เพ่ือให้เห็นถึงความไม่แออัดภายในรถประจ าทาง แล้วจึงใช้เส้นโค้งที่ตัดกันตรงบริเวณช่อ ง
หน้าต่าง เพ่ือแสดงออกถึงสภาพอากาศที่ร้อนในการเดินทาง 

ในการสร้างผลงานชิ้นนี้ข้าพเจ้าได้ทดลองใช้เพลทแม่พิมพ์โลหะที่ผลิตจากผู้ผลิตคนละคนจากที่
เคยใช้ในช้นก่อนๆ ผลคือ เมื่อพิมพ์ผลงานออกมากลับไม่ได้น้ าหนักสว่างสุด ซึ่งวิธีแก้ไขคือ ต้องใช้กระดาษ
ทรายน้ าเบอร2์000 ขัดให้ทั่วหน้าเพรทแม่พิมพ์ก่อนเริ่มกระบวนการทั้งหมด 
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ผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข 5 

 
ภาพที ่61 : ผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข 5 

ชื่อผลงาน : Quaintness 
                                           ขนาด : 45 x 85 เซนติเมตร 

                                             เทคนิค : Etching 
                                         ที่มา : จากผู้เขียน 

 ในการเดินทางไปท่องทั่วครั้งหนึ่งข้าพเจ้า ณ ถ้ าแห่งหนึ่ง ซึ่งมีชื่อเสียงเรื่องหินงอกหินย้อยภายใน
ถ้ าที่มีความสวยงามแปลกตา แต่สิ่งที่ข้าพเจ้าเกิความประทับใจคือ รากของต้นไม้ที่เลื่อยแทรกผ่านกับชั้น
หิน จึงท าให้เกิดเป็นแรงบันดาลใจมาสร้างสรร์ในผลงานชิ้นนี้ สื่อออกมาในลักษณะของการเขียนภาพ
เลียนแบบสิ่งที่มีอยู่จริง ใช้เส้นโค้งเพ่ือสร้างลักษณะพ้ืนผิวของรากไม้ ใช้เส้นตรงที่ตักกันสร้างน้ าหนักของ
รากไม้และพ้ืนหลัง เพ่ือให้เกิดระยะและแสงเงาในผลงาน 

การสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ข้าพเจ้าพบว่าตัวเองเขียนลายเส้นบนแม่พิมพ์มากเกินไป เพราะ
ในขณะกระบวนการพิมพ์งาน สังเกตุได้ว่าเมื่อเช็ดหมึกพิมพ์แล้วหมึกพิมพ์ไม่เกาะบนเพลทแม่พิมพ์ตามที่
ต้องการ ข้าพเจ้าจึงอยากพัฒนาในเรื่องของการเขียนลายเส้นบนแม่พิมพ์ให้น้อยลงกว่านี้เพ่ือหลีดเลื่อง
ปัญหาในเรื่องของการเช็ดหมึกพิมพ์ในงานชิ้นต่อๆไป  
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ผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข 6 

 
ภาพที ่62 : ผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข 6 

ชื่อผลงาน : Peace 
                                           ขนาด : 51 x 75 เซนติเมตร 

                                             เทคนิค : Etching 
                                         ที่มา : จากผู้เขียน 

 ในหลายๆการเดินทางที่ผ่านมา ข้าพเจ้าชอบถ่ายถาพวิวทิวทัศน์ของต้นไม้ในมุมต่างๆ เพราะโดย
ส่วนตัวมันท าให้ข้าพเจ้ารู้สึกถึงความสงบ ซึ้งข้าพเจ้าคิดว่าเป็นสิ่งหนึ่ง ที่ในส่วนลึกของข้าพเจ้าต้องการ 
เพ่ือหลีกหนีจากความวุ่นวายและความสับสนที่พบเจอจากเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมา ข้าพเจ้าจึงต้องการสื่อ
ออกมาในลักษณะของการเขียนภาพเลียนแบบสิ่งที่มีอยู่จริง ใช้เส้นตรงที่ทับกันในการสร้างน้ าหนักของล า
ต้นและกิ่งก้านของต้นไม้ แล้วใช้เส้นวนก้นหอยในการเขียนพุ่มไม้เพ่ือให้ได้น้ าหนัก ระยะและความรู้สึกที่
คล้ายกับของจริง  

ในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้พบว่าการเขียนลายเส้นในส่วนของทุ่งหญ้าไม่น้ าหนักเท่าที่ควร 
น้ าหนัก แสงเงาในบางส่วนยังไม่ชัดเจน ข้าพเจ้าจึงอยากพัฒนาในเรื่องการเขียนในส่วนนี้ให้มีความ
สมบูรณ์มากกว่านี้  
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ผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข 7 

 
ภาพที ่63 : ผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข 7 

ชื่อผลงาน : Eat out 
                                           ขนาด : 51 x 73 เซนติเมตร 

                                             เทคนิค : Etching 
                                          ที่มา : จากผู้เขียน 

 ผลงานชิ้นนี้ข้าพเจ้าได้แรงบันดาลใจมาจาก ร้านขายอาหารข้างทางที่ข้าพเจ้าและเพ่ือนๆไปซื้อ
รับประทาน เนื่องจากร้านอาหารที่ตั้งใจจะไปรับประทานปิดบริการชั่วคราว ซึ่งดูจากภายนอกแล้วดูไม่มี
ความพิเศษอะไรมากนัก แต่กลับมีรสชาติและราคาที่ถูกปาก รวมถึงผู้ขายที่พูดจาด้วยความเป็นมิตร จึงถือ
ได้ว่าเป็นความโชคดีในความโชคร้ายที่เดินทางไปร้านอาหารที่ปิดบริการนั้น ข้าพเจ้าต้องการสื่อออกมาใน
ลักษณะของการเขียนภาพเลียนแบบสิ่งที่มีอยู่จริง ใช้เส้นตรงในการสร้างน้ าหนัก ระยะและความรู้สึกของ
แต่ละวัตถุให้คล้ายคลึงกับของจริง และใช้เส้นวนก้นหอยในการสร้างน้ าหนักของบรรยากาศพ้ืนหลังเพ่ือ
ผลักดันให้วัตถุและตัวผู้คนด้านหน้ามาความโดดเด่นยิ่งขึ้น 

การสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ยังขาดน้ าหนักในส่วนของต้นไม้ ที่ยังไม่ได้น้ าหนักเท่าที่ควร  และ
รายละเอียดในตัวคนควรเพ่ิมมากกว่านี้ ข้าพเจ้าจึงอยากพัฒนาในเรื่องของการเพ่ิมรายละเอียดในผลงาน
ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นจากแบบร่างในการท างานครั้งต่อๆไป 
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ผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข 8 

 
ภาพที ่64 : ผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข 8 

ชื่อผลงาน : Party 
                                           ขนาด : 51 x 71 เซนติเมตร 

                                            เทคนิค : Etching 
                                        ที่มา : จากผู้เขียน 
ในงานชิ้นนี้ข้าพเจ้าใช้อาหารเป็นสื่อแทนการบอกถึงความสุขอีกด้านของการได้ไปท่องเที่ยว กุ้ง

เป็นอารหารที่ผู้คนนิยมรับประทานกันอย่างแพร่หลาย สร้างความสุขและลอยยิ้มขณะที่ได้รับประทาน
พร้อมกับเพ่ือนๆ ครอบครัว เวลาไปที่ยว ข้าพเจ้าต้องการสื่อออกมาในลักษณะของการเขียนภาพ
เลียนแบบสิ่งที่มีอยู่จริง ใช้เส้นตรงแนวเฉียงตัดกันของตะแกรงท าให้ผลงานมีระยะมากขึ้น เส้นโค้ง 
เส้นหยักในการสร้างน้ าหนักและระยะ เพ่ือผลักดันให้กุ้งและเตาย่างที่ข้าพเจ้าต้องการจะเล่าเรื่องมีความ
โดนเด่นมากข้ึน  

