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 วิทยานิพนธ หัวข3อเรื่องปฏิสัมพันธ  มีวัตถุประสงค เพ่ือสร3างสรรค วิทยานิพนธ ท่ีแสดงถึง
ลักษณะเฉพาะตัว เป7นผลงานประติมากรรม 3 มิติ เทคนิคปูนป:;นเชื่อมโลหะติดกระเบื้อง โดยมี
แรงบันดาลใจมาจากการมีปฏิสัมพันธ ของสิ่งต@าง ๆ ท่ีอยู@ร@วมกัน ก@อเกิดสัมพันธ ซ่ึงกันและกัน       
เอ้ือประโยชน กัน จึงมีการอยู@ร@วมกันจนเกิดสายสัมพันธ  และสายสัมพันธ นั้นทําให3เกิดสิ่งดีงามตามมา 
เช@น ความรัก ความผูกพัน การเจริญงอกงาม ข3าพเจ3าจึงนําเอกลักษณ เหล@านั้นมาถ@ายทอดเป7นผลงาน
ประติมากรรม โดยการนําเอาความสัมพันธ นั้นมาแทนค@าความสัมพันธ ระหว@างรูปทรงภายในและ
ภายนอก การอยู@ร@วมกันระหว@างรูปทรง 2 รูปทรง ขอบเขตการศึกษาแบ@งออกเป7น 3 ประการ ได3แก@ 
1. ขอบเขตทางเนื้อหาแสดงเนื้อหาเก่ียวกับเรื่องปฏิสัมพันธ ความสัมพันธ ของสิ่งมีชีวิตต@าง ๆ ท่ีอยู@
รวมกัน โดยใช3รูปทรงในทางประติมากรรมในการแสดงออก เช@น รูปทรงภายในและภายนอกท่ีต@างกัน 
สามารถอยู@ร@วมกันเกิดการปฏิสัมพันธ กันระหว@างรูปทรง 2. ขอบเขตทางรูปแบบสร3างสรรค ผลงาน 3 มิติ 
มีรูปแบบนามธรรม (Abstract) 3. ขอบเขตทางด3านเทคนิควิธีการสร3างสรรค ผ@านกระบวนการ
ประติมากรรม โดยการป:;น การเชื่อมโลหะ และการติดกระเบื้อง ซ่ึงมีข้ันตอนการสร3างสรรค  คือ 1. 
ข้ันตอนการสร3างภาพร@างผลงาน (Sketch) 2. ข้ันตอนการสร3างสรรค ผลงาน โดยผ@านกระบวนการ
ประติมากรรม 3 ข้ันตอน การนําเสนอผลงาน นําผลงานจัดแสดงในหอศิลปP โดยการติดต้ังแยกชิ้น 
เพ่ือให3แต@ละชิ้นแสดงความหมายของตัวเองออกมา 
 ผลของการศึกษาและสร3างสรรค ในครั้งนี้ ข3าพเจ3าได3นําข3อมูลมาวิเคราะห และสร3างสรรค 
ผลงานให3ตรงต@อวัตถุประสงค และตอบสนองแนวความคิดส@วนตัว โดยแสดงออกมาเป7นผลงาน
ประติมากรรม เทคนิคปูนป:;นเชื่อมโลหะติดกระเบื้อง ซ่ึงมีจํานวนท้ังหมด 3 ชิ้น เพ่ือให3ผู3ท่ีได3รับชม
ผลงานได3เกิดความเข3าใจเรื่องความสัมพันธ ปฏิสัมพันธ มากข้ึน 
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 The thesis titled The Interaction aims to create exclusive thesis work regarding 

sculpture works in 3 dimensions using a technique of the plaster casting, welding and tiling 

that were inspired by the interaction among coexisting creatures that have mutual relationship 

and dependence. As a result, cohabitation occurs and leads to the relationship which causes 

good consequences such as love, bonds and flourishes. Therefore, I conveyed those 

attributes through sculpture works by having that relationship substituted with the relationship 

between internal and external forms and the cohabitation between 2 forms.              

 The boundaries of the study were divided into 3 categories, that are,   

1. Contents to show details of the interaction and relationship of coexisting things by using 

sculptural forms to show expression, for example, internal and external forms that are 

different can coexist and interact with each form 2. Shapes to create 3 dimensional works with 

abstract shapes 3. Techniques implemented in the creation through the sculpting process by 

using the technique of casting, welding and tiling, which consisted of the following stages 1. 

The sketch stage 2. The creation through the sculpting process stage 3. The exhibition stage 

which showed sculpture works in the exhibition hall by positioning pieces of work individually 

in order for them to represent its own meaning.                  
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กิตติกรรมประกาศ 

 

 การค3นคว3าและสร3างสรรค ผลงานชุดวิทยานิพนธ  “ปฏิสัมพันธ ” สําเร็จลุล@วงได3ด3วย
พระคุณของร@มเงาพระพุทธศาสนา ความรัก ความผูกพันและสัมพันธภาพท่ีได3เกิดข้ึนแด@สรรพสิ่ง
ท้ังหลาย ก@อเกิดแรงบันดาลใจในการสร3างสรรค ผลงานวิทยานิพนธ  และด3วยความอนุเคราะห จาก 
ศาสตราจารย พิษณุ ศุภนิมิตร  อาจารย  ดร.อภินภัศ จิตรกร อาจารย ที่ปรึกษาโครงการวิทยานิพนธ 
ท่ีให3ความรู3และให3คําแนะนําในการปรับปรุงแก3ไขข3อบกพร@องต@าง ๆ อีกทั้งยังคอยช@วยเหลือและ
คอยให3กําลังใจเสมอมา รวมถึงศาสตราจารย ปรีชา เถาทอง รองศาสสตราจารย ปริญญา ตันติสุข 
รองศาสตราจารย ศิริพงษ  พยอมแย3ม  อาจารย  ดร.เตยงาม คุปตะบุตร และอาจารย  ดร.วิสูตร โพธิ์เงิน  
ท่ีคอยให3กําลังใจและให3คําแนะนํา ขอกราบขอบพระคุณ 
 ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ผู3ให3กําเนิด ให3ความรัก ให3กําลังกาย กําลังทรัพย และ
กําลังสติป:ญญา ในการสนับสนุนงบประมาณในการศึกษาเล@าเรียน 
 ขอบคุณ พ่ี ๆ เพ่ือน ๆ น3อง ๆ ศิษย เก@าคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ  
มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมท้ังสาขาทัศนศิลปP ท่ีคอยให3กําลังใจและความช@วยเหลือเก้ือกูลมาตลอด 
 ขอบคุณเจ3าหน3าท่ีฝYายวิชาการ เจ3าหน3าท่ีบัณฑิตวิทยาลัย เจ3าหน3าท่ีประจําหอศิลปP  
บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ  และคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร  ท่ีคอยติดต@อประสานงานและให3ความช@วยเหลือในทุก ๆ ด3าน 
 สุดท3ายขอ ขอบคุณความรัก ความผูกพัน และความสัมพันธ ท่ีได3เกิดข้ึนในตัวข3าพเจ3า 
ขอให3ผู3ท่ีเก่ียวข3องท่ีก@อให3เกิดวิทยานิพนธ นี้ รวมท้ังผู3ท่ีสนใจศึกษาความรู3ทางศิลปะ ประสบแต@สิ่งท่ี   
ดีงาม  ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
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