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56601330: สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา 
ค าส าคัญ: ประติมากรรมเปลือกหนัง รูปทรงแห่งความปลอดภัย 

สุพิชญา     ทานะ:  ประติมากรรมเปลือกหนัง รูปทรงแห่งความปลอดภัย. อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์: อ. นภดล  วิรุฬห์ชาตะพันธ์ และ อ.ดร.อภินภัศ  จิตรกร. หน้า 92 . 

 
วิทยานิพนธ์เรื่อง “ประติมากรรมเปลือกหนัง รูปทรงแห่งความปลอกภัย” เกิดจากความ

ประทับใจในรูปทรงของเปลือกท่ีห่อหุ้มชีวิตอันเกิดจากธรรมชาติ สิ่งมีชีวิตในระยะฟูมฟัก การพัฒนา
แรกเริ่มของชีวิต ล้วนอ่อนแอและบอบบางทั้งสิ้น การสร้างเปลือก หนัง เพ่ือห่อหุ้มตัวอ่อนภายในไว้ 
ให้ปลอดภัยจากอันตรายภายนอก ผิวเปลือกจึงก าเนิดขึ้นควบคู่ไปกับชีวิตเพ่ือท าหน้าที่ปกป้องชีวิต ให้
เจริญเติบโตสมบูรณ์ ยังแฝงลวดลายความงดงามในรูปแบบต่างๆ มากมาย เช่น ความละเอียดอ่อน
ของเซลล์ขนาดเล็กที่ผสานต่อกันเป็นลวดลายผิวเปลือกท่ีสลับซับซ้อน ทั้งรูปทรง สี และพ้ืนผิว  

 
ขอบเขตของของการวิจัยในวิทยานิพนธ์ชุดนี้แบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี้ 1) ขอบเขตด้านเนื้อหา 

ศึกษาเรื่องของหน้าที่ของเปลือก และการห่อหุ้มการปกป้องชีวิตจากเปลือกภายนอกสู่ภายในให้
เจริญเติบโตตามกาลเวลา 2) ขอบเขตด้านรูปแบบ เพ่ือศึกษารูปแบบแนวความคิดของศิลปินที่มี
อิทธิพลต่อแรงบัดดาลใจในการสร้างสรรค์ ในแนวทางศิลปะกึ่งนามธรรม 3) ขอบเขตด้านเทคนิค 
ศึกษาด้านเทคนิคการตัดเย็บแผ่นหนังสัตว์ และการศึกษาด้านโครงสร้างในงานประติมากรรมให้เกิด
เป็นเอกภาพในผลงานประติมากรรมเปลือกหนัง รูปทรงแห่งความปลอดภัย 

จากความประทับใจที่มีต่อธรรมชาติ ก่อเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน
วิทยานิพนธ์ โดยการศึกษา เฝ้าสังเกตรูปทรงของเปลือกจากสิ่งมีชีวิตจ าพวกแมลง เพราะสามารถพบ
ได้ในสภาพแวดลอมรอบตัว และมีรูปทรง สีสันแตกต่างกัน ผสานร่วมกับรูปทรงผิวเปลือกใน
จินตนาการ จึงพัฒนาเป็นประติมากรรมก่ึงนามธรรม ด้วยโครงสร้างเหล็กท่ีแข็งแรง ถูกห่อหุ้มด้วย
แผ่นหนังสัตว์โดยวิธีการตัด เย็บหรือการถักสานกันด้วยความประณีต เป็นผลงานประติมากรรมที่
สมบูรณ์จ านวน 5 ชิ้น 
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65901330: MAJOR: VISUAL ARTS EDUCATION 
KEY WORDS : SKIN-SHELL SCULPUTRE: FORM OF PROTECTION.                    
……………….SUPITCHAYA  TANA: SKIN-SHELL SCULPUTRE : FROM OF PROTECTION. 
THESIS ADVISORS: NOPPADON VIROONCHATHAPUN AND APINPUS  CHITRAKORN, 
Ph.D.92 PP . 

 
  Thesis title "Skin shell Sculpture: Form of Protection” inspired by the 

impression of the shell form that encapsulate the natural lives and creatures in the 
period of greatest development which The initial development of life is weak and 
feeble then the skin shell is created to encapsulate the embryonated inside, saving it 
from danger outside. The skin shell was simultaneously growth up as the life 
protector to grow completely. Moreover, latent the pattern beauty in many different 
formats such as the delicacy of small cell that merge to be the complex pattern skin 
shell in shape, color and texture. 

The scope of this research is divided into 3 parts as follow: 1).Study of the 
shell function and the encapsulation protecting life from the outer shell to internal 
growth. 2) The patterns of the study, is to study the concept of an artist who has 
influenced and inspired to create this the semi-abstract art. 3) The technical scope is 
the study on the techniques of leather sewing, and structural studies in sculpture, 
achieving the unity in the sculpture shell leather, form of safety. 

From the impression toward nature which is the inspiration of this creative 
thesis, including observing the form of skin shell of creature, as the insects that can 
be found in the environment with the different forms and colors, combined with the 
skin shell in the imagination shapes in the imagination, and then have been 
developed into semi abstract sculpture with strength steel structure, covering with 
refinement sewing or knitting leather sheet. Become, finally 5 completely pieces of 
sculpture. 
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กิตติกรรมประกาศ 
ผลส าเร็จในการวิจัย เรื่อง “ประติมากรรมเปลือกหนัง รูปทรงแห่งการปกป้อง” ผ่าน

การศึกษา ค้นคว้าและสร้างสรรค์จากธรรมชาติ และผ่านการอนุเคราะห์ทั้งการให้ค าปรึกษาและความ
ช่วยเหลือทุกประการ จากคณาจารย์ทุกท่าน และอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์นภดล  วิรุฬห์ชาตะพันธ์ 
และ อาจารย์ ดร.อภินภัศ  จิตรกร ผู้ซึ่งเมตตาให้ค าปรึกษา ดูแลทั้งทางทฤษฏี และภาคปฏิบัติ ค่อย
แนะน าในการปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องของผลงาน ข้าพเจ้าจึงขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่ง 

ขอขอบคุณกัลยาณมิตรทุกท่าน ที่ช่วยเหลือปรึกษาซ่ึงกันและกัน ค่อยเป็นก าลังแรง 
ก าลังใจจนมาถงึผลส าเร็จในครั้งนี้ และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทางการศึกษาฝ่ายคณะจิตรกรรม 
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ และฝ่ายคณะศึกษาศาสตร์ที่ช่วยเหลือประสานงานติดตามผลเป็นอย่างดี 

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าของกราบขอบพระคุณ บิดา มารดาและครอบครัวอันเป็นที่รัก ที่
สนับสนุนทั้งก าลังทรัพย์ และแรงใจส าคัญ ด้วยผลส าเร็จจากผลงานวิทยานิพนธ์นี้ ขอให้ก่อเกิด
ประโยชน์ คุณค่าความดีต่อสังคมต่อไป จึงขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน 
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