ซึ่งการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ข้าพเจ้าใช้ทุกประสบการณ์และทุกข้อผิดพลาดที่เรียนรู้จากทุก
ชิ้นงาน ตลอดจนเทคนิควิธีการต่างๆที่เรียนรู้มาจากการท าผลงานชิ้นที่ผ่านๆมา เพ่ือมาปรับใช้ให้ผลงาน
ชิ้นนี้สมบูรณ์ 



 
 
 

   

บทที่  5 
บทสรุป 

 
        ศิลปนิพนธ์ชุดนี้ข้าพเจ้าสร้างขึ้นมาจากภาพจ าได้มาจากการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆของ
ข้าพเจ้า ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในชีวิตประจ าวัน การเดินทางท่องเที่ยวหรืออ่ืนๆ ซึ่งเป็นทั้งภาพจ าที่
มีคุณค่าไม่ว่าจะเป็นความประทับใจ ความทรงจ าหรือกระท้ังเป็นบทเรียนให้กับตัวข้าพเองก็ตาม 
        ระยะหัวข้อศิลปนิพนธ์ ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ผลงานในจินตนาการของข้าพเจ้าจากความไม่
มั่นใจในตนเองของข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์จินตนาการของข้าพเจ้าลงไปเป็นผลงานศิลปะ 
ในรูปแบบขอการน าเอาลักษณะของธรรมชาติ มาถ่ายทอดออกมาเป็นรูปแบบ 2 มิติ ที่มี 2 นัยยะ 
เพ่ือให้ออกมา เป็นรูปแบบเฉพาะตน ใช้เทคนิคภาพพิมพ์โลหะกัดกรดในการท าผลงานทั้ง 5 ชิ้น ซึ่งไม่
ประสบความส าเร็จเท่าที่ควรทั้งตัวรูปแบบของงานและเทคนิควิธีการ 
        ระยะศิลปนิพนธ์ ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ผลงานจากการน าภาพถ่ายที่ผ่านการจัดองค์ประกอบ 
มาเขียนใหม่ในลักษณะของงานวาดลายเส้น ในรูปแบบ 2 มิติ โดยผ่านเทคนิคภาพพิมพ์โลหะกัดกรด
ในการท าผลงานทั้ง 8 ชิ้น ข้าพเจ้าได้เรียนรู้หลักการภ่ายภาพจากการได้ไปศึกษา และค้นคว้ามา เพ่ือ
เป็นต้นแบบในการท าแบบร่าง การใช้ลายเส้นให้มีความเหมาะสมกับสิ่งที่ก าลังเขียน การวางแผนเวลา
ในการท างาน เพ่ือจัดสรรเวลาให้พอกับการท าผลงานทั้ง 8 ชิ้น  
       การสร้างสรรค์ผลงานทั้งหมดข้าพเจ้าได้พบปัญหาในการเขียนลายเส้นให้ได้น้ าหนักตามที่
ต้องการให้เข้ากับขนาดของชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ว่าแบบร่างหลายเท่าจึงต้องปรับเพ่ิมรายละเอียดใน
ผลงานจริงให้ผลงานมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  และอีกหนึ่งปัญหาคือวิธีเช็ดหมึกบนแม่พิมพิมพ์ ช่วง
ระยะแรกข้าพเจ้ามีปัญหาในเรื่องของการเช็ดหมึกเพราะการเขียนแม่พิมพ์มีหลากหลายสเต็ป ท าให้
การเช็ดหมึกต้องระมัดระวัง เนื่องจากหมึกพิมพ์จะเช็ดออกง่ายกว่า เทคนิคอ่ืนในการบวนการภาพ
พิมพ์ร่องลึก จากปัญหาดังกล่าวข้าพเจ้าได้เรียนรู้แก้ไขวิธีการจนส าเร็จและสามารถควบคุมเทคนิค
วิธีการได้ และผลงานในทุกๆชิ้น ด้วยกระบวนการในการท างานจะต้องทดลองพิมพ์เพ่ือดูน้ าหนัก เมื่อ
น้ าหนักในงานไม่สมบูรณ์ ต้องแก้ไขให้ได้ตามแบบร่างให้มีความสมบูรณ์ในเรื่องของน้ าหนัก แสงเงา 
ถือว่าผลงานชิ้นนั้นสมบูรณ์แบบตามที่คาดหวังไว้ 
        ในการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชุดนี้ ข้าพเจ้าหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจในกระบวนการ
ภาพพิมพ์ร่องลึก เทคนิคภาพพิมพ์โลหะกัดกรด และสามารถพัฒนาต่อยอดแนวความคิดเพ่ือ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะให้มีความก้าวหน้าทั้งในรูปแบบและวิธีการได้ในอนาคตต่อไป 
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http://www.unmeeonline.org/ข้อดีและข้อเสียของ-social-media-มี/
http://www.unmeeonline.org/ข้อดีและข้อเสียของ-social-media-มี/
https://research.rdi.ku.ac.th/forest/Person.aspx?id=520095
https://research.rdi.ku.ac.th/forest/Person.aspx?id=520095
https://www.catdumb.com/
https://www.catdumb.com/
https://blissoutthere.com/features/15-บทเรียนจากการท่องเที่ยว
https://blissoutthere.com/features/15-บทเรียนจากการท่องเที่ยว
https://blissoutthere.com/features/15-บทเรียนจากการท่องเที่ยว
https://blissoutthere.com/features/15-บทเรียนจากการท่องเที่ยว
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แสดงงานนิทรรศการศิลปนิพนธ์ 
“AP : SEE SOME thing” แสดงงานนิทรรศการศิลปนิพนธ์ ประจ าปีการศึกษา 2561 โดย

นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีท่ี 4 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ 
ณ อาคารอาเหนก-ป้าสง ช่างชุย 

เปิดงานวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 18.00 น.  
อาจารย์วสันต์   สิทธิเขต ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานในพิธี 

 
ภาพที่ 65 ภาพโปสเตอร์งานศิลปนิพนธ์ในงาน 

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน 
 

 
ภาพที่ 66 ภาพปกสูจิบัตร 
ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน 
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ภาพที่ 67 ภาพถ่ายกับผลงานของข้าพเจ้า 

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน 
 

 
ภาพที่ 68 ภาพถ่ายกับอาจารย์ที่ปรึกษา 

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน 
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ภาพที่ 69 ภาพถ่ายกับอาจารย์ในสาขา 

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน 

 
ภาพที่ 70 ภาพถ่ายกับผู้เข้าร่วมแสดงงาน 

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน 
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ภาพที ่71 ภาพถ่ายกับผู้ร่วมแสดงงาน 

ที่มา : ข้อมูลจากผู้เขียน 
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ประวัติ 
 

ชื่อ    นายศรุต   งามสงวนศักดิ์ 
วันเกิด     18 พฤษภาคม 2538 
ที่อยู ่     78/34 ถนน เพชรเกษม 81/6 ถนนเพชรเกษม แขวงหนอง 
  ค้างพลู เขตหนองเขม กรุงเทพมหานคร 10160 
ประวัติการศึกษา 
            - โรงเรียนเผดิมศึกษา 
            - โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน 
            - สาขาศิลปะภาพพิมพ์ ภาควิจิตรศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง 
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
เกียรติประวัติ 
2555          -รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมวาดภาพ 

   ระบายสี ระดับชั้นมัธยม 4-6   
2556          -รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน กิจกรรมวาดภาพ 
   ระบายสี ระดับชั้นมัธยม 4-6    
ประวัติแสดงงาน 
2555          -งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

ครั้งที ่62  
2556     -งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
    ครั้งที ่63 
2560         -นิทรรศการดินเปื้อนหมึก ตอน ใส่ลาย ป้ายสี 
2561    -นิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ ตอน  

AP SEE SOMETHINGS ประจ าปีการศึกษา 2561  
ณ อาคารอาเหนก-ป้าสง ช่างชุย 
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